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АНОТАЦІЯ 

Куроп’ятник О. С. Конструктивно-продукційні моделі природомовних 

текстів для виявлення запозичень у структурованих документах. ‒ 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 01.05.02 – «Математичне моделювання та 

обчислювальні методи». – Дніпровський національний університет залізнично-

го транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Національна металургійна академія 

України, Дніпро, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню задачі виявлення запозичень 

у структурованих документах за допомогою розробки конструктивно-

продукційних моделей природомовних текстів, а також методів, алгоритмів та 

засобів їх попередньої обробки та зіставлення. Об’єктом дослідження є процеси 

виявлення та маскування запозичень у структурованих документах. Предметом 

дослідження є конструктивно-продукційні моделі мови та текстів для 

виявлення запозичень у структурованих документах, методи та засоби їх 

реалізації, орієнтовані на використання в академічному середовищі. Основою 

моделей є конструктивні властивості формальних граматик як деяких типів 

числень (за метаматичною енциклопедією) та інтерпретація операцій через 

алгоритми їх виконання. 

У роботі виконано огляд та аналіз існуючих моделей природних мов та 

методів зіставлення природомовних текстів. Розглянуто моделі на основі функ-

цій них мов, апарату керуючих просторів мовних структур, n-грамні моделі, а 

також елементи обробки не писемної мови та аналізу природомовних констру-

кцій на основі образів тощо. Існуючі моделі представлення розумової діяльнос-

ті людини і мови в області філософії, лінгвістики і семіотики мають низький 

ступінь формалізації і розрізнене представлення, а також вимагають доопрацю-

вання і конкретизації. Розглянуті моделі в області NLP та штучного інтелекту 

мають такі переваги як формалізоване представлення, можливість розширення 

та роботу не лише зі словником, а й з семантичними та синтаксичними 
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зв’язками мовних одиниць. Проте більшість моделей не враховує виконавця 

моделі та його особливості, а також ігнорують процеси мислення людини. З 

огляду на це, найбільш перспективними визначено моделі на основі образів 

людини. 

Розглянуто методи та алгоритми обробки мовних конструкцій (текстів) 

для виявлення запозичень. Встановлено, що більшість з них не дозволяють 

відтворювати вхідні дані після роботи з ними. Крім того, методи, засновані на 

простому порівняння (відбитки, жадібне порівняння та ін.), є чутливими до 

механізмів маскування запозичень. Існуюче програмне забезпечена, зокрема 

розроблене на основі цих методів та алгоритмів, не враховую структуру доку-

менту, якому належить текст, при перевірці на наявність запозичень. 

За результатами аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку методів 

формалізації мовних конструкцій та їх зіставлення показано необхідність роз-

робки ефективних моделей і методів природомовних текстів для виявлення за-

позичень у структурованих документах. 

У роботі поставлена та вирішена актуальна науково-технічна задача зада-

чу виявлення запозичень у структурованих документах кваліфікаційного харак-

теру. Для цього виконано розрозбку моделей природної мови та її конструкцій, 

процесів маскування заозичень, методу та засобів зіставлення текстових струк-

турованих документів, а також алгоритмічного та програмного забезпечення 

для виявлення запозичень у структурованих документах і автоматизованого 

формування тестів для перевірки здатності демаскування запозичень. 

Для вирішення поставлених задач було використано конструктивно-

продукційне моделювання (КПМ), що базується на використанні апарату фор-

мальних мов та граматик, теорію графів, методи та засоби теорії множин, ре-

гресійний аналіз. В рамках КПМ використано конструктори та методи їх перет-

ворення: спеціалізація, конкретизація, інтерпретація та реалізація. 

В роботі отримали подальший розвиток методи та засоби КПМ та методи 

обробки графів. В КПМ визначено зв'язок конструктивно-продукційних моде-

лей з об’єктно-орієнтованими, представленими засобами UML, який покладено 
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в основу комп’ютерних реалізацій моделей графового представлення тексту для 

виявлення запозичень у структурованих документах та моделі процесів маску-

вання. Представлено метод стиснення графів, в основу якого покладено опера-

ції гомеоморфізму та алгоритм групування за атрибутами. Розвинуто методи 

виявлення семантичних та синтаксичних запозичень у текстах: інтерпретація 

семантичної складової текстів виконавцем моделі природної мови дозволило 

зменшити вплив зміни лексичної та синтаксичної структури тексту на виявлен-

ня запозичень. 

Вперше розроблено конструктивно-продукційну модель природної мови 

на основі образного представлення дійсності. На відміну від інших, образна 

модель дозволяє не лише описати конструктивні складові мови, а й операції її 

модифікації, а також враховує роботу внутрішнього виконавця, який представ-

лено набором алгоритмів. Модель дає можливість продукувати конструкції різ-

ної складності, враховуючи синтаксичні та семантичні аспекти. 

Побудовано конструктивно-продукційну модель графового представлен-

ня текстів, що дозволяє виявляти запозичення, враховуючи зміни порядку текс-

тових складових структурованих документів. 

Виконано формалізацію процесу виявлення запозичень у структурованих 

документах засобами КПМ, що включає конструювання методу порівняння 

структурованих документів. 

Розроблено конструктивно-продукційну модель процесів маскування за-

позичень для автоматизації перевірки здатності демаскування запозичень у тек-

стах програмами-антиплагіатами. 

Виконано формалізацію процесів формування образів людини засобами 

об’єктно-орієнтованого моделювання, що дозволило побудувати ієрархію обра-

зів на основі спільності атрибутів з метою представлення смислу слова і відо-

браження його зв’язку з предметами дійсності в рамках поняття семантика слова, 

що було використано при побудові конструктивно-продукційної моделі мови. 

В ході дослідження створено конструктивно-продукційні та об’єктно-

орієнтовані моделі для: 
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 семантичного зіставлення текстових фрагментів; 

 виявлення запозичень у текстових фрагментах; 

 автоматизації процесу формування тестів для перевірки здатності демас-

кувати запозичення системами виявлення запозичень; 

 автоматизації зіставлення структурованих документів та отримання 

відсоток запозичень для кожного структурного елементу. 

Розроблене програмне забезпечення дозволяє: 

 формувати тести для перевірки здатності демаскувати запозичення систе-

мами виявлення запозичень; 

 виявляти запозичення у текстових фрагментах та виконувати фільтрацію 

результатів; 

 виявляти запозичення у структурованих документах з використанням ша-

блонів та виконувати фільтрацію результатів. 

Виявлення запозичень базується на обробці графового представлення те-

кстів. В ході експериментів визначено, що час побудови графового 

представлення тексту складає близько 62 секунд для структурованого докумен-

ту, середній розмір якого дорівнює близько 152 тис. знаків. 

Визначено, що середній час зіставлення структурованого документу з 

всіма наявними у базі роботами складає від 11 до 65 секунд при базі від 0,6 до 

3,8 млн. знаків. Зростання часу порівняння при збільшенні обсягу документа 

для перевірки та бази є лінійною функцією. 

Показники функціональної ефективності виявлення запозичень у текстах 

неструктурованих документах розробленого програмного забезпечення порів-

няно з аналогом (WCopyfind). Відмінність не перевищує 5%. Визначено чинни-

ки, що спричинюють різницю в показниках роботи програм. 

Розроблені моделі, методи, інформаційне, математичне та програмне 

забезпечення впроваджені в: 

 Дніпровському національному університеті ім. акад. В. Лазаряна; 

 філії «Проектно-конструкторське бюро інформаційних технологій» АТ 

«Українська залізниця»; 
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 ТОВ «СОВЛАНУТ»; 

 науково-дослідницьких роботах № держреєстрації 0116U006841 та 

№ держреєстрації 0117U004392. 

Практичне значення результатів підтверджується: 

 свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 68137 від 

05.10.2016; 

 свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 87131 від 

22.03.2019; 

 актом прийняття у дослідну експлуатацію програмного засобу «Система 

виявлення запозичень у цифровому представленні структурованих 

документів» («StructuredDocComparision») в Дніпровському 

національному університеті ім. академіка В. Лазаряна. 

Ключові слова: конструктивно-продукційне моделювання, природомов-

ні тексти, мовні конструкції, виявлення запозичень, маскування запозичень, 

об’єктно-орієнтоване моделювання, образи, конструктори, стиснення графа, 

порівняння структурованих документів 
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ABSTRACT 

Kuropiatnyk O. S. Constructive-synthesizing models of natural language texts 

for text borrowing detection in structured documents. – Manuscript. 

Thesis for obtaining the candidate degree (Ph.D) in engineering sciences in the 

specialty 01.05.02 – Mathematical modeling and computational methods (Technical 

science). – Dnipro National University of Railway Transport named after 

Academician V. Lazaryan, The National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro, 

2020. 

The thesisis devoted to solving the problem of text borrowings detection  in 

structured documents through the development of constructive-synthesizing  models 

of natural texts, as well as methods, algorithms and means of their preprocessing and 

comparison. The object of research is is the processes of detecting and disgueses 

borrowings in structured documents. The subject of the research is constructive-

synthesizing  models of language and texts for borrowings detection in structured 

documents, methods and means of their implementation, oriented to use in the 

academic environment. The basis of the models is the constructive properties of 

formal grammars as some types of computation (by the math-encyclopedia) and the 

interpretation of operations through algorithms for their execution. 

The dissertation reviews and analyzes existing models of natural languages and 

methods for comparing natural language texts. Models based on functional 

languages, apparatus of control spaces of linguistic structures, n-gram models, as well 

as elements of non-written language processing and natural lenguage constructions 

analysis based on images, etc. are considered. Existing models of representation of 

human mental activity and language  in the fields of philosophy, linguistics and 

semiotics have a low degree of formalization and disparate presentation, and also 

require refinement and concretization. The NLP and artificial intelligence models 

under consideration have the advantages of formalized representation, the ability to 

extend and work not only with vocabulary but also with semantic and syntactic links 

of linguistic units. However, most models do not take into account the performer 
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model and its features, and ignore human thinking processes. In this regard, models 

based on human images are the most promising. 

Methods and algorithms for processing language constructions (texts) for 

identifying borrowings are considered. It is found that most of them do not allow 

restoring the input data after working with them. In addition, methods based on 

simple comparisons (prints, greedy comparisons, etc.) are sensitive to borrowing 

masking mechanisms. Existing software, including those developed using these 

methods and algorithms, does not take into account the structure of the document to 

which the text belongs, when checking for borrowings. 

According to the results of the analysis of the current state and tendencies of 

development of  linguistic constructions formalization  methods  and constructions 

comparison, the necessity of developing effective models and methods of natural 

language texts for borrowings detection in structured documents is shown. 

In the thesis actual scientific and technical task was formulated and solved the 

task of borrowings detection in structured documents of qualifying character. For this 

purpose, the models of natural language and its constructions, text borrowings 

disguise processes, text structured documents comparison methods, as well as 

algorithmic and software for detecting borrowings in structured documents and 

automated testing for checking the ability to demasking borrowings were developed. 

Constructive-synthesizing modeling (CSM) based on the use of formal 

languages and grammar apparatus, graph theory, methods and means of set theory, 

regression analysis were used to solve these tasks. In the framework of the CSM 

constructors and methods of their transformation (specialization, concretization, 

interpretation and realization) are used. 

The methods and means of CSM and graph processing methods were further 

developed in the work. In CSM framework the relationship between construction-

synthezing models and object-oriented models (views by UML tools), was 

difinitioned. Relationship is the basis for computer implementations of graph 

representation of text to borrowing detection in structured documents and for models 

of disguise processes. The method of graph compression, which is based on 

homeomorphism operations and algorithm for grouping by attributes, is presented. 
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Methods for detecting semantic and syntactic borrowing in texts have been 

developed: the interpretation of the semantic component of texts by the natural 

languages model performer has allowed to reduce the impact of changing the lexical 

and syntactic structure of the text on borrowing detection. 

For the first time, a constructive-synthesizing  model of natural language was 

developed based on a figurative representation of reality. Unlike others, the image 

model allows not only to describe the constituent components of the language, but 

also the operations of its modification, and also takes into account the work of the 

internal executor, which is represented by a set of algorithms. The model makes it 

possible to produce constructions of varying complexity, taking into account 

syntactic and semantic aspects. 

Constructive-synthesizing  model of text graph representation has been 

constructed. It allows detecting borrowings, taking into account changes of the order 

of text constituents of structured documents. 

The process of borrowings detection in structured documents by means of 

CSM has been formalized, which involves constructing a method for comparing 

structured documents. 

A constructive-synthesizing model of borrowing disguise processes was 

developed to automate the check plagiarism detection programs' ability of unmasking 

borrowings.  

Formalization of the forming human images processes of  by means of object-

oriented modeling was performed, which allowed constructing a hierarchy of images 

based on the commonality of attributes in order to represent the meaning of the word 

and to reflect its connection with the objects of reality within the concept of word 

semantics, which was used in constructing  the constructive-synthesizing languages 

model. 

In the course of the research, constructive-synthesizing and object-oriented 

models were created for: 

 semantic matching of text fragments; 

 borrowings detection in text fragments; 
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 automating the process of create tests for check plagiarism detection programs' 

ability of unmasking borrowings; 

  automation of the comparison of structured documents and obtaining the 

percentage of borrowing for each structural element. 

The developed software allows: 

 ctreate tests for check plagiarism detection programs' ability of unmasking 

borrowings; 

 borrowing detect in text fragments and filter results; 

 borrowing detect in structured documents using templates and filter results. 

Borrowing detection is based on the processing of text graphical 

representation. During the experiments the graph representation time is about 62 

seconds for a structured document, the average size of which is about 152,000 

characters. 

It is determined that the average comparison time of a structured document 

with all available works in the database is from 11 to 65 seconds with a base of 0.6 to 

3.8 million characters. Increasing the comparison time as the document size for check 

and base increases is a linear function. 

Functional effectiveness metrics of developed software for borrowing in text-

unstructured documents was compared to its counterpart (WCopyfind). The 

difference does not exceed 5%. The factors that cause the difference in the 

performance of the programs have been identified. 

Developed models, methods, information, mathematical and software are 

implemented in: 

 Dnipro National University of Railway Transport named after Academician 

V. Lazaryan; 

 branches of the Design Bureau of Information Technologies of JSC Ukrainian 

Railways; 

 «СОВЛАНУТ» LLC; 

 research topics of state registration number 0116U006841 and state registration 

number 0117U004392. 
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The practical significance of the results is confirmed by: 

 author's certificate for the work № 68137 dated 05.10.2016; 

 author's certificate for the work № 87131 dated 22.03.2019; 

 the act of adopting the software tool "Borrowing detection system for digital 

presentation of structured documents" ("StructuredDocComparision") at the 

Dnipro National University of Railway Transport named after Academician 

V. Lazaryan. 

Keywords: constructive-synthesizing modeling, natural language texts, language 

constructions, borrowing detection, borrowing disguise, object-oriented modeling, 

images, constructors, compression of graph, structured documents comparison. 
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ВСТУП 

Актуальність роботи. Однією з задач обробки текстів є їх зіставлення з 

метою виявлення запозичень. Її вирішення ускладнюється стрімким та 

перманентним зростання обсягів інформації у вільному доступі. Окремо слід 

відзначити ускладнення, пов’язані з маскуванням – спробами приховати 

запозичення, використовуючи технічні прийоми (зміни регістру, кодування, 

порядку абзаців тощо). 

В останні роки в академічному середовищі все гостріше постає проблема 

неправомірних запозичень в навчальних та кваліфікаційних роботах – 

академічного плагіату, що призводить до зниження рівня якості вищої освіти та 

підготовки фахівців. 

Однією з особливостей виявлення запозичень у кваліфікаційних роботах є 

необхідність врахування структури документів – наявності упорядкованих 

розділів та підрозділів, що пов’язані за змістом та мають особливості 

форматування. Дана структура впливає на добір матеріалів для зіставлення та 

інтерпретацію результату, оскільки кожен з розділів може мати свій 

допустимий відсоток запозичень через можливість вмісту опису відомих 

методів, алгоритмів тощо. 

На сьогодні Законом України «Про вищу освіту» визначено, що 

«Виявлення … академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні 

відповідного наукового ступеня.» (ст. 6, п. 6), а також «Система забезпечення 

закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких 

процедур і заходів:… забезпечення функціонування ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату» (ст. 16). Відповідно ст. 32, п. 3 

«Заклади вищої освіти зобов’язані: 1) вживати заходів, у тому числі шляхом 

запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, 

педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти…». 
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Таким чином, розв’язання задачі виявлення плагіату, а в більш широкому 

значенні та неправовому полі – запозичень, є затребуваним на законодавчому 

рівні України. 

Часткове вирішення задачі виявлення запозичень можливе за допомогою 

впровадження відповідних інформаційно-технічних та технологічних засобів. 

Існує велика кількість технічних засобів: web-сервісів та Windows-

додатків для виявлення запозичень. Вони різняться наявністю/відсутністю 

орієнтації на академічне середовище та підтримкою мов документів, що 

перевіряються. 

Розробка відповідних комп’ютерних програм, які прийнято називати 

антплагіатами, потребує в першу чергу розробки моделі об’єктів перевірки 

(цифрового представлення структурованих документів) та методу порівняння їх 

контенту (тексту). 

Моделям представлення текстів та мов присвячено велику кількість робіт 

в області штучного інтелекту, в тому числі text mining, комп’ютерної 

лінгвістики та natural language processing (NLP), виявлення плагіату (plagiarism 

detection, PD). Науковці світу, такі як S. Clark, P. Rychlý, Y. Bengio, P. F. Brown 

та ін. займаються проблемами представлення природної мови у 

формалізованому вигляді. Серед вітчизняних робіт з особливостей 

використання та сприйняття природної мови та NLP слід відзначити наукові 

доробки Ю. В. Крака, О. В. Бісікала, О. О. Марченка, Н. В. Шаронової, 

А. В Анісімова, А. В Широкова, Я. О. Кохана, Ю. Р. Валькмана та ін. 

В області NLP, пов’язаної з PD, розроблено відповідні моделі, методи та 

алгоритми, описані в роботах A. H. Osman, Л. А. Лупаренко, M. Mozgovoy, 

T. Kakkonen, E. Stamatatos, І. В. Груздо, І. В. Шостака, N. Salim. В області PD 

також розвивається напрям обробки інформації, представленої штучними 

мовами, в тому числі математичні обчислення та тексти програм, над яким 

працюють I. Smeureanu, M. Joy, G. Cosma, А.Н. Мироненко, Ш. Курмангалєєв, 

О. Н. Шиков та ін. 
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Існуючі моделі, методи та алгоритми застосовуються розрізнено і, 

переважно, не мають академічної спрямованості. Вони не враховують 

структурні особливості документів при доборі матеріалів та їх зіставлення. З 

огляду на великі обсяги документів, наявність у них фрагментів різними 

мовами доцільним є розробка моделей текстів, методів та засобів виявлення 

запозичень на їх основі з урахуванням структурних особливостей. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Робота 

виконана відповідно до Закону України № 2623-14 від 11.07.2001 «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Закону України «Про вищу 

освіту» (документ 1556-VII, редакція від 09.08.2019). 

Дисертація є частиною науково-дослідних робіт, виконаних на кафедрі 

комп’ютерних інформаційних технологій Дніпровського національного 

університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, зокрема 

«Прикладне конструктивне моделювання програмних сутностей» (2016 р. 

№ держреєстрації 0116U006841) та «Підвищення конкурентоспроможності 

залізничного транспорту на основі уніфікованих інтелектуальних технологій 

процесів перевезень та експлуатації парків технічних систем» (2017-2018 р. 

№ держреєстрації 0117U004392), у яких автор брала участь як відповідальний 

виконавець і виконавець відповідно. 

Мета та задачі дослідження. Метою дисертації є розробка моделей 

природомовних текстів, методу і засобів виявлення запозичень на їх основі у 

структурованих документах з маскуванням. 

Для досягнення мети були поставлені та вирішені задачі дисертаційного 

дослідження. Необхідно було розробити: 

 конструктивно-продукційну модель мови для формалізації семантичних 

аспектів порівняння тестів; 

 конструктивно-продукційну та об’єктно-орієнтовану моделі мовних 

конструкцій (текстів) та метод їх порівняння з урахуванням структурних 

особливостей документів, яким вони належать; 

 модель процесів маскування запозичень та її комп’ютерну реалізацію; 
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 алгоритмічне та програмне забезпечення для виявлення запозичень у 

структурованих документах. 

Об’єктом дослідження є процеси виявлення та маскування запозичень у 

структурованих документах. 

Предметом дослідження є конструктивно-продукційні моделі мови та 

текстів для виявлення запозичень у структурованих документах, методи та 

засоби їх реалізації, орієнтовані на використання в академічному середовищі. 

Основою моделей є конструктивні властивості формальних граматик як 

деяких типів числень (за метаматичною енциклопедією) та інтерпретація 

операцій через алгоритми їх виконання. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач було 

використано: конструктивно-продукційне моделювання, що базується на 

використанні апарату формальних мов та граматик і знайшло відображення у 

моделюванні за допомогою конструкторів та застосуванні методів їх 

перетворення; теорію графів (способи представлення графів, методи стиснення 

графів на основі SNAP-алгоритмів, операцій гомеоморфізму), методи та засоби 

теорії множин. 

При розробці програмної реалізації побудованих моделей була 

застосована технологія об’єктно-орієнтованого проектування та програмування 

з використанням методів ефективної організації, пошуку та сортування 

інформації для складних структур даних, а також CASE-технології, в основі 

яких є уніфікована мова моделювання UML. Для дослідження часової 

ефективності програмної реалізації розроблених моделей використано 

статистичні методи, зокрема регресійний аналіз. 

Наукова новизна отриманих результатів. В роботі вперше отримано 

такі результати: 

1) виконано формалізацію процесів формування образів людини засобами 

об’єктно-орієнтованого моделювання та розроблено конструктивно-

продукційну модель природної мови на основі образного представлення 

дійсності. Модель відрізняється від існуючих можливістю опису операцій 



25 

 

модифікації мови і врахуванням внутрішнього виконавця, що може бути 

використано для продукування конструкцій різної складності та 

виявлення семантичних запозичень; 

2) розроблено конструктивно-продукційну модель графового представлення 

текстів та метод їх порівняння для виявлення запозичення з урахування 

зміни порядку текстових складових та структурних особливостей 

документів, яким вони належать; 

3) побудовано конструктивно-продукційну модель процесів маскування 

запозичень для автоматизації перевірки здатності демаскування 

запозичень у текстах програмами-антиплагіатами. 

Отримали подальший розвиток: 

4) методи та засоби конструктивно–продукційного моделювання: визначено 

зв'язок конструктивних моделей з об’єктно-орієнтованими, 

представленими засобами UML, який покладено в основу комп’ютерних 

реалізацій моделі графового представлення тексту для виявлення 

запозичень у структурованих документах та моделі процесів маскування; 

5) методи виявлення семантичних запозичень у текстах: інтерпретація 

семантичної складової текстів виконавцем моделі природної мови дозво-

ляє зменшити вплив зміни лексичної та синтаксичної структури тексту на 

виявлення запозичень; 

6) методи обробки графів: на основі операцій гомеоморфізму та алгоритму 

групування вузлів за атрибутами розроблено метод стиснення графа з те-

кстовим навантаженням. 

Практичне значення отриманих результатів. В ході розробки 

конструктивно-продукційної моделі природної мови, основаної на образному 

сприйнятті світу людиною, було формалізовано процеси мислення, які 

нерозривно пов’язані з кодуванням і передачею думок за допомогою елементів 

спілкування – жестів, міміки, мови, писемності. Останні є основою для 

визначення вільної мови і індивідуальної мови людини. Модель дозволяє: 
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 розглядати природну мову як сукупність комунікативних здібностей 

людини; 

 розглядати мову як конструктивний процес, що може бути покладено в 

основу створення методології побудови систем з високим ступенем 

інтелектуальності; 

 формально представити класифікації мови (ареальну, по сфері вживання 

(загальновживаний, професійний)) з урахуванням особливостей її носія; 

 удосконалювати семантичну NLP, зокрема в задачах зіставлення і 

виявлення запозичень у текстах, в значній мірі зменшуючи вплив 

синонімів, омонімів, перефразування, перекладу. 

Можлива область застосування представленої моделі охоплює NLP-

компоненти роботів і додатків, в тому числі систем перекладу і антиплагіату, 

експертних систем. 

Розроблена модель процесів маскування дає формалізоване представлене 

відповідних процесів для подальшої автоматизації і дозволила отримати 

інструментарій, який підлягає налаштуванню, для отримання бази тестів для 

програм-антиплагіатів. 

Розроблено алгоритмічні та програмні засоби виявлення запозичень у 

структурованих документах на основі моделі графового представлення тексту. 

Вони були використані для перевірки наявності запозичень у структурованих 

документах – дипломних проектах зі спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення». 

Практичне значення результатів підтверджується: 

 актами впровадженням результатів дисертаційної  роботи та прийняття у 

дослідну експлуатацію програмного засобу «Система виявлення 

запозичень у цифровому представлені структурованих документів» 

(«StructuredDocComparision») в Дніпровському національному 

університеті ім. академіка В. Лазаряна; 

 актом впровадження результатів дисертаційної  роботи в філії «Проектно-

конструкторське бюро інформаційних технологій» АТ «Українська 
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залізниця» при проектуванні та розробці алгоритмів та програмних 

засобів порівняння та видалення тотожних частин документів; 

 актом впровадження результатів дисертаційної роботи в ТОВ 

«СОВЛАНУТ»  при виконанні проекту «Розробка системи виявлення 

запозичень»; 

 свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 68137 від 

05.10.2016; 

 свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 87131 від 

22.03.2019; 

 використанням отриманих результатів у НДР № держреєстрації 

0116U006841 та 0117U004392. 

Достовірність та обґрунтованість результатів та рекомендацій 

підтверджується зіставленням сучасних наукових і технічних досягнень в 

області моделювання мов і розробки алгоритмів та систем виявлення 

запозичень; базується на коректному застосуванні відомих методів теорії 

графів, теорії множин, формальних граматик, статистичних методів, 

застосованих для вирішення коректно поставлених задач; апробацією основних 

теоретичних і експериментальних результатів роботи в друкованих працях та 

доповідях на конференціях та наукових семінарах. 

Розроблені конструктивно-продукційні моделі покладені в основу 

програмних засобів для виявлення запозичень у структурованих документах та 

формування тестів для перевірки здатності демаскування запозичень. Виконано 

дослідження часової та функціональної ефективності алгоритмів зіставлення 

документів, отримані результати зіставлено з аналогом. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи 

опубліковано в статтях у співавторстві:  

[69] – розробка графової моделі тексту, розробка програмного 

забезпечення з її використанням та виконання її SR-оцінювання; 
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[56] – виконання інтерпретації відомих представлень смислу і семантики 

засобами уніфікованої мови моделювання, використання принципів об’єктно-

орієнтованого проектування для формалізації мислення, думки та слова;  

[57] – визначення основних проблем в задачах виявлення плагіату і 

використанні автоматизованих засобів для їх вирішення; аналіз і систематизація 

інформації, отриманої в ході огляду, тестування та аналізу роботи існуючих 

систем виявлення запозичень; 

[53] – розробка конструктивно-продукційної моделі тексту та його 

графового представлення засобами конструктивно-продукційного 

моделювання, визначення правил стиснення для графа з текстовим наванта-

женням;  

[120] – огляд та аналіз існуючих моделей мови, розробка конструктивної 

моделі мови, дослідження та аналіз придатності моделі для виявлення 

семантичного плагіату; 

[70] – виконано формалізацію засобів перевірки здатності демаскування 

запозичень в програмах виявлення плагіату, розроблено конструктивно-

продукційну модель процесів маскування у вигляді конструкторів сценаріїв 

модифікації текстів та процесу їх застосування. 

В одноосібній статті [24] – модифікація конструктивної моделі графового 

представлення тексту, розробка об’єктно-орієнтованої (ОО) моделі тексту, 

визначення зв’язку між конструктивною та ОО-моделями, розробка 

алгоритмічного і програмного забезпечення для виявлення запозичень, 

дослідження часової ефективності комп’ютерної реалізації моделей. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

представлено на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Сучасні інформаційні технології на транспорті, в 

промисловості та освіті» (Дніпро, 2012, 2013), «Інформаційні технології в 

металургії та машинобудуванні» (Дніпро, 2015, 2018, 2019), «Проблеми 

економіки транспорту» (Дніпро, 2015), «Проблеми математичного 

моделювання» (Кам’янське, 2015, 2018), «Комп'ютерне моделювання та 
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оптимізація складних систем» (Дніпро, 2015), «Сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті» (Дніпро, 

2015 – 2018), «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» 

(Київ, 2016), «Інформаційні технології в моделюванні» (Миколаїв, 2017), 

науковому семінарі кафедри комп'ютерних інформаційних технологій ДНУЗТ 

ім. акад. В. Лазаряна (м. Дніпро, 2013-2019), регіональному науковому семінарі 

«Проблеми розвитку інформаційних технологій і систем залізничного 

транспорту» (Дніпро, 05.06.18), регіональному науковому семінарі 

Придніпровського наукового центру НАН України «Сучасні проблеми 

керування та моделювання складних систем» (Дніпро, 25.09.19), науковому 

семінарі кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Харків, 

03.10.19). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковані в 24 наукових 

працях, в тому числі 7 статей у журналах, рекомендованих МОН України для 

публікації результатів дисертацій, та закордонних виданнях: «Проблеми 

програмування» (передрук у CEUR Workshop Proceedings – проіндексовано 

міжнародною науково-метричною базою (НМБ) Scopus), «Штучний інтелект», 

«Східно- Європейський журнал передових технологій» (НМБ Index Copernicus), 

«Наука та прогрес транспорту» (НМБ Index Copernicus), «Acta Cybernetica» 

(Угорщина, НМБ Scopus, Web of Science), «Information Technologies & 

Knowledge» (Болгарія), «Системні технології» (НМБ Index Copernicus); у тезах 

доповідей та трудах міжнародних та всеукраїнських конференцій – 15. 

Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 207 сторінок, в тому числі 161 сторінку 

основної текстової частини, 47 рисунків, 14 таблиць, 3 додатки на 12 сторінках 

та список використаних джерел із 128 найменувань на 16 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ МОДЕДЕЙ ПРИРОДНОЇ МОВИ ТА МЕТОДІВ 

ОБРОБКИ ПРИРОДОМОВНИХ ТЕКСТІВ 

1.1 Виявлення запозичень у структурованих документах 

Під структурованими документами будемо розуміти електронні докумен-

ти, представлені файлами у форматі doc/docx, які мають логічну структуру за 

змістом (розділи та підрозділи, порядок яких має значення) та відповідне фор-

матування. До таких документів можна віднести електронні книги та конспек-

ти, звітну документацію до навчальних (курсових, лабораторних) та кваліфіка-

ційних робіт (дипломні проекти бакалавра та магістра) тощо. Далі мова йтиме 

саме про кваліфікаційні роботи. 

Складність виявлення запозичень у структурованих документах 

зумовлена такими факторами: 

 різноманітність складових: наявність текстових фрагментів та розділів 

різними мовами, у тому числі штучними; наявність зображень, таблиць, 

формул, діаграм, смарт-об’єктів, гіпер- та перехресних посилань; 

 особливості форматування: використання різних прийомів для позначення 

структурних елементів документу; 

 необхідність вибірки матеріалу для порівняння відповідно змісту структу-

рного розділу; 

 необхідність надання оцінки за кожним розділом окремо та документом в 

цілому. 

З огляду на вищезазначене, виявлення запозичень у структурованих до-

кументах додатково потребує розробки: 

 моделей представлення та методів порівняння структурованих текстів; 

 алгоритмів попередньої обробки документів для зменшення обсягів 

матеріалів для перевірки за рахунок опущення деяких елементів; 

 механізмів зчитування файлів документів з урахуванням форматування. 

Виявлення запозичень передбачає безпосереднє порівняння текстів, яке 

може виконуватися на різних рівнях: лексичному, який включає лише перевірку 
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збігу словника – лексики, використаної в тексті; синтаксичному – враховує 

порядок слідування лексем; семантичному – враховується смисл. З огляду на 

це, визначимо основні об’єкти вивчення та моделювання для кожного рівня: 

 лексика – слово, його формалізація; 

 синтаксис – словосполучення, речення, тексти як упорядковані 

послідовності слів – мовні конструкції; 

 семантика – смисл мовних конструкцій, його природа: формування, 

передача та прийом; вивчення тріади «ім’я – значення – смисл» та 

принципів її утворення. Дані поняття лежать на межі наукових теорій 

філософії, лінгвістики, семіотики з однієї сторони та штучного інтелекту, 

комп’ютерної лінгвістики та NLP з іншої [5]. 

Поняття слова, мовної конструкції нерозривно зв’язано з поняттям мови, 

яка разом із мовленням є інструментом передачі смислу. Тому для порівняння 

текстів з метою виявлення запозичень необхідне моделювання: 

 мови як множини мовних конструкцій;  

 форм представлення, прийому та передачі мовних конструкцій; 

 методів обробки писемних мовних конструкцій. 

Моделі мови мають враховувати та передбачати: 

 можливості розширення моделі (з огляду на еволютивність мови); 

 охоплення різних аспектів ПМ (лексики, семантики, синтаксису); 

 врахування особливостей виконавця моделі – людини, групи людей, 

спільноти, що здатні передавати та приймати мовні конструкції, 

використовувати їх для позначення своїх думок. Важливим є 

наближеність до природних процесів міркування людини; 

 можливості моделювання різних видів мовлення (усного, жестового), 

оскільки вони є джерелом семантики мовних конструкцій, в тому числі 

письмових; 

 можливість відтворення мовної конструкції з її формалізованого представ-

лення (для застосування в системах автоматизованої обробки). 
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Далі розглянемо існуючі моделі мови, мовних конструкцій і методи та за-

соби їх обробки. 

1.2 Підходи до моделювання природних мов 

Мова як набір конструкцій представляється: у вигляді нейронної 

ймовірнісної моделі [78]; у вигляді дерева-банку [102]; з використанням 

формул функційних мов [19]; з використання n-грам, в тому числі заснованих 

на класах [81], і векторного представлення [95]. Останній підхід також 

використовується для створення семантичних моделей [99]. Моделювання 

ведеться на основі функційних мов [19, 20], векторів [101], графів [112] та ін. 

