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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕМАНТИКИ ТЕКСТА ПОСРЕДСТВОМ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Проанализированы методы представления текстовых документов в 
информационно-поисковых системах. Описаны возможности представления содер-
жания текста посредством статистических показателей.

PRESENTATION OF TEXT SEMANTIC THROUGH ITS STATISTICAL 
INDICATORS

It was analyzed methods represent text documents in information retrieval systems 
and the possibility of meaning representation of text through its statistics.
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МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
РЕДАКТОРА ГРАФІЧНИХ УНІТЕРМІВ 

Засобами алгебри алгоритмів описано модель функціонування інструменталь-
них засобів редактора графічних унітермів.
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Абстрактні унітерми дають можливість відмовитися від строго типізова-
них елементів на етапі розроблення інтерфейсу.  Такий підхід універсальніший 
і гнучкіший, передбачає повторне використання спроектованих інтерфейсів у 
проектах різних типів – таких, як Windows-програма [6]  чи інтернет-сторінка 
й інших. Однак при компіляції готового проекту всі абстрактні унітерми пови-
нні бути конвертовані до типових графічних. У зв’язку з тим існує проблема 
коректного конвертування абстрактних унітермів до типових графічних із за-
данням усіх властивостей  та методів їх опрацювання, а також дочірніх елемен-
тів абстрактного унітерму до типового графічного. 

Модель функціонування інструментальних засобів графічних унітермів 
Модель функціонування редактора графічних унітермів – це модель, що 

описує дії та їх послідовність, які користувач повинен виконати для побудо-
ви графічного інтерфейсу, а також реакцію редактора на виконання цих дій. 
Математичну модель інструментальних засобів побудови графічних унітермів  
описано з використанням алгебри алгоритмів [1–5] і зображено формулою 

де Sf – модель інструментальних засобів побудови графічних унітермів; Af – 
підсистема створення унітерму-форми; Bf – підсистема генерування графічних 
та абстрактних елементів; Cf – підсистема опрацювання дій над графічними 
унітермами та надання їм функціональних особливостей; Df  – підсистема кон-
вертації абстрактних унітермів до типових графічних; Ef   – підсистема гене-
руванняя створеного проекту до настільної чи веб-системи; Ff  – підсистема 
компіляції створеного проекту.

Підсистема  Af  призначена для створення нових унітермів-форм із за-
данням їх властивостей і подій. Підсистема Af  описана такою формулою алге-
бри алгоритмів: 

, 

.
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Для створення унітерму-форми потрібно в редакторі формул алгорит-
мів вибрати графічний унітерм (Af1), після того згенерується унітерм-форма. 
Наступним кроком є задання назви нового унітерму-форми (Аf2). Якщо назву 
унітерму-форми задано, то після її перевірки (nf) маємо генерування нового 
унітерму-форми (Аf3). Крім того, користувач отримує можливість припини-
ти створення нової форми (умова u2 ) і продовжити працювати з редактором 
формул алгебри алгоритмів (Af4). Далі відбувається задання властивостей 
створеного унітерму-форми: висоти (h) і ширини (w). Для змоги створювати 
та  розміщувати на унітермі-формі інших графічних унітермів створеному 
унітерму-формі задаються події генерування графічних унітермів (Af6)  і подія 
переміщення графічних унітермів (Аf5). Подія Af6  виникає при переміщенні 
на створену унітерм-форму графічного позначення відповідного типу унітер-
му. При наведенні графічного позначення типу графічного елемента функціо-
нальним унітермом Af7  описується тип fe унітерму, який потрібно згенерувати. 
Функціональним унітермом Af8 описується генерування обраного графічного 
унітерму. Розміщення згенерованого графічного унітерму описується функціо-
нальним унітермом Af9  після закінчення переміщення графічного позначення 
на унітерм-форму. Згенеровний графічний унітерм розміщується за кордина-
тами x та y. Подія Af5  виникає при переміщенні графічного унітерму по уні-
термі-формі. Функціональним унітермом Af10 завершується опис генерування 
нового унітерму-форми і розміщення його в редакторі графічних унітермів для 
подальшої роботи над проектом. 

