
Теоретична частина 
 

1.1. Стандартні методи кластеризації даних 
 

Кластеризація – це технологія машинного навчання, яка 

використовується для групування точок даних. Подаючи на вхід набір точок 

даних, ми можемо використовувати алгоритм кластеризації для класифікації 

кожної точки даних у конкретну групу. Точки даних, що знаходяться в одній 

групі, повинні мати схожі властивості, тоді як властивості точок даних у 

різних групах мають істотно відрізнятись. Кластеризація відноситься до 

методів навчання без вчителя і є методикою статистичної обробки даних, що 

використовується в багатьох галузях [1]. 

Загалом, кластеризацію можна розділити на дві підгрупи: 

1. Жорстка кластеризація. При жорсткій кластеризації кожна точка даних 

або належить кластеру повністю, або не належить зовсім.  

2. М'яка кластеризація (нечітка кластеризація). При м'якій кластеризації 

замість того, щоб відносити деяку точку даних в окремий кластер, 

знаходиться ймовірність того, що ця точка даних буде в кожному з цих 

кластерів. 

Для кластеризації даних застосовуються різні методи, але ціль цих 

методів однакова – об’єднати схожі за характеристиками об’єкти у групи. 

Для кожного методу кластеризації можна визначити модель кластеру та 

алгоритм кластеризації [2]. 

Метод К-середніх – найбільш відомий алгоритм кластеризації. Цей 

алгоритм будує задане число кластерів, розташованих якнайдалі один від 

одного. Робота алгоритму ділиться на кілька етапів: 

1. Спершу випадковим чином задаємо масив з К центральних точок. Щоб 

оцінити значення К, яке необхідно використовувати, достатньо 
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переглянути дані та спробувати визначити кількість окремих 

угрупувань.  

2. Для кожної точки даних обчислюємо відстань між цією точкою та 

кожною з центральних точок, а потім відносимо точку до групи з 

найближчим до неї центром. 

3. Виходячи з класифікованих точок, ми перераховуємо центр групи, 

беручи середнє значення всіх векторів групи. 

4. Повторюємо кроки 2-3 задану кількість разів або до тих пір, поки зміна 

центрів груп на кроці 3 не буде менше наперед заданого значення.  

Перевага методу К-середніх – те, що він досить швидкий. Він має 

лінійну складність O(n). 

З іншого боку, у методу К-середніх має кілька недоліків. По-перше, ми 

маємо наперед задавати кількість кластерів для розбиття. Це не завжди 

очевидно. По-друге, результат роботи алгоритму залежить від того, яким 

чином ми визначимо початкові  центри кластерів. Тому виконуючи алгоритм 

кілька разів поспіль ми можемо отримати різні результуючі кластери. Інші 

методи кластеризації більш однозначні [3]. 

Метод К-медіан – модифікація методу К-середніх, в якій, при 

перерахуванні центральних точок кластеру, ми використовуємо не середнє 

значення векторів, а медіанну векторі даної групи. Цей метод менш чутливий 

до викидів (завдяки використанню медіани), але набагато повільніше для 

великих наборів вхідних даних, оскільки для кожної ітерації, при обчисленні 

медіанного вектору групи, необхідно виконувати їх сортування. 

Метод зсуву середнього значення – алгоритм, який виконує пошук 

області точок даних з найбільшою щільність. Мета алгоритму полягає у 

пошуку центральних точок кожного кластеру. 

1. Розглянемо набір точок у двовимірному просторі. Почнемо з 

кругового вікна з центром у випадковій точці С, що має радіус r в 

якості ядра. Метод зсув середнього значення – це алгоритм пошуку 



 3 
екстремуму, який полягає у ітераційному переміщенні цього ядра в 

область з більш високою щільністю на кожному кроці. 

2. При кожній ітерації кругове вікно зміщується до області з вищою 

щільністю шляхом зміщення центральної точки до середньої точки з 

усіх точок цього вікна. Щільність всередині кругового вікна 

пропорційна кількості точок всередині нього. Очевидно, що 

переміщуючи вікно до середнього значення точок, воно поступово 

рухатиметься до області з більшою концентрацією точок. 

3. Ми продовжуємо зміщувати кругове вікно відповідно до середнього 

значення, поки існує напрямок, у якому зміщення дозволить вмістити 

більше точок всередині ядра. 

