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АНОТАЦIЯ

Павлишенко Б.М. Моделювання, формування ознак та iнтелектуальний
аналiз консолiдованих даних. - Квалiфiкацiйна наукова праця на правах
рукопису. Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора технiчних наук.

Дисертацiйна робота присвячена моделюванню, формуванню ознак та
iнтелектуальному аналiзу рiзноструктурованих даних iз рiзнотипних джерел
iнформацiї.

У вступi обгрунтовано актуальнiсть роботи, поставлено мету та завдання
дисертацiйної роботи, описано методи дослiдження, наукову новизну,
практичне значення отриманих результатiв та апробацiю роботи.

У першому роздiлi наведено лiтературний огляд основних моделей,
методiв та пiдходiв, якi використовуються в iнтелектуальному аналiзi
даних. Розглянуто методи аналiзу даних табличного типу. Розглянуто
основнi методи аналiзу текстових масивiв. Наведено основнi положення
лексемної семантики та теорiї семантичних полiв. Розглянуто семантичне
структурування лексемного словника на основi семантичної системи Word-
Net. На основi наведених лiтературних даних зроблено висновки,
сформульовано невирiшенi питання.

У другому роздiлi розглянуто моделювання, формування ознак та
iнтелектуальний аналiз даних табличного типу. Консолiдованi данi з рiзною
структурою та з рiзних джерел можна представити у виглядi реляцiйної
моделi. За допомогою операцiй реляцiйної алгебри можна видiлити
та утворити новi ознаки аналiзованої задачi, якi в подальшому будуть
використанi для iнтелектуального аналiзу. Для експериментального аналiзу
розглянуто iсторичнi данi часових рядiв, якi описують динамiку продажiв у
роздрiбнiй мережi. Проаналiзовано пiдходи на основi лiнiйних, байесiвських
та машинно-навчальних моделей. Показано, що одним iз ефективних пiдходiв
у аналiзi часових рядiв, якi описують бiзнес процеси, є пiдходи на основi
регресiйної моделi. Одне iз актуальних завдань в iнтелектуальному аналiзi
часових рядiв полягає у зменшеннi ефекту перенавчання. Такий ефект може
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бути зумовлений, наприклад, мультиколiнеарнiсттю внаслiдок кореляцiї
кiлькiсних величин факторiв впливу. У проведених дослiдженнях показано
вирiшення такої проблеми за допомогою L1 регуляризацiї Lasso регресiї з
вибором оптимальних значень параметру регуляризацiї на валiдацiйному
сетi даних. У роботi проведено дослiдження застосування ймовiрнiсних
методiв регресiї на основi теореми Байеса. Використання байесiвської
регресiї дає можливiсть оцiнити невизначеннiсть складових факторiв аналiзу
та оцiнити прогнознi ризики. Такий аналiз дає можливiсть врахувати
екстремальнi значення при використаннi негаусових розподiлiв iз товстими
хвостами для цiльової змiнної. Використання експертних апрiорних
розподiлiв параметрiв моделi є ефективним у випадках малої кiлькостi
iсторичних даних i дає можливiсть отримати прогнозування цiльової
змiнної як результат компромiсу мiж iсторичними даними та експертними
положеннями. Дослiджено використання iєрархiчних байесiвських моделей.
Показано, що при такому пiдходi можна отримувати прогнознi значення для
заданих часових рядiв iз мiнiмальною кiлькiсттю iсторичних даних внаслiдок
ефекту генералiзацiї при використаннi спiльних параметрiв iз iншими
даними групи часових рядiв. Лiнiйнi моделi дають можливiсть аналiзувати
вплив зовнiшнiх факторiв, однак не дозволяють виявляти складнi патерни