Генерування графічних чи абстрактних унітермів описується підсисте-
мою Bf, поданою у вигляді формули

де u1 – перевірка вибору користувачем графічного унітерму з набору можливих 
(Bf1); u2 – умова перевірки вибраного методу  генерування графічних унітермів. 
Існує два методи створення користувачем графічного унітерму. У першому 

, 
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випадку користувач може перемістити графічне позначення обраного унітерму 
з переліку елементів на унітерм-форму, що приведе до генерування графічного 
унітерму обраного типу та опису функціональним унітермом Bf2. Другий спосіб 
генерування вибраного графічного унітерму здійснюється після виконання 
подвійного цоку на графічному позначенні вибраного унітерму, що описується 
Bf12; te – визначення типу обраного користувачем унітерму  для подальшого його 
генерування; x та y – координати розміщення графічного позначення відносно 
унітерму-форми; Bf3 – функціональний унітерм ініціалізації створення нового 
екземпляра графічного унітерму з типом te; Bf4 – функціональний унітерм 
задання параметрів розміщення графічного унітерму на унітермі-формі за 
координатими x та y, попередньо визначеними функціональним унітермом Bf3;  
Bf5  – функціональний унітерм задання графічним унітермам власної назви (ne), 
потрібної для ідентифікації графічних унітермів, і звертання до них у функціо-
нальній  системі редактора графічних унітермів; Bf6  – функціональний унітерм 
задання початкових розмірів графічного унітерму, його висоти h та ширини w; 
Bf7 – функціональний унітерм задання графічному унітерму події вибору ко-
ристувачем графічного унітерму, необхідної для створення можливості редагу-
вати властивості графічних унітермів після їх створення; Bf8 – функціональний 
унітерм, який описує опрацювання події вибору графічного унітерму користу-
вачем; Bf9 – функціональний унітерм визначення типу  вибраного графічного 
унітерму te  і, відповідно, кількості доступних властивостей (i) графічних уні-
термів з типом te; u3 – умова перевірки кількості властивостей, потрібна для 
формування їх переліку,  який складається з назви властивості np і відповід-
ного значення властивості vp; Bf10 – функціональний унітерм визначення типу 
обраного графічного унітерму te, кількості подій j, притаманних типу te обра-
ного графічного унітерму. Залежно від значення j формується перелік усіх до-
ступних подій обраного графічного унітерму, котрий містить назву події nev і 
назву опрацювання методу цієї події vev; Bf11 – функціональний унітерм закін-
чення генерування графічного унітерму й розміщення його на унітермі-формі. 

Генерування графічного унітерму методом подвійного цоку по графіч-
ному позначенні унітерму відбувається аналогічно методу перетягування гра-
фічного позначення на унітерм-форму, за винятком того, що графічний унітерм 
розміщується на унітермі-формі за вільними від інших графічних унітермів 
координатами, а не за координатами розташування графічного позначення уні-
терму відносно унітерму-форми. 