1.2.1 Формалізація на основі функційних мов  

Моделювання на основі функційних мов [19, 20] передбачає введення 

таких понять як предмет – завершені об’єкти та функції – незавершені, які 

мають «пропуски», що відповідають аргументам функції. У якості аргументів 

використовуються назви предметів, таким чином значенням функції є назва 

конкретного предмету – власна назва. Аргументи є елементами фіксованої 

множини, що називається предметною, або індивідною областю. Для введення 

загальних назв та багатозначних слів запропоновано використання 

неоднозначних імен. Такі імена можуть бути: порожніми, власними або 

багатозначними (кількість значень у такого імені не визначається його видом). 

Неоднозначні імена називаються загальними. Введення таких імен 

здійснюватиметься не прямо, а за посередництвом категорії функції. Функція, 

областю визначення якої є загальні імена, є неоднозначною. 

Власні імена є різновидом загальних імен, тому «загальним випадком 

функції є випадок неоднозначної функції, а функції однозначні складають лише 

частинний випадок вказаного загального» [20]. 

В рамках даної теорії, предмет – це будь-що, що введено в мову [19], 

функція може бути n-місною ( )(nf ), а її окреме значення може бути записано як: 

),,(
1 n

i aaf  , 
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де i  – номер значення, яке буде обране для функції f  при аргументах 
n

aa ,,
1
  

[18, 19]. Одне із значень функції f  декількох аргументів, яка може мати на 

кожному наборі аргументів довільну кількість значень, називають 

представленням: 

),,(
10 n

aafa  , 

де   – знак представлення. 

Квазітерм – мовний вираз на позначення значення функції. Терм – вираз 

на позначення предмета, квазіформула – вираз на позначення відношення, 

формула – вираз на позначення 0-містного відношення. 

Атомарні квазіформули називаються формулами представлення та 

позначаються як )( ts  , де s  – відзначений квазітерм або квазіформула – 

результант приведеної квазіформули, t  – квазітерм або квазіформула – 

характеристика квазіформули.  

При формалізації ПМ формулами формальних мов результант-терм у 

всякій формулі представлення відповідає групі підмета у реченні, знак-

представлення – дієсловам-зв’язкам (є, бути, відповідні конструкції з тире), 

характеристика–квазітерм – групі присудка. Зміна порядку слів у реченні, 

характерна для таких ПМ, наприклад, як українська та російська, обумовлює 

модифікацію формули таким чином: 

):( ts  , ):( st  , 

де двокрапка встановлюється з боку характеристики. 

Загальні принципи [18] та перелік аспектів, як можливо формалізувати 

функційними мовами [19] включають: 

 групи підмета і присудка; 

 граматичні категорії дії, множини, часу. Виділено три види часу: минулий, 

майбутній, теперішній. Початкові форми слів (інфінітиви) ознак часу не 

мають; 

 порядок слів у реченні; 

 власні та загальні назви; 
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 квантифікація сталих і неелементарних виразів (зв’язування і 

встановлення відношення за допомогою кванторів, наприклад, «для 

всіх/не для всіх», «існує»); 

 опредметнення понять; 

 розрізнення кількісних і порядкових числівників; 

 безособові речення та ті, що мають пропущенні члени (зазвичай, дієслова-

зв’язки); 

 відношення, що конструюються за допомогою прийменників; 

 побудова номінативних назв (наприклад, студент-медик, пекар-кондитер). 

Цінністю такого підходу є широке охоплення предметної області, а також 

можливість однозначного відтворення природного тексту з формалізації. До 

недоліків можна віднести те, що при побудові використовується вже існуюча 

класифікація слів за морфологічними ознаками. Сама модель оперує ними, але 

не визначає. Розширення лексики відбувається не засобами моделі. 

1.2.2 Апарат керуючих просторів мовних структур 

Використання апарату керуючих просторів синтаксичних структур ПМ 

дозволяє покращити тензорну семантико-синтаксичну модель, що описує за 

допомогою рекурсії мовні конструкції довільної довжини та складності [101]. 

Лінгвістичний тензор – це багатовимірний масив, який дозволяє зберігати 

дані про члени речень на основі аналізу великих текстових корпусів. Кожний 

вимір тензору відповідає деякому фіксованому члену речення, дані містять 

інформацію щодо частоти вживання різних слів та словосполучень в реченнях з 

урахуванням синтаксичної позиції слів. У [128] розглядається тривимірний тен-

зор для опису частот стрічання синтаксичних сполук слів. 

В якості моделі представлення синтаксису пропонується використання 

керуючий простір синтаксичних структур речення. У моделі за допомогою 

рекурсії описуються конструкції довільної довжини за допомого суперпозиції 

двох базових синтаксичних відношень: предикативних та синтагматичних. 

Предикативне відношення за допомогою присудка-дієслова виражає залежність 
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між синтаксичними об’єктами через поняття, яке позначає дію. При 

синтагматичному відношенні один синтаксичний об’єкт є визначенням (або 

ознакою) іншого. Модель мови складається з одного тривимірного тензору для 

предикативних відношень та однієї матриці для синтагматичних. 

В основі формальної моделі лежить клас базових об’єктів (U ) – слова та 

словосполучення, що відносяться до певних частин мови та відповідними 

граматичними ознаками, та конструкції і відношення, необхідні для утворення 

складнопідрядних речень [101]. З кожним об’єктом асоціюється певний тип – 

число в інтервалі ],0[ N  – повний граматичний опис слова (також можуть бути 

додані і семантичні ознаки). У одного об’єкта може бути декілька типів. 

Конструкціями є об’єкти U  та конструкції, отримані з інших конструкцій за 

допомогою підстановки останніх в лінійні чи кільцеві відношення. Зв'язок є 

лінійним у випадку, якщо він утворений з дієсловом у предикативному 

відношенні (наприклад, «інтерпретатор – виконав – програму» інтерпретатор – 

виконав – програму), та кільцевим, якщо відношення є синтагматичним 

(наприклад, «надійна програма» надійна – програма – надійна). 

Вводиться функція ),,( kjif , яка в точках керуючого простору kji ,,  задає 

типи відповідного простого та складного речення. Булева функція ),( jid  в 

точках керуючого простору JI ,  задає узгодженість типів. 

При реалізації моделі виконується аналіз великих корпусів текстів, 

генерується керуючий простір синтаксичних конструкцій, далі виділяються 

предикативні та синтагматичні сполучення довжиною три та два відповідно. 

Далі заповнюються елементи тензору F  (комірки ],,[ KJIF ) в залежності від 

того, чи існує предикативне відношення між парами ),(),,(),,(
kkjjii

AwAwAw , 

де w  – слово, що є лексичним значенням відповідної точки, A  – закодований 

опис граматичних ознак відповідних слів. Аналогічно заповнюється матриця D  

для кільцевих синтагматичних відношень. 

Обробка значних обсягів текстів дозволяє накопичити у тензорі F  і 

матриці D  достатньо великі об’єми даних про семантико-синтаксичні та 
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комунікаційні властивості слів, які зустрічалися в текстах для ефективної 

реалізації лексико-синтаксичної моделі ПМ [101]. 

На відміну від представлення ПМ у вигляді граматик, запропоноване 

представлення вказує на можливі зв’язки між словами. Отримана модель у 

неявному виді задає множину речень, які зустрічалися в оброблюваних текстах. 

Вектори слів є описом їх «структурної поведінки», вказуючи в які синтаксичні 

відношення має властивість вступати те чи інше слово, з якими словами 

формується таке відношення. Структура керуючого простору відображає 

семантику предикативних і синтагматичних конструкцій мови [101]. 

До переваг розглянутого підходу можна віднести: 

 охоплення не лише лексики, а й синтаксису мовних конструкцій; 

 надання повного граматичного опису слів (з можливістю додавання 

семантичних ознак); 

 єдність підходів до моделювання різних мовних конструкцій. 

Недоліком на даному етапі можна вважати не визначення механізму 

виявлення семантичних ознак слів. 

1.2.3 N-грамні моделі 

N-грами – це послідовності з n символів, звуків, складів або слів, або 

інших мовних конструкцій, які будуються за словниками або текстовими 

корпусами. Моделі на їх основі широко застосовуються в NLP [15, 48, 79, 93] та 

обробці мов програмування для розпізнаванні мови [127], виявлення 

запозичень, статистичного перекладу, виявлення орфографічних помилок [83, 

91]. Дані моделі переважно ґрунтуються на визначені ймовірності появи в 

тексті 
k

w  слова за умови, що перед ним було 
1k

w . Імовірність розраховується 

виходячи з частоти появи слів у текстових корпусах. 

У n-грамній моделі два текстових фрагменти вважаються еквівалентними, 

якщо вони закінчуються тими ж )1( n -словами, тобто робиться припущення, 

що для nk  , ймовірність )|Pr( 1

1

k

k
ww  еквівалентна )|Pr( 1

1





k

nkk
ww  [81]. У 

загальному випадку n-грамна модель має 1nV  незалежний параметр: 
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)1(1  VV n  з )|Pr( 1

1

n

n
ww , які називаються параметрами n-го порядку та 11 nV  

параметрів (n-1)-грамної моделі. 

Оцінка параметрів моделі виконується в ході дослідження зразку тексту 

Tt
1

, який називається навчальним текстом, а процес оцінювання – тренуванням 

або навчанням. Якщо )(wC  – кількість разів, коли рядок w  зустрічається в Tt
1

, 

то для одно-грамної моделі оцінка максимальної правдоподібності для 

параметра складає )Pr(w  – TwC /)( . Щоб оцінити параметри n-грамної моделі 

виконується оцінка (n-1)-грамної моделі, які містяться у моделі, яка 

розглядається, після чого обирається параметри порядку n, щоб максимізувати 

)|Pr( 1

1

nT

n
tt . Таким чином, параметри порядку n визначаються так: 

 










)(

)(
)|Pr(

1

1

1

11

1
wwC

wwC
ww

n

n

n

n

n
. 

Цей метод оцінювання називається методом послідовної максимальної 

правдоподібності параметрів. 

Словник англійської мови дуже великий і тому, навіть для малих значень 

n, кількість параметрів у n-грамній моделі величезна. Коли n зростає, точність 

n-грамної моделі збільшується, але надійність оцінки параметрів, обмежених 

навчальним текстом, зменшується. 

Слова в моделі можуть бути об’єднані у класи за схожістю значень та 

синтаксичних функцій. За допомогою функції   словник з V  слів розбивається 

на класи C . Мовна модель – це n-грамна класова модель, якщо це n-грамна 

модель і для nk 1 , )|Pr()|Pr()|Pr( 1

1

1

1

  k

kkk

k

k
cccwww  [4]. N-грамна класова 

модель має CVC n 1  незалежних параметра. Таким чином, крім 

тривіальних випадків, в яких VC   або 1n , n-грамна класова модель має 

менше параметрів, ніж звичайна. 

Класи можуть бути об’єднані. При роботі з моделлю спочатку кожному 

слову присвоюється певний клас та обчислюється середню спільну інформацію 

між сусідніми класами. Класи, які мають найменшу різницю у спільній 
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інформації, об’єднуються. Слова можуть бути переведені до інших класів з 

метою збільшення середньої спільної інформації.  

Об’єднання класів приводить до отримання кластерів. Порядок 

об’єднання кластерів визначає бінарне дерево, корінь якого відповідає 

окремому кластеру, а листи якого відповідають словам в словнику. Проміжні 

вузли дерева відповідають групам проміжних слів між окремими словами та 

цілим словником. Слова, які є статистично схожими по відношенню до їхніх 

найближчих сусідів у навчальному тексті, будуть тісно пов’язані між собою в 

дереві. 

Для упорядкування великих словників обираються слова з найбільшою 

частотою та заносяться до окремого класу. Далі по черзі беруться слова за 

спаданням частоти, додаються до класів, класи об’єднуються за принципом 

найменшої різниці спільної інформації. 

Спільна інформація сусідніх слів 
21

,ww  визначається як 

)Pr()Pr(

)Pr(
log

21

21

2
ww

ww


. Слова утворюють «липку» пару, якщо їх спільна інформація 

значно перевищую нуль, але дана властивість не є симетричною. Пропонується 

розгляд пари слів обрані випадковим чином. Пара є семантично «липкою», 

якщо ймовірність їх безпосереднього слідування ( )(Pr
21

ww
near

) значно 

перевищує обрану таким чином ( )Pr()Pr(
21

ww  ). Властивість семантичної 

«липкості» є симетричною. 

Для зменшення розмірності моделі пропонуються застосування нейро-

ймовірносного підходу [78]. Запропонований підхід базується на такому: 

1) асоціювання з кожним словом словника розподіленого вектору 

особливостей слова (вектор дійсних чисел); 

2) вираження об’єднаної функції ймовірності послідовності слів в термінах 

векторів особливостей слів з послідовності, яка розглядається; 

3) одночасне вивчення векторів особливостей слів та параметрів їх 

імовірнісних функцій. 
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Елементами вектору є різні аспекти слова – кожне слово асоціюється з 

точкою в векторному просторі. Кількість функцій значно менша, ніж розмір 

словника. Функція ймовірності виражається як добуток умовних ймовірностей 

наступного слова, заданого попереднім (наприклад, може використовуватися 

багатошарова нейронна мережа для прогнозування наступного слова, для 

даного попереднього, в експериментах). Ця функція має параметри, які можна 

ітеративно налаштовувати, щоб максимально збільшити логічну вірогідність 

навчальних даних або регулювати критерій, наприклад додавши штраф зі 

зниженням ваги. Вектори особливостей, пов’язані з кожним словом, 

визначаються, але вони можуть бути ініціалізовані, використовуючи попередні 

знання семантичних особливостей. 

Загальною перевагою n-грамних моделей є відносна простота механізму 

побудови та визначення значення параметрів. Введення класів, як і нейро-

ймовірнісний підхід, зменшує розмірність моделей. Ще однією перевагою 

нейро-ймовірнісного підходу є використання попередніх знань при визначенні 

векторів. 

До загальних недоліків n-грамних моделей можна віднести наявність 

великої кількості параметрів. При збільшенні n збільшується точність, але 

зменшується надійність оцінки параметрів. Такі моделі можуть бути 

використанні для розпізнавання, але не створення нових конструкцій. Для 

цього класу моделей нові конструкції – як сутності, дані зовні, при цьому якість 

та особливості джерела не враховуються. 

1.2.4 Формалізація та обробка неписемної мови 

Жестові мови не є візуальною інтерпретацією звичайних природних мов, 

вони мають свою граматику і можуть бути застосовані для «обговорення» тем 

різної направленості та рівня абстракції. Для вивчення розмовної мови жестів 

класичні лінгвістичні моделі не підходять, принцип її вивчення можна 

визначити як «від значення до форми». Головна проблема полягає у 

знаходженні відповідних пар «значення – жест» [21]. 
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Для побудови словника флективних мов важливим етапом є побудова 

словника, яка може бути виконана шляхом встановлення та формалізації 

лінгвістичних критеріїв, згідно яким вся множина слів розбивається на 

підмножини, взаємний перетин яких порожній, а в середині словозміна 

відбувається за однаковими правилами. Множина таких слів називається 

словозмінними прагматичними типами. 

Під парадигматичними типами розуміють набори лексем, словозміна 

яких характеризується однаковою кількістю словоформ [21]. Для української 

мови введено сім парадигматичних типів, виділено 28 граматичних категорій та 

30 класів слів на основі належності до частин мови. 

Слово мови представляється у виді: 

}},,,,,{:{
21

IninSsGgkFFIIWWW
iiii

 , 

де 
i

W  – параметри слова ( 1,,0  Ni  , N – кількість слів у словнику), F – 

множина всіх можливих закінчень слова (флексій), k – номер позиції в слові-

інфінітиві, з якої починається приєднання флексії, },,{
91

ggG   – рід, 

},{
21

ssS   – число (однина/множина), },,{
281

ininIn  , I – множина слів-

інфінітивів української мови: }}Ppinf,word{I:I{I
ii

 , де },,{
301

ppP   – 

клас слова, wordinf – слово-інфінітив. 

Для зберігання вхідне слово розбивається на комбінації незмінної та 

змінної частин, пошук виконується за проіндексованими полями таблиць-

множин інфінітивів (I) та флексій (F). 

Речення в моделі (взяті з програмного комплексу «Українська жестова 

мова») об’єднуються в структури, отримані шляхом узагальнення. Речення 

включають не слова, а їх послідовності та словоформи, які можуть бути 

використані при побудові речень. Такий підхід дозволив на основі категорій 

словозмін та порядкового номеру отримувати відповідну жестову конструкцію. 

У випадку, коли виникає неоднозначність, пропонуються всі можливі варіанти 

Така модель використовується для автоматизованого перекладу речень на 

мову жестів. 
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Перевагами даної моделі є: 

 вузька направленість моделі, що дозволяє значною мірою зменшити її 

розміри; 

 деяка гнучкість, яка досягається за рахунок роботи не зі словами, а з 

формами та флексіями; 

 використання форм та флексій охопити більше лексики без зміни кількості 

складових моделі. 

Недоліками є: 

 відсутність можливості конструювання принципово нових конструкцій, 

що зменшує можливу область застосування; 

 поки невирішена проблема неоднозначності слів. 

1.2.5 Аналіз природномовних конструкцій на основі образів 

Одним з важливих аспектів досліджень та NLP є поняття смислу та його 

зв'язку з мовними конструкціями, що може також бути застосовано для 

семантичної обробки текстів, інформаційного пошуку (Semantic Web), 

автоматизованого перекладу. Деякі моделі не достатньо враховують природний 

шлях отримання людиною більшості знань про навколишнє середовище за 

рахунок процесів образного мислення [5]. 

Ключовим поняттям є образ – «чуттєва форма психічного явища, що має 

в ідеальному плані просторову організацію та часову динаміку. У чуттєвому 

образі може бути втілено будь-який абстрактний зміст» [13, с. 91]. Вводиться 

класифікація образів: поділ на образи сприйняття (органами чуття зовнішнього 

світу) та образи уяви (не мають аналогів у дійсності і ніколи ще не 

сприймалися). Образи є суб’єктивними, в їх основі лежить думка, а образ – 

форма її представлення. Будь-яка форма думки – це модель, яка відображає 

частину дійсності. Виділяють такі форми існування думок: модель, поняття та 

образ, де поняття – це думка про загальні властивості елемента дійсності. 

Також образи поділяють на образи пам’яті та інші, останні можуть бути 

представлені засобами природних та штучних мов та різних формах: текстовій 
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або графічній, зоровій або слуховій тощо. Розрізняють образи право- та 

лівопівкульні, локальні та зовнішнього світу [11, 13]. Праві є гельштатами, а 

ліві – більш наближені до зовнішніх. 

Образне мислення – «процес пізнавальної діяльності, спрямований на 

відображення істотних властивостей об’єктів (їх частин, процесів, явищ) і 

сутності їх структурного взаємозв’язку» [13, с. 93]. Образ є динамічним у всіх 

своїх властивостях і є цілісним відображенням певної картини дійсності, а дане 

мислення передбачає створення образів та їх використання для вирішення 

задач. Виділяють такі операції над образами: аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, абстрагування, конкретизація, класифікація і систематизація. 

Текст, як і образ, – форма представлення думок [10]. 

Для характеристики змістовної складової текстів (образів) звертається 

увага на співвідношення понять значення та смислу [12]. Під смислом 

вербального образу (тексту) і, зокрема, мінімальної одиниці цього тексту 

розуміється цілісний смисл будь-якого висловлювання, що не зводиться до 

значень його складових. Значення слова – це об’єктивне відображення 

предмету дійсності, смисл передбачає внесення суб’єктивних аспектів в 

залежності від контексту. Образи, відображенні на зовнішньому носієві, є 

зовнішніми. До них належать всі знакові системи і конструкції, включаючи 

мовні. 

Людина має власну базу знань (БЗ). Смисл є суб’єктивним і формується 

на основі такої бази. Конкретний смисл – це явище мовлення, яке має 

ситуативний характер. Смисл не є характеристикою образу, він є властивістю 

відношенням між образом і задачею, яку вирішує людина. 

Структура образної інформації може бути представленою у вигляді 

піраміди, вершинами-концепторами якої є відношення сусідніх образів. 

Відношення – зв’язки в піраміді є двонаправленими [12]. 

Всі смисли відображаються в БЗ у формі образів представлення і уяви. 

Смисли, розуміння, значення є характеристиками цілісності синтезованих і 

аналізованих образів. Якщо БЗ порожня, то смисл не формується. 
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Мова може бути представлена у вигляді мережі образів [6]. Мовний образ 

– це «лінгвістичне поняття сукупності вербальних позначень однокореневого 

об’єкту, якості, методу» [6, с. 47] та є певною асоціацією реальної сутності, що 

викликається в уяві відповідним словом. Така мережа за своєю суттю є 

подібною до вище згаданої БЗ і зберігає семантичні відношення між мовними 

образами. Одиниця сенсу характеризує силу асоціативного зв’язку між 

образами і може бути використана для класифікації образів: маловідомі, прості, 

популярні, складні, багаті. 

Мовний образ може бути використаний у якості основного структурного 

елементу тексту. Зокрема такий підхід використовується для автоматизованого 

анотування текстів [6]. 

Перевагами образного підходу є: 

 великий ступінь наближення до психічно-розумової діяльності людини, 

що дає більш широке охоплення питань смислу; 

 встановлення зв’язку слово-смисл, що є вагомим внеском в семантичну NLP. 

До недоліків можна віднести невисокий ступінь формалізації.  

1.2.6 Моделювання семантичних аспектів мови 

У філософському уявленні семантико-смислові зв'язки представляються у 

вигляді семантичного трикутника Фреге [51] (рис. 1.1). У наведеній моделі 

семантики встановлено зв’язок між смислом з одного боку і дією, думкою і 

почуттям з іншого. Можна встановити і інші зв’язки між ними. 

 

а     б 

Рисунок 1.1 – Семантичний трикутник Фреге 

(а – простий, б – «навантажений») 
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З точки зору лінгвістики дані зв’язки можуть бути встановлені в рамках 

поняття «семантика» [8]. Слово включає зовнішні елементи: послідовності 

звуків та графічних символів, які описують предмет дійсності (денотат) та 

дають поняття, або представлення про об’єкт (сигніфікат) – смисл, що 

відображається у свідомості. Поняття залежить від свідомості людини і має 

образ – сукупність правильної ідентифікації, назви. Зовнішній елемент 

залежить від свідомості та системи мови. 

Згідно описаної теорії, денотат – клас реально існуючих предметів, які 

можуть бути названі даними словом. Сигніфікат – набір ознак, за якими можна 

чітко ідентифікувати предмет (явище), щоб його правильно назвати. Також 

сигніфікат трактується як поняття або уявлення про цей предмет – смисл 

(інтенсіонал). 

Ключову позицію в семантиці займає сенс і відношення «смисл-слово». 

Побудова деякої формалізованої моделі його уявлення дозволить розробити 

нові і удосконалити існуючі системи семантичного пошуку і штучного 

інтелекту. 

Подібні моделі можуть бути побудовані на основі онтології [23, 122] і 

мереології [14]. Остання визначає відношення «ціле-частина», дає їх 

класифікацію (компонент-об'єкт, матеріал-об'єкт, стадія і процес та ін.). Таке 

уявлення рекомендується для побудови тезауруса для роботи за схемою слово-

семантика. Використання мови опису онтологій OWL і платформи Protégé [122] 

дозволяє моделювати класи слів, подібно парадигмі ООП. Спираючись на 

значення слів, виконується порівняння текстів [105]. Залежно від значення 

слова утворюють ієрархію класів; вершиною цієї ієрархії є «щось», іменник – 

підклас. На рис. 1.2 наводяться фрагменти класифікації слів за підкласами 

[105].  

Семантика тексту може мати графові представлення [112]. Для роботи зі 

смислом виконується виділення концептів і гіперонімів з використанням 

WordNet тезауруса. Виділені поняття і відношення між ними вимагають 

систематизації, що може бути виконано з використанням ієрархії типів, 
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основаної на онтологічному підході, який також може бути використаний в 

задачах контекстного семантичного аналізу тексту [37]. Подібний підхід також 

був використаний для виявлення семантичного плагіату [100], де для побудови 

онтологічного ієрархічного відображення предметної області був використаний 

редактор OntoGen. 

 

Рисунок 1.2 – Фрагмент дерева класів понять 

Смисл слів є ключовим елементом для інтелектуальних систем (ІС). 

Одним з етапів побудови таких систем є виділення основних понять, процесів і 

характеристик [17], потім побудова базової моделі світу. Модель ІС повинна 

бути відкритою. Є базова «модель світу» – найбільш загальна частина (1– 2 

рівня). Далі вона добудовується в залежності від конкретної предметної 

області. Базова модель включає такі класи слів: поняття / імена, відношення, дії, 

властивості, характеристики дій, часові та просторові характеристики, 

службові. Також розглянуті базові «лінгвістичні конструктори»: 

 найзагальнішим поняттям є концепт, або універсальний клас, який 

поділяється на об'єкт, ситуацію, процес; 

 дії і відношення – семантико-синтаксичні фрейми, що задають 

предикатно-актантні структури; 

 актантами можуть бути об’єкти різного рівня – від атомарних (слів) до 

сентенціальних (послідовностей). 
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Виконаний аналіз різноманіття підходів і моделей, що описують 

відношення об’єктів, смислу і слова, дозволяє спростити розуміння складної 

проблеми семантико-смислового змісту текстів і мови. 

Аналіз підтверджує, що розглянуті питання є міждисциплінарними і 

наразі мають два напрями вирішення: гуманітарний та технічно-прикладний. 

Для першого характерним є широке охоплення, проте низький ступінь 

формалізації, що ускладнює використання напрацювань для вирішення 

прикладних задач. Другий напрям відзначається виключно практичною 

спрямованістю, проте не завжди враховує особливості людини як носія мови. 

1.3 Методи та засоби обробки текстів у задачах виявлення запозичень 

Для обробки текстів на природній мові (ПМ) застосовуються графові 

представлення семантики [89, 112], в тому числі семантичні мережі [82], 

системи на основі тезаурусів та тензорні моделі [101].  

Текстові документи різного характеру можуть мати як оригінальні 

частини, так і запозичення, які можуть трактуватися як плагіат. Для виявлення 

запозичень використовують такі алгоритми, як шинглів [9, 42, 44, 46], 

жадібного порівняння [94]; метод ідентифікують міток [50]; алгоритми на 

основі морфологічного аналізу і синтаксичного розбору [106], на основі 

структурної інформації (побудова n-грам з стоп-слів) [109] тощо. Для обробки 

текстів на природній та штучній мовах використовують токенізацію та 

побудову класів слів на її основі [105], «відбитки» [103]. 

Неправомірні запозичення (плагіат) можуть бути видозміненими 

(замаскованими) [33, 57] з метою приховання факту копіювання, ці питання 

широко обговорюються науковою спільнотою світу [36, 77, 92, 96, 106]. Їх 

вивчення дало можливість виявити такі типи плагіату, як дослівний; 

прихований з перефразуванням; з використанням технічних засобів, які 

спрямовані на використання недоліків існуючих PD-систем; з навмисним 

неправильним цитуванням; запозичення думок. 
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Вивчення особливостей запозичень дозволяє виділити такі основні за-

вдання обробки документів: попередня обробка, порівняння та аналіз 

результатів. Розглянемо методи їх розв’язання. 

1.3.1 Попередня обробка текстів 

Процес виявлення запозичень є дуже трудомістким і вимагає великих 

витрат часу та ресурсів. Попередня обробка тексту є ефективним засобом їх 

зменшення. З даною метою розроблено ряд методів і алгоритмів, які 

зменшують відмінності та об’єми текстів після їх обробки. Такі алгоритми 

можуть включати: 

 зведення символів у нижній регістр і єдине кодування; 

 видалення стоп-слів. Стоп-слова – це слова, які мають незначне 

семантичне значення (здебільшого це службові частини мови) [96, 109]. 

Слова, що часто зустрічаються, проте не несуть значення (тобто, стоп-

слова), зазвичай виключаються або використовуються для визначення 

позиції важливих термінів. Звичайна практика інформаційного пошуку 

(IR) полягає в тому, щоб відмовитися від стоп-слів, оскільки вони 

збільшують розмір індексу з багатьма словарними повторами. Відповідно 

до «правила тридцяти», 30 найпоширеніших слів складають (приблизно) 

30% словників у корпусі [88]; 

 видалення або ігнорування пунктуаційних знаків (якщо немає 

семантичного аналізу) [111]; 

 ігнорування пробілів, порожніх рядків, видалення коментарів (у вихідному 

коді програми) [80]; 

 видалення додаткових пробілів; 

 перевірку помилок правопису та пунктуації (навмисне припущення 

помилки з певною ймовірністю у випадкових словах може бути 

використане як спосіб приховування плагіату); 

 переклад документу. 
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Як частина етапу попередньої обробки, короткі (тобто семантично 

неінформативні щодо виявлення запозичень) речення вилучаються з 

підозрюваного документу, виходячи з високої ймовірності, що незалежні 

автори можуть створювати (семантично) однакові короткі речення, проте не 

довгі. Робиться припущення, що чим довші є два речення, тим менш шансів на 

те, що їх подібність є випадково. Розробники SimPaD [109] виключають з 

документів речення, які є досить короткими (з менш ніж сімома значущими 

словами ) і в процесі виявлення запозичень розглядають лише семантично 

інформативні речення. (Середня кількість слів у висловлюваннях англійською 

мовою коливається від 15 до 20 слів, тому вважають кожне речення менш ніж 

за 12 слів (включаючи стоп-слова) коротким). 

Підхід із застосуванням коректора помилок [109] мінімізує вплив 

помилкових спрацьовувань виявлення запозичень і передбачає виконання 

алгоритму з двома проходами. У першому проході не застосовується коректор 

помилок, при цьому користувач отримує всі запозичення, які розпізнає система. 

У другому проході коректор застосовується з метою отримання додаткових 

фрагментів. Такий підхід заснований на тому, що коректор може вносити 

певний «шум» у дані. 

Одна з проблем, пов’язаних з IR – варіація в словах [105]. Найбільш 

поширеними варіантами є багатослівна побудова (багатокореневі слова), 

транслітерація, афікси та абревіатури. Ці варіації у формі слів призводять до 

питання ефективності алгоритму виявлення відповідності під час процесу 

пошуку інформації. Одним з шляхів подолання такої проблеми є використання 

граматичних основ або процес stemming [105, 109]. Stemming – це процес 

видалення афіксів (префіксів і суфіксів) в слові, щоб створити його корінне 

слово, наприклад «розбудувати» і «побудувати» буде зведено до «будувати». 

Використання кореневого слова у співставленні з шаблонами забезпечує значно 

більшу ефективність при пошуку інформації. В даний час існують стеммери, 

доступні для англійської мови, і є досить повними та ретельними, наприклад, 

Nice Stemmer, Text Stemmer і Porter Stemmer. 
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З метою зменшення впливу у PD перекладу тесктів, як етап попередньої 

обробки, пропонується застосувати детектор мовлення до набору підозрілих 

документів, і якщо цей інструмент виявить, що вони не англійською, вони 

виконують автоматичну обробку – переклад відповідного документа 

англійською мову [104]. Крок детектування виконується за допомогою API 

програми машинного перекладу. Враховуючи, що це окрема система з 

дистанційним доступом, для випадків, де обробляється велика кількість 

підозрілих документів, для отримання швидкої відповіді надсилається 

фрагмент, складений з перших кількох сотень слів із документа. Це дозволяє 

отримувати не досить точні дані, оскільки документи можуть містити кілька 

фрагментів, написаних різними мовами. З огляду на це, на першому кроці вміст 

документа розділяється на речення, що базуються на символах пунктуації. 

Потім з фрагменту для перекладу подаються три випадкові речення з тексту. 

Якщо всі вони повертають однакову мову, то робиться припущення, що 

документ написано однією мовою. Якщо це не так, то береться ще один набір з 

трьох речень. Цей алгоритм виконується двопрогінним алгоритмом, щоб 

зменшити вплив помилкових спрацьовувань, які створюються програмним 

забезпеченням для перекладу. 

Використання зазначених методів дозволяє зменшити розміри тестів для 

співставлення та демаскувати ряд запозичень, що не мали семантичної обробки. 

1.3.2 Алгоритми та методи порівняння текстів 

Одним з напрямів виявлення запозичень у мовах з нестрогим порядком 

слів є морфологічний аналіз та синтаксичний розбір. Перший передбачає 

перехід від слів до їх коренів за допомогою морфологічних аналізаторів [106]. 

Ці інструменти використовуються в методах, що передбачають використання 

існуючого аналізатора природної мови для перетворення речення на дерева 

розбору з алфавітними відсортованими гілками. Така операція відображає 

фрази дерева розбору, які були створені шляхом перенесення слів таким чином, 

що значення зберігається. Після цього дерева зберігаються та порівнюються за 
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допомогою звичайних методів виявлення плагіату, що базується на порівнянні 

рядків. 

Із заміною синонімів допомагають боротися тезауруси, наприклад, 

WordNet, VerbOcean, FrameNet  [96, 104, 106]. 

Для співставлення на семантичному рівні пропонується використовувати 

латентний семантичний аналіз (LSA) [80, 106, 112], який є інтелектуальним 

метолом порівняння документів, оснований на математичних методах обробки 

великих корпусів. Ефективність використання LSA для виявлення плагіату в 

студентських роботах була продемонстрована системою SAIF [106]. Даний 

метод не використовує тезауруси та не залежить від мови. 

Основна перевага методу, основаного на графах, полягає в тому, що 

дозволяє зберігати структурну інформацію, притаманну вихідному документу 

[111]. Методологія графового представлення містить визначення графового та 

підграфового ізоморфізму. У такому представлені вершини є представленням 

кожного слова (крім стоп-слів [96]). Кожна вершина позначена відповідним 

словом та його частотою появи в документі. Граф G1 є підграфом графа G2, 

якщо набір вершин першого графа є підмножиною (або збігається) з множиною 

вершин другого графа, аналогічно за ребрами, а маркування вершин ідентичне. 

Представлення графів, запропоноване Шенкером [112], базується на 

суміжності термінів у документі HTML. Згідно зі стандартним методом [112], 

кожен унікальний термін (слово), що з'являється в документі, крім стопових 

слів, стає вершиною графу, що представляє документ. Кожен вузол 

позначається терміном, який він представляє, незалежно від частоти його 

появи. Представлення графу залежить від рівня обробки тексту. Існують такі 

рівні графового представлення: документу, речення, термінів. В залежності від 

рівня визначається сутність вершини. 

Виявлення плагіату з використанням графового представлення спрямова-

не на виявлення подібності між двома реченнями та можливої семантичну 

подібність між ними [111, 112]. Цей метод включає наступні кроки: 

 сегментація тексту у реченнях, видалення стоп-слів та stemming; 
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 представлення кожного документу як графової структури. Навантаження 

дуг відповідає перекриттю між поняттями двох вершин; 

 вузли речення зв’язуються з унікальною вершиною – «Topic Signature». 