мiжфакторної взаємодiї. Для врахування такої взаємодiї проведено
дослiдження використання методiв машинного навчання iз учителем. Одним
iз найбiльш ефективних методiв є такi, якi базуються на деревах рiшень,
оскiльки вони є нечутливими до монотонних перетворень кiлькiсних значень
факторних ознак аналiзу, що є актуальним при наявностi зовнiшнiх факторiв
рiзної природи. Обмеженням методiв машинного навчання є те, що
їхнє застосування є ефективним лише для аналiзу стацiонарних процесiв
при допущеннi, що факторнi ознаки майбутнiх даних мають такий самий
розподiл, як i данi для тренування прогнозної моделi. Експериментально
показано, що у випадку нестацiонарностi виникає змiщення у прогнозованих
значеннях на валiдацiйнiй вибiрцi. При незначному часовому трендi таке
змiщення може бути компенсоване лiнiйною регресiєю на валiдацiйному
сетi. Розглянуто об’єднання моделей рiзних типiв у прогнозний ансамбль
на основi стекiнгового пiдходу шляхом використання моделей другого рiвня,
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якi використовують прогнознi результати моделей першого рiвня. При
такому пiдходi прогнознi значення рiзних моделей, якi було отримано
на валiдацiйнiй вибiрцi, розглядаються як прогнознi ознаки для моделей
другого рiвня. У роботi проведено експериментальне дослiдження стекiнгу
моделей iз використанням Lasso регресiї як стекiнгової моделi другого рiвня.
Отриманi результати показують вищу точнiсть прогнозування стекiнгового
ансамблю у порiвняннi з точнiстю складових моделей. Збiльшення точностi
стекiнгового ансамблю зумовлене тим, що рiзнi моделi використовують рiзнi
алгоритми та набори прогнозних ознак, що зумовлює низьку кореляцiю
прогнозних похибок, якi на стекiнговому рiвнi взаємно компенсуються
при комбiнуваннi прогнозних значень рiзних моделей. Крiм того, такий
ансамбль моделей є стабiльшiним, нiж використання одиничних моделей,
оскiльки рiзнi моделi можуть використовувати рiзнi набори прогнозних
ознак, а такi ознаки можуть з часом зменшувати свiй прогнозний потенцiал,
який при стекiнговому пiдходi може компенсуватися за рахунок iнших
моделей. Розглянуто реалiзацiю стекiнгу рiзних моделей за допомогою
байєсiвської регресiї. Такий пiдхiд дає можливiсть оцiнити невизначенiсть
кожної складової моделi ансамблю. Розглянуто лiнiйну модель для
цiни бiткоїна, яка включає в себе регресiйнi ознаки, якi базуються на
статистицi бiткоїна, характеристиках процесах видобутку бiткоїна, трендах
пошукових запитiв Google, вiзитах на сторiнки Вiкiпедiї, а також змiннiй, яка
описує експертну корекцiю. Отриманi результати показують, що коректне
експертне визначення часових поворотних точок у функцiї експертної
корекцiї для вiдхиленнь регресiйної моделi вiд реальних значень може
суттєво покращити точнiсть прогнозу цiни бiткоїна. Розглянуто дворiвневий
ансамбль прогнозних моделей для часових рядiв. Для прогнозування на
першому рiвнi ансамблю моделей було використано такi моделi, як ARIMA,
Neural Network, Random Forest, Extra Tree. На другому стекiнговому
рiвнi ансамблевої моделi було здiйснено байєсiвську регресiю результатiв
прогнозування моделей на валiдацiйному сетi. Цей пiдхiд дає можливiсть
отримати розподiли для регресйних коефiцiєнтiв моделей першого рiвня
прогнозного ансамблю i оцiнити невизначенiсть, внесену кожною моделлю
в результат стекiнгу. Iнформацiя про цi розподiли дозволяє вибрати

