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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КОНТЕКСТНОГО СИНТЕЗУ ПОТОКУ 

НОВИН 

 
У статті наведено основні завдання, для яких створюється інтелектуальна система контекстного синтезу 

потоку новин та способи користування системою. Проаналізовано основні джерела з яких буде надходити 

інформація. Виділено методи для створення новин за певним шаблоном – продукційні правила. Також ці правила 

дадуть змогу розділяти новини за певною тематикою. Приведено архітектуру системи – сервіс-орієнтована 

архітектура. Виділено основні частини системи та розділено між різними сервісами системи. Завдяки 

використанню сервіс-орієнтованої архітектури кожен сервіс матиме лише одне завдання в роботі системи, що 

відповідатиме принципу єдиного обов’язку і дасть можливість якісно протестувати систему та у майбутньому 

швидко добавляти або/і змінювати можливості системи. 

Ключові слова – продукційні правила, сервіс-орієнтована архітектура, потік новин.  

 

ВСТУП 

У наш період часу існує значна кількість 

веб-порталів з статистичними даними різної 

тематики. Кожна тематика має свою цільову 

аудиторію. Для користувачів не зручно пере-

глядати велику кількість веб-порталів у пошу-

ках потрібної інформації. Також кожна порція 

інформації може бути корисною лише певний 

період часу. З метою своєчасної подачі інфор-

мації за певною тематикою у зручному форма-

ті можна створити інтелектуальну систему 

побудови потоку новин.  

Метою статті є розроблення інтелек-

туальної системи побудови потоку новин.  

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ 

Аналіз. Існує велика кількість веб-порталів 

на яких представлені певні статистичні дані. 

Наприклад, для перегляду результатів фут-

больних матчів можна використовувати веб-

портал livescore.com. На livescore.com присут-

ня велика кількість результатів, але не вся 

інформація буде корисною для всіх користу-

вачів. З метою надання корисної інформації 

створюється інтелектуальна система контекст-

ного синтезу потоку новин. Система згенерує 

невеличку шаблонну новину, де буде присутня 

коротка інформація про результати матчів 

улюблених команд чи улюбленої ліги. Коротка 

інформація може передбачати: рахунок, 

переможця, місце проведення матчу, зміни у 

турнірній таблиці, з урахуванням результатів 

цього матчу. Така система також може бути 

використана для отримання наступної інфор-

мації з інших веб-ресурсів: 

 курси валют/акцій; 

 криміналістика; 

 поява нових серій улюбленого серіалу; 

 та будь-яка інша інформація, де 

присутня статистика чи/або важлива своє-

часність подання інформації. 

Зрозуміло, що для подачі створених новин 

потрібно використовувати певний веб-портал, 

СМС-повідомлення чи месенджер. Сьогодні є 

популярним і надуває велику популярність 

завдяки своїм можливостям Telegram. 

Telegram – це засіб комунікації, яким можна 

користуватися за допомогою смартфонів або 

комп’ютера. У ньому присутня можливість 

створювати канали і надсилати туди новини. 

Тобто кожен користувач зможе підписатися на 

канал який його цікавить і отримувати новини 

на свій смартфон чи комп’ютер. Це дає змогу 

своєчасно надсилати новини користувачам. 

Враховуючи наведені переваги, система 

використовуватиме Telegram.  

Архітектура. За основу взято сервіс-

орієнтовану архітектуру системи, що дозволяє 

виокремити кожну частинку логіки у новий 

сервіс та забезпечити взаємодію з іншими 

сервісами.  
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Рис. 1. Діаграма взаємодії сервісів 

 

Сервіси можуть бути написані з викорис-

танням різних мов і технологій зберігання 

даних [1]. Основною перевагою для даної 

системи є те що якщо потрібно виконати певні 

зміни у роботі одного з видобувачів інфор-

мації або ж надсилати новини не лише у 

Telegram то це можна буде зробити без змін у 

інших сервісах. На Рис.1. представлена діагра-

ма взаємодії сервісів. Видобувачі контенту 

створюють новини і надсилають їх до сервісу-

обмінника. Після цього новини зберігаються в 

базі для ведення статистики створених новин 

та надсилати дані до Telegram. Сервіси можуть 

взаємодіяти між собою через message queue 

або напряму один з одним [2]. Також може 

використовуатися змішана модель. Основні 

переваги викорис-тання message queue: 

 сервіси можуть працювати незалежно 

один від одного; 

 можливість відновлення усіх подій; 

 можливість встановлення пріоритетів 

для подій. 