Така вершина формується шляхом вилучення понять кожного терміну 

речення; 

 групування понять речення в одному вузлі відображає зміст цієї вершини 

(рис. 1.3 [112]). Перевага використання Topic Signature полягає в тому, що 

вона прискорює знаходження підозрюваних частин в документі; 

 запозичені частини виявляються за допомогою Topic Signature в процесі 

порівняння. Процес порівняння ведеться на основі розрахунку подібності 

між поняттями усередині підозрюваного вузла Topic Signature та 

оригінального вузла Topic Signature. 

 

Рисунок 1.3 – Графово-орієнтоване представлення документу 

На рис. 1.3 },,,{
21 n

cccc   є набором понять, s – речення. Верхній вузол 

– Topic Signature за темою. В [112] представлено набір формул для розрахунку 

співвідношення подібності графів. Отримані значення можуть 

використовуватися для розрахунку подібності документів, спрямованого на 

виявлення плагіату. 

Метод заснований на структурній інформації не включає в себе загальну 

практику ліквідації стоп-слів. Цей метод усуває всі інші токени і цілком 

ґрунтується на залишкових послідовностях стоп-слова, які представляють 

синтаксичну структуру текстів. Стверджується [109], що словосполучення n-

грамм є надійними і точними для виявлення запозичень. 
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Після попередньої обробки, включаючи токенізацію [105, 107] (яка може 

використовуватися як самостійний метод виявлення запозичень), для документа 

будується профіль заснований на n-грамах зі стоп-слів, які порівнюються. 

Підхід оснований на припущені про те, що речення мають свої шаблони, які 

можна визначити за службовими словами, що, зазвичай, є незмінними при 

плагіаті. Для випадків «маскування» плагіату пропонується ввести обмеження 

на вибірку стоп-слів для побудови грамів. Метод рекомендовано 

використовувати для великих текстових фрагментів. 

Для виявлення та оцінки запозичень пропонується введення SCAM 

(Standard Copy Analysis Mechanism) [76], який є відносною мірою визначення 

перетину за допомогою порівняння наборів слів, які є спільними для докумен-

ту, що перевіряється, та документу, що є тестовому наборі. 

Виявлення запозичень на основі алгоритму Standard Copy Analysis 

Mechanism (SCAM) передбачає чотири основні етапи [76]: 

 індексування набору даних, який складається з декількох документів; 

 обробку тестового документа: тестовий документ, наданий на вході, 

обробляється для токенування його в список слів; застосовуються 

stemming і видалення стоп-слів; 

 пошук за індексом; 

 оцінку подібності: використовуючи формулу SCAM, вимірювання 

подібності розраховується між тестовим документом та документами, що 

належать до набору даних. 

Формула SCAM була реалізована в [76]. Це альтернатива формулі 

косинус-подібності [108], яка працює на наборі слів, які є спільними між тестом 

та зареєстрованим документом. 

Онтологічний метод виявлення плагіату передбачає побудову онтологій 

для двох документів: оригінального і підозрюваних, і застосовує алгоритм 

онтологічного відображення для виявлення відповідностей між різними 

сутностями [100]. Також можлива побудова графів знань з метою співставлення 
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документів [122]. Для даних задач можуть бути використані OWL та RDF, 

редактор Protégé. Подібні методи та засоби застосовуються для штучних мов. 

«Відбитки пальців» є широко застосовуваним зовнішнім підходом для 

виявлення плагіату [103]. Методи відбитка пальців представляють документ, 

сегментуючи його на підрядки та вибираючи підмножину всіх утворених 

підрядків. Набір підрядків – це «відбиток пальця»; його елементи називаються 

мініатюрами. Алгоритми відбитків можуть розрізнятися за розміром підрядків, 

можливістю об’єднання сегментів тексту у відбитках, за розмірами сегментів, 

які враховуються при обчисленні ступеня запозичень. 

Метод відбитків [75, 103], а також алгоритми Хаскела [50, 90], жадібного 

строкового заміщення [94] та ін. також застосовуються і для штучних мов. 

1.4 Функціональні можливості програм виявлення запозичень 

Існує ряд програм (настільних додатків і онлайн-сервісів), що дозволяють 

виявляти запозичення текстів на природній мові і на мовах програмування. 

Серед них загального призначення: Etxt Анти плагіат, Advego Plagiatus, Double 

Content Finder (DCFinder), Praide Unique Content Analyser 2, Copyscape, istio.com 

і інші. А також спеціалізовані – для використання у закладах вищої освіти: 

Anti-Plagiarism [38], пакет «Антиплагіат. ВНЗ» [4], «Plagiarism» [73], 

strikeplagiarism.com, unplag.com. Опису і порівняно різних систем антиплагіату 

присвячено ряд робіт  [36, 80, 85]. 

Розглянуто 27 ресурсів з виявлення плагіату: онлайн і настільні додатки з 

різними типами баз даних вихідних текстів (рис. 2). Нижче наведено перелік 

ресурсів: 

1. eTXT Антиплагиат [7, 36] 

2. Advego Plagiatus [7, 36, 73] 

3. Double Content Finder [7, 36, 

87] 

4. Praide Unique Content Analyser 

II [36] 

5. Viper [36] 

6. Плагиата.НЕТ [36] 

7. Duplichecker [36] 

8. PaperRater [36] 

9. Anti-Plagiarism [38] 

10. strikeplagiarism.com [123] 

11. Plagiarisma.Net [36, 116] 

12. PlagiarismChecker [36, 117] 

13. Plagium [36, 114] 

14. PlagTracker [36, 119] 

15. SeeSources [36] 

16. PlagScan [36, 118] 

17. Plagiarism Detector [36, 115] 
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18. Защита уникальности контен-

та [36] 

19. FindCopy [7, 36] 

20. Docol©c [36, 86] 

21. Grammarly [36] 

22. Text.ru [36, 40] 

23. Антиплагиат ру [7, 36, 41] 

24. Copyscape [45, 84] 

25. Miratools [7] 

26. smallSeoTools.com/plagiarismC

hecker [121] 

27. unplag.com [126]
 

  

Рисунок 1.4 – Аналіз ресурсів за базою та типом 

В результаті аналізу [4, 7 , 36, 40, 41, 45, 73, 80, 84 –  87, 114 – 119, 121, 

123, 126] були сформульовані вимоги до вхідних і вихідних даних програм, а 

також їх функціональних характеристик. Безпосередня робота з ресурсом 

починається з подачі документа на перевірку, яка може бути здійснена за допо-

могою завдання: 

 url сайту, контент якого потрібно перевірити (ресурси 1 - 4, 7 11, 12, 13, 16, 

24, 25, 26); 

 окремого файлу (1 - 4, 7, 28, 11, 13, 16, 17, 20, 27); 

 пакету файлів (1, 25), кількох документів zip-архівом (16); 

 тексту, що вводиться в спеціальну екранну форму (1, 3, 4, 7, 8, 11 – 14, 17, 

22, 26, 27). 

Результати роботи з виявлення плагіату представляються наступним 

чином: 

 екранна форма з виділенням запозичених фрагментів (1, 2, 16, 17, 22, - 25); 

 збереження звіту в pdf-форматі (16, 26, 27), в doc (1, 16), rtf (5); 

 збереження звіту про перевірку в особистому аккаунті (20, 27); 

 відправка звіту про перевірку електронною поштою (20). 
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За результатами роботи система-антиплагіат формує звіт, в якому можуть 

бути представлені такі дані: 

 список джерел запозичення (1 - 5, 8, 11, 14, 16, 22, 23, 26); 

 загальний відсоток плагіату в роботі (14, 16, 23, 24, 26); 

 вказівки на фрагменти, де необхідно оформити текст як цитату й 

поставити посилання на джерело (14); 

 відсоток унікальності (1, 3, 5, 8, 11, 22, 25, 26); 

 перевіряється текст (26); 

 допис про наявність плагіату (8); 

 обсяг введеного тексту (11, 22, 24); 

 кількість збігів на джерело (16). 

Основними функціональними характеристиками є: 

 порівняння текстів з базою (виконують всі); 

 порівняння текстів один до одного (тексти надає користувач) (13, 24, 27) 

або по url (7, 24); 

 дослівне порівняння і визначення смислових збігів (1); 

 формування звіту про плагіат / унікальності (всі – з різним ступенем 

деталізації); 

 заміна латиниці на кирилицю (якщо є такого виду маскування) (6); 

 надання відомостей про плагіат з сайту щотижня або щомісяця (7); 

 перевірка граматики, правопису чи стилістики вбудованим літературним 

редактором (8); 

 e-mail-сповіщення користувача про плагіат його текстів (12); 

 створення аккаунтів наукових установ, інститутів (13); 

 налаштування параметрів перевірки (1, 4, 25, 11); 

 захист від перевірки порожніх документів (9); 

 пошук у базах Coogle Scholar, Google Books (11). 

Також надається можливість виконати налаштування параметрів 

перевірки роботи (порівняння): 
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 завдання сайтів, з якими не виконується порівняння (25); 

 завдання параметра «розміру вибірки» (1, 27); 

 наявність різних рівнів перевірки: звичайна, експрес, глибока (1). 

 установка «порога унікальності» (1); 

 вибір пошукової машини (4, 11). 

Аналіз розглянутих ресурсів дозволив виявити такі перешкоди до їх 

масового використання у вітчизняних закладах освіти: 

 відсутність врахування структури документу; 

 відсутність детального звіту; 

 відсутність підтримки або стадія тестування, або проблеми з доступом (не 

знайдено/ не відповідає); 

 обмеження за обсягом перевіряються текстів і частоти запитів, або для 

повноцінної роботи необхідний преміум-аккаунт; 

 тривала перевірка документа; 

 відсутності підтримки російського і / або української мов. 

Висновки за першим розділом 

Розв’язання завдання виявленні запозичень у структурованих документах 

потребує вивчення засобів формалізації та обробки лексики, синтаксису та се-

мантики текстів. З даною мето розглянуто деякі з існуючих моделей природної 

мови, що використовують функційні мови, апарат керуючих просторів і 

тензори, n-грами та їх варіації, узагальнені граматичні конструкції, образи, а 

також різноманітні представлення семантичної складової мови. Більшість з них 

не враховують процеси мислення людини та виконавця моделі, що мають знач-

ний вплив на семантику та її коректне розуміння. 

З метою подальшої автоматизації обробки документів розглянуту моделі 

в області NLP та штучного інтелекту. Вони мають такі переваги як 

формалізоване представлення, можливість розширення та роботи не лише зі 

словником, а й з семантичними та синтаксичними зв’язками мовних одиниць. 

Проте більшість моделей не враховує виконавця та його особливості, а також 
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ігнорують процеси мислення людини, з огляду на це найбільш перспективними 

є моделі на основі образів людини. 

Розглянуто методи та алгоритми обробки мовних конструкцій (текстів) з 

метою виявлення запозичень. Більшість розглянутих методів обробки текстів не 

дозволяють відтворювати вхідні дані після роботи з ними. Методи, засновані на 

простому порівняння (відбитки, жадібне порівняння та ін.), є чутливими до 

механізмів маскування запозичень. Вивчення таких алгоритмів вказує на те, що 

актуальним є завдання не лише порівняння, а й попередньої оброки, 

необхідність якої зумовлена об’ємами інформації та можливістю використання 

технік маскування. Дані методи і алгоритми не враховують структурні особли-

вості текстів при порівняння та доборі матеріалів для перевірки. 

Розглянуто програмні засоби для виявлення запозичень. Аналіз показав, 

що жоден з 27 засобів не враховуює структуру документу при оцінці кількості 

запозичень у тексті. 

З огляду на вище сказане, основною задачею дослідження є розробка: 

  моделей: 

 мови, яка враховує наявність множини різних виконавців та їх 

особливостей, для формалізації семантичних аспектів порівняння 

текстів;  

 мовних конструкцій, зокрема текстів, та методи їх порівняння з ураху-

ванням структурних особливостей документів, яким вони належать; 

 процесів маскувань запозичень для перевірки здатності 

демаскування запозичень в програмах виявлення плагіату; 

 методу зіставлення текстів структурованих документів з метою виявлення 

запозичень; 

 алгоритмічного та програмного забезпечення для виявлення запозичень у 

структурованих документах і автоматизованого формування тестів для 

перевірки здатності демаскування запозичень. 

За матеріалами розділу опубліковано роботи [30, 56, 57, 70]. 
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РОЗДІЛ 2 КОНСТРУКТИВНО-ПРОДУКЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

ПРИРОДНОЇ МОВИ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ 

2.1 Об’єктно-орієнтоване моделювання семантичних конструкцій 

Всі сутності, події, явища і процеси, реальні і віртуальні, можуть бути 

представлені як деякий набір властивостей (атрибутів). Наприклад, властивості 

столу: перелік складових та їх кількість, колір, стійкість, розміри, вартість, 

рухається по похилій (динамічні властивості), на ньому можна їсти, писати 

(потенційні). Властивості можуть в свою чергу бути сутностями або про-

процесами. 

Сукупність властивостей задає деяке уявлення про щось, що і є смислом і 

може бути пов’язано з якимось словом. 

Для осмислення чогось (формування уявлення) наявність мови не 

обов’язкова. Так, людина, вихована в зграї вовків, має уявлення про вогонь, 

швидкість та інші речі, не володіючи людською мовою. Семантика нерозривно 

пов’язана з мовами: формальними і природними, письмовою та розмовною. 

Семантика пов’язує слова (написані або сказані) зі змістом. 

На підставі аналізу відомих уявлень про смисл і семантику будемо 

дотримуватися такої термінології. 

Прообраз – сутність, об’єкт, процес, подія, явище матеріального або 

віртуального (абстрактного) світу або окрема їх властивість. Це частина світу, 

що розглядається відокремлено від решти. 

Прообраз особистого – позначення думок і емоцій людини, реакцій на те, 

що відбувається, а також деякі дії, які виражають ставлення до подій. 

Смисл (інтенсіонал) – уявлення про прообраз. Носій смислу – почуття, 

дія, думка. 

Семантика – це множина пов’язаних між собою тріад: прообраз – слово – 

смисл. 

Сигніфікат – набір ознак, за якими можна чітко ідентифікувати предмет 

(явище), щоб його правильно назвати. 
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Образ – відображення прообразу, його властивостей і відношень на 

матеріальному носії. Таким носієм може бути пам’ять людини як частина 

нервової системи, пам’ять тварини, комп’ютера, комп’ютерних мереж. 

Атомарний образ – образ деякого прообразу в цілому, без урахування 

його складових. 

Думка – це процес і результат формування нового складеного образу 

шляхом комбінації існуючих. 

2.1.1 Ієрархічна модель образів людини 

Розглянемо найбільш розвинену ієрархічну систему (таксономію) образів 

– образів уявлення людини. 

Людина сприймає оточення через органи відчуттів, виділяє прообрази із 

зовнішнього світу, формує (доформовує, переформовує) образи. Так само 

формуються образи про саму людину, її внутрішній світ, який складається з 

матеріального (кістки, органи, тканини і т.п.) і нематеріального (почуття, емоції 

і т.п.). 

Внутрішній світ містить відображення думок і емоцій людини, реакцій на 

події, включаючи дії, що виражають ставлення до подій навколо (вигуки, 

жести). Такий вид образу будемо називати прообразом особистого (рис. 2.1) 

Образи всього, що оточує людину і з чого вона складається (матеріально), 

процесів, подій і явищ будемо позначати ОбП (образ прообразу). Модель 

образів світу представляє собою орієнтований навантажений граф 

imgimgimg
EVG  , де 

img
V  множина вершин, навантаженням яких є узагальнене 

поняття образу, що описує основні властивості останнього; 
img

E  – множина дуг, 

навантаженням яких є відношення між образами. Вони можуть бути 

«включеннями» (в) та «узагальненнями» (у). Так образ світу включає образ 

внутрішнього світу. 

У моделі може бути виконавець 
i

z  – конкретна людина, спільнота тощо. 

Тоді для отримання моделі образів виконавця i

h
G  будемо використаємо 
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відображення i

h

z

img
GG i . Вершинами отриманого графу є образи, які мають 

визначені, конкретні прообрази та відповідні властивості. Саме результат 

відображення відповідає поняття образу у розумінні автора. 

 

ОбП

Образ зовнішнього 
світу

1..n

Образ світу

Прообраз особистого

Образ внутрішнього 
світу

1..n
1..n1..n

1..n 1..n

 

А б 

Рисунок 2.1 – Модель образів світу: 

а – графова, б – об’єктно-орієнтована 

Для реалізації мовами програмування високого рівня дана модель може 

бути представлена засобами UML в термінах об’єктно-орієнтованого 

програмування (рис. 2.1 б). Модель представлення у вигляді діаграми класів 

(тут класи «образ світу», «образ зовнішнього світу» та інші). Клас – це 

похідний структурований тип даних. Клас виділяє набір атрибутів 

(властивостей, ознак) і методів (операцій, алгоритмів поведінки). При цьому 

виділяються атрибути і методи, необхідні для вирішення поставленої задачі. 

Об’єкт – екземпляр класу, має заданий набір значень властивостей класу.Класи 

пов’язані відношеннями агрегації. Агрегація – відношення між класами типу 

«ціле-частина», може бути інтерпретоване як «включення». 

Далі розглянемо таксономію образів прообразів. Ієрархічний підхід 

описує відношення узагальнення, вказуючи на класове спорідненість існуючих 

понять. На підставі узагальнення, деталізації, конкретизації у людини 

формуються образи різних рівнів подання. Вищі рівні формується в результаті 

узагальнення, їх об’єктами є множини, задані набором ознак, властивостей. 

Наприклад, спостереження за котами однієї породи дозволяє скласти образ 
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породи, виду, з’ясувавши, що характерно для його представників. Рівні 

представленої ієрархії є абстрактними поняттями. 

Згідно таксономії ОбП (рис. 2.2; оскільки мова йде виключно про образи, 

то на даному рисунку і далі слово «образ» може бути опущено) вищий рівень 

являє узагальнення чого-небудь існуючого в реальному або віртуальному світі. 

Вершина «Об. відокремленого прообразу» позначає образ чогось конкретного, 

виділеного з уявлення про світ, з певними значеннями властивостей. 

«Відокремлений прообраз» формується в результаті спостереження (вивчення) 

одного і того ж об’єкта дійсності, виділення характерних для нього 

властивостей і відношень. 

Між вершинами «ОбП» і «Об. відокремленого прообразу» представлені 

образи різних рівнів узагальнення. Такий граф може бути відображено у граф 

реалізації конкретного виконавця, де, наприклад, вершині «відокремленого 

прообразу» відповідає конкретний кіт, вершині вид – лісовий кіт, рід – кішки, 

сімейство – котячі, загін – хижі і т.д. Образ прообразу може описувати образ 

будь-якого рівня в загальному вигляді. Під «прообразом» може розумітися і 

конкретний кіт, і порода котів, і хижаки і т.п. 

Образи можуть агрегувати образи будь-якого рівня, що представляється 

відношенням включення (в). Дане відношення також може бути розглянуте як 

образ. 

Образи «штучної сутності» узагальнюють все створене людиною. 

Штучним «матеріальним» будемо вважати все створене людиною в результаті 

її господарської діяльності: будівлі, одяг, продукти харчування та інше. До 

«соціального» віднесемо образи процесів і явищ, норм, правил поведінки та 

інші, тобто образи світу, що виникли в ході розвитку суспільства: соціальний 

статус, пільги, грошові виплати, війни та ін. 

Абстрактні поняття породжуються інтелектом людини і не завжди мають 

реальні аналоги. При цьому вони мають матеріальний носій, що впливає на 

органи чуття. До «псевдо реальності» можна віднести персонажів, предмети, 

місця, події, придумані в художній літературі, кінематографі, мультиплікації. 
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До «моделей» віднесемо представлення чого-небудь на логічному, не 

матеріальному рівні. З іншого боку, ці «моделі» мають матеріальну складову у 

вигляді макету фізичної моделі, креслень, графіків, формул і т.п. 

а 

 

б 

 

Рисунок 2.2 – Модель конкретизації образа прообразу: 

а – графова, б – об’єктно-орієнтована 
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Модель, представлена засобами UML, наведена на рис. 2.2 б. Відношення 

узагальнення відповідає спадкуванню класів в ООП. 

Властивість чого-небудь можна уявити як його атрибут, а можна як 

окремий образ (рис.  2.3). Наприклад, колір столу або колір як окреме поняття. 

Набір властивостей чого-небудь у кожної людини може бути різним. Основні 

властивості представлені на рис. 2.3. 

Об’єктно-орієнтована модель включає деякі окремі вершини графової 

моделі як властивості класів. Відношення композиції вказує на співпадання 

життєвих циклів частини і цілого, які воно зв’язує (рис. 2.3 б). 

Властивості можуть бути не до кінця визначені. На сприйняття оточення і 

формування образів може впливати психоемоційний та фізичний стан людини. 

Так, наприклад, на сприйняття температури може впливати стан здоров’я 

людини. Також деякі властивості можуть змінюватися під дією зовнішніх і 

(або) внутрішніх факторів. Так при нагріванні може змінюватися забарвлення, а 

під тиском – форма. 

Дія є особливим класом образів (рис. 2.4). Можна виділити декілька її 

станів: розпочато, завершується, не виконана, виконується, виконано і ін., зміна 

яких ініціює зміни атрибутів інших образів. Дії можуть бути однократними і 

багаторазовими, періодичними. Дія може бути запланованою і реально 

виконаною, а може бути потенційною. 

Ступінь складності вказує на те, що ця дія проста або складена. Він може 

бути визначена виконавцем. Оскільки дія – це зміна чого-небудь в часі, то воно 

виступає як динамічний атрибут прообразу. Дії, що виконуються самим 

прообразом – активні, а застосовувані до нього – пасивні. 

Зміна станів дії – подія. Процес – це сукупність пов’язаних дій, які в 

комплексі впливають на стан інших об'єктів. 

Жест, погляд, міміка і подібне так само, як і емоції, не мають смислу без 

об’єкта, що породжує (виконує) їх. За цією ознакою віднесемо їх так само до 

прообразів особистого. Нижче наведено їх класифікацію (рис. 2.5). 
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На рис. 2.5 б класифікацію образів особистого представлено засобами 

ООП та UML. Зв'язок, позначений пунктирної стрілкою, вказує на залежність 

класів, тут емоції «виконують роботу» по уточненню почуттів. 

а 

 

б 

 

Рисунок 2.3 – Конкретизація властивостей у різних представленнях 

а – графове; б – об’єктно-орієнтоване 
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а 

 

б 

 

Рисунок 2.4 – Модель дії: 

а – графова; б – об’єктно-орієнтована 

«Особисте» може відображати емоційні процеси, керувати діями, бути 

елементом спілкування. Керування діями може бути виконано за допомогою 

голосу або інших звукових сигналів, поз, жестів, міміки. Елемент спілкування 

може висловлювати вітання при зустрічі, подяку, побажання здоров'я. Емоції – 

це індивідуальна реакція на одержуване відчуття [43]. Занадто сильні і 

короткочасні емоції, які людина не в змозі контролювати, називають афектами 

[35]. Настрій, в залежності від ступеня усвідомленості причин, що викликали 

його, може бути представлено або у вигляді загального емоційного фону 

(піднесений, пригнічений настрій), або як чітко ідентифікований стан (нудьга, 

сум, туга, страх, радість, захоплення тощо). 

Образи, що формуються і сприймаються людиною, можуть бути піддані 

впливу різних процесів, явищ навколишнього світу природного і техногенного 
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походження. Зокрема, психоемоційний стан включає емоційні процеси і може 

не тільки породжувати образи, а й впливати на їх сприйняття. Також на 

сприйняття образів впливають відчуття (зорові, слухові, тактильні, нюхові, 

смакові). Відчуття здатні накладатися одне на інше. 

а 

 

б 

 

Рисунок 2.5 – Конкретизація «особистого» засобами представлення: 

а – графу; б – ООП та UML 
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Подібною системою образів може володіти не тільки людина, але і 

тварини, а також інформаційні системи. Що стосується системи образів тварин, 

то вона є менш розгалуженої і має інші значення. 

2.1.2 Моделювання процесу формування образів 

Думка – це процес і результат формування нового складеного образу 

шляхом комбінації існуючих. Думки людини можуть мати словесне представ-

лення. Далі розглянемо більш загальні моделі думки без словесного 

представлення. 

Думки формуються на основі аналізу раніше отриманих образів. Людина 

(або тварина) в ході спілкування і взаємодії з навколишнім світом і його 

суб’єктами формує базу даних (БД) образів, на основі якої може бути 

сформована база знань (БЗ). БД містить атомарні образи, тоді як БЗ – складені, 

в тому числі ті, що відображають логічні зв’язки. 

Думка породжується цілеспрямовано. Навколишній світ впливає на 

людину, викликаючи деякі потреби. На їх підставі людина ставить мету, 

досягнення якої призводить до задоволення потреб. Мета знаходить вираження 

у вигляді думки. Так, відчуваючи голод, людина думає, що і де поїсти, при 

цьому формуються образи їжі і її місцезнаходження, образи дій по досягненню 

мети. Далі наведена загальна схема формування думки (рис. 2.6). 

Атомарний образ – образ деякого прообразу в цілому, без урахування 

його складових. Атомарні образи можуть бути розділені на види: «іменник», 

«прикметник», «дієслово», «відношення». До іменникових атомарним образам 

відносяться образи переважно рис. 2.2, до прикметникових – рис. 2.3 (без 

«дій»), до дієслів – дії рис. 2.4. «Відношення» можуть визначати зв’язок між 

прообразами і відповідними образами за властивостями, місцем, положенням, 

часом і т.д. Атомарні образи можуть мати зорову і звукову (словесну – як 

різновид), тактильну, нюхову складові. Словесні образи характерні для 

прообразів, які є наслідком узагальнення реального. Так, наприклад, при 

класифікації тварин за набором ознак в результаті узагальнення і абстрагування 
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зорове представлення образів стає вкрай складним. Складений образ включає 

два чи більше атомарних та відношення між ними, яке також є образом. 

 

Рисунок 2.6 – Передумови формування думки 

Думка – це реалізація мети, втілена у вигляді комбінації образів з БЗ 

людини. Думка може бути представлена як складений образ або як конструкція 

складених образів (рис. 2.7). Побудова думки базується на виділенні її 

складових – образів і відношень, формуванні складеного образу або 

довизначення наявного. 

 

Рисунок 2.7 – Формування думки 

Ітераційний процес формування думки полягає в композиції атомарних, 

складених образів і відношень. 
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2.1.3 Образна модель семантичних конструкцій 

Людина може продукувати конструкції для уточнення та побудови думок. 

Вони мають певний смисл – образ або сукупність образів, яка відповідає думці. 

Для передачі думок можуть бути використані слова. 

Слово – комбінація звуків і / або символів і їх образів, які відповідають 

певному прообразу. Смислом слова є пов’язаний з ним образ особистого або 

загального прообразу в свідомості (пам’яті) людини. Деякі мовні одиниці не 

мають відповідного образу. Це в першу чергу заперечення чогось. Наприклад, 

«не бігати» не має образу. Його сенс формується на основі образу «бігати». 

Таким чином слово є відображенням думки, смислом обох є деякий образ. 

Семантична модель слова включає, а поняття семантики – об’єднує саме 

слово в символьному або звуковому представленні, його смисл і об’єкт 

дійсності, якому воно відповідає. Об’єкт дійсності визначається через 

компрегенсію – сукупність усіх мислимих предметів, які не є протиріччями і до 

яких дане слово може бути правильно застосовано. Смисл слів залежить від 

конкретної людини, угоди між людьми (наприклад, у разі термінів або 

жаргонних слів), інтонації і наголосів в усному мовленні, пунктуаційних знаків 

– при написанні. Крім того в смислі залишається деяка ступінь невизначеності, 

пов’язана з індивідуальними особливостями сприйняття світу людиною. 

Думка, зазвичай, представляється більш складною мовною конструкцією 

(словосполучення, речення). Семантична модель думки (рис. 2.8) є 

узагальненням семантичної моделі слова. Введемо нові позначення 

навантаження дуг: залежність (з) та асоціація (а). Рекурсивно можна 

представити семантичні моделі сукупності думок, абзацу, статті, книги, 

розмови і т.п. 

Відзначимо, що думка може не мати словесного представлення. Вона 

може трансформуватися в дію, зміну психоемоційного стану (наприклад, прояв 

злості, обурення). 
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б 

 

Рисунок 2.8 – Семантична модель думки: 

а – графова; б – об’єктно-орієнтована 

2.2 Конструктивно-продукційний підхід до моделювання об’єктів та процесів 

Для формалізації мови та її конструкцій використовується апарат 

конструктивного моделювання. 

В основі конструктивного моделювання лежить використання 

узагальнених конструкторів (УК) та ряду їх уточнюючих перетворень [54]. 

Даний механізм був створений в результаті дослідження та аналізу різних 

граматичних структур та систем: графічних [49], індексних [2, 49], 

стохастичних [47], програмних [2, 49], атрибутивних [3] та ін., а також L- та R-

систем [22]. 
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Особливістю даного підходу є використання атрибутивних множин: 

 елементів носія (може бути розширена); 

 операцій, пов’язаних з алгоритмами виконання та виконавцем; 

 конструкцій. 

Узагальненим конструктором називається трійка [54]: 

 ,,MC
G

 , (2.1) 

де M  – неоднорідний носій, який включає конструктивні елементи з 

атрибутами та може поповнюватися,   – сигнатура операцій (і відповідних 

відношень) зв’язування, підстановки і виводу, операцій над атрибутами,   – 

множина тверджень інформаційного забезпечення конструювання (ІЗК). ІЗК 

(конструктивна аксіоматика) включає онтологію, мету, правила, обмеження, 

початкові умови та умови завершення конструювання. Онтологія УК 

представлена в [54].  

Наявність набору атрибутів 
i

w  у елемента носія 
i

m  позначається як 
iw

m
i

, 

а те, що 
ji

w  є атрибутом елемента 
i

m  – 
ii

mw
j
 . Набір атрибутів є кортежем 

довжини k  
kiiii

wwww ,,,
21
  WWWW

k
 

21
. Носій – }m{M

iwi
 . 

Сигнатура складається з імен операцій, які мають набір атрибутів. 

Довільна операція сигнатури представляється як 
v

, де 


k

vvvv ,,,
21
  VVVV

k
 

21
. Сигнатура   складається з множин 

операцій:   – зв’язування, – виведення,   – операцій над атрибутами і 

правил продукцій – .  ,,, , де правило – набір операцій, які 

виконуються в певній послідовності. 

Згідно онтології УК, формою l
w

 з атрибутом w  називається набір 

терміналів і нетерміналів, що об’єднуються операціями зв'язування: 

 ),,,(
21 210 kwwwww

mmml
kl

 для Mm
iwi
 , де – будь-яка операція 

зв'язування з  ;  

 
jww

ml
jl

 , якщо ),,,,,,(
0

 
jww

ml
j

 ; 
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 ),,,(
21 210 kwwwww

llll
kl

 , якщо 
kwww

lll
k

,,,
21 21
  – форми. 

Конструкцією називається форма, яка містить тільки термінали [54]. 

Правила підстановки мають вигляд 
rrr

gs ,: , де 
r

s  – відношення 

підстановки, 
r

g – набір операцій над атрибутами. Відношення підстановки – 

двомісне відношення з атрибутами 
jwwiw

ll
jpi

  [54]. Для форми 

),,,,,(
21 210 kwhwwwww

lllll
khl

  і доступного відношення підстановки 

),(
qwhww

ll
qhp

 (може бути записане як 
qwhw

ll
qh

 )  такого, що ll
lh whw

  (
hw

l
h

 є 

частиною 
qw

l
q

), результатом тримісної операції підстановки ),,(*
* llll

lqhpl
wqwhwww

  

буде форма ),,,,,(
21

*

210
* kwqwwwww

lllll
kql

  [54]. Послідовність відношень 

підстановки 
n

s  будемо записувати як 
kmjin

lllls  ,, , де 
kmji

llll ,,,  – 

сентенціальні форми. Відношення підстановки може бути записано в 

скороченій формі 
kjim

llls | , де 
kji

lll ,,  – форми; що еквівалентно 

jim
lls  , 

kin
lls  . 

Для заданої форми ),,,,,(
21 210 kwhwwwww

lllll
khl

  і доступного 

відношення підстановки ),(
qwhww

ll
qhp

  такого, що 
hw

l
h

 – підформа l
lw

 

( ll
lh whw

 ), результатом тримісної операції підстановки ),,(*

* llll
lqhpl

wqwhwww
  

буде форма ),,,,,(
21

*

210
* kwqwwwww

lllll
kql

 , де  . 

Операція часткового виведення ( ),(|
iw

l
i

 ) полягає у: 

 виборі одного з доступних правил підстановки 
rrrd

gs
r

,:  з відно-

шеннями підстановки 
r

s  і виконанні на його основі операцій підстановки, 

де d


 – вектор доступності правил: якщо 1
r

d  правило доступне, якщо 

0
r

d  – правило не доступне; 

 виконанні операцій над атрибутами 
r

g . 

Двомісна операція повного виведення або просто виведення 

( ),(|| l
lw

 , || ) полягає у покроковому перетворенні форм, починаючи з 
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початкового нетермінала і закінчуючи конструкцією, що задовольняє умові 

закінчення виведення, що передбачає циклічне виконання операцій часткового 

виведення. Умовою закінчення виведення є відсутність нетерміналів в формі. 

Перетворення конструктору дозволяють застосовувати його для різних 

предметних областей. 

Призначення конструктору полягає у формуванні множин конструкцій за 

допомогою операцій сигнатури, що задаються правилами ІЗК. 

Для формування конструкцій необхідно виконувати ряд уточнюючих 

перетворень конструктору [54, 68]: 

 спеціалізацію, яка визначає предметну область: семантичну природу носія, 

кінцеву множину операцій і їх семантику, атрибутику операцій, порядок 

їх виконання і обмеження на правила підстановки; 

 інтерпретацію, що полягає в зв’язуванні операцій сигнатури з алгоритмами 

виконання деякої алгоритмічної структури [58]. При інтерпретації 

виконується зв’язування інформаційної моделі способу побудови 

конструкцій і моделі виконавця; 

 конкретизацію – розширення ІЗК множиною правил продукцій, завдання 

конкретних множин нетермінальних і термінальних символів з їх 

атрибутами і, при необхідності, значень атрибутів; 

 реалізацію, в ході якої формуються конструкції з елементів носія 

конструктора шляхом виконання алгоритмів, пов’язаних з операціями 

сигнатури. Реалізація можлива тільки для попередньо спеціалізованого, 

інтерпретованого і конкретизованого конструктора [54]. 