3



оптимальний набiр моделей стекiнгу, враховуючи знання iз предметної
областi, у якiй проводиться прогнозна аналiтика. Iмовiрнiсний пiдхiд для
стекiнгу прогнозних моделей дозволяє зробити оцiнку ризикiв для прогнозiв,
що є важливим у процесi прийняття рiшень. Моделi iз зашумленими
ознаками можуть знижувати точнiсть на великих тренувальних сетах даних,
у той же час вони сприяють задовiльним результатам у випадку малих
за об’ємом тренувальних сетiв. Використання байєсiвського виведення
для стекiнгової регресiї може бути корисним у випадках невеликих сетiв
даних та допоможе експертам вибрати набiр моделей для стекiнгу i оцiнити
рiзного типу ризики та невизначеностi у прогнозуваннi. Вибiр кiнцевих
моделей для стекiнгу може здiйснюватися експертом, який враховує рiзнi
фактори, такi як невизначенiсть кожної моделi на рiвнi стекiнгової регресiї,
кiлькiсть даних для навчання та тестування, стабiльнiсть моделей. При
байєсiвськiй регресiї можна отримати кiлькiсний показник невизначеностi,
який може бути корисною iнформацiєю при виборi моделi для побудови
стекiнгового ансамблю моделей. Експерт також може задати апрiорнi
iнформативнi розподiли для коефiцiєнтiв стекiнгової регресiї, з урахуванням
закономiрностей та знань iз предметної областi. Дослiджено рiзнi пiдходи в
логiстичнiй регресiї на прикладi проблеми виявлення вiдмов на виробничих
лiнiях. Машинне навчання дає можливiсть виявити складнi патерни
виникнення вiдмов у виробничих процесах. Узагальнена лiнiйна модель
для логiстичної регресiї дає можливiсть дослiджувати фактори впливу на
виникненя вiдмов. Використовуючи байєсiвську модель, можна отримати
статистичнi розподiли для параметрiв моделi, якi можна використати при
аналiзi ризикiв. Використовуючи дворiвневi ансамблевi моделi, можна
отримати точнiшi результати. Використання байєсiвської моделi на другому
рiвнi модельного ансамблю з незалежними змiнними, якi вiдображають
ймовiрностi вiдмов отриманих на основi прогнозних моделей першого рiвня,
можна проаналiзуванти невизначеностi моделей першого рiвня та оцiнити
ризики, якi виникають при похибках прогнозування модельного ансамблю.

Pозглянуто використання моделей глибокого Q-навчання у задачах
часових рядiв продажiв. На вiдмiну вiд машинного навчання iз учителем,
яке можна розглядати як форму пасивного навчання iз використанням
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iсторичних даних, Q-навчання - це вид активного навчання з метою
виявлення оптимальної послiдовнiстi взаємодiй iнтелектуального агента iз
середовищем з метою досягнення максимальної винагороди. Розглянуто
безмодельний пiдхiд Q-навчання для аналiзу задачi оптимальних стратегiй
цiноутворення та задачi попиту та пропозицiї. У задачi цiноутворення
середовище було змодельовано на основi випадково згенерованого попиту
та залежностi продажiв вiд додаткової цiни. У задачi попиту та
пропозицiї запропоновано використовувати iсторичний часовий ряд попиту
для моделювання середовища, ознаки станiв агента було представлено промо-
акцiями, попереднiми значеннями попиту та ознаками сезонних коливань.
Отриманi результати показують, що за допомогою глибокого Q-навчання
можна формувати процес прийняття рiшень для задач оптимiзацiї цiн та
задач попиту та пропозицiї. Моделювання середовища з використанням
параметричних моделей та iсторичних даних можна використати для
холодного старту навчання iнтелектуального агента. На наступних кроках,
пiсля холодного старту, агента можна використовувати в реальному бiзнес-
середовищi. Використовуючи Q-навчання, можна побудувати алгоритм
прийняття оптимальних рiшень. Цей алгоритм можна запустити з даними,
змодельованими на основi параметричної експертної моделi або на основi
моделi, яка базується на iсторичних даних, i далi цей алгоритм може
працювати з реальним бiзнес-середовищем та адаптуватися в процесi його
використання до змiн у бiзнес-процесах.