4. Повторюємо кроки 1 - 3 з різними за початковим положенням 

круговими вікнами, поки всі точки не виявляться покритими. У 

випадку, коли кілька кругових вікон перекривають один одного, 

залишається вікно, що містить найбільшу кількість точок. Точки 

даних кластеризуються відповідно до кругового вікна, в якому вони 

перебувають. 

На відміну від кластеризації методом К-середніх, в даному методі немає 

необхідності визначати кількість кластерів, оскільки при виконанні зсуву 

кластери визначаються автоматично. Це значна перевага даного методу. 

Недолік полягає в тому, що початковий вибір радіуса вікна r може бути 

неочевидним [3]. 

DBSCAN - алгоритм кластеризації на основі щільності, подібний до 

методу зсуву середнього значення, але має декілька помітних переваг.  

1. DBSCAN починається з довільної початкової точки даних, яка ще не 

була відвідана. Усі точки, що знаходяться на відстані ε, 

розглядаються як точки-сусіди нашої вершини. 

2. Якщо в цьому околі є достатня кількість точок (більша деякого 

наперед заданого значення), тоді починається процес кластеризації, а 

поточна точка даних стає першою точкою в новому кластері. В 
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іншому випадку точка буде позначена як шум (пізніше ця точка ще 

може стати частиною деякого кластера). Але в обох випадках ця 

точка позначається як "відвідана". 

3. Для першої точки в новому кластері усі її точки-сусіди в межах ε-

околу також стають частиною цього кластера. Ця процедура 

виконується для всіх точок в околі ε та відносить їх до одного 

кластеру, після чого аналогічний процес відбувається для всіх нових 

точок, які були щойно додані до кластеру. 

4. Кроки 2 і 3 повторюються циклічно до тих пір, поки всі точки 

кластеру не будуть знайдені, тобто всі точки в околицях кластера ε 

вже були відвідані та позначені. 

5. Після того, як ми закінчимо з поточним кластером, можемо 

переходити до нової невідвіданої точки, що призведе до знаходження 

нового кластеру чи шуму. Цей процес повторюється, поки всі точки 

не будуть позначені як відвідувані. Оскільки в кінці виконання 

алгоритму всі точки будуть відвідані, то кожна точка буде позначена 

як належна певному кластеру, або як шум. 

DBSCAN має великі переваги перед іншими алгоритмами кластеризації. 

По-перше, він взагалі не потребує задавати на перед результуючу кількість 

кластерів. Вона визначається автоматично в ході роботи алгоритму. Даний 

метод також дозволяє ідентифікувати викиди як шуми, на відміну від методу 

зсуву середнього значення, який просто додає їх у кластер, навіть якщо така 

точка значно відрізняється від інших у кластері. Крім того, він дозволяє 

визначати кластери довільного розміру та довільної форми. 

Основним недоліком DBSCAN є те, що він дає гірші результати, ніж 

інші методи, коли ми маємо кластери різної щільності. Це відбувається тому, 

що встановлення порогу відстані ε та minPoints для ідентифікації точок 

сусідства має бути різною, для кластерів різної щільності. Цей недолік також 

виникає при дуже об'ємних даних, оскільки важко наперед задати оцінку 

параметру відстані ε [4]. 
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Одним з головних недоліків методу К-середніх є залежність результату 

від вибору початкового значення для центрів кластерів. Для ілюстрації 

можна розглянути 2 випадки. 

Рисунок 1.1 – Приклад роботи методу К-середніх 

 

На рис. 1.1 випадок ліворуч виглядає досить очевидним. Маємо два 

кругові кластери з різним радіусом, зосередженими на одній середній. Для 

такого випадку метод К-середніх дасть хибний результат, оскільки середні 

значення цих двох кластерів дуже близькі між собою. У випадку справа, коли 

кластери не є круговими, метод К-середніх також згенерує помилковий 

результат, через використання середнього значення в якості центру кластера. 

Моделі GMM, які базуються на розділенні суміші функції Гауса, є більш 

гнучкими, ніж К-методи. За допомогою GMM ми припускаємо, що точки 

даних розподілені по Гауссу; дане припущення накладає менше обмежень, 

ніж твердження, що розподіл круговий, використовуючи метод К-середніх. 