Відповідно до функцій, покладених на конструктор, виділяють такі типи 

останніх: породжувач, перетворювач, розпізнавач. 

2.3 Конструктивно-продукційна модель природної мови 

Для моделювання мови як сукупності конструкцій, враховуючи її 

семантичну складову, необхідно взяти до уваги операції мислення, які виконує 
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людина при побудові образів та для їх поєднання. В ході моделювання викори-

стаємо УК і виконаємо його уточнюючі перетворення. 

2.3.1 Визначення предметної області конструктора образів 

Все, що оточує людину, реальне і віртуальне: процеси, сутності, події, 

явища, а також вона сама, включаючи матеріальну (тканини, органи) і 

нематеріальну (емоції, почуття) складові, будемо називати прообразом, як 

деяку цілісну частину світу, що розглядається відокремлено. 

Для людини характерно образне сприйняття світу. Як було зазначено 

раніше, під образом будемо розуміти відображення прообразу, його 

властивостей на деякому матеріальному носії.  

Для представлення системи образів людини використаємо УК С та вико-

наємо спеціалізацію. Спеціалізація передбачає визначення предметної області, 

тобто семантичної природи носія конструктора, скінченної множини операцій і 

їх семантики, атрибутики операцій, порядку їх виконання. 

Розглянемо спеціалізацію конструктору системи образів людини: 

hhhhSS
MCMC  ,,,,  , (2.2) 

де NTM
h

  – неоднорідний розширюваний носій, T  – множина терміналів - 

образів, N  – множина нетерміналів, 
h

  – сигнатура відношень і операцій, які 

виконуються на елементах носія, h  – множина тверджень ІЗК. 

Онтологія конструктора образів людини: твердження щодо носія. 

Образ 
hiw

Mm   має сукупність атрибутів  
n

wwww ,,,
21
 . Під сукупністю 

будемо розуміти неоднорідну мультимножину елементів з атрибутами. 

Належність атрибута 
j

w  образу m  позначимо mw
j
 . Всі атрибути є образами. 

Образи можуть змінюватися в часі. Кожен образ має атрибут часу 

створення або останньої зміни (
i

mt ). Даний атрибут змінюється в ході 

виконання операцій над образом і залежить від часу її виконання. 

Образом світу 
ht

MP  будемо називати безперервне відображення 

навколишнього середовища людини, представлене у вигляді динамічного 
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потоку зображень, звуків, дотикових, смакових, нюхових і просторово-часових 

відчуттів, почуттів і емоцій, що відображаються нервовою системою людини 

під впливом матеріальних подразників. Даний образ є керованим і залежить від 

людини (для даної роботи це несуттєво). У будь-який момент часу t існує деяке 

відображення світу. Далі цей атрибут не вказується. 

Форма ( l ) – сукупність елементів 
h

M , пов’язаних відношеннями з 
h

 . 

Сентенціальна форма – форма, отримана в будь-який момент часу в 

результаті виведення з початкового нетермінального символу згідно з 

правилами виведення конкретизованого конструктора. 

Конструкція (К) – сентенціальна форма в поточний момент часу, що 

містить тільки термінали [54]. Конструкції і відношення також є образами. 

Множина образів – конструкція, що базується на деякому відношенні 

подібності, що має властивості рефлексивності і симетричності [74]. 

Онтологія конструктора образів людини: твердження щодо 

сигнатури. Сигнатура 
h

  складається з множини операцій 

 }{,,,
h

, де   – відношення й однойменні операції зв’язування і 

перетворення елементів носія  },,,,,,,,,,,{ 


, }||,|,{   

– операції підстановки і виведення, }{:Φ  – відношення та однойменні 

операції над атрибутами, }{  – відношення підстановки. },:{
iii

gs  – 

набір правил підстановки, 
i

s  – послідовність відношень підстановки, 
i

g  – набір 

операцій над атрибутами. Якщо операції над атрибутами не виконуються, 

правило підстановки матиме вигляд ,
i

s , де   – порожній символ. У 

правилах виведення застосовуються відношення з  , а при реалізації 

конструктора – операції, які відповідають відношенням. 

Час виконання є обов’язковим атрибутом будь-якої операції  , де   – 

будь-яка операція з 
h

 . Атрибут часу кожного образа після операції може бути 

визначений як 
start

tt , 
start

t  – час початку операції. Значення даного 

атрибута визначається здібностями виконавця. Далі він не вказується. 
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Операція конкатенації образів ),,(
21 21

Pmm
ww

  передбачає зв’язування 

образів 
21 21

, mm
ww

 під впливом образу світу P . Результатом є образ m  – 

послідовність образів 
21 21

, mm
ww

. 

Операція включення елементу ),( mm
w




 передбачає додавання образу 

m
w

 в сукупність m , m  є операндом і результатом операції. 

Операція експлікації образу [67] – виділення частини світу і формування 

окремого об'єкта-образу з власним набором атрибутів. Результат операції 

),(
21 21

mm
ww

  – образ m
w

, який експлікується з образу 
11

m
w

 під впливом 
22

m
w

. 

Образи 
21 21

, mm
ww

 можуть бути будь-якими образами носія 
h

M , конструкцією, 

образом світу P
tfocus,

 в деякий момент часу t , на якому сконцентрована увага 

людини (на що вказує атрибут focus). Далі для розв’язання поставленої задачі 

ці атрибути P  не важливі і можуть бути опущеними. Модифікація операції 

),(
21 21

mm
ww

  – експлікація відношення m
w

 з 
1

m
w

 під впливом образу 
22

m
w

. 

Операція успадкування з уточненням ),(
21 21

mm
ww

  передбачає створення 

нового образу *
*
m

w
, який повторює образ 

11
m

w
 і має в якості атрибутів 

1
w  і 

22
m

w
. 

Операція успадкування з модифікацією ),,( 3121 321
mmmm www   передбачає 

створення нового образу *
*
m

w
, який повторює образ 11

mw  з заміною атрибуту 

22
mw  на 33

mw . 

Скінченна множина операцій зв’язування образів  
jwiw

mm
ji

,  – 

),(
jwiwk

mm
ji

 . Результатом операції є m  – складений образ або образ 

відношення. Кожна з цих операцій є образом відношення і належить носію і 

сигнатурі (
hihi

M  , ). 

Операція узагальнення )(m , де m  – сукупність образів. Дана операція 

передбачає виділення сукупності з одним або декількома однаковими 

атрибутами і формування результату операції – m  – як нового узагальненого 
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образу, який володіє однаковими і трансформованими подібними атрибутами 

вихідних образів. 

Операція об’єднання ),,( 21 21
mmm wwc  дозволяє сформувати деяку 

сукупність образів m , додаючи до неї образ 11
mw  при умові, що кожен елемент 

m  і образ 11
mw  мають однаковий атрибут 22

mw . 

Операція передачі образу ),( Pmwch  передбачає передавання образу в 

деякому кодованому представленні у зовнішній світ через канал ch . При 

формуванні мови – зоровий ( s ) та слуховий (h ). При цьому образ світу P  

змінюється, поповнюючись новим образом виконавця операції – образом коду: 

слова, речення, жесту і т.п. 

Операція прийому образу )( *Pch  передбачає визначення (отримання) 

деякого коду-образа mw  через канал ch  з частини зовнішнього світу *P . При 

цьому образ світу P  не змінюється, носій конструктора образів виконавця 

поповнюється новим образом. 

Операції підстановки і виведення описано в п. 2.2. 

Операція перевірки існування атрибуту ),( 21 21
mm ww  визначає наявність 

атрибуту 22
mw  у образу 11

mw , тобто 12 12
mm ww  . Результатом виконання операції є 

логічне значення «істинно» при наявності необхідного атрибуту 22
mw , інакше – 

«хибно». 

Операція ),(: ba  полягає в присвоєнні значення операнда b  операнду a . 

Метою конструювання є побудова конструкцій образів, встановлення 

зв’язків між ними для моделювання бази знань людини, включаючи мовну 

складову. 

Обмеження конструктору образів накладаються виконавцем моделі, що 

впливає на кількість і складність побудованих конструкцій та час їх творення. 

Початкові умови конструювання образів: 

 P
t

 – образ світу, з якого буде виконана перша операція експлікації; 

 σ  – нетермінал, з якого починається виведення; 
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 K  – конструкція у вигляді сукупності образів, яка постійно доповнюється; 

 
s

K  – конструкція впорядкованих образів звуків; 

 
pw

K  – конструкція впорядкованих образів символів писемної мовної 

конструкції; 

 
aw

K  – конструкція образів, отриманих при спостереженні дій, погляду, 

міміки і т.п. 

Умова завершення конструювання: форма не містить нетерміналів. 

2.3.2 Модель виконавця конструювання образів 

Для визначення алгоритмів виконання можливих операцій та відношень 

над образами виконаємо інтерпретацію конструктора (2.2): 

ZMCMCMC
hhhCIIAAAAhhhh A

,,,,,,,,
1,

  , (2.3) 

де }|{, 0 i

i

Y

XiAAA
AVVM   – множина базових алгоритмів [58], 

ii
YX ,  – множини 

визначення та значень алгоритму i

i

Y

Xi
A |0

, 
21

 
Ah

, }{
ik

zZ   – множина 

можливих виконавців моделі-конструктора, які можуть реалізувати алгоритми 

A
C ; )}())()(({ 00

hii
VA

AA
CAYAXM

A
o
i




  – неоднорідний носій, )(
h

C  – 

множина конструкцій образів, які задовольняють 
h

C . 

Виконавець 
ik

z
i

 конструктора (2.3) має набір атрибутів, визначемо деякі з 

них  characterspconditionloccupationlocationk _,_,, , де location – місце 

розташування (місце проживання), occupation – рід занять (професія, 

діяльність), l_condition – умови проживання, p_characters – психофізіологічні 

характеристики, в тому числі пов'язані зі сприйняттям і переробкою інформації. 

Конструктор 
hCI

C
A,

 включає алгоритми виконання операцій: 

 0

1
A – композиції алгоритмів ji

ji

AA

AA
A



,

0

1
| , 

ji
AA   – послідовне виконання 

алгоритму 
j

A  після алгоритму 
i

A ; 

 0

2
A – умовного виконання 1|0

2

A

b
A : алгоритм 

i
A  виконується, якщо умова b  

істинна (виконання дозволено); 
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 21

21 ,,3
|

mm

Pmm
A

  – конкатенації образів; 

 m

mm
A

,4
|  – включення образу; 

 
*

2,1

|
5

m

mm
A  – експлікації образу; 

 
*

2,1

|
6

m

mm
A  – експлікації образу відношення; 

 
*

21 ,7
|m

mm
A  – успадкування образу з уточненням; 

 
*

321 ,,8
|m

mmm
A  – успадкування образу з модифікацією; 

 m

mm ji
A



,9
|  – зв’язування образів (встановлення відношення); 

 m

m
A |

10
 – узагальнення образів; 

 m

mm
A

,11
|  – об’єднання образів; 

 P

Pm
A

,12
|  – передачі образу через звуковий канал; 

 P

Pm
A

,13
|  – передачі образу через зоровий канал (зображення); 

 m

P
A |

14
 – прийому образу через звуковий канал; 

 m

P
A |

15
 – прийому образу через зоровий канал; 

 c

mm
A

21 ,16
|  – перевірки наявності атрибута 

2
m  у образа 

1
m ; 

 i

iqh

f

fll
A

,,17
|  – підстановки; 

 j

i

f

f
A

,18
| , 

,19
|


A – часткового та повного виведення, де 
ji

ff ,  – форми,   – 

аксіома,   – множина сформованих конструкцій; 

 b

b,a
|A

20
 – присвоєння. 

Аксіоматика зв'язування операцій і алгоритмів полягає в наступному: 

)|{(
,

0

12


 ji

ji

AA

AA
A , :)|( 10

2


A

S
A , ),|( 21

21 ,,3


mm

Pmm
A )|

,4

m

mm
A , )|(

*

2,1
5

m

mm
A , )|(

*

2,1
6

m

mm
A , 

)|(
*

21 ,7
m

mm
A , )|(

*

321 ,,8
m

mmm
A , )|A( m

m,m ji




9
, )|(

10
m

m
A , )|(

,11
m

mm
A , )|(

,12


h

P

Pm
A , 

)|(
,13


s

P

Pm
A , )|(

14


h

m

P
A , )|(

15


s

m

P
A , )|(

21 ,16
c

mm
A , )|(

,,17
i

iqh

f

fll
A , 

)||(
,18




j

i

f

f
A , )|||(

,19



A , )}:|A( b

b,a


20
. 

Дані алгоритми є індивідуальними для кожного виконавця і ґрунтуються 

на хімічно-біологічних процесах, пов’язаних з роботою нервової системи 

людини (частково вони виділені в атрибутах). Оскільки особливості виконання 
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даних операцій залежать від виконавця, то можлива множинна інтерпретація, 

що припускає різні алгоритми для однієї і тієї ж операції. 

2.3.3 Конкретизація конструктора образів 

Для уточнення введених операцій виконаємо конкретизацію 

конструктора (2.3): 

ZMCZMC
hhhCIKKhhhCI AA

,,,,,,
2,,1,

  , (2.4) 

де 
312

  , NTM
h

 {
3

, }},,,,{
awspw

KKKPKT   – множина 

терміналів, K  – конструкція у вигляді сукупності образів, 
s

K  – конструкція 

впорядкованих образів звуків, 
pw

K  – конструкція впорядкованих образів 

символів писемної мовної конструкції, 
aw

K  – конструкція образів, отриманих 

при спостереженні дій, погляду, міміки і т.п., },,,,,,,,,,{ N  

– множина нетерміналів,   – початковий нетермінал. 

ІЗК: правила підстановок. Розглянемо операції, пов'язані з образним 

мисленням людини. 

Правила підстановки 
31

ss   дозволяють сформувати новий образ на 

основі операції експлікації: 

Ks  
1

, ),(
2

KKs 


, ),(|),(|),(
3

KPPKPs    . (2.5) 

Правила підстановки 
54

ss   дозволяють виконати успадкування образу з 

уточненням: 

)),(,(
4

 KKs


, ),(),,(|),(
5

 KKPKKPs 


 . (2.6) 

Правила підстановки 
75

ss   дозволяють успадковувати образ з 

модифікацією: 

)γ,χβ,χ(,K(Ks 


6
, )K,χ(|)P,χ(βs 

7
. (2.7) 

Правила підстановки 
98

,ss  можуть бути використані для узагальнення 

образів: 

)(,(
8

 KKs


,  |),,(
9


c

s , ),(:
9

 cg . (2.8) 
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Деталізація образу – операція зворотна узагальненню – виконується 

шляхом додавання до узагальненого образу нових атрибутів з використанням 

операції успадкування з уточненням. 

Наступні відношення підстановки дозволяють зв'язати два образи: 

),(),,(),,(
10

KPKKs 


  , 

),(),,(),,(
11

PKKKs 


  , 

(2.9) 

де ),(),,( PKKP    виділення образу відношення з зовнішнього світу 

або конструкції, 
h

Mγ,χ  . 

Далі розглянемо операції, пов’язані з асоціативним мисленням і 

передачею інформації. 

Відношення підстановки 
1512

ss   можуть бути використані для визначення 

атрибута коду (η ) для образу ( χ ): 

),()),,(,(12  KKs


, 

),(|),(
13

PKKKs
ss

  , 

),(),,(
14


sss

KKKKKs 


, 

),,,(
15

Ps    

 |),(|),(|),(|),( PKsoundKKsoundKPsoundPPsound   . 

(2.10) 

Код може використовуватися для передачі інформації, а також в процесі 

мислення. Код може бути представлений у вигляді образу звуку (
15

s ) або 

зображення (
19

s ), спочатку виділеного з образу зовнішнього світу. Образ звуку 

є конструкцією, побудованою на окремих «атомарних» звуках – фонемах. 

Образу фонеми може бути поставлений у відповідність зоровий образ – 

буква, образу звуку – мовна конструкція (МК): слово, словосполучення, 

речення і т.п. 

Письмова МК може бути побудована наступним чином: 

)κ,η(η),η,κ(κ),χ,κ(η)),κ,χ(,K(Ks 


16
, 

)P,K(|)K,K(κs
pwpw


17

, )κ,K(K),K,K(Ks
pwpwpw




18
, 

(2.11) 
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),P,κ,δ(κs 
19

 

ε|)P,Kimg(|)K,Kimg(|)K,Pimg(|)P,Pimg(δ   , 

)P,Kimg(|)K,Kimg(|)K,Pimg(|)P,Pimg(κ   , 

де Pimg  – зображення, що входять в образ світу. 

В результаті виконання правил 
1912

ss   кожній побудованій звуковій та 

зоровій конструкції ставиться у відповідність образу зовнішнього світу P . 

Образ зовнішнього світу доповнюється атрибутом МК, яка його ідентифікує. 

Крім усних і письмових МК можуть бути сформовані знакові конструкції 

образів (
aw

K ) – конструкції жестів, поглядів, міміки, спеціальних шрифтів 

(наприклад, Брайля) та інших дій і відчуттів: 

)P,K(|)K,K(θ),θ,K(Ks
awaw





20

, 

)λ,K(K),K,K(Ks
awawaw




21
, 

),P,λ,θ(λs 
22

 

ε|)K,Kimgd(|)K,Pimgd(|)P,Kimgd(|)P,Pimgd(θ    

)K,Kimgd(|)K,Pimgd(|)P,Kimgd(|)P,Pimgd(λ   , 

(2.12) 

де imgd  – динамічне зображення, пов'язане з деякою діяльністю людини. 

Відношення підстановки 
23

s  дозволяє виконати операцію передачі образу: 

),(
23

Ps
ch

  . (2.13) 

Відношення підстановки 
2624

ss   дозволяють виконати прийом образу, 

поповнивши носій конструктора образів МК виконавця (людини) в таких 

представленнях: 

 письмовому ),,(
24 pw

KKKs 


 ),,( 
pwpw

KK 


 ),( Pimg
s

  

))κ,χ(,K(K 


, )K,P(|)P,K(|)ε,P(χ  , ))χ,κ(,K(K
pwpw



; 

 усному ),,(
25 s

KKKs 


 ),,( 
ss

KK 


 )( Psound
h

 , 

))ν,χ(,K(K 


, )K,P(|)P,K(|)ε,P(χ  , ))χ,ν(,K(K
ss



; 
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 іншому ),,(
26 aw

KKKs 


 ),,( 
awaw

KK 


 ),( Pimgd
s

  

))θ,χ(,K(K 


, )K,P(|)P,K(|)ε,P(χ  , ))χ,θ(,K(K
awaw



. 

2.3.4 Формування мовних конструкцій 

Результатом реалізації конструктора (2.4) є множина образів МК в цілому 

і їх частин ))((
ikht

zC
i

 :  ))(())((())((
ikhpwtikhstikht

zCzCzC
iii

  

)))((
ikhawt

zC
i

 , де множини ))((
ikht

zC
i

  – всіх сформованих образів 

виконавцем 
ik

z
i

 на момент часу t , ))((
ihpwt

zC  – всіх образів писемних МК, 

))((
ihst

zC  – мовленнєвих конструкцій (в тому числі тих, які відповідають 

))((
ihpwt

zC ), ))((
ihawt

zC  – інші образи МК. 

Конструкції ))(( ikht zC
i

  – елементи спілкування, притаманні конкретному 

виконавцю Zz
ik
 , будемо називати індивідуальною мовою. Вільна мова – це 

множина потенційно можливих конструкцій, які виконавець (людина) може 

розпізнавати (розуміти) і використовувати для передачі інформації. 

Нехай існує деяка підмножина ZZ   з n  виконавців конструктора 
h

C . 

Мову спільноти виконавців Z  розглядатимемо як сукупність конструкцій, 

побудовану на носії конструктора (2.4) в результаті його реалізації 

 
b

jkhtikht
zCzCtL

ji

)))(())((()( **  , де ),,(
jkikjkik

zzZzzb
jiji

 , 

))(())(())(())((*

ikhawikhstikhpwtikht
zCzCzCzC

iiii

  . Мова існує в деякий 

момент часу t . МК належить мові, якщо існує два і більше її носія, здатних її 

приймати і передавати (
jkikjkhtikht

zzzCzC
ji

 ,))(())(( **  ). 

 
b

jkhpwtikhpwtpw
zCzCtL

ji

)))(())((()(   – письмова мова спільноти виконавців, 

 
b

jkhstikhsts zCzCtL
ji

)))(())((()(  – усна.  

Спільнота складається з груп людей, які відповідають деякому 

відношенню подібності. Наявність даних груп дозволяє виділити різні підмови: 

мови народів, професійні, діалектні мови, жаргон і т.п. В якості атрибуту, на 
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якому задано відношення подібності, для виділення груп може виступати 

територіальна ознака, сфера діяльності, рівень життя, оточення тощо. 

Наприклад, професійна мова програмістів може бути визначена як 

 
b

jkhptikhptp
zCzCtL

ji

)))(())((()(  , де ,(
ik

zb
i

  ,Zz
jk j

  ,
jkik

zz   

)
ji

zoccupationzoccupation  . Для повного розуміння і взаємодії виконавців 

бажано робити вибірку за кількома ознаками, наприклад, рід діяльності і 

територія (location = "Ukraine, Dnipro", occupation = "programmer C#, senior"), 

оскільки крім загальноприйнятих документованих термінів можуть 

використовуватися позначення або визначення, які є, наприклад, 

транслітерацією або нечітким перекладом загальноприйнятих англомовних 

слів. Для вибірки професійних МК виділених виконавців необхідно визначити 

множину образів ))((
ikhpt

zC
i

  як множину, сформовану з елементів, які мають 

однаковий атрибут для узагальнення  ))((
ikhpt

zC
i

 
jii

 ,:{  

))(())((
ikhstikhpwt

zCzC
ii

   }:
, jjiiipw

ww   . Наприклад, у образів 

«цикл», «змінна», «рекурсія» є загальний атрибут-образ «програмування», за 

яким їх можна узагальнити до «терміну програмування». 

Носій мови та мовлення може бути динамічним і статичним. До 

динамічних віднесемо ті, що можуть не тільки зберігати, але і породжувати 

конструкції, наприклад, людина, системи штучного інтелекту. До статичних 

віднесемо ті, що не можуть самостійно породжувати мовні конструкції, вони 

можуть бути постійними – книги, аудіодиски, відеокасети; і змінними – 

текстові комп’ютерні файли, звукові доріжки тощо. Робота зі статичними 

носіями мови є корисною в задачах інформаційного пошуку і виявлення 

плагіату.  

Даний підхід може бути використаний для автоматизованого пошуку 

запозичень в задачах антиплагіату природномовних конструкцій-текстів. 

Використання образного підходу до подання семантики дозволяє звести кілька 

слів до єдиного образу-смислу, що вирішує проблему синонімів в системах 

антиплагіату. 
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2.4 Конструкутивно-продукційні моделі графового представлення тексту 

2.4.1 Конструктор-породжувач природомовного тексту 

Введемо деякі обмеження та доповнення тверджень і позначень УК [54] 

відповідно до даної предметної області. 

З цією метою визначимо конструктор і виконаємо його спеціалізації: 

TTTTSS
MCMC  ,,,,  , (2.14) 

де 
T

M  – носій, що включає всі символи електронного подання тексту і 

конструкції, побудовані на них, 
T

  – операції і відношення на елементах 
T

M , 

T
  – множина тверджень ІЗК. 

Онтологія конструктора текстів: твердження щодо носія. Носій 

включає множини терміналів і нетерміналів. 
TTT

NTM  , 

NPNDLKT
TTTTTT  , LK

TT ,  – множини кириличних і латинських символів 

відповідно, які входять у текст; D
T  – множина символів-роздільників для 

відображення знаків пунктуації та пробілу; 
N

T  – множина цифр; 
NP

T  – множина 

недрукованих символів, не включаючи пробіл; 
T

N  – множина нетерміналів 

(допоміжних символів). 

Елементи носія 
iw

m  мають набір атрибутів code,typew
i
 . Належність 

конкретного атрибута елементу носія будемо позначати mw
i
 . Тип ( mtype ) 

приймає значення термінал / нетермінал (ter/nter). Атрибут code вказує на 

машинне представлення символу-терміналу. В якості ідентифікуючого 

атрибута виступає код. 

Онтологія конструктора текстів: твердження щодо відношень і 

операцій. Сигнатура 
T

  складається з множини операцій 

 }{,,,
T

, }{ , де   – множина операцій зв’язування,  – 

множина операцій виведення, }:,{   – множина операцій над атрибутами; 

  – множина правил продукцій виду 
iii

gs ,: , i – номер правила, s  – 

послідовність операцій підстановки, g  – послідовність операцій над 
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атрибутами, «» – відношення підстановки. }||,|,{   – операції 

підстановки, часткового і повного виведення. 

Операція конкатенації ),(
ji

mm  пов’язує два елементи носія. 

Результатом виконання операції є форма l
lw

. Форма може бути побудована 

таким чином: 

 ),(
0 kwjwww

mml
kjl

  для 
Tiw

Mm
i

 ; 

 
jww

ml
jl

 , якщо ),(),(
00


jwwjww

mml
jj

 , де   – порожній елемент; 

 ),(
21 210
lll

wwwwl
  для Tiwkwjwkwjwjwiw

Mmmlmmml
ikjkjji

 ),,(|),(| . 

Множина значень атрибутів форми визначається сукупністю значень 

атрибутів її складових. 

Сентенціальною є форма, отримана в результаті виведення з аксіоми 

(початкового нетермінального символу, що належить носію) згідно правил 

виведення конкретизованого конструктора. 

Форми, в яких відсутні нетермінальні елементи, – конструкції. 

Конструкції мають атрибути: тип мовної конструкції, набір кодів. Атрибут тип 

( ltype ) може приймати такі значення: к-слово, к-речення, к-абзац, к-текст. 

Операції підстановки і виведення описано в п. 2.2. 

Операція присвоювання ),(: ba  копіює значення операнда b  в a . 

Операція )w,w(
ji

  виконує порівняння атрибутів. Результатом операції 

порівняння є значення «істинно», якщо 
ji

ww  , інакше – «хибно». 

Елемент належить формі lm , якщо :l,l,l
321

  

))m,l(l|))l,m(l|)m,l(l((&)l,l(l
32313121

 , де l1, l2, l3 – форми, утворені за 

допомогою операції конкатенації. 

Доповнення онтології носія. Конструкція є к-словом cwltype  , якщо 

NLKii
TTTmlm  : . 

Конструкція є к-реченням csltype  , якщо SD
Tmmll  ),,(

1 , 

}"...",".",?"","!{"
SD

T , DSD
TT  . 
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Конструкція є к-абзацом cpltype  , якщо ),(
21

lll   ),(&
212

mml  , 

,13
1
mcode  10

2
mcode  (перехід на новий рядок, повернення каретки). 

К-абзац може включати в себе кілька речень, к-речення – кілька абзаців. 

Конструкція є к-текстом ctltype  , якщо ),(
21

lll   cpltype 
1

&  

)|(&
22

 lcpltype  і 
21

, ll  мають смисловий зв’язок. 

Метою конструювання є побудова конструкцій мовних одиниць, в тому 

числі тексту. 

Обмеження конструктору текстів накладаються виконавцем моделі, 

який приймає рішення про розмір та кількість складових конструкцій. 

Початкова умова конструювання текстів: σ  – нетермінал, з якого 

починається виведення. 

Умова завершення конструювання: форма не містить нетерміналів. 

Інтерпретація конструктора тексту. Інтерпретуємо конструктор за 

допомогою алгоритмічної структури A
C : 

111,,,,,
,,,,,,,  MCCVMCC

TATAITATATATATAT
 , (2.15) 

де 
T


1

, }|{ 0

,

i

i

Y

XiTA
AV   – множина базових алгоритмів [54, 68], 

ii
YX ,  – 

множини визначень і значень алгоритму i

i

Y

Xi
A |0

. 

)}())()(({ 00

,,
,

Tii
VA

TATA
CAYAXM

TA
o
i




  – неоднорідний носій, )(
T

C  – 

множина мовних конструкцій, які задовольняють TC ; );""|{(
21 ,31

 l

ll
A  

);""|(
,,4

i

iqh

f

fll
A  );"|"|(

,5




j

i

f

f
A  );"||"|(

,6



A  );":"|(

,7
a

ba
A  )}""|(

,8
c

ba
A . 

Конструктор 
TA

C  містить алгоритми виконання операцій: 

 ji

ji

AA

AA
A



,

0

1
|  – композиції алгоритмів, 

ji
AA   – послідовне виконання алгоритму 

j
A  після алгоритму i

A ; 

 1|0

2

A

Z
A  – умовного виконання: алгоритм 

i
A  виконується, якщо умова Z  

істинне; 

 
l

ll
A

21 ,3
|  – конкатенації, де 

21
,, lll  – форми; 
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 i

iqh

f

fll
A

,,4
|  – підстановки, де 

iqh
fll ,,  – форми;  

 j

i

f

f
A

,5
| , 

,6
|


A  – часткового та повного виведення, де 
ji

ff ,  – форми,   – 

аксіома,   – множина сформованих конструкцій; 

 
a

ba
A

,7
|  – присвоєння операнду a  значення операнду b ; 

 
c

ba
A

,8
|  – порівняння атрибутів a  і b , якщо ba  , то truec  , інакше 

falsec  . 

Конкретизація конструктора тексту. Виконаємо конкретизацію 

конструктора 
T

C : 

222
,,  MCC

TKKT
 , (2.16) 

де 12
 , }},,,,,,,{}{;{

22


iwT
nNNTM

i
 . Атрибутом 

нетермінала (
i

w ) є тип конструкції (
i

wkind ), для побудови якої він 

використовується. 

Далі розглянемо правила для побудови к-тексту, а також інших 

конструкцій, які можуть в нього входити. 

Правило 
1

s  дозволяє почати виконання побудови тексту, визначивши 

значення відповідного атрибута як текст: 

 
1

s , ctkindg  :
1

 . (2.17) 

Правила 
42

ss   дозволяють визначити складові тексту – абзаци (один або 

багато), визначивши значення відповідного атрибута як абзац 

 
2

s , pkindg c:
2

  ,  
3

s , 
214

mms   , (2.18) 

де 
21

,mm  – символи повернення каретки і переходу на новий рядок. 

Правила 
75

ss   дозволяють визначити складові абзацу – речення (багато 

або одне), визначивши значення відповідного атрибута як речення 

 
5

s ,  
6

s , skindg c:
6

  , 
end

ms  
7

, (2.19) 

де 
SDend

Tm   – символ-ознака закінчення речення. 

Правила 98
ss   дозволяють визначити складові речення: одне або більше 

слів 
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8

s , wkindg c:
8

  ,  
9

s . (2.20) 

Правила 
1110

ss   дозволяють визначити роздільник між словами 

sep
ms  

10
, 

sep
ms 

11
, (2.21) 

де 
SDDWDWDsep

TTTTm \,  . 

Правила 
1312

ss   дозволяють побудувати слово з однієї і більше букв: 


c

ms 
12

, 
c

ms  
13

, (2.22) 

де 
NLKc

TTTm  . 

Тут під записом типу 
NLKcc

TTTmm  ,  слід розуміти множину 

альтернативних правил, що можна також записати у вигляді ...|| вбa . 

Операції над атрибутами виконуються після операції часткового 

виведення. 

Реалізація конструктора тексту. Реалізація конструктора тексту полягає 

у формуванні мовних конструкцій з елементів його носія шляхом виконання 

алгоритмів, пов'язаних з операціями сигнатури, за правилами, визначеними ІЗК: 

)(
TARTA

CC  , (2.23) 

де )()( TATA CC  . 

Розглянемо приклад побудови конструкції «Ковпак під ковпаком.». Далі 

показаний вивід тексту, що складається з одного абзацу та одного речення, що 

закінчується крапкою: 

'10''13''.''10''13''10''13'
76421

   (2.24) 

Визначимо кількість слів і структуру речення: 

10899

1013101310131013  '''''.'κδκδκ'''''.'κδκδρ''''.'κδρ''''.'ρ  

''''.'κ''κ''κ 1013
10

 . 

(2.25) 

Далі використовуючи правила 12, 13 отримуємо фразу «Ков-

пак’32’під’32’ковпаком.’13’‘10‘». Тут в лапки взято символи пробілу і 

переходу до нового абзацу. 
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Для обробки конструкцій розглянемо задачу синтезу та аналізу моделі 

графового представлення тексту [69]. 

2.4.2 Конструктор-перетворювач природомовного тексту у граф 

Нехай є множина мовних конструкцій )(
TA

C , породжена структурою 

TA
C . Задача полягає у визначенні конструктора g

C , що породжує множину 

конструкцій-графів )(
g

C  таку, що існує бієктивне відображення 

)()(:
ggTA

CСf  . 

Для вирішення поставленої задачі визначимо конструктор і спеціалізуємо 

його відповідним чином: 

ggggS
MCMC  ,,,,  , (2.26) 

де 
g

M  – розширюваний носій, що включає множини конструкцій-графів, 

мовних конструкцій і їх елементів, 
g

  – множина операцій і відношень на 

елементах 
g

M , 
g

  – множина тверджень ІЗК. 

Онтологія конструктора графів: твердження щодо носія. Носій 

включає множини термінальних і нетермінальних елементів 
ggg

NTM  . 

Терміналами є мовні конструкції, побудовані конструктором 
TA

C  і їх складові 

(
T

T ), а також конструкції графів і їх складові EVTT
Tgg

 , 
g

  – 

множина конструкцій-графів, V , E  – множин вершин і дуг з їх атрибутами. 

Вершина має атрибути tokenscontentid ,,w
v
 , id  – ідентифікатор, 

приймає цілочислені значення, content  – частина текстової конструкції, tokens 

– список, що містить ознаки початку мовних конструкцій. Атрибути дуги 

endstart,routes,idw
e

, , id  – ідентифікатор, приймає цілочислені значення, 

routes  – множина номерів шляхів, в які входить дуга (вказує на порядок 

обходу графа), start, end – вершини, які є інцедентними до дуги е. 
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Навантажений граф будемо позначати як EVG
gw

, , }{},{
jwiw

eEvV
jevi

  

– множини вершин і дуг, навантажених атрибутами. Кожна множини містить 

порожній елемент. 

Граф має такі атрибути lamountvcurrentvlastvstartw
g

_,_,_,_ , де 

start_v – стартова вершина графа, last_v – остання додана вершина, current_v – 

поточна вершина при формуванні графа, amount_l – кількість циклів, в які 

входить стартова вершина. 

Онтологія конструктора графів: твердження щодо операцій. 