У третьому роздiлi розглянуто концепцiї семантичних та тематичних
лексикографiчних полiв iз точки зору їх використання в алгоритмах
iнтелектуального аналiзу текстових масивiв. Пiд семантичними полями
розглядають множини лексем, якi об’єднанi деякою парадигмою. Пiд
парадигмою можна розумiти, наприклад, спектр семантичних або
тематичних понять, якi вiдображенi у структурi лексикографiчних значень
лексем. На основi концепцiй семантичних полiв створено теоретико-
множинну модель, яка об’єднує поняття семантичного та тематичного
лексемного поля. Лексикографiчнi семантичнi поля та тематичнi поля
можна розглядати як пiдкласи об’єднувального класу лексемних полiв.
Лексемнi поля розглянуто як розбиття лексемного словника на основi
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вiдношення еквiвалентностi. Лексикографiчнi поля утворено на основi
експертного семантичного групування лексемного складу словника.
Тематичнi поля утворенi на основi лексем, якi характернi для тематично
категоризованих текстових документiв i визначено на основi коефiцiєнта
тематичної виразностi. Цей коефiцiєнт показує у скiльки разiв лексеми
тематичного поля зустрiчаються частiше у текстах заданої тематичної
категорiї у порiвняннi з текстами лiнгвостилiстичної норми. Розглянуто
векторну модель текстових документiв у семантичному просторi, базис
якого утворено частотно-дистрибутивними характеристиками семантичних
та тематичних полiв. Семантичнi класи утворюються як вiдношення
еквiвалентностi. Семантичне поле визначається як сегмент, який
утворюється семантичними класами, об’єднаними бiнарним кластером
в структурному вiдношеннi семантичного розбиття лексемного словника
текстових масивiв. Розглянуто вiдношення, яке описує розбиття словника на
семантичнi класи iз структурою, яка визначає семантичнi поля лексемного
словника. Використання концепцiї семантичних полiв є ефективним у
векторнiй моделi текстових документiв внаслiдок зменшення розмiрностi
фазового простору представлення документiв. Це дає можливiсть зменшити
кiлькiсть необхiдних обчислень в алгоритмах аналiзу текстових даних. На
основi теорiї нечiтких множин створено модель нечiткого семантичного
поля лексемного складу текстових масивiв. Визначено характеристики
для нечiткого семантичного поля - функцiю приналежностi, найближче
звичайне семантичне поле, мiру нечiткостi семантичного поля, семантичне
поле α-рiвня. Запропонованi в роботi характеристики семантичних полiв
та лексем дають можливiсть вiдобразити нечiткiсть семантичної структури
словника в алгоритмах iнтелектуального аналiзу текстових масивiв.
Запропоновано модель некорельованих вторинних семантичних полiв, якi
формуються на основi методу головних компонент шляхом визначення
ортонормованого базису семантичного простору утвореного власними
векторами коварiацiйної матрицi частотних семантичних векторiв, а також
на основi сингулярного розкладу матриць типу частоти_семантичних_полiв-
документи. Розмiрнiсть простору вторинних семантичних полiв є суттєво
меншою за розмiрнiсть простору первинних семантичних полiв внаслiдок
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замiни взаємопов’язаних складових некорельованими семантичними
характеристиками.