Редагування властивостей графічних унітермів та задання методів опра-
цювання їх подій реалізується підсистемою Cf.  При виборі графічного уні-
терму на унітермі-формі функціональним унітермом Cf1 генерується унітерм 
виділення графічного унітерму r. Унітерм виділення r характеризується пев-
ними властивостями, зокрема: положенням на унітермі-формі – координатами 
xr і yr, розміром унітерму, вибору – висоти hr і довжини wr. Для коректного ві-
дображення унітерму вибору його властивостям задаються початкові параме-
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три, аналогічні відповідним параметрам вибраного графічного унітерму. Так, 
координатам розміщення унітерму виділення задаються значення xr=x, yr=y, а 
властивостям розміру – hr=h, wr=w. Перевірка вибору графічного унітерму на 
унітермі-формі відбувається за умовою u1-? Зважаючи на те, що різним типам 
графічних унітермів притаманні неоднакові властивості і події, функціональ-
ним унітермом Cf2 визначається тип обраного графічного унітерму te. Функ-
ціональний унітерм Cf2 визначає також власну назву ne обраного графічного 
унітерму. Це потрібно для того, щоб провести редагування властивостей гра-
фічного унітерму саме з обраним графічним унітермом, а не з будь-яким ін-
шим графічним унітермом спільного типу te. Залежно від вибраного графічного 
унітерму ne  функціональним унітермом Cf3 описується визначення кількості (i) 
всіх характерних для обраного графічного унітерму властивостей. Функціо-
нальним унітермом Cf3 формується перелік властивостей вибраного графічно-
го унітерму pi. Такий перелік складається з назви властивості np та відповід-
ного значення властивості vp. Формування переліку властивостей відбувається 
циклічно поки не виконається умова рівності кількості елементів переліку (pi) 
до кількості (i) властивостей обраного графічного унітерму. Перевірка рівно-
сті цих величин здійснюється умовою pi.count<=i, де count властивість, яка 
описує обчислення кількості елементів переліку pi. Елементам np і vp перелі-
ку pi  задаються відповідні значення обраного графічного унітерму, а власне 
np= pi.name та vp=pi.value, де name – назва властивості, а value – значення цієї 
властивості. При зміні користувачем значення властивості vp (виконання умови 
u2-?) відбувається автоматичне присвоєння нового значення властивості обра-
ного графічного унітерму (pi.value=vp). Функціональний унітерм Cf4 описує об-
числення кількості (j) подій вибраного графічного унітерму ne і формує перелік 
подій  pj вибраного графічного унітерму ne. Перелік подій pj складається з назви 
події nev та методу опрацювання події vev. Формування переліку pj відбувається 
в циклі поки виконується умова pj.count<=j, тобто кількість елементів пере-
ліку дорівнюватиме кількості подій, властивих обраному графічному унітерму. 
Елементам nev і vev переліку pj  задаються відповідні значення вибраного графіч-
ного унітерму (np= pi .name, vp=pi.value), де name – назва події, а value – метод 
опрацювання цієї події. При зміні користувачем методу опрацювання події vev 
(виконання умови u3-?) відбувається автоматичне присвоєння нового методу 
опрацювання події вибраного графічного унітерму pi.value=vp. Функціональ-
ний унітерм Cf3 містить зміну положення відносно унітерму-форми  та розміру 
вибраного графічного унітерму за допомогою миші. При зміні користувачем 
положення унітерму виділення r (умова u4-?) координатам розміщення вибра-
ного графічного унітерму задаються відповідні значення виділеного унітерму 
(x=xr, y=yr). Зміна користувачем розмірів виділеного унітерму приводить до 
зміни розмірів вибраного графічного унітерму: h=hr, w=wr. Формула, якою 
описані процеси редагування властивостей графічних унітермів і задання ме-
тодів опрацювання їхніх подій, має такий вигляд:
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Процеси конвертації абстрактних унітермів до типових описуються під-
системою Df. Після вибору користувачем абстрактного унітерму на унітермі-
формі (виконання умови u1-?) за функціональним унітермом Df1 визначаються 
назва обраного унітерму ne та його тип te. Оскільки операцію конвертування 
типів графічних унітермів можливо застосувати тільки до унітермів абстрак-
тного типу, то здійснюється перевірка умови належності обраного унітерму до 
абстрактного типу (te=abstract). Якщо рівність te=abstract виконується, функ-
ціональний унітерм Df2  визначає кількість k дочірніх графічних унітермів об-
раного абстрактного унітерму (k=ne.children.count), де children властивість на-
явності дочірніх унітермів, count – кількість дочірніх унітермів. Визначення 
кількості дочірніх графічних унітермів запобігає втраті цих унітермів при кон-
вертації абстрактного унітерму. Залежно від кількості дочірніх графічних уні-
термів, розміщених на обраному абстрактному унітермі, формується перелік 
типів графічних унітермів, доступних для конвертації обраного абстрактного 
унітерму. Якщо k>0, формується перелік Df3 з графічних унітермів контейнер-
ного типу. Після вибору користувачем потрібного типу графічного унітерму з 
переліку Df3 (виконання умови u2-?) за функціональним  унітермом Df4 визна-
чається обраний тип графічного унітерму tc. Відповідно до визначеного типу 
tc  за функціональним унітермом Df5 генерується графічний унітерм nc обраного 
типу. Для коректної конвертації абстрактного унітерму новому згенеровано-
му унітерму nc задаються всі властивості та їх значення обраного абстрактного 
унітерму  (nc.np=ne.np, nc.vp=ne.vp), а також події та методи їх опрацювання (nc.
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nev=ne.nev, nc.vev=ne.vev). Зважаючи на виконання умови k>0, усі дочірні графіч-
ні унітерми обраного графічного унітерму ne задаються дочірніми унітермами 
графічного унітерму nс. Задання дочірніх унітермів графічного унітерму nс від-
бувається за формулою nc.children=ne.children. Після успішого конвертування 
абстрактного унітерму до типового графічного щойно згенерований графічний 
унітерм за функціональним унітермом Df6  розміщується на унітермі-формі. 
При виконанні умови k=0 формується перелік з усіх доступних типів графіч-
них унітермів Df7. Після вибору типу графічного унітерму з переліку Df7 (ви-
конання умови u3-?) за функціональним унітермом Df8 визначається обраний 
користувачем тип графічного унітерму tс з переліку Df7. За функціональним 
унітермом Df9, відповідно до обраного типу tс, генерується графічний унітерм 
nс. Задаються властивості та їх значення nc.nev=ne.nev, nc.vev=ne.vev , а також події 
і методи їх опрацювання nc.vev=ne.vev. Розміщення конвертованого унітерму на 
унітермі-формі здійснюється за функціональним унітермом Df10. Математична 
модель конвертації абстрактних унітермів до типових має вигляд такої  форму-
ли алгебри алгоритмів:

Підсистема Ef  реалізує генеруванняя створеного проекту до настільної 
чи веб-системи. Математична модель даної підсистеми є наступною формулою 
алгебри алгоритмів:
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У ній модель генерування та збереження створеного користувачем про-
екту описана вибором відповідного графічного унітерму в редакторі графічних 
унітермів. Залежно від вибраного типу для генерації створеного проекту (вико-
нання умови u1-?) за функціональним унітермом Ef1 ініціалізується генерування 
настільного проекту або за функціональним унітермом Ef2 – веб-проекту. Крім 
того, за  функціональними унітермами Ef1 і Ef2  задається на генерування тип (tf) 
обраного проекту. Функціональний унітерм Ef3 призначений для відображення 
на унітермі-формі заданого шляху dir збереження проекту у файловій систе-
мі комп’ютера. Користувач вибирає унітерм-форму і задає шлях збереження 
dir=Ef3.url. Зважаючи на те, що створений проект може бути багатовіконним 
функціональним унітермом, за функціональним унітермом Ef4 встановлюється 
кількість (kf) створених унітермів-форм. Залежно від значення kf  у циклі визна-
чаються всі створені унітерми-форми (nf=kf[i]). Для кожного унітерму-форми 
nf  генерується два файли опису унітерму-форми fx  і fс . Файл fx слугує для опису 
створених унітермів-форм з усіма графічними унітермами, описує тип і на-
зву унітерму, візуальні параметри, властивості та їх значення, задані події над 
унітермом. Файл fс  призначений для опису методів опрацювання подій графіч-
них унітермів і функціональних особливостей унітерми-форми. Файлам опису 
задаються назви, ідентичні назві унітерми-форми (fx.name=nf.name, fс.name=nf.
name), а файлу fx – тип обраного проекту fx.type=tf. Щоб описати усі графічні 
унітерми, розміщені на унітермі-формі nf, за  функціональним унітермом Ef5 ви-
значається кількість графічних унітермів ke, розташованих на унітермі-формі. 
Залежно від кількості графічних унітермів ke формується цикл, де визначають-
ся всі графічні унітерми ne=ke[j], розміщені на унітермі-формі fe. За функці-
ональним унітермом  Ef6 здійснюється запис опису графічного унітерму ne у 
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файл fx. Запис властивостей ne.np та їхніх значень ne.nv графічного унітерму ne 
забезпечується за функціональним унітермом Ef7. Опис методів опрацювання 
подій графічних унітермів ne.vev виконується за функціональним унітермом Ef8. 
Запис проводиться у файл fс. Згенеровані файли опису проекту зберігаються у 
файловій системі комп’ютера за  функціональним унітермом Ef8, файли опису 
– у файловій системі за вказаним користувачем шляхом fx.url=dir, fс.url=dir.

Компіляція створеного проекту описується моделлю підсистеми Ff. 
Розпочинається після вибору користувачем відповідного графічного унітерму 
редактора графічних унітермів (умова u1). При виконанні умови u1 за функ-
ціональним унітермом Ff1 ініціалізується компіляція проекту і відображається 
унітерм-форма (Ff2) , що вміщатиме проект (p), який потрібно компілювати.  
Визначається також місце розміщення проекту у файловій системі комп’ютера 
(dir=Ff2.url). За функціональним унітермом Ff3 здійснюється компіляція про-
екту p і генерується скомпільований проект (pex). Скомпільований проект запи-
сується у файловій системі за визначеним шляхом pex.url=dir функціональним 
унітермом Ff4 . За функціональним унітермом Ff5 здійснюється запуск на ви-
конання і відображення скомпільованого проекту pex. Даний процес описується 
такою формулою: 

З вищевикладеного випливають наступні висновки. Абстрактним уні-
термам притаманні дві ознаки: властивості та події унітерму. До перших від-
носяться всі властивості, характерні для графічних елементів: висота, ширина, 
назва, прозорість, активність тощо. Події представляють методи обробки дій 
користувача.

Абстрактні унітерми можна застосовувати на етапі розробки як осно-
ву майбутнього проекту невизначеного типу, перед компіляцією проекту слід 
вказати, чи це буде програма для операційної системи Windows, чи web-проект, 
чи окремий компонент для подальшого використання в інших проектах. Вико-
ристання абстрактних унітермів дозволяє відмовитись від строго типізованих 
елементів при розробленні інтерфейсу. Такий підхід відзначається універсаль-
ністю, гнучкістю, передбачає повторне застосування спроектованих інтерфей-
сів у проектах різних типів. 
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