Також використання message queue має 

основний недолік – не може гарантувати опра-

цювання певної події вчасно. Для проекто-

ваної системи зручніше використати пряму 

взаємодію між сервісами, бо жодна з переваг 

не є необхідною для проектованої системи.  

Створення новин. Для створення новин 

використовуються продукційні правила. 

Продукційні правила – це одна з форм 

відображення знань людини у формі речення 

типу якщо – то. Вони забезпечують формаль-

ний спосіб представлення вказівок та рекомен-

дацій. Продукційні правила використовуються 

в системах штучного інтелекту [3], як одна з 

найпоширеніших форм представлення знань, 

на ряду з логічними моделями, фреймами та 

семантичними мережами [4]. Для опису 

деяких нечітких характеристик використо-

вуються нечіткі продукційні правила [5]. 

Продукційні правила мають такі переваги:  

 модульність; 

 простота створення та розуміння; 

 наочність. 

Та мають такі недоліки: 

 відсутність гнучкості при логічному 

виведенні; 

 складність оцінки цілого образу; 

 при зростанні кількості складно 

відстежити повному бази знань. 

За допомогою продукційних правил можна 

буде використати певні шаблони для побудови 

новин. Для кожної тематики буде створена 

своя база знань, щоб не нагромаджувати вели-

ку кількість даних в одній базі знань, що дасть 
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змогу структурувати всі дані та покращити 

швидкодію при виборі шаблону для новин. 

Висновок. Проведено аналіз перед інтелек-

туальної системи контекстного синтезу потоку 

новин і виділено основні переваги, які може 

дати система. Вибрано та обґрунтовано архі-

тектуру побудови системи. Обрано метод для 

створення самих новин та публікації їх у відпо-

відних каналах. Таким чином, практичне вико-

ристання інтелектуальної системи побудови по-

току новин дасть змогу її користувачам отриму-

вати своєчасну, корисну для них інформацію.  
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Худоба Б., Катренко А.В., Шаховська Н.Б. 
 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТЕКСТНОГО СИНТЕЗА ПОТОКА НОВОСТЕЙ 

 В статье приведены основные задачи, для которых создается интеллектуальная система построения потока 

новостей и способы пользования системой. Проанализированы основные источники из которых будет поступать 

информация. Выделены методы для создания новостей по определенному шаблону - продукционные правила. Также 

эти правила позволят разделять новости по определенной тематике. Приведена архитектура системы - сервис-

ориентированная архитектура. Выделены основные части системы и разделены между различными сервисами 

системы. Благодаря использованию сервис-ориентированной архитектуры каждый сервис будет иметь только 

одну задача в работе системы, соответствовать принципу единого долга и даст возможность качественно 

протестировать систему и в будущем быстро добавлять и / или изменять возможности системы. 

Ключевые слова - продукционные правила, сервис-ориентированная архитектура, поток новостей. 

 
Khudoba B., Katrenko A., Shakhovska N.  

INTELLIGENT SYSTEM CONTEXT SYNTHESIS STREAM OF NEWS 

The article presents the main tasks for what intelligent system for building stream of news and how to use the system. The 

main sources of information are analyzed. The methods for generating news according to specific template are production 

rules. Production rules also allow you to share news on a specific topic. The architecture of system is chosen. It’s service-

oriented architecture. The main parts of the system are divided between different services. Through the use of service-oriented 

architecture each service has one task in system lifecycle. It’s requirement of single responsibility principle. It improves 

testing quality and decrease time of updates. 

Keywords – production rules, service-oriented archtecture, stream of news. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