Таким чином, у нас є два параметри для опису форми кластерів: середнє 

значення та стандартне відхилення. Якщо розглядати двовимірний випадок, 

це означає, що кластери можуть приймати будь-яку еліптичну форму 

(оскільки ми маємо стандартне відхилення в обох напрямках x і y). Таким 

чином, кожний кластер описується своїм розподілом Гаусса. 

Щоб знайти параметри розподілу Гаусса для кожного кластеру 

(наприклад, середнє значення та стандартне відхилення), можна використати 

EM-алгоритм оптимізації. 
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1. Починаємо з визначення кількості кластерів (аналогічно методу К-

середніх) і випадковим чином обираємо параметри розподілу Гаусса 

для кожного кластеру. Можна спробувати дати хорошу оцінку для 

початкових параметрів одразу, швидко поглянувши на дані. 

2. Враховуючи ці розподіли Гаусса для кластерів, для кожної точки ми 

знаходимо ймовірність, з якою вона належить до певного кластеру. 

Чим ближче точка до центру розподілу Гаусса, тим більше шансів на 

те, що вона належить цьому кластеру. Це очевидно, оскільки для 

розподілу Гаусса ми припускаємо, що більшість даних лежить 

ближче до центру кластера. 

3. Виходячи з цих ймовірностей, ми обчислюємо новий набір 

параметрів для Гауссових розподілів, щоб максимізувати ймовірності 

належності точок кластерам. Для обчислення використовується 

зважена сума позицій точок, де вагами виступають ймовірності 

належності точок відповідному кластеру.  

4. Кроки 2 і 3 повторюються повторно до збіжності, при якій від ітерації 

до ітерації розподіли змінюються не сильно. 

Є 2 ключові переваги використання GMM. По-перше, GMM набагато 

гнучкіші в плані коваріації кластерів, ніж К-методи; завдяки стандартному 

параметру відхилення кластери можуть приймати будь-яку форму еліпса, а 

не обмежуватись лише колами. Метод К-середніх – це частковий випадок 

GMM, коли коваріація кожного кластера за всіма параметрами прямує до 0. 

По-друге, оскільки GMM використовує ймовірності при розрахунку, то точки 

можуть одночасно належати кільком  кластерам. Тобто, якщо точка даних 

знаходиться посеред двох кластерів, що перекриваються, то ми можемо 

просто визначити її клас, сказавши, що вона належить до класу 1 з 

ймовірністю X-відсотків та до класу 2 з ймовірністю Y-відсотків. Тобто, 

методи GMM є прикладом методів нечіткої кластеризації [5]. 

Досить популярними є алгоритми ієрархічної кластеризації. Вони 

поділяються на 2 типи: «згори-вниз» або «знизу-вгору». Алгоритми знизу-
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вгору розглядають кожну точку даних, як окремий кластер на початку, а 

потім послідовно об'єднують пари кластерів, поки всі кластери не будуть 

об'єднані в єдиний кластер, який містить усі точки даних. Ця ієрархія 

кластерів представляється у вигляді дерева або дендрограми. Корінь дерева – 

це єдиний кластер, який містить у собі всю множину елементів. Листя – це 

кластери, що складаються лише з одного елемента. 

1. На початку вважаємо кожну точку даних як окремий кластер, тобто, 

якщо в нашому наборі даних X точок даних, то маємо X кластерів. 

Потім визначаємо метрику, якою вимірюється відстань між двома 

кластерами. Як приклад, ми можемо використовувати метрику, яка 

визначає відстань між двома кластерами як середню відстань між 

точками даних першого та другого кластерів. 

2. На кожній ітерації ми з’єднуємо два кластери в один. Два кластери, 

відстань між якими найменша, будуть об'єднані в один. Оскільки, 

відповідно до обраної нами метрики, ці два кластери мають 

найменшу відстань між собою, вони є найбільш схожими і їх слід 

об’єднати у новий кластер. 

3. Крок 2 повторюється, поки ми не досягнемо кореня дерева, тобто у 

нас не залишиться лише один кластер, який містить усі точки даних. 

Таким чином, ми можемо вибрати, скільки кластерів має бути, вже 

після виконання алгоритму. 