У четвертому роздiлi розглянуто використання концепцiї семантичних
полiв в аналiтицi текстових даних на основi методiв машинного навчання.
Експериментальний класифiкацiйний аналiз тестової вибiрки текстових
документiв у векторному просторi семантичних та тематичних полiв показав
високу ефективнiсть використання лексемних полiв у класифiкацiйному
аналiзi. Висока точнiсть класифiкацiї авторських текстiв у векторному
просторi семантичних полiв свiдчить про наявнiсть у цьому просторi
вiдокремлених областей авторського iдiолекта, якi характеризують
iндивiдуальний стиль авторiв. Ефективнiсть класифiкацiйного аналiзу
авторських текстiв у просторi семантичних полiв пiдвищується при
комбiнацiї рiзних методiв класифiкацiї. Базис лексикографiчних
семантичних полiв є незалежним вiд вибiрки, а базис тематичних полiв є
iндивiдуальним для кожної текстової вибiрки. Використання сингулярного
розкладу матрицi семантичних полiв дає можливiсть суттєво зменшити
ромiрнiсть задач класифiкацiї текстових документiв та оптимiзувати
задачi iнтелектуального аналiзу даних текстового типу. Запропонована
модель кластеризацiї текстових документiв у семантичному просторi
дає можливiсть отримувати новий структурний подiл документiв за
семантичними ознаками у просторi суттєво меншої розмiрностi, нiж простiр
утворений лексемним складом текстової вибiрки. Такий структурний подiл
вiдображає класифiкацiю документiв за новими ознаками документiв,
зокрема за авторством текстiв. Текстовi вибiрки деяких авторiв можуть
мати свої чiткi областi в семантичному просторi. Це дає можливiсть вивчати
авторство текстових документiв через аналiз приналежностi семантичних
векторiв цих документiв до заданих областей простору семантичних полiв.
Використання моделi векторного простору iз базисом семантичних ознак
є ефективним у алгоритмах кластерного аналiзу текстових повiдомлень
груп новин. Як семантичнi ознаки розглянуто частотнi характеристики
семантичних та тематичних полiв, а також компонент тематик латентного
розмiщення Дирихле. Тематичнi групи новин утворюють тематичнi поля
на основi тематично виразних лексем. Аналiз розподiлу груп новин у
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кластернiй структурi показав наявнiсть областей семантичного простору
в яких вiдображено окремi групи новин, та областей, якi вiдображають
семантичнi зв’язки мiж масивами повiдомлень окремих груп. Кластерна
структура повiдомлень у просторi тематичних полiв є бiльш семантично
диференцiйованою у порiвняннi з кластерною структурою у просторi
семантичних полiв. Розглянуто текстовi вибiрки рiзних типiв, зокрема, масив
авторських текстiв англомовної художньої прози, повiдомлення груп новин
та короткi повiдомлення Твiтера. Для реалiзацiї алгоритмiв класифiкацiї
вибрано рiзнi алгоритми машинного навчання iз учителем, зокрема,
алгоритми Random Forest, XGBoost, нейроннi мережi прямого поширення.
Для вивчення ефекту генералiзацiї класифiкацiйних алгоритмiв, текстову
вибiрку було роздiлено на тренувальнi та валiдацiйнi вибiрки. Показано,
що ознаки, на основi текстових частот семантичних полiв можна ефективно
використовувати в алгоритмах машинного навчання iз учителем, зокрема, у
класифiкацiйних задачах. Використання таких ознак дає можливiсть суттєво
зменшити розмiрнiсть аналiзованого семантичного простору у порiвняннi з
використанням TF-IDF матриць. Класифiкацiя текстових даних за ознаками
семантичних полiв дає можливiсть iнтелектуального аналiзу текстiв у
експертно створеному векторному просторi з вiдповiдними семантичними
акцентами, якi вiдображають семантичну сторону предметної областi
аналiзу. Розглянуто використання генетичних алгоритмiв для формування
оптимального набору семантичних ознак у задачах машинного навчання.
Показано, що за допомогою генетичних алгоритмiв можна оптимiзувати
набiр семантичних полiв, якi утворюють векторний простiр документiв
в алгоритмах iнтелектуального аналiзу текстових даних. Як цiльову
функцiю для генетичної оптимiзацiї використано точнiсть класифiкатора за
найближчими k сусiдами. Ефективнiсть використання класифiкаторiв
iз ознаками на основi семантичних полiв зумовлена використанням
семантичних пiдходiв у формуваннi прогнозних ознак, якi вiдмiннi вiд ознак
в iнших складових моделях ансамблю. Така вiдмiннiсть зумовлює низьку
кореляцiю похибок класифiкацiї з iншими моделями i, вiдповiдно, зумовлює
покращення прогнозних характеристик ансамблю в цiлому. Використання
ознак на основi експертно сформованих семантичних полiв дає можливiсть

