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Анотація 

Запропоновано метод підтримки діалогової системи, яка здатна давати відповіді на запитання 

користувача не позбавлені сенсу в залежності від вміщеного навчального контенту. Даний метод оснований 

на моделі бази знань із нечітким відношенням сенсу. Достовірність роботи розробленої моделі перевірено за 

допомогою методу експертних оцінок. 

Ключові слова: діалогова система, навчальний контент, нечітке відношення, метод експертних оцінок. 

 

Abstract 

The method of dialogue support system that is able to answer users' questions are not deprived of sense according 

to published educational content. This method is based on the model of the knowledge base of fuzzy relation of meaning. 

The reliability of the developed model tested by the method of expert evaluations. 
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В умовах світу, що розвивається все більшої актуальності набуває розробка діалогових систем, що 

могла б дати відповідь на запитання користувача у певній предметній області, максимально 

наближену до відповіді людини-експерта.  

Метою роботи є розробка математичного забезпечення методу підтримки діалогової системи, яка 

має здатність перетворити певний вхідний навчальний контент на формальну базу знань, представити 

відповідь користувача у вигляді,сумісному з базою знань, згенерувати відповідь на надати її у вигляді 

максимально наближеному до відповіді людини-експерта. Достовірність роботи перевіримо за 

допомогою методу експертної оцінки. 

При розробці даного методу потрібно брати до уваги, що система працює у межах одного 

навчального тексту. Для реалізації поставленої мети будемо використовувати нечіткі відношення. 

Вхідний текст представимо у вигляді матриці сили зв’язків між словоформами у тексті, де 
рядки (головне слово пари) та стовпці (підлегле слово). Особливість підходу полягає у врахуванні 

сили зв’язків лише між значимими словоформами. Для демонстрації наглядності дану матрицю було 

отриману вручну, проте існують програмні лінгвістичні технології, наприклад, DKPro [1] – у цьому 

випадку потрібно розраховувати на визначення зв’язків з похибкою до 10%. 
Основу матрицю позначимо як Q. На основі початкової матриці із зануленими комірками, 

сформуємо матрицю запитання – R. Наступним кроком буде визначення матриці Р, яка надасть 

відповідь по вхідному тексту Q на запитання користувача R. Для обробки матриць будемо 

використовувати функції належності, запропоновані у [2]. 

Для отримання відповіді застосуємо формули композиції нечітких відношень «MAX-MIN» [3] 

 

  𝜇Р < 𝑖𝑙 , 𝑖𝑗 > = max𝑖𝑘∈𝐼{ min{𝜇𝑄  < 𝑖𝑙 , 𝑖𝑘 > ,𝜇𝑅 < 𝑖𝑘 , 𝑖𝑗 > }}. 

 

Застосувавши дану формулу (1), ми отримаємо нову матрицю Р, яка буде містити різні числові 

значення з 𝜇𝑝  в тих комірках, які найімовірніше будуть відповіддю на запитання користувача.  

Для визначення відповіді пропонується відсортувати за формальним критерієм список пар 

«головне та залежне слово», наприклад за силою зв’язків між відповідними словоформами. Тоді 

набір пар, які мають найбільше чисельне значення і перевищують певну задану межу сформує 

відповідь. 

Експертною оцінкою вважають процедуру отримання оцінки певної задачі (проблеми) на основі 

думки спеціалістів (експертів) з метою подальшого прийняття рішення [4]. Існує дві групи 

експертних оцінок: індивідуальні оцінки ( основані на використанні незалежних одна від одної думок 
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окремих експертів) та колективні оцінки (ґрунтуються на використанні колективної думки експертів). 

Розрізняють такі способи вимірювання об’єктів: ранжування; попарне порівняння; безпосередня 

оцінка [5,6,7].  

Було проведено експеримент, в результаті якого було отримано результат. Для визначення 

адекватності запропонованих у [8] методу та автоматизованої системи підтримки діалогу потрібно 

обрати метод оцінки відповідей. Особливістю розробленої системи є те, що відповіді на питання 

користувачів надаються у вигляді обраних фрагментів (слів, словосполучень) з кількох речень 

закладеного в систему навчального текстового контенту. Проаналізувавши існуючі методи 

експертної оцінки релевантості відповіді, обираємо бальний метод встановлення пріоритетів. Після 

проведення опитування, було підтверджено високий рівень адекватності роботи методу підтримки 

діалогової системи на основі текстового навчального контенту.  

Отримані чисельні результати оцінок експертів дають нам можливість застосування методів 

параметричної ідентифікації, що в свою чергу покращить результати роботи запропонованого 

методу. 
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