Розглянемо сигнатуру 
g

 : 

gggg
 }{,,, , (2.27) 

де },
~

,:,:,{ 



g
 – множина операцій перетворення і зв’язування, 

}~||,|,{ 
g

 – множина операцій виведення, },#,:,{ 
g

 – множина 

операцій над атрибутами, 
g

 – множина правил продукцій виду 
iii

gs ,: , i  

– номер правила, s  – послідовність операцій підстановки, g  – послідовність 

операцій над атрибутами, «» – відношення підстановки. 

Операція ),,(:
21

Gvve 


 полягає у визначенні дуги e , що з’єднує вершини 

1
v , 

2
v  у графі G . Якщо дуга зі значеннями відповідних атрибутів відсутня, то 

повертається порожній елемент множини дуг графа, його ідентифікатор 

дорівнює нулю. 

Операція ),(: Vxv   полягає в знаходженні вершини Vv  з атрибутом 

ваги content рівним x . Якщо вершина зі значеннями відповідного атрибута 

відсутня, то повертається порожній елемент множини вершин, його 

ідентифікатор дорівнює нулю. 

Операція ),,( Lnc  полягає у виконанні n  операцій зі списку L , якщо 

truec  . 

Операція обчислення потужності множини Q#  визначає число, яке 

дорівнює кількості елементів в Q . 
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Операція додавання двох чисел ),( ba  передбачає знаходження третього 

числа, що є їхньою сумою  

Операція об’єднання графів ),(
~

21 21
GGG

wwwg
  передбачає формування 

нового графа G
gw

, що включає об’єднані множини вершин і дуг вихідних 

графів EVG
gw

, , 
21

VVV  , 
21

EEE  , 
111

,
1

EVG
w

, 
222

,
2

EVG
w

, 

при цьому   – традиційна операція об'єднання множин. 

Відношення підстановки має вигляд 

iii
gs , , 

iii
sss ~, , 

iii
ggg ~, , (2.28) 

де 
i

s , 
i

s~  – відношення підстановки для розпізнавання мовної конструкції і 

побудови конструкції графа відповідно, 
i

g , i
g~  – операції над атрибутами 

мовної конструкції і графа, його вершин і дуг відповідно. У разі якщо операції 

над атрибутами не виконуються, відношення підстановки має вигляд  ,s . 

Операція повного виведення ),(~|| l
lw

  полягає у: 

 визначенні вхідної конструкції, набору відношень підстановки і доступних 

з них; 

 виконанні операції часткового виведення, поки мовна конструкція   

повністю не розпізнана, тобто для кожного її елемента 
i

  в графі немає 

відповідного елемента-вершини або форма графа містить нетермінали. 

Результатом операції виведення є конструкція-граф. 

Метою конструювання є побудова конструкції-графу, яка відповідає за-

даній конструкції-тексту. 

Обмеження конструктору графу накладаються конструкцією тексту. Кі-

лькість графів залежить від кількості різних символів у тексті. 

Початкова умови конструювання графів: σ  – нетермінал, з якого 

починається виведення. 

Умова завершення конструювання: форма не містить нетерміналів і 

кожному елементу конструкції-тексту відповідає елемент конструкції-графу. 
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Конкретизація конструктора графа. Виконаємо конкретизацію 

структури 
gC : 

333
,,  MCC

gKKg
 , (2.29) 

де 
g


3

, , {
33 g

MM   ,
T

Tc  },{
g

N , },,{ *** GGGT
g
 , EVG , , 

}{vV  , E ,  *** ,GVG , },{ *

2

*

1

* vvV  , }{ *

1

* eE  ,  ****** ,GVG , 

},{ **

2

**

1

** vvV  , }}{ **

1

** eE  . 

Для розпізнавання мовних конструкцій визначимо такі правила: 

,
11

 cs
d
 ):,1,(

11
truedEOFccodeg  , 

cs
d


22
 , ):,1,(

22
truedEOFccodeg  , 

(2.30) 

де с – символ тексту, крім EOF – ознака кінця тексту в його електронному 

поданні. 

Наступні правила описують додавання першої вершини в порожній граф: 

,~σs~
1

G   ctcpcscwtokensc,v:contentVvidg ,,,:,#:~
1

, 

0:_,  GlamountvG:last_vv,G:current_vv,G:start_v .
 

(2.31) 

Правило 
2

~s  дозволяє додати до графу нову вершину і дугу, яка б 

пов’язала нову вершину з поточною в графі 

,),(
~

,),(
~~:~ **

2 *
1

 GGGGGGs
d

   

),,_(:),,(:~
112

GvGvcurrenteVcvg 


 , 

,:,14,0&0( *

111
truedeidvid   

,_:*

1
Gvcurrentidvid  ,_:*

1
Gvcurrentcontentvcontent   

,1#:*

2
 Vvid  ,:,:,1#:,: *

2

*

1

*

1

*

1

*

1

*

2
veendvestartEeidcvcontent   

},_{:*

1
Glamounteroutes   

),:,&_( *

2
 cwvtokensTxxGvcurrentcontent

WD
 

),:,&_( *

2
 csvtokensTxxGvcurrentcontent

SD
 

):,'10'_( *

2
 cpvtokensGvcurrentcontent  

):_,:_
22

vGvcurrentvGvlast   

(2.32) 
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Правило 
3

~s  дозволяє додати до графу нову дугу, яка б пов’язала поточну 

вершину зі стартовою 

 GGGGGs
d

 ),(
~

,),(
~~ ****

3 *
2

 , 

),,,_(:),,(:~
1113

GvGvcurrenteVcvg 


  

,_:,:,14,0&_( **

1

*

211
GvcurretidvidtruedeidGvstartv   

,_:,_: **

2

**

1
GvstartidvidGvcurretcontentvcontent   

,:,:,1#:,: **

2

**

1

**

1

**

1

**

1

**

2
veendvestartEeidcvcontent   

,1_:_},_{:**

1
 GlamountGlamountGlamounteroutes  

,1,&_(
WD

TxxGvcurrentcontent   

)),,_(:**

2
 cwGvstarttokensvtokens  

,1,&_(
SD

TxxGvcurrentcontent   

)),_(:**

2
 csGvstarttokensvtokens , 

,1,'10'_(  Gvcurrentcontent  

)),,_(:**

2
 cpGvstarttokensvtokens  

)__ GvstartGvcurrent  . 

(2.33) 

Правило 
4

~s  дозволяє змінити навантаження існуючої дуги: 

,~
*
3

4
 GGs

d
  ),,_(:,),(:~

1114
GvGvcurrenteGVcvg 


 , 

,:,3,0&0( *

311
truedeidvid   

},_{:,5,_(
111

GlamounterouteseroutesvGvstart    

)),,(:,1,&_(
11

 cwvtokensvtokensTxxGvcurrentcontent
WD

 

)),,(:,1,&_(
11

 csvtokensvtokensTxxGvcurrentcontent
SD

 

,1,'10'_(  Gvcurrentcontent  

),:)),,(:
111

vvcurrentcpvtokensvtokens   

},_{:,6,_(
11

GlamounterouteseroutesvGvstart    

)),,(:,1,&_(
11

 cwvtokensvtokensTxxGvcurrentcontent
WD

 

)),,(
~

:,1,&_(
11

 csvtokensvtokensTxxGvcurrentcontent
SD

  

(2.34) 
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)),,(:,1,'10'_(
11

 cpvtokensvtokensGvcurrentcontent  

.))1_:_,_:  GlamountGlamountGvstartvcurrent  

Наступне правило дозволяють завершити процес побудови конструкції-

графа: 

  ~~
5

s . (2.35) 

Інтерпретація конструктора графа. Інтерпретуємо конструктор: 

4
,,,,,,,

,


gggAgAIAAAAGAg
MCCVMCC  , (2.36) 

де 
34

 , }|{ 0 i

i

Y

XiA
AV   – множина базових алгоритмів [54, 68], 

ii
YX ,  – 

множини визначень та значень алгоритму i

i

X

Yi
A |0 . 

)}()())()(({ 00

4 gl
VA

iiA
CCAYAXM

A
i
i




   – неоднорідний носій, )(
l

C , 

)(
g

C  – множини мовних і графових конструкцій, які задовольняють )(
l

C  і 

)(
g

C  відповідно; );"~||"{(
64

 A  );":"(
9




A  );":"(
10

 A  );""(
11

A  );"#"(
12
A  

)}""(),"
~

"(),""(
151413

  AAA . 

Конструктор 
gGA

C
,

 містить алгоритми, що реалізують такі операції: 

 0

1
A , 0

2
A , 

8753
, AAAA  – аналогічні алгоритмам структури TA

C  у (2.15); 

 

g
A

,6
|


– повний вивід, де   – аксіома,   – множина сформованих 

конструкцій; 

 e

Gvv
A

,,9 21
|  – визначення дуги e , що з’єднує дві задані вершини 

21
,vv  в графі G ; 

 v

Vx
A

,10
|  – знаходження вершини v  з заданим значенням атрибута ваги (con-

tent) x  в множині вершин V ; 

 L

Lnc
A

,,11
|  – виконання n  операцій зі списку L , якщо truec  , L  – список з n  

операцій; 

 x

Q
A |

12
 – обчислення потужності x  множини Q ; 

 c

ba
A

,13
|  – додавання двох чисел ba, , c  – результат; 

 G

GG
A

21 ,14
|  – об’єднання графів 

21
,GG  в G ; 
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 Q

QQ
A

21 ,15
|  – об’єднання множин 

21
,QQ  в Q . 

Реалізація конструктора графа. Реалізація конструктора 
gA

C  полягає в 

формуванні графових конструкцій, які мають однозначну відповідність 

конструкціям )(
TA

C  шляхом виконання алгоритмів, пов'язаних з операціями 

сигнатури, за правилами аксіоматики 

)(
gARgA

CC  , (2.37) 

де )()(
gAgA

CC  . 

2.4.3 Конструктивно-продукційне перетворення графового представлення 

тексту 

Дана модель графового представлення тексту може бути використана для 

порівняння текстів, пошуку підрядка в рядку. Для прискорення процесу 

порівняння можна застосувати стиснення графа. Для цього розглянемо такий 

конструктор 

CCCCS
MCMC  ,,,,  , (2.38) 

де }{{
gCC

EVM   , },:,{{ 
C

 },}~||,|,{
C

   

}},{
iiCC

gs   

Онтологія конструктора стиснення графів: твердження щодо 

операцій. Відношення підстановки і операції підстановки, часткового і повного 

виводу, конкатенації, присвоєння аналогічні однойменним операціями 

конструктора графа. 

Інтерпретація конструктора стиснення графа. Алгоритми операцій, 

використані в даному конструкторі, аналогічні алгоритмам однойменних 

операцій конструктора для побудови графа. 

Конкретизація конструктора стиснення графа. Виконаємо 

конкретизацію конструктора для стиснення графа: 

CKCKCKCKKC
MCC  ,, , (2.39) 

де }{, 
CKCKCCK

NNMM  . 
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Розглянемо правила, що дозволяють стиснути граф. 

 Gs 
1

,  GGs
d


2
, 

),,,(:),,,(:
2121

GvveGvvegg
kjji

  

),,(:,:,4,(
21 jii

vcontentvcontentvcontenttruederouteseroutes   

):),,(:
1 kjii

veendvtokensvtokensvtokens  ,  
3

s . 

(2.40) 

Реалізація конструктора стиснення графа. Реалізація інтерпретованого 

конструктора 
CA

C  полягає в формуванні графових конструкцій, які мають 

однозначну відповідність конструкціям )(
TA

C  і )(
gA

C  шляхом виконання 

алгоритмів, пов’язаних з операціями сигнатури, за правилами аксіоматики: 

)(
CARCA

CC  , (2.41) 

де )()(
CACA

CC  . 

2.4.4 Метод стиснення графа з текстовим навантаженням 

Для зменшення розміру графу та прискорення його обробки пропонується 

метод стиснення графа. Даний метод базується на: 

 операціях гомеоморфізму: стиснення графа за парою суміжних ребер шля-

хом виключення вершини, стягування ребер [1]; 

 алгоритму групування вузлів графа за атрибутами (SNAP) [98, 113, 125]; 

 принципах обробки соціальних графів (збереження базової частини та від-

мінностей). 

Метод полягає у стисненні графа за парами суміжних дуг шляхом виклю-

чення вершини та збільшення навантаження попередньої вершини, за умови 

рівності навантаження дуг (рис. 2.9). Стиснення виконується для всіх пар дуг, 

що мають однакові навантаження та не є інцидентними до стартової. 

Розглянемо текст, представлений послідовністю символів «сабвгдсабє». 

Виконаємо побудову моделі графового представлення даного тексту (рис. 2.10). 

Тут навантаження вершин складають символи тексту, навантаження дуг вказує 

на номер маршруту при обході графу. Номер маршруту визначається при побу-
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дові графа, змінюючись при досягнені стартової вершини. Максимальний но-

мер маршруту дорівнює кількості циклів у графі. 

  

а б 

Рисунок 2.9 – Приклад стиснення фрагмента графа: 

а – фрагмент до стиснення; б – фрагмент після стиснення 

У стисненні графу стартова вершина, що відповідає першому символу в тексті, 

не бере участі (рис. 2.9). 

 
Рисунок 2.10 – Графове представлення тексту 

Запропонований метод бере такі елементи з зазначених вище: 

 з операцій гомеоморфізму: стиснення – видалення вершини, що знахо-

диться між парами інцидентних дуг, та утворення нової дуги; стягування 

ребер – нова вершина, що включає навантаження стиснених, має зв'язки з 

усіма вершинами, з якими були зв'язані стиснені вершини; 

 з групування вузлів за атрибутами: групування вершин за відношенням 

«сусіди на маршруті»; 

 з принципів обробки соціальних графів: нова вершина, утворена після сти-

снення, включає все навантаження, що було у вершин на різних маршру-

тах. Так, наприклад, на рис. 2.9 вершини «а» та «б», які присутні на мар-

шруті 0 і 1, стискаються в одну «аб», інші вершини («вгд», «є») зберіга-

ють відмінні навантаження на маршрутах 0 і 1. 
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Схема алгоритму стиснення приведена на рис. 2.11. На ній використано 

такі позначення: 

 i – номер маршруту; 

 new_value – навантаження стиснутої вершини; 

 start, finish – вершини-межі для стикання. Всі вершини, що знаходяться на 

заданому маршруті між даними вершинами, стискаються у одну – start – з 

навантаженням new_value; 

 умова 1: є наступна вершина на і-ому шляху та наступна і поточна вершини 

входять до однакових маршрутів та поточна вершина не рівна стартовій. 

При стисненні графа використовується додатково розроблений алгоритм 

для його обходу, що базується на методі пошуку в глибину. 

Початкові умови алгоритму обходу графа: існує текст-рядок та конструк-

ція-граф, що є взаємно однозначними. Стартова вершина графу навантажена 

першим символом тексту. Для кожного символу тексту існує вершина, наван-

тажена даним символом. Дуги у графі утворюють пронумеровані маршрути 

(номера від 0 до N, де N – кількість циклів зі стартовою вершиною). 

Алгоритм обходу полягає у такому:  

1. починаючи від стартової вершини рухатися за маршрутом з номером 

нуль, переходячи до наступної; 

2. при досягненні стартової вершини збільшити номер маршруту на оди-

ницю; 

3. доки на маршруті не стрінеться стартова вершина, переходити до су-

міжної вершини за маршрутом, інакше перейти до пункту 2. 

Обхід завершується, коли будуть пройдені всі маршрути та відвідані усі 

вершини. Приклад обходу графу наведено на рис. 2.10. Вершина «с» є старто-

вою, починаємо обхід з нею за шляхом з номером нуль. Таким чином відвідає-

мо вершини «с», «а», «б», «в», «г», «д», «с». Далі збільшимо номер маршруту 

на одиницю, та відвідаємо вершини «а», «б», «є». На цьому обхід завершується, 

оскільки пройдено всі маршрути та всі вершини відвідали хоча б один раз. 
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Рисунок 2.11 – Схема алгоритму стиснення графу 
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2.5 Конструктор-аналізатор процесу порівняння структурованих документів 

2.5.1 Конструювання методу порівняння структурованих документів 

Під процесом порівняння структурованого документа будемо розуміти 

впорядковану послідовність дій, що виконуються над документом, поданим для 

перевірки на наявність запозичень, та базою структурованих документів, з якою 

виконується порівняння. Дії можуть бути виконані за етапами: 

1) визначення структурних елементів (розділів, підрозділів) документа; 

2) пошук у базі документів структурних елементів, з якими може бути 

проведене порівняння; 

3) попередня обробка тексту структурних елементів; 

4) порівняння документів та отримання оцінки за кожним структурним 

елементом та документом в цілому. 

Спеціалізація конструктора процесу порівняння структурованих до-

кументів. Спеціалізація конструктора передбачає визначення семантичної 

складової носія: 

CPCPCPCPs
MCMC  ,,,,   (2.42) 

де 
s

 – операція спеціалізації, 
CP

M  – носій, елементами якого є термінали та 

нетермінали, 
CP

  – сигнатура операцій та відношень для побудови конструкцій, 

CP
  – множина тверджень ІЗК. 

Онтологія конструктора 
CP

C . Носій }{ NTM
CP

  є розширюваним. 

Термінали (T ) включають кінцеві множини алгоритмів виконання операцій над  

документом та його атрибутами }{ 0

i
D  і над  його текстом }{ 1

i
D . Нетермінали – 

допоміжні елементи, складові множини абстрактних алгоритмів. 

Документ, до якого застосовуються алгоритми, має множину атрибутів-

розділів }{sec DOCtions
i
 , які в свою чергу мають такі атрибути: назва, рівень, 

текст, загальний зміст. 

Алгоритми над документом та його атрибутами: 

 tions

doc
D sec0

1
|  – побудова структурного дерева sections для документа doc; 
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 numbers

templatetion
D

,sec

0

2
|  – визначення загального змісту розділу section відповідно 

заданого шаблону структури template, numbers – номери розділів-

відповідників у шаблоні, numberscount  – кількість відповідників; 

 number

numtion
D

,sec

0

3
|  – зіставлення загального змісту розділу section з відповідним 

елементом структури шаблону з номером num (встановлення 

відповідності шаблону в ручному режимі) 

 textsdbtextss

dbtions
D _,_

,sec

0

4
|  – обрання текстів s_texts з розділів sections за структурним 

деревом документа tree для порівняння з текстами db_texts документів 

бази db; 

 markul

sizedocmarksfragments
D _

_,,

0

5
|  – обчислення відсотку запозичень ul_mark у документі 

розміром doc_size, де fragments, marks – текст та відсоток запозичень у 

розділі відповідно. 

Алгоритми над текстом: 

 ttex

text
D


|1

1
 – попередня обробка тексту text, ttex   – оброблений текст; 

 graphs

text
D |1

2
 – побудова набору графів graphs за текстом text; 

 markspositionsfragments

graphstext
D ,,

,

1

3
|  – порівняння тексту texts з набором графів graphs, 

fragments, positions – запозичені текстові фрагменти та їх позиції в тексті, 

marks – відсоткова оцінка кожного фрагмента. 

Сигнатура  },{,,,
CР

 складається з множини операцій та 

відповідних однойменних відношень, де :},{  – операції зв’язування та 

перетворення елементів носія, }||,|,{ Θ  – операції підстановки та 

часткового виведення, Φ  – відношення та операції над атрибутами, }{  – 

відношення підстановки, }g,s:ψ{
iii

Ψ  – набір правил підстановки, 
i

s  – 

послідовність відношень підстановки, 
i

g  – набір операцій над атрибутами. 

Якщо операції над атрибутами не виконуються, правило підстановки матиме 

вигляд ε,s
i

, де ε  – порожній символ. У правилах виводу застосовуються 

відношення з Ξ , а при реалізації конструктора – відповідні операції. 
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Операція ),(
ji

DD  – конкатенація алгоритмів, передбачає послідовне 

виконання 
j

D  після 
i

D . 

Операція ),(: Ab  – виконання алгоритму A  за умови, якщо вираз b  

істинний ( trueb  ). 

Операції та відношення підстановки і виведення описано в п. 2.2. 

Метою конструктора є конструювання методу порівняння структурова-

них документів. 

Початкова умова для конструювання методу: виведення починається з 

нетермінала CР . Існує структурований документ doc, docsizedoc _  – розмір 

тексту документу, db – база структурованих документів, template – шаблон, 

який описує можливі розділи у документі; sections – деревовидна структура до-

кумента, кожний елемент якої (section) має атрибути назви (title) та тексту роз-

ділу/підрозділу (text). 

Умова завершення конструювання: форма не містить нетерміналів. 

Інтерпретація конструктора процесу порівняння структурованих 

документів. Інтерпретуємо конструктор за допомогою алгоритмічної 

структури A
C : 

111,,,,,
,,,,,,,  MCCVMCC

CPACPAICPACPACPACPACPACP
 , (2.43) 

де 
T


1

, }|{ 0

,

i

i

Y

XiCPA
AV   – множина базових алгоритмів [54, 68], 
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Конструктор 
CPA

C  включає алгоритми виконання операцій: 

 ji

ji

AA

AA
A



,

0

1
|  – композиції алгоритмів, 

ji
AA   – послідовне виконання алгоритму 

j
A  після алгоритму i

A ; 
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 10

2

A

b
|A  – умовного виконання: алгоритм 

i
A  виконується, якщо вираз b  

істинний; 

 i

iqh

f

fll
A

,,3
|  – підстановки, 

iqh
fll ,,  – форми;  

 j

i

f

f
A

,4
| , 

,5
|


A  – часткового та повного виведення, де 
ji

ff ,  – форми,   – 

аксіома,   – множина сформованих конструкцій; 

Для уточнення введених операцій виконаємо конкретизацію 

конструктора (2.43): 

ZMCZMC
СРСРhCIKKСРСРСРСРCI AA

,,,,,,
2,,,

  , (2.44) 

де 
312

  , NTM
СР

 {
3

, }}}{},{{ 10

ji
DDT   – множина терміналів, 

},,,{ CPN   – множина нетерміналів, CP  – початковий нетермінал. 

ІЗК: правила підстановок. Розглянемо правила підстановок, які дозво-

ляють формалізувати процес порівняння структурованих документів відповідно 

до визначених раніше етапів. 

Визначення структурних елементів (розділів, підрозділів) документа: 

number
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30
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2,sec5
||:|| 3  


, 

де 0numbercount  – ознака того, що для розділу не знайдено відповідника у 

шаблоні. 

Пошук у базі документів структурних елементів, з якими може бути  

проведене порівняння і попередня обробка тексту структурних елементів 

markul

textsdbttex

ttex

textss

textsdbtextss

dbtions

textsdbttex

templatetions i
DDs _

_,_

1

1

_,_

,sec

0

4

_,

,sec6
|||| 


  . 

Порівняння документів та отримання оцінки за кожним структурним 

елементом та документом в цілому. 
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2.5.2 Метод порівняння структурованих документів 

Алгоритми }{},{ 10

ji
DD  та конструктивно-продукційна модель (2.42) – 

(2.44), описані в п. 2.5.1, складають метод порівняння структурованих докумен-

тів, схема якого наведена на рис. 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Схема методу порівняння структурованих документів 
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На приведеній схемі дія (1) виконується відповідно до моделей (2.26) – 

(2.38) та методу стиснення графа, описаних в п. 2.4. 

Висновки по другому розділу 

Побудована модель ПМ заснована на образному сприйнятті світу люди-

ною. Формалізовано процеси мислення, які невідривно пов’язані з кодуванням і 

передачею думок за допомогою елементів спілкування: жестів, міміки, мови, 

писемності. Останнє є основою для визначення вільної і індивідуальної мов 

людини, які співвідносяться з поняттями об’єктивних і суб’єктивних мов [39]. 

Модель дозволяє: 

 розглядати ПМ як сукупність комунікативних здібностей людини, що 

враховує можливість її мови і людини-виконавця даної моделі; 

 розглядати мову як конструктивний процес, що може бути покладено в 

основу створення методології побудови систем з високим ступенем 

інтелектуальності; 

 формально представити класифікації мови (ареальну, за сферою вживання 

(загальновживаний, професійний)) з урахуванням особливостей її носія; 

 удосконалювати семантичну NLP, зокрема в задачах зіставлення і 

виявлення запозичень у текстах, в значній мірі зменшуючи вплив 

синонімів, омонімів, перефразування, перекладу. 

Область застосування представленої моделі охоплює NLP-компоненти 

роботів і додатків, в тому числі систем перекладу і антиплагіату, експертних 

систем. 

Побудована модель графового представлення тексту. Формальні грама-

тичні та алгоритмічні структури використані як засіб формалізації тексту у ви-

гляді конструкцій з атрибутами. Конструктивний підхід до моделювання дозво-

ляє визначити порядок побудови (конструювання) та обробки тексту, предста-

вити його у вигляді графових структур з метою зниження алгоритмічної склад-

ності. 
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В рамках розглянутого атрибутивного підходу вперше було створено 

формалізовану атрибутивну модель графового представлення тексту засобами 

конструктивного моделювання. Модель, розроблена автором у роботі [69], була 

доповнена інформацією щодо типу мовної конструкції. Визначено та сформу-

льовано метод стиснення графового представлення тексту. 

Побудовано модель процесу зіставлення структурованих документів та 

визначено метод порівняння структурованих документів, що дозволяє автома-

тизувати відповідні процеси. 

Застосований атрибутивний підхід є перспективним з точки зору авто-

матизації обробки тексту за допомогою графів шляхом створення об’єктно-

орієнтованих програм, що дозволить модифікувати та оновлювати її частини 

без внесення змін в інші частини програми. В рамках даного підходу можуть 

бути вирішені завдання за такими напрямками, як семантичний пошук і зістав-

лення текстів для виявлення запозичень, що є ключовими моментами в рішенні 

проблеми плагіату. 

  

За матеріалами розділу опубліковано роботи [25, 32, 34, 52, 53, 56, 60 –  

65, 69, 70]  
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РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

КОНСТРУКТИВНО-ПРОДУКЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕКСТІВ 

 ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ 

3.1 Мета та задачі експериментальних досліджень 

Метою експериментального дослідження є  

 перевірка можливості застосування розроблених конструктивно-

продукційних моделей: 

 мови для виявлення семантичних запозичень, в тому числі у структу-

рованих документах; 

 графового представлення тексту для виявлення лексичних та 

синтаксичних запозичень; 

 визначення показників часової та функціональної ефективності 

комп’ютерної реалізації моделі графового представлення текстів та методу 

стиснення графа з текстовим навантаженням у задачах виявлення запози-

чень у структурованих та неструктурованих документах; 

 визначення ступеню чутливості комп’ютерної реалізації моделі графового 

представлення текстів до модифікацій вхідних даних (текстів) з метою 

приховання запозичень. 

Задачами дослідження є перевірка коректності виявлення та локалізації 

запозичень за допомогою програмного забезпечення на основі моделі графово-

го представлення текстів та визначення показників часової ефективності її 

комп’ютерної реалізації та чутливості до маскувань запозичень. 

План постановки експериментальних досліджень включає: 

 підготовку текстової вибірки на подібну тематику для порівняння; 

 побудову та порівняння графово-образного представлення текстів для 

виявлення семантичних запозичень; 

 формування тестів для перевірки можливості демаскування запозичень; 

 формування бази структурованих та неструктурованих документів; 
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 виконання зіставлення текстів документів за допомогою розробленого ПЗ 

та аналогу; 

 визначення показників часової та функціональної ефективності 

комп’ютерної реалізації моделі графового представлення текстів; 

 виявлення та оцінка впливу модифікацій текстів на оцінку загального 

відсотку запозичень. 

3.2 Порівняння структурованих документів на основі конструктивно-

продукційної моделі природної мови 

Для порівняння структурованих документів побудуємо їх образне 

представлення на основі конструктивної моделі мови (2.3) – (2.4). 

Для формування образу документа застосуємо правила конструктора (2.3): 

)),(,(),(
32

KPKKK 

   (3.1) 

Експлікований образ   є образом документу. Даний образ має ряд атри-

бутів: назва, структура, загальний зміст, цифрове представлення та інші в зал-

женості від виконавця моделі (так, наприклад, ІТ-фахівець може виокремити 

більше атрибутів, ніж пересічна людина, якщо мова йде про електронні доку-

менти). Загальний зміст – образ, що формується на основі атрибутів-розділів 

документу. 

Виконаємо деталізацію образу  , застосувавши операцію успадкування з 

уточненням: 

))),(,(),,(()),(,(,(),(,(
254

KPKKPKKK 





  , (3.2) 

де   – образ структури документу. Для роботи зі структурою необхідне уточ-

нення її атрибутів. Атрибутами структури є образи-розділи, які можуть бути 

експліковані наступним чином: 

))),(,(),,(()),(,(,(),(,(
254

KPKKPKKK
іі







  . (3.3) 

Застосувавши дане виведення N разів (за кількістю розділів у документі), отри-

маємо набір атрибутів  
і

. 
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Образ розділу є складеним і включає образи-атрибути назви, рівня вкла-

деності, тексту, загального змісту та підрозділів. Атрибут загального змісту по-

значає загальну суть та/або призначення даного розділу, тобто про що в ньому 

йде мова, наприклад, огляд існуючих розробок, про застосовані методи тесту-

вання тощо. Атрибути розділу можуть бути отримані аналогічно (3.5). Отрима-

не образне представлення структурованого документу наведено на рис. 3.1, де 

N – кількість розділів у документі, k – кількість підрозділів (пунктів), m – кіль-

кість слів, r – кількість xml-вузлів. 

а 

 

б 

 

Рисунок 3.1 – Образне представлення структурованого документу: 

а – об’єктно-орієнтована форма, б – графова форма 

При порівнянні структури документів з однієї предметної області та од-

накового призначення загальна модель образного представлення буде збігатися 

і матиме вигляд, наведений на рис. 3.1. 
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Розглянемо порівняння документів (кваліфікаційних робіт на здобуття 

ОС Бакалавра зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення») за 

структурою. Для даних документів структура наперед визначена програмою 

підготовки фахівців за спеціальністю 121.  

Розглянемо структуру 1. Документ має такі розділи: 

1. Вступ  

2. Призначення, постановка задачі та огляд програмних аналогів та лі-

тератури 

3. Зовнішнє та логічне проектування 

4. Внутрішнє проектування 

5. Тестування та налагодження програми 

6. Охорона праці 

7. Аналіз результатів роботи програми 

8. Висновки 

9. Додатки 

Кожному з розділів відповідає образ 9,1, і
і
 , що експлікується за (3.3). 

Розглянемо структуру 2. Документ має такі розділи: 

1. Вступ  

2. Збір вимог до програмного забезпечення  

3. Проектування програмного комплексу 

4. Розробка програми 

5. Тестування та налагодження програми 

6. Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів 

7. Висновки 

8. Додатки 

Кожному з розділів відповідає образ 17,10, і
і
 , що експлікується за (3.3). 

Розглянемо відповідність розділів, виходячи з припущення, що їх назви 

відповідають загальному змісту (табл. 3.1). 

Таким чином, дві структури, що різняться кількістю складових, є подіб-

ними у частинах 1-10, 2-11, (3,4)-12, 5-14, 6-15, 8-16. Образи 7 і 13 не є подіб-
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ними один до одного, проте їх подібність до інших розділів може бути уточнена 

(встановлена) шляхом аналізу образів атрибутів-текстів, які є мовними конс-

трукціями і належать розділам. 

Таблиця 3.1 – Відповідність образів розділів 

Структура 1 Структура 2 
Коментар щодо близькості 

Образ Назва розділу Образ Назва розділу 

1
  Вступ 

10
  Вступ Однакові 

2
  Призначення, поста-

новка задачі та огляд 

програмних аналогів 

та літератури 

11
  Збір вимог до про-

грамного забезпе-

чення  

 

Збір вимог включає 

огляд програмних анало-

гів та літератури 

3
  Зовнішнє та логічне 

проектування 
12
  Проектування про-

грамного комплек-

су 

Образ розділу зі струк-

тури 2 включає в себе 

образи зі структури 1 
4

  Внутрішнє проекту-

вання 

5
  Тестування та налаго-

дження програми 
14
  Тестування та на-

лагодження про-

грами 

Однакові 

6
  Охорона праці 

15
  Аналіз шкідливих 

та небезпечних ви-

робничих факторів 

Виробничі фактори – 

частина охорони праці. 

Образ розділу  структури 

1 включає в себе образи 

зі структури 2 

8
  Висновки 

16
  Висновки Однакові 

9
  Додатки 

17
  Додатки Близькість може бути 

визначена при деталіза-

ції образу 

3.3 Аналіз та виявлення подібності текстових фрагментів на основі 

конструктивно-продукційної моделі природної мови 

Для перевірки можливості використання розробленої конструктивної 

мовної моделі для виявлення семантичних запозичень розглянемо текстові 

фрагменти однієї тематики. 

Розглянемо приклад прийому та побудови конструкцій образів для 

конкретних МК: речення 1 та речення 2, з метою їх подальшого аналізу та 

виявлення семантичної подібності. 

Речення 1: «The branch operator is an operator, that ensures the perform of a 

certain commands if a certain logical expression is true». 



113 

 

Таке (і подібні) речення є зоровою конструкцією образів, яка складається 

з образів-слів. Для її обробки необхідно: 

1) отримати образи всіх слів з використанням операції )Pimg(
s

 , де Р – 

образ світу, який має в собі образ речення; 

2) зіставити образи слів з образами праобразів, які вони називають. Оскільки 

артиклі не мають суттєвого впливу на зміст речення, то тут і надалі їх 

образи не розглядатимуться; 

3) побудувати конструкцію образів, які відображаюсь смисл МК. 

Реалізуємо другий пункт, використавши правила ІЗК конструктора (2.4): 

)(

ipw

)(

pw

)(

))κ,K(,K()K,K(K
324224124




 

it,fspw

)(

K)Pimg(,K(,K(
ii


324

 C,i 1  

(3.4) 

де 
i

κ  – образ слова, що додається до образів, які вже має виконавець, 
i

K  – 

конструкція образів – результат виконання відношення, С – кількість слів у 

реченні, 24(1) – застосування першого відношення з набору 
24

s  (аналогічно для 

подібних записів). 

Встановимо зв'язок «значення – слово» 

)),)P,K((,K()),(,K(K
iit,fii

)(

iii

)(

i ii
 




524424

 (3.5) 

де 
i

  – образ слова, що є самостійною частиною мови. 

Зв’язок «слово – значення» за правилом 24 (6) буде встановлено в тому 

випадку, якщо образ слова був отриманий виконавцем вперше. Виведення, 

аналогічні (3.4) – (3.5) далі опущено. 