8



створювати стабiльнi прогнознi моделi з врахуванням можливої змiни
розподiлу лексем тестових вибiрок по вiдношенню до моделей iз лексемними
ознаками. Розглянуто приклад регресiйної задачi у випадку рiзнотипних
аргументiв, зокрема, числового, текстового та категорiального типу. Для
такого типу регресiї розглянуто модель глибинного навчання iз учителем,
яка складається iз об’єданння нейронних пiдмереж iз повнiстю з’єднаними
шарами та пiдмереж iз LSTM шарами.

У п’ятому роздiлi розглянуто використання теорiї частих множин
та асоцiативних правил в аналiтицi текстових повiдомлень соцiальних
мереж, зокрема Твiтера. Пошук частих множин у повiдомленнях
мiкроблогiв дає можливiсть сформувати тематичне семантичне поле, яке
в подальшому можна використовувати для пошуку асоцiативних правил.
На основi вiдiбраних частих множин семантичних ознак можна побудувати
асоцiативнi правила, якi будуть вiдображати семантичнi зв’язки змiсту
повiдомлень мiкроблогiв. Прогнозну аналiтику твiтiв iз використанням
теорiї частих множин та асоцiативних правил апробовано в аналiзi та
прогнозуваннi подiй трьох типiв. У першому типi очiкування користувачiв
соцiальної мережi можуть бути вiдкоректованi випадковими подiями та
впливами. У такому випадку величини пiдтримки для вiдповiдних концептiв
суттєво змiнюються пiсля настання подiї. У другому типi аналiзуються
гiпотетичнi подiї, якi можуть настати, i якi, зокрема не мають наукового
пiдгрунтя. У цьому випадку чисельнi ознаки частих множин та асоцiативних
правил вiдображають значущiсть для користувачiв прогнозованої подiї та
пов’язаної з нею предметної областi. У третьому типi подiй користувачi є
представниками тих, хто створює результат подiї, наприклад, голосуванням.
Для цього типу подiй є висока кореляцiя мiж характеристиками асоцiативних
правил перед подiєю та пiсля неї. Розглянуто використання теорiї графiв
для аналiзу повiдомлень мережi Твiттер, зокрема, для аналiзу спiльнот
користувачiв. Показано, що в дискусiях рiзних тематик користувачi
утворюють стiйкi об’єднанi групи, де iснують свої впливовi учасники, якi
формують напрям дискусiї. Розглянуто використання пiдходiв на основi
Q-навчання для формування оптимальної стратегiї на фiнансовому ринку
за допомогою iнтелектуального агента, ознаки стану якого сформовано на
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основi кiлькiсних характеристик потоку твiтiв.
У шостому роздiлi запропоновано модель семантичного контексту,

