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Для прийняття управлінських рішень необхідно мати інформацію, яку у 80% випадків 

відбирають з тексту мовою оригіналу. Проте, більше 85% знань, що містяться в тексті, заці-
кавленим користувачем не використовується в силу їх малої кількості в тексті і недостатньо-
го часу на їх вивчення. Якщо до цих чинників додати велику ймовірність різної інтерпретації 
одного явища через нечіткість вилученої з різних джерел інформації, то можна відзначити, 
що більш достовірні знання можуть бути виділені на основі різних описів одиничного факту. 

Система управління фактографічною інформацією "X-Files" призначена для вирішен-
ня завдань виділення достовірних фактів з різних джерел, заповнення ними досьє на об'єкти 
моніторингу та їх подальшого аналітичного оброблення. Вона використовується для забезпе-
чення процесів прийняття рішень при наявності великого обсягу "сирого" контенту, що ха-
рактерно для діяльності органів державної влади, правоохоронних органів, великих комер-
ційних компаній. Цей програмний комплекс застосовується і як аналітичний інструмент, і як 
система підтримки корпоративної безпеки підрозділів, що займаються бізнес-розвідкою. Си-
стема дає змогу витягувати факти з мережі Інтернет, корпоративних джерел документів, з 
облікових баз даних та інших. Як джерело документів і повідомлень, система "X-Files" може 
ефективно використовувати сховище документів системи "Аналітичний кур'єр". 

Для виділення з тексту сутностей, відносин між ними та інших властивостей фактів 
система використовує оригінальні програми мультимовного лінгвістичного, синтаксичного і 
семантичного аналізу тексту, загальний і предметні тезауруси. 

Основні переваги, які дає використання сховища фактів системи "X-Files" перед тех-
нологією їх вилучення "на льоту", тобто тільки за результатами пост-синтаксичного аналізу 
окремих пропозицій є: 

• можливість створення і зберігання гіпотез про ймовірні зв'язки об'єктів за відсутнос-
ті фактів про ці зв'язки. Система породжує такі гіпотези або за наявності у кожного з пари 
об'єктів стійких зв'язків з третіми загальними для них об'єктами, або за наявності для кожно-
го з об'єктів фактів із загальними місцями скоєння фактів у загальному інтервалі часу; 

• високопродуктивне аналітичне оброблення великої кількості фактів (більше 100 
000). Пошук найкоротших і ефективних зв'язків об'єктів з включенням зв'язків-гіпотез, аналіз 
динаміки фактів; 

• зберігання фактів, отриманих як у джерелах облікової, текстової, так і відео-
інформації; 

• спільне аналітичне оброблення фактів, представлених різними мовами; 
• асоціативний пошук фактів за рахунок самонавчання правил ідентифікації об'єктів 

(абревіатури, SMS, E-mail, телефон, адреса), що дає змогу програмам-автоматам знаходити 
більше фактів; 

• ідентифікація тонально забарвлених фактів і включення їх у досьє об'єктів. 
Система "X-Files" структурує зміст документів, автоматично виявляючи факти потрі-

бного типу, пов'язані з об'єктами, на яких системою автоматично ведеться досьє. Структуро-
вані факти дають змогу знаходити приховані причини подій або спрогнозувати поведінку 
об'єктів в майбутньому. Взаємозв'язки об'єктів візуально представляються у вигляді карти 
зв'язків. 

Поняття факт системи "X-Files" характеризується рядом можливих властивостей: тип 
значення факту, об'єкт-власник факту, місце дії факту, об'єкт-учасник факту, час тривалості 
факту, значення факту (наприклад, "продаж бізнесу"), властивості факту. 



За допомогою програм-автоматів, що допускають паралельну роботу, система "X-
Files" здійснює виявлення фактів з документів і заповнює досьє поставлених на моніторинг 
об'єктів. Також система надає доступ до накопиченої фактографічної інформації через Web-
інтерфейс для вирішення таких аналітичних завдань: 

● автоматичне виявлення прямих і непрямих (тобто через третю особу) зв'язків об'єк-
та; 

● автоматичне виявлення зв'язків за місцем і часом (факти сталися з різними об'єкта-
ми в одному географічному місці чи юридичному об'єкті і в найближчий час); 

● типізація зв'язків, представлених різною лексикою; 
● формування груп об'єктів, пов'язаних між собою спільністю фактів (наприклад, мі-

сце, час, зміст факту); 
● побудова і аналіз часових рядів груп об'єктів. Визначення динаміки міграції ядер 

груп; 
● побудова карт зв'язків об'єктів для різних типів зв'язків, візуалізація та фільтрація 

зв'язків; 
● багатоваріантна візуалізація карт зв'язків з масштабуванням, навігація оглядовою 