Побудуємо конструкцію образів, яка відповідає реченню 1, з 

використанням (3.4). Сформуємо образи слів 
211

  . Момент часу та фокус 

приведено нижче (табл. 3.2). 

Для слів речення експлікуємо образи-значення 201,i,χ
i
  і встановимо їх 

зв’язок зі словами, використовуючи (3.5). Момент часу і фокус будуть 

співпадати з відповідними показниками при отриманні образів слів. При 

побудові конструкцій образів (складних та складених образів) образи 
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несамостійних частин мови можуть бути пропущені або інтерпретовані як 

образи відношень. Розглянемо побудову складених образів (табл.  3.3 

Таблиця 3.3). Отримані образи можуть бути збагачені за рахунок 

додавання атрибутів, їх уточнення. 

Таблиця 3.2 – Образи слів речення 1 

Образ / слово Фокус Час Образ / слово Фокус Час Образ / слово Фокус Час 

1/the 1 1 8/ensures 10 10 15/a 22 22 

2/branch 2 2 9/to 11 11 16/certain 23 23 

3/operator 3 3 10/perform 12 12 17/logical 24 24 

4/is 5 5 11/of 14 14 18/expression 25 25 

5/an 6 6 12/certain 15 15 19/is 28 28 

6/operator 7 7 13/commands 16 16 20/true 29 29 

7/that 9 9 14/if 21 21    

 

Таблиця 3.3 – Побудова складених конструкцій образів речення 1 

Виведення Образ Фокус 
Момент 

часу 
Прообраз 

1 2 3 4 5 

))χ,χ(,K(K
23

4




 
 4 4 The branch 

operator 
)()(

),K(K
211

1

111

 


  
)()(

))χ),χ,χ((,K(
311

6231

211




  

))χ),χ,χ()(P,K(,K(
t,f

)(

623

311

88
 


 

1
  8 8 The branch 

operator is an 

operator 

)),(,K(K
1213

4




 
 17 17 certain com-

mands 
)()(

),K(K
211

2

111

 


 
)()(

))),(,(,K(
311

1213102

211

 


 

))),(,)(P,K(,K(
t,f

)(

121310

311

1818
  


 

2
  18 18 the perform of  

certain com-

mands 

)()()(

)),(,K(),K(K
311

283

211

3

111

 


  

)),)(P,K(,K(
t,f

)(

28

311

1919



  

3
  19 19 ensures the 

perform of a 

certain com-

mands 
)()()(

)),(,K(),K(K
311

364

211

4

111

 


 

)),)(P,K(,K(
t,f

)(

36

311

2020



  

4
  20 20 operator that 

ensures the 

perform of a 

certain com-

mands 

)),(,K(K
1718

4




 
 26 26 logical expres-

sion 
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Закінчення табл.  3.3. 

1 2 3 4 5 

))),,((,K(K
161718

4




 
 27 27 certain logical 

expression 
)()(

),K(K
211

5

111

 


 
)()(

))),),,(((,K(
311

201617181

211

 


 

))//)(P,K(,K(
t,f

)(


3030

311




 

5
  30 30 certain logical 

expression is true 

)()()(

))μ,χ(,K()μ,K(K
311

186

211

6

111




  

)),)(P,K(,K(
t,f

)(

58

311

3131



  

6
  31 31 Ensures if a cer-

tain logical ex-

pression is true 

Кожен побудований образ додається до носія К виконавця. Якщо такий 

образ уже існує, то він може бути перевизначений чи розширений за 

допомогою операції наслідування. 

Таким чином, усі образи були поєднані в конструкцію, що описує поняття 

програмування «оператор розгалуження» – визначення, яке отримано з 

письмової МК – речення. 

Аналогічно опишемо подібний образ, який отримаємо з речення 2: «Con-

ditional construct is an operator that allows performing certain actions if a certain 

condition is true». 

Виконаємо побудову конструкції образів, яка відповідає реченню, 

використавши (3.4). Формуємо образи слів 
3722

  . Момент часу та фокус 

приведено нижче (табл. 3.4) 

Таблиця 3.4 – Образи слів речення 2 

Образ/слово Фокус Час Образ Фокус Час Образ Фокус Час 

22/ Condi-

tional 

32 32 28/ allows 39 39 33/ a 48 48 

23/ con-

struct 

32 32 29/ per-

forming 

40 40 34/ certain 49 49 

24/ is 34 34 30/ certain 41 41 35/ condi-

tion 

50 50 

25/ an 35 35 31/ actions 42 42 36/ is 52 52 

26/ operator 36 36 32/ if 47 47 37/ true 53 53 

27/ that 38 38       
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Для слів речення експлікуємо образи-значення 3722,i,
i

  і встановимо 

їх зв’язок зі словами, використовуючи (3.5). Розглянемо побудову складених 

образів для цього речення (табл.  3.5). 

Таблиця 3.5 – Побудова складених конструкцій образів речення 2 

Вивід Образ Фокус 
Момент 

часу 
Прообраз 

)),(,K(K
2223

4




 
 33 33 Conditional 

construct 
)()(

),K(K
211

7

111

 


 
)()(

))),,((,K(
311

2622231

211

 


 

))),,()(P,K(,K(
t,f

)(

262223

311

3737
 


 

7
  37 37 Conditional 

construct is an 

operator 

)),(,K(K
3031

4




 
 43 43 certain actions 

)()(

),K(K
211

8

111

 


 
)()(

))),(,(,K(
311

3031298

211

 


 

))),(,)(P,K(,K(
t,f

)(

303129

311

4444
  


 

8


 
44 44 performing 

certain actions 

)()(

),K(K
211

9

111

 


 

)()(

)),(,K(
311

8289

211

 


 

)),)(P,K(,K(
t,f

)(

828

311

4545





 

9


 
45 45 allows per-

forming cer-

tain actions 

)()(

),K(K
211

10

111

 


 
)()(

)),(,K(
311

92610

211

 


 

)),)(P,K(,K(
t,f

)(

926

311

4646





 

10


 
46 46 operator that 

allows per-

forming cer-

tain actions 

)),(,K(K
3435

4




 
 51 51 Certain condi-

tion 
)()(

),K(K
211

11

111

 


 
)()(

))),,((,K(
311

3734351

211

 


 

))//)(P,K(,K(
t,f

)(


5252

311




 

11


 
54 54 Certain condi-

tion is true 

)()(

),K(K
211

12

111

 


 
)()(

)),(,K(
311

112812

211

 


 

)),)(P,K(,K(
t,f

)(

1128

311

5353





 

12


 
55 55 allows if a 

certain condi-

tion is true 
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Для наочності представлення виконаних операцій та структури 

отриманих конструкцій побудуємо граф (рис.  3.2 ), вершинами якого є образи 

(
i

 ), що відповідають словам, дуги – образи відношень ( ),(
nmi

 , ),(
lk

 ). 

  

а) б) 

Рисунок 3.2 – Структура конструкції в графовому представленні: 

а – речення 1; б – речення 2 

Розглянемо переклад першого речення – речення 3: «Оператор 

розгалуження – оператор, що забезпечує виконання деяких команд, якщо 

деякий логічний вираз істинний». Дане речення формує образ, схожий з 

попередніми. 

Виконаємо побудову конструкції образів, яка відповідає реченню 3, 

використавши (3.4). Формуємо образи слів 
5038

κκ  . Момент часу та фокус при-

ведено нижче (табл. 3.6) 

Таблиця 3.6 – Образи слів речення 3 

Образ/слово Фокус Час Образ Фокус Час Образ Фокус Час 

38/оператор 56 56 42/забезпечує 62 62 47/деякий 71 71 

39/розгалуження 57 57 43/виконання 63 63 48/логічний 72 72 

40/оператор 59 59 44/деяких 64 64 49/вираз 73 73 

41/що 61 61 45/команд 65 65 50/істинний   

   46/якщо 70 70    

Для слів речення експлікуємо образи-значення 5038,i,χ
i

  і встановимо 

їх зв’язок зі словами, використовуючи (3.5). Розглянемо побудову складених 

образів для цього речення (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 – Побудова складених конструкцій образів речення 3 

Вивід Образ Фокус 
Момент 

часу 
Прообраз 

))χ,χ(,K(K
3938

4




 
 58 58 Оператор роз-

галуження 
)()(

)μ,K(K
211

12

111




 
)()(

))χ),χ,χ((,K(
311

4039381

211




 

))χ),χ,χ()(P,K(,K(
t,f

)(

403938

311

6060
 


 

12
μ  60 60 Оператор роз-

галуження – 

оператор 

))χ,χ(,K(K
4445

4




 
 66 66 Деякі команди 

)()(

)μ,K(K
211

13

111




 
)()(

)))χ,χ(,χ(,K(
311

4445438

211




 

)))χ,χ(,χ)(P,K(,K(
t,f

)(

444543

311

6767
 


 

13
μ  67 67 Виконання 

деяких команд 

)()()(

))μ,χ(,K()μ,K(K
311

13429

211

14

111




  

))μ,χ)(P,K(,K(
t,f

)(

1342

311

6868



  

14
μ  68 68 Забезпечує 

виконання де-

яких команд 

)()()(

))μ,χ(,K()μ,K(K
311

144010

211

15

111




 

))μ,χ)(P,K(,K(
t,f

)(

1440

311

6969





 

15
μ

 
69 69 Оператор, що 

забезпечує ви-

конання де-

яких команд 

))χ,χ(,K(K
4849

4




 
 74 74 Логічний ви-

раз 

))χ),χ,χ((,K(K
474849

4




 
 75 75 Деякий логіч-

ний вираз 
)()(

)μ,K(K
211

16

111




 
)()(

))χ),χ),χ,χ(((,K(
311

504748491

211




 

))//)(P,K(,K(
t,f

)(


7676

311




 

16
μ

 
76 76 Деякий логіч-

ний вираз іс-

тинний 

)()()(

))μ,χ(,K()μ,K(K
311

164217

211

17

111




  

))μ,χ)(P,K(,K(
t,f

)(

1642

311

7777





 

17
μ

 
77 77 Забезпечує, 

якщо деякий 

логічний вираз 

істинний 

Представимо структуру речень 1 і 3 у вигляді графів (рис. 3.3) для 

полегшення зіставлення. 

Очевидним є ідентичність структур першого та третього речення за 

кількістю образів та структурою їх зв’язків. 
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а б 

Рисунок 3.3 – Графове представлення речень: 

а – речення 1 (оригінал); б – речення 2 (переклад) 

Для виявлення запозичень у текстах 
i

TXT  та 
j

TXT  необхідно виділити 

множини образів друкованих слів конкретного виконавця, які пов’язані з 

текстами  ))z(C(TXT
ikhpwi i

Ω  (семантичного наповнення деякого 

авторського тексту), де «  » – операція відображення (може бути 

реалізована за допомогою 
23

s , 
26

s  ІЗК конструктора (2.4)). Результатом операції 

)))z(C(TXT(
ikhpwi

i
Ω  є множина образів :))z(C())z(C(ω{

ikhpwikhi,pw
ii

Ω  

}ωtxtTXTtxt
i,pwiii

 , атрибутами яких є елементи тексту 
ii

TXTtxt  . 

Запозичення (спільні фрагменти текстів) визначаються як 

)))z(C(TXT()))z(C(TXT(
jkhpwj

b
ikhpwi

ji
ΩΩ   , 

)zz,Zz,z(b
jkikjkik jiji

 . Операція виконується одним і тим же виконавцем 

для двох (чи більше) текстів. 

Розглянемо два тексти, що відповідають реченням 1 і 2. Для них можна 

виділити такі множини образів 51211
111

,l,,k},μ,χ{TXT
lk

 , 

1273722
222

,l,,k},μ,χ{TXT
lk

 . За смисловим навантаженням повними 
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аналогами є образи 
244

χ~χ , 
266

χ~χ , 
277

χ~χ , 
3012
χ~χ , 

3214
χ~χ , 

3416
χ~χ , 

3619
χ~χ , 

3720
χ~χ . 

Побудуємо таблицю відповідності, виходячи з образів відношень та їх 

семантичної близькості (табл. 3.8). Отримані відповідності основуються на 

семантичній близькості понять, які розглядаються в області програмування. За 

даними рис. 3.2 і табл. 3.8 можна зробити висновок, що конструкції мають 

структурну подібність і деякі повні збіги частин. 

Таблиця 3.8 – Відповідність конструкцій образів 

№ 

з/п 

Текст 1 Текст 2 
Коментар щодо близько-

сті понять 
Образ чи 

конструкція 

Фрагмент 

тексту 

Образ чи 

конструкція 

Фрагмент 

тексту 

1 ),(
212

  branch 

operator 
),(

2223
  Conditional 

construct 

За суттю одна й та сама 

назва, що зустрічається 

в різній літературі 

2 ),(
1213
  certain 

commands 
),(

3031
  Certain 

action 

Команди та дії – близь-

кі поняття, оскільки 

реалізуються операто-

рами мови програму-

вання 

3 
2

  perform of a 

certain 

commands 

8
  performing 

certain 

actions 

Різні словоформи 

4 
4

  Operator that 

ensures to 

perform of a 

certain 

commands 

10
  Operator that 

allows 

performing 

certain 

actions 

Дієприкметниковий 

зворот зі схожим смис-

лом 

5 
5

  certain 

logical 

expression is 

true 

11
  Certain 

condition is 

true 

Логічний вираз описує 

деяку умову 

6 
6

  Ensures if a 

certain 

logical 

expression is 

true 

12
  allows if a 

certain 

condition is 

true 

Накладає однакові умо-

ви на виконання дій 

Для виявлення близькості понять виконано аналіз подібності одним і тим 

самим виконавцем. Конструкції, наведені в таблиці, мають не повну 

відповідність (
21

TXTTXT  ). Проте частина з розглянутих образів однакові і 

виражені однаковими МК. Інші мають деяку семантичну подібність (її 
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виявлення залежить від рівня володіння базовими поняттями програмування 

виконавцем моделі). Дамо певні пояснення виділеним образам та 

конструкціями (за рядками табл. 3.8): 

1) оператор розгалуження є засобом реалізації умовних конструкцій, тобто 

можна говорити про близькість понять (друге є більш широким); 

2) «деякі команди» передбачають «деякі дії», можуть бути реалізовані 

мовою програмування; 

3) виконання команд передбачає виконання дій, обидва прецеденти можуть 

бути зведені к одному поняттю та результату; 

4) забезпечення є більш строгою формою дозволу; 

5) логічний вираз передбачає опис деякої умови; 

6) подібні, виходячи з двох попередніх рядків. 

Розглянемо два тексти, що відповідають реченням 1 і 3. Для них можна 

виділити такі множини образів 51211
111

,l,,k},μ,χ{TXT
lk

 , 

17135038
222

,l,,k},μ,χ{TXT
lk

 . За смисловим навантаженням всі образи 

мають аналоги. 

Даний підхід може бути використаний для автоматизованого пошуку 

запозичень в задачах антиплагіату природномовних конструкцій-текстів на 

семантичному рівні. Використання образного підходу дозволяє звести подібні 

та схожі поняття до єдиного образу, вирішуючи проблему синонімії та 

перефразування. 

3.4 Конструювання сценаріїв маскування запозичень 

Механічне маскування запозичень полягає у використанні 

автоматизованих засобів для внесення несемантичних змін у текст з метою 

ускладнення виявлення запозичень. До таких змін відносяться: видалення або 

заміна окремих букв (у тексті зрідка з'являються орфографічні помилки), 

додавання порожніх абзаців, вставка недрукованих символів, вставка символів 

білого кольору, заміна символів на такі ж іншої мови (з різним машинним 
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кодом, але однаковим відображенням), зміна регістру деяких символів і ряд 

інших [16, 72]. 

Для тестування систем виявлення запозичень пропонується застосування 

конструкторів для імітації роботи систем маскування запозичень. Вихідний 

текст і текст з маскованими запозиченнями є тестом для перевірки 

можливостей програм антиплагіату (виявлення запозичень) по демаскування 

запозичень. 

Сценарії модифікації – послідовності операцій над текстом. Під 

операціями будемо розуміти дії, спрямовані на обробку тексту: пошук і 

редагування елементів без зміни семантики. Такий сценарій може бути 

використаний для маскування запозичень. 

Спеціалізація конструктора сценаріїв модифікації. Спеціалізація 

конструктора передбачає визначення семантичної складової носія: 

SCSCSCscs
,,MC,,MC ΛΣΛΣ    (3.6) 

де 
s

 – операція спеціалізації, 
SC

M  – носій, елементами якого є термінали та 

нетермінали, 
SC
Σ  – сигнатура операцій та відношень для побудови конструкцій 

– алгоритмів і сценаріїв, 
SC

Λ  – множина тверджень ІЗК, які будуть розглянуті 

далі. 

Онтологія конструктора 
SC

C . Носій }{ NTM
SC

  є розширюваним. 

Термінали (T ) включають кінцеву множину алгоритмів виконання операцій 

безпосередньо над текстом }B{
i

0  і додаткових (допоміжних) }B{
i

1 , а також 

сконструйовані алгоритми і їх послідовності – сценарії та необхідні для них 

дані. Базові алгоритми реалізують атомарні (умовно неподільні) дії. 

Нетермінали – допоміжні елементи, складові множини абстрактних алгоритмів. 

Текст, до якого застосовуються базові алгоритми, має ряд атрибутів: 

TXTcount_ch   – кількість символів, TXTcount_w   – кількість слів, 

TXTcount_p   – кількість абзаців. 

До базових належать алгоритми над елементами тексту: 
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 TTX

TXT,kind,el,pos
|B

0

1
 – вставка елемента el  типу 

}paragraph,word,character{kind   у позицію pos  у текст TXT , в 

результаті якої TTX   містить el  (тут і далі TTX   – модифікація TXT ); 

 TTX

TXT,el
|B



1

0

2
 – видалення 

1
el  з TXT , TTX   містить усі елементи TXT , окрім 

1
el ; 

 TTX

TXT,kind,el,el
|B



21

0

3
 – заміна елемента тексту 

1
el  на 

2
el ,  kind – тип елементу; 

 range

TXT,pos_e,pos_s
|B0

4
 – присвоєння вихідному параметру range  текстового 

фрагменту, який знаходиться між указаними позиціями pos_s  та pos_e ; 

 TTX

TXT,range,ft
|B

0

5
 – зміна форматування текстового фрагменту range , який 

міститься у TXT , з використанням формату ft , що включає атрибути 

шрифту, як у TrueType шрифтах MS Windows; 

 res

TXT,el
|B0

6
 – перевірка наявності у тексті TXT  таблиць та належності el  одній 

з них, якщо належить – trueres  , інакше false ; 

 pos

pos_start,TXT,el
|B0

7
 – пошук елемента el  у тексті TXT , починаючи з позиції pos , 

pos  дорівнює позиції елементу в тексті (якщо знайдено), інакше – 

1pos ; 

 el

TXT,num,kind
|B0

8
 – присвоєння елементу el  об’єкта типу 

}paragraph,word,character{kind  , що має номер num  у тексті; 

 TTX

TXT,el,el
|B



21

0

9
 – вставка елемента 

1
el  після елемента 

2
el , у результаті якої 

21
elel  

міститься в TTX  ; 

 TTX

TXT,el
|B



1

0

10
 – видалення 

1
el  з TXT , TTX   містить усі елементи TXT , окрім 

1
el . 

Також до їх числа входять допоміжні алгоритми: 

 seq

q
|B1

1
 – формування послідовності seq  з q  пробілів; 

 c

b,a
|B1

2
 – генерації випадкового числа ]b,a[c ; 

 val

D,c
|B1

3
 – пошук символу c  у словнику D , val  – значення символу за 

словником, якщо символ не знайдено, то ''val 1  (перевірка наявності 

символьних омографів за словником); 



124 

 

 c

b,a
|B1

4
 – віднімання числа b  з a , bac   – результат; 

 a

b,a
|B1

5
 – присвоєння a  значення b  ( b:a  ). 

Форма l  – сукупність елементів носія 
sc

M , зв’язаних відношеннями 
sc
Σ . 

Конструкція K  – сентенціальна форма у поточний момент часу, яка 

містить лише термінали [54]. До конструкцій належать алгоритми та сценарії. 

Сигнатура ΨΦΘΞΣ },{,,,
SC

  складається з множини операцій та 

відповідних однойменних відношень, де }:,,{ ΠΞ   – операції зв’язування та 

перетворення елементів носія, }||,|,{ Θ  – операції підстановки та 

часткового виведення, Φ  – відношення та операції над атрибутами, }{  – 

відношення підстановки, }g,s:ψ{
iii

Ψ  – набір правил підстановки, 
i

s  – 

послідовність відношень підстановки, 
i

g  – набір операцій над атрибутами. 

Якщо операції над атрибутами не виконуються, правило підстановки матиме 

вигляд ε,s
i

, де ε  – порожній символ. У правилах виводу застосовуються 

відношення з Ξ , а при реалізації конструктора – відповідні операції. 

Операція )B,B(
ji

  – конкатенація алгоритмів, передбачає послідовне 

виконання 
j

B  після 
i

B . 

Операція )A,b(:  – виконання алгоритму A  за умови, якщо вираз b  

істинний ( trueb  ). 

Операція 


n

i

A
1

 – виконання алгоритму A  n  разів. 

Операції та відношення підстановки і виведення описано в п. 2.2. 

Метою конструктора є конструювання більш складних алгоритмів на 

основі базових, а також побудова їх послідовностей – сценаріїв. 

Початкова умова для конструювання сценаріїв: виведення починається 

з нетермінала SC . 

Умова завершення конструювання: форма не містить нетерміналів. 

Інтерпретація конструктора сценаріїв модифікації. Інтерпретуємо 

конструктор за допомогою алгоритмічної структури A
C : 
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111
ΛΣΛΣ ,,MC,C,,V,MC,C

SCASCAISC,ASC,ASC,ASC,ASC,ASC
  , (3.7) 

де 
T


1

, }|A{V i

i

Y

XiSC,A

0  – множина базових алгоритмів [54, 68], 
ii

YX ,  – 

множини визначень і значень алгоритму i

i

Y

Xi
A |0

. 

)}())()(({ 00

,,
,

SCii
VA

SCASCA
CAYAXM

SCA
o
i




  – неоднорідний носій, )C(
SC

Ω  – 

множина алгоритмів, які реалізує конструктор 
SC

C ; );""|A{( ji

ji

AA

A,A


0

11
Λ  

);:""|A( iA

b
0

2
 );""|A( AA

A,n
Π

3
 

);""|(
,,4

i

iqh

f

fll
A  );"|"|(

,5




j

i

f

f
A  );"||"|(

,6



A  

SC
ΛΛ

1
 );":"|(

,7
a

ba
A  )}""|(

,8
c

ba
A . 

Конструктор 
SCA

C  включає алгоритми виконання операцій: 

 ji

ji

AA

AA
A



,

0

1
|  – композиції алгоритмів, 

ji
AA   – послідовне виконання алгоритму 

j
A  після алгоритму 

i
A ; 

 10

2

A

b
|A  – умовного виконання: алгоритм 

i
A  виконується, якщо вираз b  

істинний; 

 
AA

A,n
|A 

3
 – виконання алгоритму A  n  раз; 

 i

iqh

f

fll
A

,,4
|  – підстановки, 

iqh
fll ,,  – форми;  

 j

i

f

f
A

,5
| , 

,6
|


A  – часткового та повного виведення, де 
ji

ff ,  – форми,   – 

аксіома,   – множина сформованих конструкцій; 

На основі інтерпретації отримаємо конструктивну систему формування 

сценаріїв. 

Конкретизація конструктора. Конкретизація конструктора визначає 

правила побудови сценаріїв на основі термінальних і нетермінальних елементів, 

в тому числі що позначають сконструйовані алгоритми. 

Конкретизація конструктора сценаріїв: 

222
ΛΣ ,,MCC

SCKSC
  (3.8) 
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де 
K

 – операція конкретизації, яка полягає у визначенні правил і початкових 

умов конструювання алгоритмів і сценаріїв, 
112

NTMM
SC

 , 

}A,B,B{T
ji

0

2

10

1
 , }SC,α,CC,CR,CA{N

mk 11
 , 

12
ΛΛ  . 

Розглянемо правила і початкові умови конструювання алгоритмів, які 

далі будуть використані при побудові сценаріїв. 

Початкові умови конструювання алгоритмів: 

 SC  – нетермінал, з якого починається виведення; 

 у алгоритмах пошуку стартова позиція ініціалізується нулем 

( 0pos_start ); 

 формат, який вказує регістр: "lowercase"ft 
1

 – формат нижнього 

регістру, "uppercase"ft 
2

 – формат верхнього регістру, 

"nextcase"ft 
3

 – перейти до наступного регістру. 

Позначимо алгоритми, які конструюємо: 
k

CA  – додавання, 
1

CR  – 

видалення, 
m

CC  – зміни. 

Перше правило дозволяє сконструювати алгоритм вставки послідовності 

qs -пробілів після довільно обраних елементів qi -разів у текст TXT  









qi

j
paragraphwordkind

TTX

TXTelseq

el

TXTnumkind

num

ba

seq

qs

TTX

TXTqiqs
BBBBCAs

1
|,,

0

9,,

0

8,

1

2

1

1,,11
|)|||(||  (3.9) 

Правило 
2

s  дозволяє сконструювати алгоритм додавання до тексту 

сторонніх фрагментів (текстів) el  у позицію, яка визначається pos  (початок, 

середина, кінець) в текст TXT . 











)|B|B(:|A()|B:|A(|CAs TTX

TXT,kind,el,c

c

b,apos

TTX

TXT,kind,el,pos

TTX

TXT,el,pos

0

1

1

21

2

00

0

10

2

022
 

paragraph,word,chcaracterkind

TTX

TXT,kind,el,TXTcount_ckpos
|)|B:|A(






 0

12

2

0
. 

(3.10) 

Наступне правило дозволяє сконструювати алгоритм додавання в текст 

qp  порожніх абзаців у випадкові позиції в тексті 









qp

i

TTX

TXT,el,el

:

falseres

res

TXT,el

el

TXT,c,kind

c

b,a

TTX

TXT,qp
)|B:|A(|B|B|B(|CAs

1

0

9

0

2

0

6

0

8

1

232
 (3.11) 
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paragraphkind

i

,i

:

trueres
|))|B:|A(




1

1

4

2

0
. 

Правило 
4

s  дозволяє сконструювати алгоритм видалення з тексту TXT  q  

абзаців, починаючи з заданого під номером sp  














qsp

j
paragraphkond

TTX

TXT,el

el

TXT,j,kind

:

TXTcount_pj

TTX

TXT,q,sp
|)|B|B(:|A(|CRs

1

0

2

0

8

0

214
. (3.12) 

Для конструювання алгоритму зміни розкладки type  випадкового 

символу у тексті може бути використане таке правило: 


 el

TXT,c,kind

c

b,a

TTX

TXT,type
|B|B|CCs 0

8

1

215
 

 






k

j
characterkind

TTX

TXT,kind,val,el

:

val

val

D,el

:

jtype
|)|B:|A()|B:|A( 0

31

0

2

1

3

0

2
. 

(3.13) 

Правило 
6

s  дозволяє сконструювати алгоритм зміни розкладки всіх 

входжень символу c , який є в тексті TXT , type_l  – розкладка для модифікації 

символу: 

α)|B:|A(|CCs
k

j

val

D,el

:

ltype_l

TTX

TXT,el,type_tl j
  

 1

3

0

226
 

characterkind

pos_start

pos,pos_start

TTX

TXT,kind,val,c

:

pos

pos

pos_start,TXT,c
|))α|B|B(:|A(|Bα






 1

5

0

30

0

2

0

7
. 

(3.14) 

Правило, наведене нижче, дозволяє сконструювати алгоритм зміни 

регістру за ознакою r  (верхній/нижній) для всього тексту TXT  







)|B:|A(|B|CCs TTX

TXT,range,ft

:

truer

range

TXT,TXTcount_ch,

TTX

TXT,r 1

0

5

0

20

0

437
 

)|B:|A( TTX

TXT,range,ft

:

falser






2

0

5

0

2
. 

(3.15) 

Алгоритм зміни регістру символу тексту TXT  на позиції pos  

конструюється наступним чином: 

TTX

TXT,range,ft

range

TXT,Tpos,pos

TTX

TXT,pos
|B|B|CCs






 0

51

0

448
. (3.16) 

Правило 
9

s  дозволяє сконструювати алгоритм зміни регістру заданого 

символу c , який належить TXT  

TTX

TXT,pos

pos

pos_start,TXT,c

TTX

TXT,c
|CC|B|CCs




4

0

759
. (3.17) 



128 

 

Для конструювання алгоритму зміни позицій абзаців під номерами 
1

num , 

2
num  (міняються місцями) застосовується наступне правило 

2

2

2

21

1

1

1

1

0

6

0

9

0

2

0

6

0

9610

res

TXT,el

el

TXT,num,kind

:

falseres

res

TXT,el

el

TXT,num,kind

TTX

TXT,
|B|B(:|A(|B|B|CCs 




 

paragraphkind

TTX

TXT,kind,el,el

:

falseres
|))))|B(:|A(








212

0

3

0

2
. 

(3.18) 

Правило 
11

s  дозволяє сконструювати алгоритм зміни позицій слів під 

номерами 
1

num_w , 
2

num_w  (слова міняються місцями) 

:|A|CCs :

TXTcount_wnum_w,num_w

TTX

TXT,num_w,num_w, 




2121

0

2711
 

)||B|B|B(:
wordkind

TTX

TXT,kind,el,el

el

TXT,num_w,kind

el

TXT,num_w,kind 




21

2

2

1

1

0

3

0

9

0

9
. 

(3.19) 

Наступне правило підстановки дозволяє сконструювати алгоритм зміни 

слова 
1

el , що передбачає його заміну на 
2

el , type  – вид заміни (перше 

входження / всі входження). При відповідних значеннях вхідних параметрів 

даний алгоритм може бути використаний для подвоєння пробілів 




 pos

pos_start,TXT,el

:

type

TTX

TXT,type,el,el
|B(:|A(|CCs

121

0

72

0

2812
 





))))|CA|B|B(:|A( TTX

TXT

pos_start

pos,pos_start

TTX

kind,TXT,el,el

:

pos 8

1

5

0

30

0

2 21
 

wordkind

pos_start

pos,pos_start

TTX

TXT,kind,el,el

:

pos

pos

pos_start,TXT,el

pos

type
|))))|B|B(:|A(|B(:|A(






 1

5

0

30

0

2

1

71

0

2 21
 

(3.20) 

Сценарії можуть бути сконструйовані за допомогою таких правил: 

TTX

TXT,param

TTX

TXT,param

TTX

TXT,param

TTX

TXT,param
|SCCA||SCCA||SCCA|SC




321
, 

TTX

TXT,param

TTX

TXT,param
|SCCR|SC




1
, 

TTX

TXT,param

TTX

TXT,param

TTX

TXT,param

TTX

TXT,param
|SCCA||SCCC||SCCC|SC




821
 , 

8211321
CC|CC|CC|CR|CA|CA|CA|SC TTX

TXT,param



, 

(3.21) 

де param  – множина вхідних значень алгоритмів }CC{},CR{},CA{
mkj

. Для 

скорочення запису в (3.21) не наводяться вхідні та вихідні дані алгоритмів, які 

визначені в (3.9) – (3.20). 

Реалізація конструктора. Реалізацією конструктора є множина сценаріїв 

}SC{SC
i

  для синтаксичних і структурних змін, які поєднують алгоритми 

операцій обробки текстів з певними параметрами. Сценарій – упорядкована 
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послідовність сконструйованих алгоритмів. Елементи послідовності операцій 

можуть бути різними, ідентичними або бути сценаріями з різними параметрами 

виконання. 

Спеціалізація конструктора модифікації текстів. Розглянемо 

спеціалізований конструктор модифікації текстів для приховання (маскування) 

запозичень: 

ATATATATS
,,C,,C ΛΣΜΛΣΜ   , (3.22) 

де 
ATATAT

,, ΛΣΜ  – носій, сигнатура та множена тверджень ІЗК відповідно. 

Онтологія конструктора представлена наступними твердженнями. 

Елементами носія є термінали і нетермінали. Термінали включають кінцеву 

множину сконструйованих сценаріїв )C(
SC,A

Ω , а також дані для їх 

застосування, тексти і їх елементи: символи електронного подання текстів та 

мовні конструкції: слова, речення, абзаци [53]. Нетермінали – допоміжні 

елементи.  

Сигнатура 
ATATATATAT

},{,,, ΨΦΘΞΣ   складається з множини операцій 

та відповідних однойменних відношень, де },{
AT

Ξ  – операції зв’язування 

та перетворення елементів носія, }||,|,{
AT

Θ  – операції підстановки та 

часткового виведення, 
AT

Φ  – відношення та операції над атрибутами, }{  – 

відношення підстановки, }g,s:ψ{
iiiAT

Ψ  – набір правил підстановки, 
i

s  – 

послідовність відношень підстановки, 
i

g  – набір операцій над атрибутами. 

Якщо операції над атрибутами не виконуються, правило підстановки матиме 

вигляд ε,s
i

, де ε  – порожній символ. У правилах виводу застосовуються 

відношення з Ξ , а при реалізації конструктора – відповідні операції. 

Операція )TXT,S(
Sw

  передбачає застосування сценарію S  до тексту TXT . 

Інші операції аналогічні операціям 
SC

C . 

Метою конструювання є отримання бази текстів, яка складається з пар 

«оригінал-модифікована копія», що є набором тестових значень (даних) для 

систем виявлення запозичень (антиплагіату). 
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Обмеження конструктора модифікації тексту. Кількість і послідовність 

застосованих сценаріїв обмежується їх взаємовиключною дією (наприклад, 

зміни латинського алфавіту на кириличний і назад, зміна регістру). 

Початкові умови модифікації текстів: 

 TXT  – текст, що містить більше одного абзацу для можливості 

застосування всіх видів сценаріїв; 

 σ  – нетермінал, з якого починається виведення; 

 k,i},D{
i

1  – словники двох і більше алфавітів (наприклад, латинського і 

кириличного), що містять пари символів з різних алфавітів з однаковим 

шрифтом, N,k 2  – кількість словників в залежності від кількості різних 

алфавітів; 

 набір вхідних значень сценарію ( param ), заданих зовнішніх виконавцем: 

qi  – кількість вставок,qs  – довжина послідовності, qp  – кількість 

порожніх абзаців для вставки, q  – кількість абзаців для видалення, sp  – 

номер абзацу, з якого починається видалення, type  – тип заміни 

(одноразова / всі входження ), type_l  – розкладка для модифікованого 

символу, r  – ознака встановлення нижнього регістра, pos  – позиція 

символа в тексті для модифікації, c  – символ для модифікації, 
21

num,num  

– номери абзаців для перестановки, 
21

num_w,num_w  – номери слів для 

перестановки, 
21

el,el  – слова для заміни. 