яка вiдображає структурну семантичну органiзацiю текстових масивiв.
У семантичному контекстi формується частково впорядкована множина
семантичних концептiв, формальний змiст яких визначається семантичними
полями, а формальний об’єм – масивами текстових документiв. Побудова
решiтки семантичних концептiв дає можливiсть описувати iєрархiчну
семантичну структуру в масивi документiв та виявляти групи текстових
документiв, якi об’єднанi спiльною групою семантичних ознак. На
основi змiстiв концептiв, якi вiдповiдають заданiй тематицi можна
сформувати базис семантичного простору текстових документiв. Iєрархiчна
кластеризацiя документiв у такому просторi дає можливiсть згрупувати у
спiльних кластерах тематично близькi документи та iгнорувати вiдмiнностi
за несуттєвими для тематики семантичними полями. Решiтку концептiв
вiдображено за допомогою дiаграм Гассе. В аналiзi семантичного контексту
кожний елемент дiаграми представляє семантичний концепт. Такi дiаграми
вiдображають внутрiшню семантичну структурну органiзацiю повiдомлень
користувачiв та вiдповiдних їм груп ключових термiв. Використання
понять порядкового iдеала та фiльтра може бути ефективним в аналiзi
решiтки семантичних концептiв. Порядковим iдеалом деякого концепта
будуть концепти, якi пов’язанi з ним на дiаграмi Гассе i знаходяться
нижче нього, включно з концептом, який вiдповiдає iнфiмуму решiтки.
Порядковим фiльтром деякого концепту є множина пов’язаних iз ним
концептiв, якi знаходяться вище нього в решiтцi, включно з концептом,
який вiдповiдає супремуму решiтки. Змiст деякого концепту є пiдмножиною
змiстiв концептiв, якi належать до його порядкового iдеалу. З iншої сторони,
об’єднання змiстiв концептiв, якi утворюють порядковий фiльтр деякого
концепту, утворює змiст цього концепту. Iнформативним для аналiзу є
також розгляд об’єднання порядкового фiльтра та iдеала. Множина змiстiв
такого об’єднання утворює деяке семантичне поле, яке вiдображає множину
взаємопов’язаних понять. В однiй решiтцi може знаходитися декiлька таких
незалежних об’єднань порядкових iдеалiв та фiльтрiв. Отже, одним iз
методiв формування семантичних полiв є пошук множини змiстiв концептiв
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деякого об’єднання iдеала та фiльтра заданого формального контексту.
У сьомому роздiлi розглянуто базовi квантовi алгоритми, якi можна

використати у iнтелектуальному аналiзi даних. Розглянуто квантовий
алгоритм одновимiрного клiткового автомату. Показано, що незворотню
еволюцiю класичного клiткового автомату можна реалiзувати за допомогою
квантового алгоритму при використаннi додаткових квантових регiстрiв
анцил. Запропоновано алгоритм аналiзу станiв клiткового автомату,
який базується на елементах алгоритму Гровера – iнверсiї амплiтуди
шуканого стану та унiтарного перетворення iнверсiї вiдносно середнього.
Iнверсiя амплiтуди шуканого стану здiйснюється за допомогою квантового
логiчного елемента Тофолi. Розглянуто модель квантового представлення
семантичних векторiв масиву текстових об’єктiв, яка дає можливiсть
експоненцiйно зменшити об’єм необхiдної квантової пам’ятi у порiвняннi з
класичним записом. Запропоновано квантовий алгоритм пошуку ключових
семантичних образiв у масивах текстових об’єктiв. Реалiзацiя цього
алгоритму здiйснюється на основi квантових логiчних елементiв, зокрема,
з використанням вентиля Тоффолi. Iтерацiя Гровера використовується для
пiдсилення амплiтуд квантових станiв, якi описують семантичнi вектори
текстових об’єктiв. Показано, що реалiзацiя квантових алгоритмiв аналiзу
семантичних образiв текстових об’єктiв для деякого класу задач дає
можливiсть полiномiально зменшити час виконання алгоритму у порiвняннi
з класичними алгоритмами внаслiдок реалiзацiї квантового паралелiзму.
Ефективнiсть квантового алгоритму зростає у випадку великих розмiрiв
текстових масивiв, якi суттєво перевищують розмiр словника та у випадках
багатократної появи ключових слiв в аналiзованому текстовому масивi.
Проведено тестову апробацiю базових елементiв квантових алгоритмiв на
реальних квантових комп’ютерах фiрми IBM iз пiдкюченням через хмарковi
сервiси.
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