картою; 
● пошук оптимальних (зазвичай, найкоротших) зв'язків між заданими об'єктами; 
● визначення незв'язаних між собою областей карти зв'язків об'єктів (локальні спіль-

ноти); 
● побудова багатовимірних частотних розподілів фактів; 
● аналіз послідовностей фактів, циклів; 
● побудова і аналіз часових рядів карт зв'язків об'єктів. Визначення динаміки зміни 

характеру зв'язків та складу об'єктів; 
● регламентне генерування та доставка аналітичних звітів та інформаційних добірок. 
Архітектура сучасної інформаційно-аналітичної системи передбачає взаємодію з кін-

цевим користувачем через портал, використання Web-сервісів для взаємодії з іншими інфор-
маційними системами, вивантаження даних у форматі XML для наявних успадкованих дода-
тків Замовника. Системи "X-Files" і "Аналітичний кур'єр" допускають роботу в оффлайн-
режимі, в якому результат представляється аналітику, який немає постійного під'єднання до 
Web-серверу, у вигляді звіту. Існують різні форми подання інформації в пакетному режимі, у 
тому числі у форматі XML. 

Система має широкий спектр використання у практичній діяльності різних управлін-
ських установ, підприємств, організацій. Серед них можна виділити такі: 

• аналітичні підрозділи і служби безпеки банку, де виконується аналіз кредитоспро-
можності клієнта, ведеться досьє на об'єкти, що здійснюють певні підозрілі платежі і т.д.; 

• страхові компанії, де виникає потреба виявлення шахраїв, що неодноразово заподія-
ли шкоду, недобросовісних об'єктів-страхувальників, їх зв'язків, а також закономірностей 
подій (за місцем і часом), що відбуваються з клієнтами страхової компанії; 

• аналітичні підрозділи виробничих компаній, де проводиться аналіз найбільш частих 
неполадок, виникає потреба в прийнятті рішень; 

• підрозділи економічної розвідки підприємств (аналіз ринку ліків, виробів), де прово-
диться забезпечення осіб, які приймають управлінські рішення, такою інформацією, яка до-
помагає їм вибрати найбільш оптимальний варіант вирішення проблеми, що постало перед 
підприємством; 

• спеціальні служби, правоохоронні органи, структурні підрозділи МНС, де ведеться 
досьє на обрані об'єкти, відбувається пошук закономірностей в їх діяльності і фактах, які з 
ними пов'язані. 

Система може створювати автоматичне регламентоване збирання фактів з різних дже-
рел без участі оператора. Факти можуть містити текст на різних мовах, автоматично іденти-
фікованих системою. При цьому, факт може супроводжуватися інформацією про час, місце і 
учасників факту, які автоматично виділяються. Система "X-Files" відзначається рівнем авто-



матизації процесу виділення фактів. Таке рішення орієнтоване на використання в компаніях, 
які не мають штату операторів. 

Система має всеосяжний спектр методів аналітичного оброблення фактів. До них на-
лежать: аналіз часових рядів фактів, аналіз кластерної структури фактів, частотний аналіз 
нечітких зв'язків об'єктів, пошук найкоротших зв'язків між об'єктами і багато інших. 

Завдяки використанню унікальних компонентів синтаксичного аналізу тексту на декі-
лькох мовах, наявності програмних компонентів аналізу взаємозв'язків різних пропозицій, 
що відносяться до одного об'єкту в тексті, наявності унікальних моделей аналітичної оброб-
ки фактів (наприклад, пошук нечітких зв'язків по місцю і часу або зв'язків через третій об'-
єкт), система займає домінуюче місце в корпоративному секторі систем аналітичної розвід-
ки. Система "X-Files" має розвинені засоби самонавчання на прикладах семантичних шабло-
нів ситуацій, які потім використовуються нею для виділення фактів. 

Система використовує векторну графіку для візуалізації мереж взаємозв'язків об'єктів, 
що дає змогу переміщати об'єкти, занурюватися у факти, що представляють зв'язки і самі 
об'єкти. Система "X-Files" містить інструменти для візуального аналізу мереж об'єктів. 

Система має візуальний інтерфейс з виконанням всіх функцій підтримки життєвого 
циклу досьє: від його створення, до архівування. Також використовуються сертифіковані за-
соби захисту. Система "X-Files" інтегрована з багатьма системами доставки контенту: мере-
жа Інтернет, облікові бази даних; в число яких входить система отримання знань з докумен-
тів "Аналітичний кур'єр". Особливістю системи є мінімальна трудомісткість її експлуатації 
порівняно з найбільш відомими на ринку системами. Система постійно розвивається і в май-
бутньому очікується збільшення її функціональних можливостей. 
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