Умова завершення конструювання: форма не містить нетерміналів. 

Інтерпретація конструктора модифікації текстів. Інтерпретація 

передбачає визначення моделі виконавця, яку представимо у вигляді базової 

алгоритмічної структури (3.7), доповненої алгоритмом виконання операції 

застосування сценарію )|A( TTX

TXT,S




8
. На основі інтерпретації отримаємо 

конструктивну систему сценаріїв. 

Конкретизація конструктора модифікації текстів. Конкретизуємо 

конструктор модифікації текстів: 
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444
ΛΣΜ ,,CC

ATRAT
 , (3.23) 

де 
224

NTMM
AT

 , }TXTSC{T
i


2

, }σ{N 
2

, 
34

ΛΛ  . 

Правило, приведене нижче, дозволяє виконати модифікації текстів, 

застосувавши до нього один або декілька сценаріїв. 

)TXT,|SC(|σ,σ)TXT,|SC(|σs TTX

TXT,param

TTX

TXT,param

TTX

TXT,param

TTX

TXT,param


 . (3.24) 

Реалізація конструктора модифікації текстів. Реалізація конструктора 

AT
C  полягає у зміні елементів його носія шляхом виконання операцій 

застосування сценарію з урахуванням тверджень ІЗК: 

)C(C
ATARATA

Ω . (3.25) 

Таким чином, результатом реалізації конструктора є тексти, які 

піддаються«механічним спотворенням» – синтаксичним змінам, які не 

впливають або мають незначний вплив на зміст. 

3.5 Експериментальні дослідження ефективності методу стиснення графа з 

текстовим навантаженням 

3.5.1 Підготовка та проведення експериментів зі стиснення графів 

Визначимо показники ефективності методу стиснення графа, навантаже-

ного текстом, з точки зору спрощення структури графа та зменшення об’єму 

оперативної пам’яті, необхідного для його зберігання. Для цього проведемо ряд 

експериментів.  

Експеримент 3.1 

Мета експерименту. Визначити зміни у структурі  графа за кількістю ве-

ршин та дуг при стисненні графа для представлення природомовних текстів (до 

15 тис. знаків). 

Експериментальна база – 64 створених текстових файлів у форматі docx за 

тематикою «Розробка ПЗ» за матеріалами Wikipedia (розміром від 16 – 24 Кб, від 

2 – 14 тис. символів). Експеримент виконано на ПК з такими технічними 

характеристиками: процесор Intel Pentium(R) Dual Core CPU, кеш L1 коду/ L1 

даних/ L2 – 2*32/2*32/1024 Кб, тактова частота/частота системної шини/частота 
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пам’яті – 2,3 ГГц /400 МГц/400 МГц, час доступу до ОП (читання/запис) 

5751/4253 Мб/с, операційна система – MS Windows 7 Ultimate SP1. 

Методика експерименту. Для визначення зміни кількості елементів гра-

фа виконано побудову графів для текстів та визначено кількість відповідних 

елементів, після чого граф стиснуто за методом, описаним у 2.4.4, та обчислено 

нову кількість елементів. Навантаження вершини графа до стиснення складає 

один символ, після – один або декілька символів. При обчислені кількості еле-

ментів використано метод обходу графа, представлений у 2.4.4, з модифікаці-

єю. Для кожної вершини визначено показник visited, що вказує на те, чи був 

прохід по даній вершині, для виключення повторного обліку одних і тих же ве-

ршин. 

Для визначення ступеня зміни кількості обраховано: 







N

i
ii

ii

s
CompressedVCOriginalVC

CompressedVCOriginalVC

N
S

1 ))(;)(max(

)()(1
, (3.26) 

де VC(Original), VC(Compressed) – кількість вершин у графі до та після стис-

нення відповідно, N – кількість графів. Дана величина вказує на те, у скільки 

разів змінилась кількість вершин, при цьому від’ємне  значення вказує на зме-

ншення, додатне – збільшення.  

Визначимо у скількох відсотках випадках відбулася зміна кількості еле-

ментів графа, розрахувавши даний показник за формулою: 

%100))()((
1

1

 


N

i
iis

CompressedVCOriginalVCsign
N

R . (3.27) 

Показники (3.26), (3.27) визначено за аналогією до SR-оцінок ефективно-

сті алгоритмів, запропонованих у [71]. 

Визначимо середній показник зміни кількості елементів 

NCompressedVCOriginalVCA
N

i
iis
/)()(  . (3.28) 

Аналогічно обраховується значення для зміни кількості дуг. 
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Результати експерименту – для даної експериментальної бази текстів 

побудовано близько 2 тис. графів. Для них отримано такі значення зміни кіль-

кості елементів графа: 

 для вершин Ss-96 %, Rs0% (100% перевага стиснутого представлення), 

As5 тис. шт.; 

 для дуг Ss-90%, Rs0% (100% перевага стиснутого представлення), A5.2 

тис. шт. 

Експеримент 3.2 

Мета експерименту. Визначити зменшення витрат оперативної пам’яті 

на зберігання графа для представлення природомовних текстів (до 15 тис. 

знаків) при стисненні. 

Експериментальна база – ідентична експерименту  3.1. 

Методика експерименту. Для визначення зменшення витрат оперативної 

пам’яті на зберігання графа виконано побудову графів для текстів. Визначено 

кількість байтів для його зберігання, використовуючи механізм бінарної 

серіалізації об’єктів мови C#, реалізованому у просторі 

System.Runtime.Serialization з використанням об’єктів MemoryStream. Після 

чого граф стиснуто за методом, описаним у 2.4.4, та виконано серіалізацію з 

використанням зазначених засобів. Обчислено ступінь (Sm), відсоток (Rm) та 

абсолютний показник зміни (Am) витраченої пам’яті за методикою, аналогічною 

до (3.26) – (3.28). 

Результати експерименту – для даної експериментальної бази текстів 

побудовано близько 2 тис. графів. Для них отримано такі значення: 

 для графів від 4 до 2058 Кб: Sm-94.5%, Rm0%, Am733 Кб; 

 для наборів графів, які відповідають даним текстам, від 4.3 до 59.2 Мб:  

Sm-94.5%, Rm0%, Am26.3 Мб. 

Експеримент 3.3 

Мета експерименту. Визначити зміни у структурі  графа за кількістю ве-

ршин та дуг при стисненні графа для представлення природомовних текстів (до 

15 тис. знаків) за умови, що при побудові графу новий цикл починається лише 
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за умови, якщо поточний символ тексту відповідає навантаженню стартової ве-

ршини і є новим словом. 

Експериментальна база  і методика експерименту – ідентичні  експери-

менту  3.1.  

Результати експерименту – для даної експериментальної бази текстів 

побудовано близько 2 тис. графів. Для них отримано такі значення зміни кіль-

кості елементів графа: 

 для вершин: Ss-99 %, Rs0% (100% перевага стиснутого представлення), 

As5.7 тис. шт.; 

 для дуг Ss-98%, Rs0% (100% перевага стиснутого представлення), A5.8 

тис. шт. 

Експеримент 3.4 

Мета експерименту. Визначити зменшення витрат оперативної пам’яті 

на зберігання графа для представлення природомовних текстів (до 15 тис. 

знаків) при стисненні за умови, що при побудові графу новий цикл починається 

лише за умови, якщо поточний символ тексту відповідає навантаженню старто-

вої вершини і є новим словом. 

Експериментальна база та методика експерименту ідентичні експери-

менту 3.2. 

Результати експерименту – для даної експериментальної бази текстів 

побудовано близько 2 тис. графів. Для них отримано такі значення: 

 для графів від 4 до 2058 Кб: Sm-97.9%, Rm0%, Am832 Кб; 

 для наборів графів, які відповідають даним текстам, від 4.3 до 59.2 Мб:  

Sm-98%, Rm0%, Am29.9 Мб. 

3.5.2 Аналіз результатів експериментів зі стиснення графів 

Експерименти  3.1– 3.4 показали, що метод стиснення графа дозволяє за-

ощадити близько 97% пам’яті, необхідної для зберігання графового представ-

лення текстів та спрощує структуру графу на 90 – 97% за різними показниками. 
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Області переваги стиснутого представлення складає 100%. Отже, застосування 

даного методу є ефективним. 

3.6 Експериментальні дослідження часової ефективності комп’ютерної 

реалізації моделі графовго представлення текстів в задачах виявлення 

запозичень 

3.6.1 Підготовка та проведення експериментів 

Визначимо показники часової ефективності комп’ютерної реалізації роз-

робленої моделі графовго представлення текстів. Для цього проведемо ряд екс-

периментів. В експериментах  3.5, 3.6 визначено часову ефективність операції 

побудови графового представлення природомовних текстів. В 3.7, 3.8 визначе-

но часову ефективність операції зіставлення текстів, що включає беспосереднє 

порівняння та супровідні операції. 

Експеримент 3.5 

Мета експерименту. Визначити характер залежності показнику часової 

ефективності побудови графового представлення природомовних текстів (до 15 

тис. знаків) від їх розміру у знаках (символах). 

Експериментальна база – 64 створених текстових файлів у форматі docx за 

тематикою «Розробка ПЗ» за матеріалами Wikipedia (розміром від 16 – 24 Кб, від 

2 – 14 тис. символів). Експеримент виконано на ПК з такими технічними 

характеристиками: процесор Intel Pentium(R) Dual Core CPU, кеш L1 коду/ L1 

даних/ L2 – 2*32/2*32/1024 Кб, тактова частота/частота системної шини/частота 

пам’яті – 2,3 ГГц /400 МГц/400 МГц, час доступу до ОП (читання/запис) 

5751/4253 Мб/с, операційна система – MS Windows 7 Ultimate SP1. 

Методика експерименту. Показники часової ефективності визначено 

шляхом побудови графів для 64 текстів експериментальної бази та виконання 

заміру часу за допомогою об’єктів і відповідних методів класів 

System.Diagnostics.Stopwatch та TimeSpan (C#). Характер зміни отриманих зна-

чень визначено за допомогою регресійного аналізу, реалізованого функціона-

лом MS Excel-2010. Заміри часу виконано для таких варіацій побудови графа: 
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а)  новий цикл утворюється при стрічанні у тексті символу, який рівний 

(співпадає) навантаженню стартової вершини графа; 

б)  новий цикл утворюється при стрічанні у тексті символу, який рівний 

(співпадає) навантаженню стартової вершини графа, за умови якщо з ньо-

го починається нове слово. 

Результати експерименту – на основі отриманих даних побудовано 

графіки залежності часу виконання операцій побудови набору графів (рис. 3.4). 

За графіком визначено тренд залежності (рис. 3.5) між розміром тексту та часом 

побудови його графового представлення, що є степеневою функцією (варіація 

а: y = 0,0219x
1,4854

, варіація б: y = 0,032x
1,351

) з ймовірністю апроксимації понад 

0,9 (а: 0,94; б: 0,91). 

  

а б 

Рисунок 3.4 – Час побудови набору графів: 

а – для варіації «а», б – для варіації «б» 

 

Рисунок 3.5 – Апроксимований час побудови набору графів 
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Експеримент 3.6 

Мета експерименту. Визначити характер залежності показнику часової 

ефективності підготовки (побудови і зберігання у базу) множини наборів гра-

фового представлення тексту структурованого документа від його розміру у 

знаках (символах). 

Експериментальна база – 25 текстових файлів у форматі docx, що є до-

кументацією до дипломних проектів ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.050103 

«Програмна інженерія» ДНУЗТ–2018 – відповідає спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» (розміром 0,7 Мб – 27,3 Мб, 107,2 –310,3 тис. зна-

ків). Кожен файл містить структурні елементи-розділи (32–35 шт.), для кожного 

з яких будується граф. Середній розмір розділу – 5,3 тис. знаків, мінімальний 

середній – 0,24, максимальний середній – 49, 2. Локальний веб-сервер xampp 

v 3.2.2 (використані компоненти: Apache, MariaDB) для збереження графових 

наборів. Технічні характеристиками ПК співпадають з експериментом 3.1. 

Методика експерименту. Показники часової ефективності визначено 

шляхом побудови графів для 25 документів (848 текстів розділів) експеримен-

тальної бази та виконання заміру часу за допомогою об’єктів і відповідних ме-

тодів класів System.Diagnostics.Stopwatch та TimeSpan (C#). Для кожного з 848 

текстів виконана попередня обробка, що включає видалення керуючих симво-

лів, приведення до одного регістру, уніфікація пунктуаційних знаків тощо, та 

побудовано набори графів та збережено у базу. Характер зміни отриманих зна-

чень визначено за допомогою регресійного аналізу, реалізованого функціона-

лом MS Excel-2010. 

Результати експерименту – на основі отриманих даних побудовано 

графіки залежності часу виконання операцій побудови та збереження набору 

графів (рис.  3.7). На графіку визначено тренд, що є поліноміальною функцією. 

Виявлено поліноміальну залежність (y = 0,0097x
2
 - 2,5042x + 204,74)  між 

розміром тексту та часом побудови його графового представлення з ймовірністю 

апроксимації 0,97. 
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Визначено, що середній час побудови графового представлення тексту 

складає близько 62 секунд для структурованого документу, середній розмір 

якого дорівнює близько 152 тис. знаків. 

 

 

Рисунок 3.6 – Час побудови множини наборів графів 

Експеримент 3.7 

Мета експерименту. Визначити значення показників часової ефективності 

операції порівняння текстів на основі їх графового представлення та характер 

залежності даного показнику від розміру тексту у знаках (символах). 

Експериментальна база – ідентична експерименту  3.1. 

Методика експерименту. Показники часової ефективності визначено 

шляхом виконання операції порівняння текстів у кількості 4096 (кожен з кож-

ним). Точність порівняння – одне слово. Для кожного порівняння будувався но-

вий набір графів з метою зменшення впливу кешування даних. Після отримання 

часових показників за схемою «кожен з кожним», виконано обрахунок сумар-

ного часу порівняння кожного тексту з 64-ма в графому представленні. Замір 

часу виконано за допомогою об’єктів і відповідних методів класів 

System.Diagnostics.Stopwatch та TimeSpan (C#).  

Результати експерименту – на основі отриманих даних побудовано 

графік залежності часу виконання операцій порівняння тексту від його розміру 

та розміру текстів, представлених наборами графів (рис. 3.7). Збільшення «ви-

сот» на графіку пояснюється розміром тексту (в тому числі в графовому пред-
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ставленні) та його структурою, що позначається на кількості розгалужень і ци-

клів у графі. 

 

Рисунок 3.7 – Часові показники співставлення текстів 

Експеримент 3.8 

Мета експерименту. Визначити значення показників часової 

ефективності операції зіставлення структурованих документів на основі їх гра-

фового представлення їх текстів, її складових та характер залежності показни-

ків від розміру тексту у знаках (символах). 

Експериментальна база – 25 файлів у форматі docx, що є документацією 

до дипломних проектів ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.050103 «Програмна ін-

женерія» ДНУЗТ–2018 (розміром 0,7 Мб – 27,3 Мб, 107,2 –310,3 тис. знаків). 

Кожен файл містить 32-35 розділів, для кожного з яких виконується зіставлення 

з шаблоном для визначення загального змісту та подальшого підбору даних з 

бази для зіставлення. Текстові бази вищезазначених дипломних проектів, роз-

міром 5,10..25 робіт, які сформовані розробленим ПЗ. Локальний веб-сервер 

xampp v 3.2.2 (використані компоненти: Apache, MariaDB). Технічні 

характеристиками ПК співпадають з експериментом  3.1. 

Методика експерименту. Кожен з 25 файлів експериментальної бази по-

рівняно з базами у 5,10..25 робіт, що сформовані з цих же файлів. Тексти файлів 

для перевірки та тексти бази піддано попередній обробці (видалення зайвих 

пробілів, уніфікація пунктуаційних знаків тощо). Точність порівняння – одне 

слово. Під словом розуміється послідовність букв та/чи цифр, відокремлена 
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пробілами чи/та пунктуаційними знаками. Файли у базі не повторюються. По-

казники часової ефективності визначено шляхом виконання операції зіставлен-

ня текстів. Операція зіставлення передбачає такі етапи: попередню обробку 

(збір інформації у базі, виділення пам’яті під збереження результатів, поперед-

ню обробку вхідного тексту); отримання графового представлення текстів з ба-

зи (множини наборів графів); порівняння поданого тексту з текстами бази; оці-

нка роботи (визначення загального відсотку запозичень за всіма роботами ба-

зи). Характер зміни отриманих значень визначено за допомогою регресійного 

аналізу, реалізованого функціоналом MS Excel-2010. 

Результати експерименту – на основі отриманих даних побудовано 

графіки залежності часу виконання операцій зіставлення текстів від його 

розміру та розміру множини наборів графів (рис. 3.8).  

 

Рисунок 3.8 – Часові показники зіставлення структурованих документів 

Зростання часу наприкінці графіку пояснюється різкою зміною розміру 

тексту, поданого для зіставлення. 

Виконаємо більш детальне дослідження впливу розміру і вмісту бази на 

час виконання операції зіставлення (рис. 3.9). Кожен з представлених рядів то-

чок відображає час операції зіставлення в залежності від кількості робіт у базі. 

Як бачимо, характер зміни часу для баз 5-20 однаковий на всіх проміжках. Ха-

рактер уявної кривої, що можна провести через точки ряду БД-25, має відмін-

ності у останній точці, порівняно з іншими рядами. Це пов’язано з тим, що у 
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БД-5..БД-20 не містилося текстів, подібних до останнього документа, якому ві-

дповідає розглянута точка графіка. Останній документ містить значну частину 

тексту програми, на мовах, які раніше не зустрічалися в базах. 

 

Рисунок 3.9 – Залежність часових показники зіставлення від розміру та змісту бази 

На рис. 3.10 представлено графік залежності часу операції зіставлення від 

розміру бази, що вимірюється у кількості структурованих документів. Побудо-

вано лінію тренду – лінійну функцію (y = 2,69x - 2,2914) з ймовірністю апрокси-

мації  0,99. 

Визначено, що середній час зіставлення структурованого документу (се-

редній розмір 172 тис. знаків) з всіма наявними у базі роботами складає від 11 

до 65 секунд при базі від 0,6 до 3,8 млн. знаків. 

 

Рисунок 3.10 – Залежність часу операції зіставлення від розміру бази 

Далі наведено графіки та лінії трендів залежностей часової ефективності 

складових операції зіставлення від розмірів бази: 

 попередня обробка (рис. 3.11), функція лінії тренду y = 0,0679x - 0,177, 

ймовірністю апроксимації – 0,92; 
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 відновлення (отримання) графів з бази (рис. 3.12), функція лінії тренду: y = 

2,451x - 1,593, ймовірність апроксимації – 0,99; 

 порівняння (рис. 3.13), функції лінії тренду: лінійна y = 0,1729x - 0,5739, 

ймовірність апроксимації – 0,97, поліноміальна y = 0,0041x2 + 0,0488x + 

0,1502, ймовірність апроксимації – 0,99; 

 оцінка (рис. 3.14), функцію лінії тренду з високою ймовірністю поки не мо-

жливо, оскільки час виконання даної операції залежить не лише від розмі-

рів бази, а й від її змісту, тобто від найденої кількості запозичень, їх дов-

жини. 

 

Рисунок 3.11 – Залежність часу операції попередньої обробки від розміру бази 

 

Рисунок 3.12 – Залежність часу операції відновлення наборів графів від розміру бази 
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Рисунок 3.13 – Залежність часу операції порівняння від розміру бази 

 

Рисунок 3.14 – Залежність часу операції оцінювання від розміру бази 

3.6.2 Аналіз результатів експериментів з визначення часової ефективності 

Проведені експерименти для дослідження часової ефективності операції 

побудови графового представлення тексту дозволили встановити поліноміальну 

залежність показників часу від розміру вхідного тексту, що є близька до ліній-

ної, оскільки коефіцієнт при змінній найвищої степені за значенням є близьким 

до нуля.  

Проведені експерименти дозволили встановити лінійну залежність 

часової ефективності операції зіставлення структурованих документів (тексті) 

від їх розміру та розміру бази. Аналіз складових операції співставлення 

показав, що основний час (близько 94%) витрачається на отримання наборів 

графів. 
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3.7 Дослідження функціональної ефективності комп’ютерної реалізації моделі 

графового представлення тексту в задачах виявлення запозичень 

3.7.1 Підготовка та проведення експерименту для дослідження функціональної 

ефективності 

Під функціональною ефективністю будемо розуміти здатність програми 

виявляти запозичення, що може бути виміряна в кількості знайдених запозиче-

них мовних одиниць та відсотку запозичень. 

Під мовною одиницею будемо розуміти ланцюжок символів мінімальної 

довжини, який буде враховано при підрахунку кількості та відсотку запозичень. 

Для визначення функціональної ефективності необхідно виконати зістав-

лення N-текстів та порівняти їх з результатами ручної перевірки на наявність 

запозичень або аналогічних програм-антиплагіатів.  

Ручна перевірка є трудо- та часомісткою операцією, тому її використання 

для проведення експериментального дослідження не раціональне. 

Проведений аналіз аналогів п. 1.4 дозволив виявити такі перешкоди у їх 

використанні для експериментальних досліджень функціональної ефективності: 

 відсутність можливості використання однакових баз для зіставлення 

(програма або не підтримує локальні бази, або потребує грошових 

витрат); 

 закритий код – відсутність можливості формування загального файлу 

результату зіставлення усіх документів, поданих на перевірку, для 

подальшого аналізу; 

 відсутність можливості завантаження документу (ввід лише через форму) 

та/або пакету документів – підвищення трудомісткості проведення 

експерименту; 

 різні визначення поняття «слово», на якому базується поняття 

запозиченого фрагменту; 
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 різні методи попередньої обробки, що призводить до зміни кількості слів 

та інших мовних одиниць, що в подальшому має вплив на відсоток 

виявлених запозичень; 

 різний механізм врахування повторюваних фраз; 

 відсутність можливості завдання мінімального довжини фрагменту, який 

буде вважатися запозиченням. 

Дані перешкоди існують комплексно у різних комбінаціях для різних 

аналогів, що значно ускладнює проведення експериментів не лише для визна-

чення функціональної, а й часової ефективності. 

Для дослідження функціональної ефективності розробленого програмно-

го забезпечення було використано програму WCopyfind [124], у вихідний код 

якої було додано функціонал для формування загального файлу результатів по-

рівняння. 

Експеримент 3.9 

Мета експерименту. Визначити значення показників функціональної 

ефективності операції зіставлення текстів на основі їх графового представлення. 

Експериментальна база – вибірка файлів та технічне оснащення ідентич-

ні експерименту 3.1 та додаток WCopyfind v 4.1.5. 

Методика експерименту. Для текстової вибірки з експериментальної ба-

зи виконано зіставлення за схемою і-ий з N шт. (i-1)-ими документами. Мініма-

льна довжини фрагменту, який буде вважатися запозиченням, складає шість 

слів. Налаштування WCopyfind наведено на рис. 3.15. 

 

Рисунок 3.15 – Використані налаштування додатку WCopyfind 

Оскільки методи попередньої обробки текстів WCopyfind і розробленого 

ПЗ може не співпадати, то для оцінки ефективності будемо використовувати 

кількість запозичень, виміряну у словах, а не у відсотках. 
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Визначимо абсолютні показники відмінності результатів роботи програм. 

Відхилення у кількості слів: 

 
N

i
iiword

KMWCAWCA /))()(( , (3.29) 

де 
ii

MWCAWC )(,)(  – кількість запозичених слів, виявлених аналогом та розро-

бленим ПЗ відповідно для і-ої пари документів, N  – кількість порівнянь, К – 

кількість порівнянь, у яких 
ii

MWCAWC )()(  . 

Відхилення у загальному результаті: 

NKA
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/%100  . (3.30) 

Визначимо відносні показники відмінності результатів роботи програм. 

Для визначення ступеня переваги ефективності роботи обрахуємо: 
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Дана величина вказує на те, у скільки разів відрізняється кількість знайдених 

запозичених слів, при цьому від’ємне значення вказує на те, що аналог виявив 

менше, додатне – більше. 

Визначимо у скількох відсотках випадках програми мають перевагу у фу-

нкціональній ефективності, розрахувавши даний показник за формулою: 
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Якщо величина менша 50%, то перевага на боці аналога, інакше – на боці роз-

робленої програми. 

Показники (3.31), (3.32) виведено за аналогією до SR-оцінок ефективності 

алгоритмів, запропонованих у [71]. 

Результати експерименту – для даної експериментальної бази текстів 

побудовано близько 2 тис. зіставлень. Для них отримано такі значення: Aword=-3 

(розроблена програма знаходить на три слова менше, ніж аналог), Aultimate3%, 

Sb0,18%, Rb0,77%. 
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Експеримент 3.10 

Мета експерименту. Визначити значення показників функціональної 

ефективності операції зіставлення текстів з наявними шаблонними фразами на 

основі їх графового представлення. 

Експериментальна база – 40 текстових файлів у форматі docx, які є техні-

чними завданнями до розробки програмного забезпечення (розміром від 48 – 

290 Кб, від 18 – 28 тис. символів). Документи мають структуру, позначену фор-

матуванням за рівнями, автозміст, формули та таблиці, текстові поля. Технічне 

оснащення ідентичні експерименту 3.1 та додаток WCopyfind v 4.1.5. 

Методика експерименту – ідентична до експерименту 3.9.  

Результати експерименту – для даної експериментальної бази текстів 

побудовано близько 780 зіставлень. Для них отримано такі значення: Aword24 

(розроблена програма знаходить на 24 слова більше, ніж аналог), Aultimate98%, 

Sb4,4%, Rb76%. 

3.7.2 Аналіз результатів дослідження функціональної ефективності 

Проведені експерименти показали, що розбіжність у результатах роботи 

розробленої програми та аналогу не перевищує 5%. 

Аналіз текстів та виявлених запозичених фрагментів показав, що розбіж-

ності зумовлені: 

 різною інтерпретацією поняття слова, так, наприклад, аналог вважає довге 

тире за слово; 

 різницею у кількості слів в документах після попередньої обробки 

аналогом та розробленою програмою. Так, наприклад, середній розмір 

текстів (в словах) у експерименті  3.9 після обробки різниця на 4 слова, а 

у експерименті 3.10 різниця склала 41 слово (у аналога менше); 

 впливом форматування, так, наприклад наявність посилань забезпечує 

додаткові слова для аналога. 

 невизначеністю впливу тексту колонтитулів. 
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3.8 Дослідження чутливості комп’ютерної реалізації моделі графового 

представлення тексту до впливу сценаріїв маскування запозичень 

Механічне маскування запозичень полягає у використанні 

автоматизованих засобів для внесення несемантичних змін у текст з метою 

ускладнення виявлення запозичень. Для визначення ступеню чутливості 

комп’ютерної реалізації моделі графового представлення тексту до впливу мас-

кування запозичень проведемо експеримент. 

Під ступенем чутливості будемо розуміти 
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де Per(Original), Per(Disguise) – відсоток запозичень у тексті, поданому на пе-

ревірку, без та з маскуваннями відповідно, N – кількість пар текстів, поданих на 

перевірку. Дана величина вказує на те, у скільки разів маскування знизило від-

соток запозичень. 

Визначимо у скількох відсотках випадках відбулося підвищення оригіна-

льності за рахунок маскувань, розрахувавши даний показник за формулою: 
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Показники (3.33), (3.34) виведено за аналогією до SR-оцінок ефективності 

алгоритмів, запропонованих у [71]. 

Визначимо середній показник зміни відсотку запозичень як 

NDisguisePerOriginalPerA
N

i
iid
/)()(  . (3.35) 

Мета експерименту. Визначити ступінь чутливості комп’ютерної 

реалізації моделі графового представлення тексту до впливу сценаріїв 

маскування запозичень.  

Експериментальна база – 64 створених текстових файлів у форматі docx за 

тематикою «Розробка ПЗ» за матеріалами Wikipedia (розміром від 16 – 24 Кб, від 

2 –14 тис. символів). Для формування сценарії використано маскувальні алгори-

тми, що дозволяють: 
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 додати: 

 пробіли; 

 порожні абзаци у випадкові позиції; 

 прихований текст; 

 видалити задану кількість параграфів; 

 змінити: 

 розкладку для випадкового символу; 

 розкладку для заданого символу; 

 регістр всього тексту; 

 регістр у позиції; 

 регістр символу; 

 поміняти місцями: два абзаци/слова; 

 замінити слово заданим. 

Технічна база не впливає на результати експерименту, тому її характерис-

тики не наводяться. 

Методика експерименту. Тексти розділені на чотири групи по 16. Для 

кожної сформовано окремий сценарій, що складається з п’яти випадково обра-

них алгоритмів маскування. Таблиці елементів сценаріїв подано нижче (табл. 

3.10 – 3.12). Далі експеримент ведеться за такими етапами: 

1) порівняння кожної вибірки з наступною  за схемою циклічного зсуву (1 – 

2, 2 – 3…4 – 1) та отримання відсотку запозичень для кожного тексту; 

2) порівняння спотворених вибірок (шляхом маскування запозичень) з 

оригінальними за тією ж схемою та отримання відсотку запозичень для 

кожного тексту; 

3) обчислення ступеню чутливості як відношення відсотків першого етапу 

до другого. 

Порівняння текстів виконується з точністю до символу. 
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Таблиця 3.9 – Елементи сценарію модифікації № 1 

Номер 

алгоритму 

Суть  

алгоритму 
Параметри 

11 Замінити 

слово зада-

ним 

що змі-

нюємо 

програма на що змі-

нюємо 

додаток скільки разів 10 

4 Змінити ро-

зкладку для 

випадкового 

символу 

скільки 

разів (1 - 

одни/2 - 

все замі-

нити) 

1     

2 Додати при-

хований 

текст 

0 -  в по-

чаток, 1 - 

середина, 

2 - кінець 

1 довжина 

тексту в си-

мволах 

31   

0 Додати про-

біли 

кількість 

пробілів 

8 максимальна 

кількість 

вставок 

13 після чого 

вставляти: 

випадкового 

абзацу чи 

слова 

w 

3 Видалити 

задану кіль-

кість параг-

рафів 

з якого 

видаляти 

4 скільки ви-

даляти 

1   

 

Таблиця 3.10 – Елементи сценарію модифікації № 2 

Номер 

алгоритму 

Суть  

алгоритму 
Параметри 

4 Змінити розк-

ладку для ви-

падкового 

символу 

скільки разів 

(1 - один/2 - 

все замінити) 

1     

8 Змінити ре-

гістр символу 

символ c одна заміна 

(довільне зна-

чення)/всі (1) 

1   

0 Додати пробі-

ли 

кількість про-

білів 

2 максимальна 

кількість вста-

вок 

2 після чого 

вставляти: ви-

падкового аб-

зацу чи слова 

p 

0 Додати пробі-

ли 

кількість про-

білів 

4 максимальна 

кількість вста-

вок 

43 після чого 

вставляти: ви-

падкового аб-

зацу чи слова 

p 

6 Змінити ре-

гістр всього 

тексту 

нижній 

(true)/верхній 

(false) регістр 

false     
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Таблиця 3.11 – Елементи сценарію модифікації № 3 

Номер 

алгоритму 

Суть  

алгоритму 
Параметри 

6 Змінити ре-

гістр всього 

тексту 

нижній 

(true)/верхній 

(false) регістр 

false     

3 Видалити 

задану кіль-

кість параг-

рафів 

з якого видаля-

ти 

4 скільки 

видаляти 

1   

10 Поміняти 

місцями два 

слова 

номер першого 

слова 

1 номер 

другого 

слова 

3   

1 Додати по-

рожні абзаци 

у випадкові 

позиції 

кількість абза-

ців 

15     

11 Замінити 

слово зада-

ним 

що змінюємо додаток на що змі-

нюємо 

програма скільки 

разів 

20 

Таблиця 3.12 – Елементи сценарію модифікації № 4 

Номер  

алгоритму 

Суть алгоритму Параметри 

7 Змінити регістр у позиції позиція 62 

1 Додати порожні абзаци у випадкові 

позиції 

кількість абзаців 37 

4 Змінити розкладку для випадкового 

символу 

скільки разів (1 - одни/2 - все за-

мінити) 

1 

7 Змінити регістр у позиції позиція 7 

4 Змінити розкладку для випадкового 

символу 

скільки разів (1 - одни/2 - все за-

мінити) 

1 

Результати експерименту – на основі отриманих даних виконано 

розрахунок ступеня чутливості для заданих текстових вибірок та сценаріїв 

(табл. 3.10 – 3.12). Середній показник Sd склав 5107,4   – ступінь підвищення 

оригінальності текстів за рахунок маскувань, що спостерігається в 40,6% випа-

дків. Середнє зниження відсотку плагіату становить близько 0,007%, що є не 

суттєвим. 

Висновки по третьому розділу 

Виконані аналіз та зіставлення текстових фрагментів на основі 

конструктивно-продукційної моделі природної мови дозволили визначити їх 

семантичну подібність в умовах перефразування та перекладу, що підтвердило 
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теоретичну гіпотезу можливості застосування розробленої моделі для 

виявлення запозичень. 

Розроблена конструктивно-продукціна модель процесу маскування 

запозичень, яка складається з конструктору модифікації текстів і конструктору 

формування сценаріїв модифікації текстів, що моделює нескінченне розмаїття 

послідовності прийомів маскування запозичень існуючих і потенційних 

програмних засобів для механічного приховування плагіату. Утворено 

теоретичну основу формування бази тестів для перевірки здатності 

демаскування запозичень в програмах виявлення плагіату. 

На основі сформованої бази тестів виконано тестування комп’ютерної 

реалізації моделі графового представлення текстів. Встановлено, що зниження 

відсотку плагіату у модифікованих текстах  становить близько 0,007%, що є не 

суттєвим. 

Визначено показники часової ефективності побудови графового 

представлення текстів та операції зіставлення структурованих та 

неструктурованих документів.  

Визначено, що середній час зіставлення структурованого документу 

прямо пропорційний розміру бази. Для документів, середній розмір яких скалає 

172 тис. знаків, час зіставлення з всіма наявними у базі роботами складає від 11 

до 65 секунд при базі від 0,6 до 3,8 млн. знаків. Аналіз складових операції 

зіставлення показав, що основний час (близько 94%) витрачається на 

відтворення наборів графів з бази. 

Виконано дослідження функціональної ефективності застосування моделі 

графового представлення текстів в задачах виявлення запозичень. Отримані 

результати порівняно з аналогом. Проведені експерименти показали, що 

розбіжність у результатах роботи розробленої програми та аналогу зумовлена 

правилами ідентифікації слів та методами попередньої обробки текстів і не 

перевищує 5%. 

 

За матеріалами розділу опубліковано роботи [24, 27, 28, 31, 32, 70, 120]. 
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РОЗДІЛ 4 КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ 

СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА ОСНОВІ 

КОНСТРУКТИВНО-ПРОДУКЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ 

4.1 Комп’ютерна реалізація моделі графового представлення тексту для 

виявлення запозичень у текстових фрагментах 

4.1.1 Відповідність алгоритмічної складової моделі графового представлення 

тексту та логіки програми 

Розроблена модель конструктора графу (2.36) покладена в основу про-

грами виявлення запозичень. Дана програма перетворює вхідний текст у набір 

графів для прискорення пошуку запозичень. 

Для використання моделі програма має ряд основних та додаткових фун-

кцій (рис.  4.1). Основною функцією є порівняння текстів один з одним та бага-

то з багатьма з метою виявлення запозичень, для чого виконується побудова 

графів та інші операції над ним. 

Choose and open files

Compare files

View Result

Save Results

User

Filter the results

Choose two files

Choose two directories

<<extend>>

<<extend>>

View resuts from files

View results from directories View result by one work

<<extend>>

Sort results

Pre-process text

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
<<include>>

<<include>>

 

Рисунок 4.1 – Діаграма прецедентів 
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Елементами носія моделі (2.36) в програмній реалізації є вхідні дані – те-

ксти для порівняння та об’єкти, що породжуються в ході роботи програми – 

графи та дуги. 

Для деталізації елементів носія в програмній моделі та операцій над ними 

розглянемо об’єктно-орієнтовану модель програми (рис. 4.2). 

Модель вклюлає 13 класів, що розподілені за рівнями відповідно до 

принципів трьорівневої архітектури: 

 рівень представлення: Form, ParamForm – форми для відображення 

інтерфейсу користувача, DataTransfer – клас для передачі даних між 

формами; 

 рівень логіки: Controller, ControllerMN, CheckParams, SourceText, 

ProcessingText, Work, Graph, Vertex, Result; 

 рівень даних: FileWorker – для зчитування файлів, які будуть 

порівнюватися, та збереження результатів. 

Текст представлено об’єктами класу SourceText, для його ініцалізації 

використовуються об’єкти та методи класу FileWorker, який отримує 

конструкцію тексту, формуючи мовні одиниці різного типу, відповідно до 

формалізованої специфікації тексту (2.14) – (2.23). 

Граф для представлення тексту реалізується об'єктами класу Graph і 

Vertex.  Повна реалізація графової моделі покладено на три класи: Work, Graph, 

Vertex (рис.  4.3). 

Текст, який спочатку представлено об’єктом SourceText, представляться 

як об’єкт класу Work, що містить динамічний масив графів. Контент стартової 

вершини визначає першу букву всіх підрядків тексту у графі. Таким чином 

кількість графів пропорційна унікальним значущим символам у тексті. Під 

останніми будемо розуміти символи букв та цифр. 
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Рисунок 4.2 – Діаграма класів програми зіставлення текстів 

1
5
5
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Рисунок 4.3 – Реалізація графової моделі тексту 

Розглянемо відповідність алгоритмів моделі (2.36) методам класів. 

0

1
A  – композиція алгоритмів – присутній у всіх методах, оскільки кожен з 

них складається з декількох підалгоритмів, таких як присвоєння, порівняння, 

об’єднання та інші. 

0

2
A  – умовне виконання алгоритму – присутній у методах класу Vertex 

(FindAdjacentVertex, AddAdjacentVertex, SortAdjacencyList, IsRoute) та Graph 

(Create, CompareWithString, Compress), оскільки у програмній реалізації методів 

присутній оператор умовного виконання, що визначає використання тих чи 

інших алгоритмів. 

3
A  – конкатенація – можна розглядати як додавання вершин у граф, що 

безпосередньо реалізовано методами Graph::Create та Vertex:: 

AddAdjacentVertex 

64
AA   – реалізовано методом Graph::Create та Work:: Create, що 

дозволяють послідовно побудувати графи. 

7
A  – присвоєння операндів – присутнє у всіх методах. 

8
A  – порівняння атрибутів – аналогічно застосуванню 0

2
A , атрибутами є 

атрибути відповідних класів та вхідні параметри методів. 

9
A , 

10
A  – визначення дуги та знаходження вершини відповідно – 

необхідні для побудови графу, реалізовані у методі Vertex::FindAdjacentVertex. 
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L

Lnc
A

,,11
|  – виконання n  операцій із списку L , якщо truec  , L  – список з 

n  операцій – реалізовано у методах Graph:: Create, Vertex:: AddAdjacentVertex; 

12
A  – обчислення потужності множини – реалізовано у вигляді атрибутів 

Work::graph_amount, Work::list_size, Graph::amount_loops, Vertex::edge_amount, 

Vertex::list_size, які змінюються методами Create відповідних класів. 

13
A  – додавання двох чисел – реалізовано у методах Work:: Create, Work:: 

SortGraph, Work:: IsGraph, Work:: Compare, Graph:: Create, Graph:: Com-

pareWithString, Vertex:: FindAdjacentVertex, Vertex:: AddAdjacentVertex, Vertex:: 

SortAdjacencyList. 

14
A , 

5
A – об’єднання графів та множин відповідно – у методах Create кла-

сів Work, Graph. 

Правила конструктору графу, представлені у (2.30) – (2.35), реалізуються 

методом Graph::Create, який у свою чергу викликає методи класу Vertex: Ad-

dAdjacentVertex та FindAdjacentVertex, що разом забезпечують конструювання 

графу за текстом. 

Стиснення графу за моделлю (2.39) – (2.40) виконується методом 

Graph::Compress за допомогою методів класу Vertex: IsEqualRoutes та 

CopyAdjacencyList. 

Безпосереднє порівняння текстів виконує метод 

Graph::CompareWithString, який приймає на вхід два тексти: один у вигляді 

графу (він вважається оригінальним) та другий у вигляді рядку (він вважається 

копією, для якої визначається відсоток запозичень). На виході метод має: 

позиції запозиченого фрагменту та їх безпосередній. Загальні результати 

накопичує метод Work::Compare і повертає як об’єкт класу Result. 

Клас результатів Result має такі атрибути: 

 mark_fragments – оцінки запозичених фрагментів 

 position_fragments – позиції запозичених фрагментів у тексті 

 text_frgments – текстові фрагменти, які було запозичено 
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 copy_marks, copy_fragments, text_fragments – копію попередніх параметрів, 

необхідні для повторної оцінки результатів за заданими параметрами фі-

льтрації. 

4.1.2 Реалізація функціональних властивості комп’ютерної програми 

зіставлення текстових фрагментів 

Для користування функціоналом розробленої програми (рис. 4.1) реалізо-

вано інтерфейс користувача, що передбачає роботу з двома файлами (рис. 4.4) 

та двома директоріями (рис. 4.5), де містяться один чи декілька файлів для по-

рівняння. 

 

Рисунок 4.4 – Головне вікно програми: вкладка порівняння двох файлів: 

1 – владки режимів порівнянь; 2 – поле адреси документа, який перевіряється; 3 – по-

ле адреси документа, з яким порівнюється; 4, 5 – помітки про необхідність позначен-

ня запозичених фрагментів кольором; 6, 7 – поля для відображення текстів обраних 

документів; 8 – кнопка запуску порівняння; 9 – кнопка відкриття форми налаштуван-

ня параметрів фільтрації фрагментів; 10 –поле результатів порівняння; 11 – поле ре-

зультатів порівняння після фільтрації; 12, 13 – кнопки для збереження та друку ре-

зультатів порівняння та фільтрації. 

Вхідними даними для порівняння двох файлів (один з одним) є: 
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 повне ім’я та місце розташування файлів; 

 файли для порівняння у форматі txt, doc, docx; 

 помітка про необхідність виділення запозичених фрагментів кольором 

(так/ні); 

 параметри фільтрації (вимірюються в символах, словах, відсотках): 

 мінімальна допустима довжина фрагменту; 

 максимально допустимий проміжок між фрагментами; 

 розташування папки для зберігання звіту. 

 

Рисунок 4.5 – Головне вікно програми: вкладка порівняння файлів двох директорій: 

1, 2 – поля адрес (директорій), з яких перевіряються файли; 3,4 – індикатори стану 

зчитування файлів та перетворення у графи відповідно; 5 – максимально допустимий 

відсоток запозичень; 6 – таблиця загальний результатів порівняння; 7 – таблиця ре-

зультатів порівняння за всіма файлами; 8 – поле результатів порівняння з окремим 

файлом. 

Вихідними даними для режиму «один з одним» є: 

 результати порівняння: дата та час порівняння; загальний відсоток 

запозичень; кількість запозичених фрагментів; детальні результати: 

номер фрагменту та відсоток, який він складає від тексту, що 

перевіряється; 

 результати фільтрації: дата та час порівняння; параметри фільтрації; 

загальний відсоток запозичень; кількість запозичених фрагментів; 
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детальні результати: номер фрагменту та відсоток, який він складає від 

тексту, що перевіряється; 

 файл звіту в форматі *.doc, що включає повні назви та розташування 

файлів, які порівнювалися, результати співставлення та фільтрації. 

Вхідними даними для порівняння «багато з багатьма» є: 

 ім’я та місце розташування папок з файлами; 

 файли для порівняння у форматі txt, doc, docx з вказаних папок; 

 найменування поля для сортування результатів перевірки; 

 номери файлів, які порівнюються, що задаються вибором клітинки в 

таблиці результатів порівняння, для перегляду детальних результатів 

перевірки. 

Вихідними даними для режиму «багато з багатьма» є: 

 результати порівняння у вигляді таблиці, кожен рядок якої відповідає 

файлу, який перевіряється на запозичення, стовпчик, починаючи з третьо-

го – файлу, з яким порівнюється, на перетині – відсоток запозичень, дру-

гий стовпець містить загальний відсоток запозичень, обчислений на 

основі результатів порівняння з усіма представленими файлами; 

 детальні результати (номер фрагменту та відсоток, який він складає від 

тексту, що перевіряється) за обраною клітинкою таблиці результатів 

порівняння. 

4.2 Формування тестів на основі конструктивно-продукційної моделі сценаріїв 

модифікації 

4.2.1 Відповідність алгоритмічної складової моделі процесів маскувань та 

логіки програми 

Розроблена модель процесів маскувань, що передбачає формування сце-

наріїв (3.6) – (3.25), покладена в основу програми для формування тестів для 

перевірки здатності демаскування запозичень в програмах виявлення плагіату. 

Дана програма вносить несемантичні зміни, кількість і тип яких можна задати 

за допомогою інтерфейсу користувача. 
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Для використання моделі програма має ряд основних та додаткових фун-

кцій. Основною функцією є зміна тексту. 

Діаграма класів програми наведена на рис. 4.6. На ній опущено властиво-

сті класів, які виконують функції методів-гетерів і сетерів. 

Програмно методами класу Algorithms реалізовано такі складові сценаріїв: 

 вставка заданої кількість пробілів задану кількість разів у випадкові 

позиції – (3.9) – int InsertRandomSpaces(object[] param); 

 додавання порожніх абзаців у довільні позиції – (3.11) – 

 int AddEmptyParagraphs(object[] param); 

 додавання довільного прихованого тексту – (3.10) – 

 int InsertHiddenText(object[] param); 

 видалення вказаної кількості параграфів, починаючи з заданого – (3.12) – 

int DeleteParagraphs(object[] param); 

 зміна: 

 розкладки випадкового символу в тексті – (3.13) – 

 int LayoutChangeRC(object[] param); 

 розкладки заданого символу – (3.14) –  

int LayoutChange(object[] param); 

 регістру всього тексту – (3.15) – int RegisterChange(object[] param); 

 регістру символу в заданій позиції – (3.16) –  

 int RegisterChangeByPosition(object[] param); 

 регістру заданого символу – (3.17) –  

int RegisterChangeByCode(object[] param); 

 поміняти місцями два абзаци за номерами – (3.18) –  

int ParagraphMoving(object[] param); 

 поміняти місцями два слова за номерами – (3.19) –  

int WordsSwap(object[] param); 

 заміна слова заданим – (3.20) – int WordsReplace(object[] param). 
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Рисунок 4.6 – Діаграма класів програми модифікації текстів 

1
6
2
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Конструювання правил, описане у (3.21), виконують методи  void Creat-

eRandomScenario(int _quantity,object[,] _params) та object[] GenerateNext(ref int i, 

object[,] _params) класу Scenarios Application та метод Add класу ActionList: 

BindingList<ScenarioAction>, що дозволяє побудувати сценарій з заданої кіль-

кості елементів-алгоритмів, які обираються випадковим чином. 

Також передбачена можливість ручного конструювання, яка також реалі-

зована за допомогою методу Add класу ActionList: BindingList<ScenarioAction>. 

Розглянемо програмну реалізацію алгоритмів моделі (3.6) у методах класу 

Algorithms: 

 TTX

TXT,kind,el,pos
|B

0

1
 – вставка елемента el  типу 

}paragraph,word,character{kind   у позицію pos  у текст TXT , в 

результаті якої TTX   містить el  (тут і далі TTX   – модифікація TXT ) – 

InsertHiddenText; 

 TTX

TXT,el
|B



1

0

2
 – видалення 

1
el  з TXT , TTX   містить усі елементи TXT , окрім 

1
el  

– DeleteParagraphs; 

 TTX

TXT,kind,el,el
|B



21

0

3
 – заміна елементу тексту 

1
el  на 

2
el ,  – тип елементу – 

LayoutChangeRC, LayoutChange, ParagraphMoving, WordsSwap, 

WordsReplace; 

 range

TXT,pos_e,pos_s
|B0

4
 – присвоєння range  текстового фрагменту, який знаходиться 

між указаними позиціями pos_s  та pos_e  – RegisterChange, 

RegisterChangeByPosition, RegisterChangeByCode; 

 TTX

TXT,range,ft
|B

0

5
 – зміна форматування текстового фрагменту range , який 

міститься у TXT , з використанням формату ft ,що включає атрибути 

шрифту, як у TrueType шрифтах MS Windows – RegisterChange, 

RegisterChangeByPosition, RegisterChangeByCode; 

 res

TXT,el
|B0

6
 – перевірка наявності у тексті TXT  таблиць та належності el  одній 

з них, якщо належить – trueres  , інакше false  – AddEmptyParagraphs, 

ParagraphMoving; 
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 pos

pos_start,TXT,el
|B0

7
 – пошук елемента el  у тексті TXT , починаючи з позиції pos , 

pos  дорівнює позиції елементу в тексті (якщо знайдено), інакше – 

1pos  – LayoutChange, RegisterChangeByCode, WordsReplace; 

 el

TXT,num,kind
|B0

8
 – присвоєння елементу el  об’єкта типу 

}paragraph,word,character{kind  , що має номер num  у тексті – Inser-

tRandomSpaces, AddEmptyParagraphs, DeleteParagraphs, LayoutChangeRC; 

 TTX

TXT,el,el
|B



21

0

9
 – вставка елемента 

1
el  після елемента 

2
el , у результаті якої 

21
elel  

міститься в TTX   – InsertRandomSpaces, AddEmptyParagraphs, 

ParagraphMoving, WordsSwap. 

Також до їх числа входять допоміжні алгоритми: 

 seq

q
|B1

1
 – формування послідовності seq  з q  пробілів – InsertRandomSpaces; 

 c

b,a
|B1

2
 – генерації випадкового числа ]b,a[c  – InsertRandomSpaces, 

InsertHiddenText, LayoutChangeRC; 

 val

D,c
|B1

3
 – пошук символу c  у словнику D , val  – значення символу за 

словником, якщо символ не знайдено, то ''val 1  (перевірка наявності 

символьних омографів за словником) – LayoutChangeRC, LayoutChange; 

 c

b,a
|B1

4
 – віднімання числа b  з a , bac   – результат – 

AddEmptyParagraphs; 

 a

b,a
|B1

5
 – присвоєння a  значення b  ( b:a  ) – LayoutChange, WordsReplace. 

Алгоритми моделі (3.7) були реалізовані у таких методах класів Algo-

rithms та ScenariosApplication: 

 ji

ji

AA

AA
A



,

0

1
|  – композиції алгоритмів – у всіх методах, що включають послідо-

вне виконання декількох дій; 

 10

2

A

b
|A  – умовного виконання – класу Algorithms: InsertHiddenText, 

AddEmptyParagraphs, DeleteParagraphs, LayoutChangeRC, LayoutChange, 

RegisterChange, ParagraphMoving, WordsReplace; 
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AA

A,n
|A 

3
 – виконання алгоритму A  n  раз – ScenariosApplication 

::CreateRandomScenario та класу Algorithms: DeleteParagraphs, 

InsertHiddenText, AddEmptyParagraphs, InsertRandomSpaces, WordsSwap; 

 i

iqh

f

fll
A

,,4
|  j

i

f

f
A

,5
| , 

,6
|


A  – ScenariosApplication ::CreateRandomScenario, 

ScenariosApplication::Apply. 

Застосування сценаріїв, описане у (3.23) – (3.24), покладено на метод 

ScenariosApplication int Apply(string _dir), що приймає на вхід у явному виді 

місце розташування файлів для модифікації та набір дій algorithm_set, який 

описує сценарій. 

4.2.2 Реалізація функціональних властивості комп’ютерної програми генерації 

тестів на основі сценаріїв 

Розроблена програма генерує тестові набори даних для оцінки здатності 

програм-антиплагіатів демаскувати запозичення. Для користування функціона-

лом розробленої програми реалізовано інтерфейс користувача зі структурою 

діалогу на базі екранних форм. 

Форма інтерфейсу користувача має дві вкладки – для ручного та випадко-

вого конструювання сценаріїв (рис. 4.7). 

На вхід програма приймає: розташування директорій, де зберігаються 

файли для модифікації та оброблені файли, файли для оброки за вказаним міс-

цем розташування, значення параметрів елементів сценарію, кількість елемен-

тів сценарію (при автоматичному конструюванні), номери елементів сценарію 

через обрання найменування (при ручному конструюванні). 

До вихідних даних належать модифіковані файли та звіт про виконану 

роботу. 

Звіт містить: 

 дату та час проведення модифікації; 

 розміщення початкових та модифікованих файлів; 

 кількість оброблених файлів; 

 кількість елементів сценарію (застосованих алгоритмів); 
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 таблицю елементів сценарію модифікації (табл. 4.1). 

 

Рисунок 4.7 – Форма автоматичного конструювання сценарію: 

1 – вкладки для вибору параметрів конструювання сценарію; 2, 3 – поля для відобра-

ження місця розташування файлів, які треба модифікувати, та модифікованих; 4 – 

кнопка для завантаження параметрів складових елементів сценарію за замовченням; 5 

– таблиця елементів сценарію з можливістю задавання їх параметрів; 6 – пояснення 

до параметрів (висвічується при кліку на рядок елементу сценарію табл. 5); 7 – кіль-

кість елементів сценарію, який буде сконструюваний випадковим чином; 8 – кнопка 

запуску модифікації файлів; 9 – поле для помітки про необхідність звіту; 10 – шлях до 

директорії, в якій буде збережено звіт. 

Для ручного конструювання сценарію передбачена спеціальна вкладка 

(рис. 4.8). Перелік елементів містить усі алгоритми, розглянуті у (3.9) – (3.20). 

Для додавання елементу у сценарій необхідно обрати його у переліку, задати 

параметри, натиснути кнопку «Додати». Для видалення – обрати елемент у об-

ласті 4 (рис. 4.8), натиснувши на ньому лівою кнопкою миші, а потім натиснути 

на клавіатурі «Delete». 
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Таблиця 4.1 – Приклад таблиці елементів сценарію модифікації 

Номер 

алгоритму 
Суть алгоритму Параметри 

4 Змінити розк-

ладку для ви-

падкового си-

мволу 

скільки 

разів (1 - 

один/2 - 

все заміни-

ти) 

1     

10 Поміняти міс-

цями два сло-

ва 

номер 

першого 

слова 

1 номер друго-

го слова 

2   

11 Замінити сло-

во заданим 

що зміню-

ємо 

a на що зміню-

ємо 

aaaa скільки разів 2 

0 Додати пробі-

ли 

кількість 

пробілів 

10 максимальна 

кількість 

вставок 

100 після чого 

вставляти: ви-

падкового аб-

зацу чи слова 

p 

0 Додати пробі-

ли 

кількість 

пробілів 

2 максимальна 

кількість 

вставок 

5 після чого 

вставляти: ви-

падкового аб-

зацу чи слова 

p 

 

Рисунок 4.8 – Вкладка для ручного конструювання сценарію: 

1 – кнопка для очищення існуючого сценарію; 2 – перелік елементів; 3 – параметри 

елементу сценарію; 4 – структура побудованого сценарію; 5 – кнопка додавання но-

вого елементу до побудованого сценарію; 6 – параметри елементу, від якого зображе-

но стрілку; 7 – параметри обраного елементу (наразі від якого йде стрілка). 

4.3 Комп’ютерна реалізація моделі графового представлення тексту для 

виявлення запозичень у структурованих документах 

4.3.1 Об’єктно-орієнтоване моделювання порівняння структурованих 

документів 

Для виявлення запозичень у структурованих документах була розроблена 

об’єктно-орієнтована модель відповідного програмного додатку (рис. 4.9).  
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Рисунок 4.9 – Об’єктно-орієнтована модель додатку «StructuredDocComparision» 

 

1
6
8
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Модель має трирівневу структуру: 

 рівень представлення: MainForm, SaveForm, ParamsForm – для реалізації 

інтерфейсу користувача, в тому числі його візуалізації, DataTransfer – для 

обміну даними між частинами інтерфейсу; 

 логіки: DocHandeler – моделює розподіл задач між іншими компонентами 

та виконує обмін повідомленнями між рівнями моделі додатку, DocSec-

tion – моделює структурований документ, QWorkInfo – збереження 

інформації про документ, який подано на перевірку, CheckParams – збе-

реження параметрів фільтрації результатів (вказують, які фрагменти вра-

ховувати), Work, Graph, Vertex – моделюють графове представлення текс-

тів та виконують їх порівняння, Result – обчислення, зберігання та аналіз 

результати порівняння, PreProcessingText – попередня обробка тексту, 

StructureTemplate, SectionTemplate – моделюють структурний шаблон до-

кумента, за яким буде виконуватися зіставлення текстів; 

 даних: FileWorker – моделює зчитування документу, роботу з його xml- 

структурою, що включає видалення деяких блоків та побудову 

структурованого документа за розробленою моделлю DocSection, 

DBWorker – моделює роботу з базою даних структурованих документів. 

Через значну кількість методів у класах-елементах моделі тут (рис. 4.9) і 

далі їх позначення не приводяться. 

Модель структурованого документу представлена класом DocSection, що 

включає такі атрибути як level – рівень частини документу (розділ, пункт, 

підпункт, до дев’ятого ступеня вкладеності), title – заголовок частини 

документу, text – текст, що належить частині документу і відмежовується 

заголовками. 

В основі DocSection лежить структура шаблону проектування 

«Компонувальник» (Composite pattern),  який об'єднує об'єкти в деревовидну 

структуру для подання ієрархії від частини до цілого. Компонувальник 

дозволяє клієнтам звертатися до окремих об'єктів і до груп об'єктів однаково. 

Оскільки кількість рівнів у документі не є наперед визначеною і на кожному 
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кроці розбору не можливо визначити рівень наступної частини, то в даній реа-

лізації було видалено листовий компонент. 

Безпосередній розбір документа відповідно структурі покладено на File-

Worker, який виконує побудову об’єкту DocSection за xml- представлення фай-

лу документа. Подальшу роботу з DocSection координує DocHandler. Таким чи-

ном представлення, ініціалізація та доступ до структурованого документа пок-

ладена на три класи (рис. 4.10). 

 

Рисунок 4.10 – Моделювання структурованого документа 

Для порівняння документу використовується графове представлення 

тексту відповідно до моделі  (2.36) – (2.40) та перетворено у об’єктно-

орієнтовану модель (рис. 4.11), що дозволяє не лише будувати графи та 

відтворювати текст, а й виконувати його зіставлення з іншими.  Текст, що 

моделюється у (2.14) – (2.21), представлено об’єктом first_doc класу DocSection, 

де безпосередньо мовні конструкції зберігаються в атрибуті text. Зв'язок 

алгоритмічної складової графової моделі у частинах Graph і Vertex та логіки 

програми відповідає опису у п. 4.1.1. Клас Work призначений для моделювання 

частин структурованого документа first_doc як набору графів.  
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Рисунок 4.11 – Моделювання зіставлення структурованих документів 1
7
1
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Клас DBWorker моделює, а у комп’ютерному додатку реалізує роботу з 

базою даних, де зберігаються структуровані документи. Схема бази наведена на 

рис. 4.12. 

 

Рисунок 4.12 – Схема бази даних для збереження структурованих документів 

Порядок зіставлення розділів визначається за допомогою шаблона 

структурованого документа, який моделюють класи StructureTemplate, 

SectionTemplate. Шаблон містить інформацію щодо заголовків розділів та під-

розділів документа та набір ключових слів. Шаблон має xml-представлення, 

фрагмент якого наведено нижче: 

<SectionTemplate> 

      <title>техніко-економічні показники</title> 

      <alternative_titles> 

        <string>техніко-економічні розрахунки</string> 

      </alternative_titles> 

      <number>14</number> 

      <basicwords> 

        <string>фонд оплати праці</string> 

        <string>заробітна плата</string> 

        <string>амортизаційні витрати</string> 

        <string>вартість витратних матеріалів</string> 

        <string>витрати на електроенергію</string> 
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        <string>комунальні послуги</string> 

        <string>зведений розрахунок</string> 

        <string>кошторис</string> 

      </basicwords> 

      <words_limit>0.5</words_limit> 

      <subsections_titles> 

        <string>загальні положення</string> 

        <string>розрахунок ФОП з нарахуваннями за весь період виконання проек-

ту</string> 

        <string>розрахунок накладних витрат </string> 

        <string>розрахунок планової калькуляції кошторисної вартості проек-

ту</string> 

      </subsections_titles> 

    </SectionTemplate> 

4.3.2 Реалізація перевірки структурованих документів 

Для реалізації конструктивно-продукційних (2.14) – (2.41) та об’єктно-

орієнтованих (рис. 4.9 –  4.12) моделей розроблена програма з інтерфейсом ко-

ристувача, що передбачають роботу зі структурою документу (рис. 4.13).  

 

Рисунок 4.13 – Головне вікно програми для порівняння за шаблоном 
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На рис. 4.14 подано детальне пояснення до окремих елементів правої час-

тини вікна інтерфейсу користувача. Ліва містить поле результатів перевірки, 

поле для перегляду обраних розділів/пунктів та кнопки для виконання дій, за-

значених у їх підписах. 

 

Рисунок 4.14 – Права частина головного вікна: 

1 – адреса документа, що перевіряється; 2 – назва застосованого шаблону; 3,4 – розді-

ли, що відповідають і не відповідають шаблону; 5 – дерево розділів документа; 6 – 

максимально допустимий відсоток запозичень у розділі 

Вхідними даними є: 

 розташування та ім’я файлу структурованого документу в форматі doc/docx. 

Структура визначається стилями «Заголовок 1» – «Заголовок 9»; 

 позначки, що вказують які пункти/розділи документу перевіряти; 

 допустимий поріг запозичень у відсотках; 

 мінімальна довжина запозиченого фрагменту, який враховується; 

 прізвище та ім’я автора, номер його залікової книжки (шість цифр), рівень 

кваліфікації (бакалавр, магістр), рік захисту; 

 шаблон документу у xml-форматі, за яким буде проведено зіставлення, та 

його місце розташування; 
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 номер елементу шаблона (розділу) для розділів, які не мають відповідника 

у шаблоні при автоматичному зіставленні, але мають текст. 

Вихідними даними є:  

 відсоток запозичень у кожному розділі та документі в цілому; 

 помітка розділів кольором в залежності від знаходження відповідника у 

шаблоні (знайдено – синій, не знайдено – жовтий, розділ порожній і не 

обробляється – сірий); 

 інформацію про шаблон: назва шаблону, перелік назв розділів з їх номерами. 

Висновки по четвертому розділу 

В ході роботи над дисертаційним дослідженням утворено зв'язок між 

конструктивно-продукційними моделями графового представлення тексту та 

процесів маскування запозичень та логікою програм в рамках їх алгоритмічної 

складової, що дозволило отримати комп’ютерні реалізації моделей.  

Отримані реалізації дозволяють: 

 з метою виявлення запозичень виконувати порівняння текстових 

фрагментів і зіставлення структурованих документів та їх розділів за 

шаблоном; 

 формувати тести для перевірки здатності систем-антиплагіатів до 

демаскування запозичень. 

Особливістю реалізацій моделі графового представлення тексту є: 

 виконання перевірки окремих розділів документу та отримання відсотку 

запозичень за розділами та документом в цілому, що дозволяє виконувати 

подальший якісний аналіз змісту поданого документу; 

 фільтрація результатів для структурованих документів, що дозволяє 

визначати розмір фрагментів, що вважаються запозиченням, та отримати 

перераховану оцінку без повторного порівняння документу; 

 фільтрація результатів для текстових фрагментів, що розширює 

вищезазначену функцію можливістю «склеювання» фрагментів, що 
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знаходяться на заданій відстані, з метою оцінювання кількісного складу 

запозичень; 

 використання шаблону для зіставлення документу, що дозволяє визначити 

вибірку для порівняння розділу за ознаками його змісту (назва розділу, 

підрозділу, базові слова).  

Особливістю реалізації моделі маскування запозичень, в основу якої пок-

ладено ідея формалізму сценаріїв, представленого у п. 3.4, є можливість форму-

вання сценаріїв запозичень з різними значеннями вхідних параметрів у автома-

тичному та ручному режимі. Використання делегатів дозволяє в подальшому 

розширити набір базових алгоритмів для конструювання сценаріїв без зміни 

основної логіки програми та інтерфейсу користувача. 

 

За матеріалами розділу опубліковано роботи [24, 26, 29, 31, 66, 70], в тому числі 

отримано два авторські свідоцтва на твір. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розроблено конструктивно-продукційні та 

об’єктно-орієнтовані моделі природної мови та тексту, структурованого доку-

менту, методи та засоби зіставлення документів та маскувань запозичень, які 

дозволили вирішити науково-технічну задачу виявлення запозичень у структу-

рованих документах кваліфікаційного характеру. 

Дані моделі та засоби утворюють єдиний комплекс (рис. В.1), що охоплює: 

 мову та мовлення – формування мовних конструкцій (компоненти 1, 2, 3, 

5, 6); 

 семантичні, лексичні, синтаксичні складові мовних конструкцій (2, 5, 6); 

 процеси маскування (7,10) та виявлення запозичень (4, 8, 11) з урахуван-

ням структури документів (9, 12, 13). 

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 24 наукові 

праці: 7 статей (в тому числі 2 у виданнях, що індексуються Scopus і Web of 

Science), 2 авторські свідоцтва та 15 робіт апробаційного характеру. 

Основні наукові та практичні результати: 

1) за проведеним у роботі аналізом мовних моделей встановлено, що біль-

шість з них не враховує виконавця та його особливості, ігнорують проце-

си мислення людини, враховують не всі аспекти мови. Методи, алгорит-

ми та засоби обробки мовних конструкцій (текстів) для виявлення запо-

зичень не враховують структуру документів; деякі є чутливими до меха-

нізмів маскування запозичень. Виявлено потребу розробки єдиного під-

ходу до моделювання лексики, синтаксису, семантики мови, її конструк-

цій та засобів їх порівняння з метою виявлення запозичень; 

2) вперше виконано формалізацію процесів формування образів людини за-

собами об’єктно-орієнтованого моделювання, побудовано ієрархію обра-

зів на основі спільності атрибутів, що дозволило представити смисл слова 

і відобразити його зв’язок з реальними речами в рамках поняття «семан-
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тика слова» і використано при побудові конструктивно-продукційної мо-

делі мови; 

3) вперше розроблено конструктивно-продукційну модель природної мови 

на основі образного представлення дійсності, використання якої дає змо-

гу зменшити вплив лексичних та синтаксичний змін на семантику текстів 

в задачах виявлення запозичень; 

4) вперше розроблено моделі (конструктивно-продукційну та об’єктно-

орієнтовану) мовних конструкцій та їх графового представлення, метод і 

алгоритми зіставлення текстів структурованих документів. Отримали по-

дальший розвиток методи і засоби конструктивно-продукційного моде-

лювання: встановлено зв'язок конструктивно-продукційних моделей з 

об’єктно-орієнтованими. Їх комп’ютерна реалізація дозволяє виявляти за-

позичення у структурованих документах при зміні порядку лексем з при-

йнятними показниками часової ефективності операції порівняння; 

5) в рамках подальшого розвитку методів обробки графів розроблено метод 

стиснення графа з текстовим навантаженням для підвищення ефективно-

сті комп’ютерної реалізації моделі графового представлення тексту, що 

дозволило застосувати механізм серіалізації об’єктів при формуванні бази 

структурованих документів; 

6) вперше розроблено конструктивно-продукційну та об’єктно-орієнтовану 

моделі процесів маскування запозичень, що дозволило автоматизувати 

процес формування тестів для перевірки здатності демаскування запози-

чень у програмах-антиплагіатах; 

7) на єдиній теоретичній основі розроблено комплекс моделей мови, мовних 

конструкцій та засоби їх обробки, який дозволяє вирішувати задачу вияв-

лення запозичень та узгоджуються з відомими теоріями та методами мо-

делювання та обробки текстів і є подальшим розвитком методів виявлен-

ня семантичних запозичень; 

8) виконано комп’ютерні експерименти для дослідження часової та функці-

ональної ефективності використання розробленої моделі текстів в задачах 
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виявлення запозичень. Отримані результати за кількістю виявлених запо-

зичень були порівняні з аналогом – різниця не перевищує 5%. Середній 

час зіставлення структурованого документу складає від 11 до 65 секунд 

при базі від 0,6 до 3,8 млн. знаків і має лінійну залежність від розміру те-

кстів. Показники є прийнятними і роблять доцільним впровадження та 

подальше використання програмної реалізації моделі в академічному се-

редовищі; 

9) розроблене програмне забезпечення дозволяє сприяти виконанню вимог 

ЗУ «Про вищу освіту» щодо виявлення академічного плагіату у роботах 

здобувачів вищої освіти та впроваджене в Дніпровському національному 

університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Резуль-

тати дисертаційному роботи впроваджено у програмних проектах філії 

ПКБ ІТ АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «СОВЛАНУТ». 
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Рисунок В.1 – Зв'язок моделей 

1
8
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