Ієрархічна кластеризація не вимагає від нас наперед заданої кількості 

кластерів, і ми навіть можемо вибрати, на яку кількість кластерів слід 

розбивати наші дані, використовуючи побудоване дерево. Крім того, 

алгоритм не чутливий до вибору метрики відстані; як правило, всі вони 

працюють однаково добре, тоді як для інших алгоритмів кластеризації вибір 

метрики відстані є критичним. Найбільш доцільно використовувати 

ієрархічні методи кластеризації у випадку, коли основні дані мають 

ієрархічну структуру, і ми хочемо відновити ієрархію. Інші методи 

кластеризації не можуть цього зробити. Серед головних недоліків ієрархічної 
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кластеризації можна виділити меншу ефективність, оскільки метод має 

часову складність O(n³), на відміну від лінійної складності методів К-

середніх та GMM. 

 

1.2. Можливості Universal Sentence Encoder 
 

Багато зусиль у дослідженні машинного навчання приділяється 

перетворенню даних у вектор, тому що, перетворивши дані у вектор, ми 

можемо використовувати поняття відстаней, щоб з'ясувати, схожі між собою 

дві точки даних чи ні. 

Наприклад, якщо ми можемо побудувати систему, яка приймає на вхід 

зображення обличчя людини і повертає вектор високої розмірності таким 

чином, що всі зображення обличчя однієї і тієї ж людини скупчуються разом 

у цьому просторі, ми можемо легко створити механізм для ідентифікації 

особистості. 

Аналогічно, якщо ми побудуємо систему для перетворення зображення 

у вектор, де зображення пішоходів знаходяться близько один до одного, а 

все, що не є пішоходом, знаходиться далеко від цього кластера, ми зможемо 

побудувати детектор пішоходів.  

Ще однією задачею є представлення слова та речення у вигляді вектора. 

Для цього можна використовувати такі інструменти, як word2vec або GloVe 

для перетворення слова у вектор. Дані інструменти враховують семантику 

слів, тобто якщо перетворити слова «кішка», «тварина», «стіл» у їхні 

відповідні вектори, то слова «кішка» та «тварина» будуть розташовані 

ближче, ніж слова «кішка» та «стіл». 

Тепер припустимо, що нам необхідно кластеризувати різні набори 

тексту за семантичною схожістю. Тоді, для застосування методів наведених у 

п.1.1. необхідно привести наші набори тексту у векторний вигляд, де 

кожному набору буде відповідати його вектор – положення точки даних у 
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просторі. Таким чином, ми зможемо визначити семантичну схожість наборів 

тексту за відстанню між ними у просторі. 

Використовувати інструменти word2vec або GloVe для кожного слова у 

реченні не дасть бажаних результатів. Наприклад, якщо розглянути такі 3 

речення: «Скільки тобі років?», «Який твій вік?» та «Який твій секрет?», то 

очевидно, що речення 1 та 2 семантично однакові, але речення 2 та 3 мають 

більше схожих слів. 

Тому потрібний інструмент, який здатний перетворити ціле речення у 

вектор, враховуючи семантику. Саме це і робить відкрита бібліотека від 

Google Universal Sentence Encoder. Вона кодує текст у великі розмірні 

вектори, які можна використовувати для задач класифікації тексту, 

семантичної подібності, кластеризації та інших задач обробки природної 

мови. 

Модель натренована та оптимізована для тексту більшого ніж просто 

слово, наприклад речення, фрази чи короткого абзацу. Вона навчається з 

різних джерел даних та великої кількості завдань з метою динамічного 

збільшення спектру можливостей з розуміння природної мови. На вхід 

подається англійський текст різної довжини, а на вихід отримуємо 512 

розмірний вектор.  

Бібліотека містить 2 типи моделей. Перша базується на моделі 

Transformer, а друга – на моделі Deep Averaging Network (DAN). Перша 

модель розрахована на більш високу точність, але кодування вимагає більше 

пам’яті та часу на обчислення. Друга модель, з іншого боку, розроблена для 

швидкості та ефективності, тому може містити деякі неточності. У таблиці 

1.1 наведене порівняння цих двох моделей. 

 Модель Transformer Модель DAN 

Довжина вектора 512 512 

Залежність часу на кодування 

від довжини тексту 

Нелінійна Лінійна 

Необхідна пам’ять Багато Середньо 
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Точність Дуже висока Висока 

Таблиця 1.1 – Порівняння моделей кодування тексту  

 

Ще однією задачею може бути задача пошуку семантично схожих між 

собою текстів на різних мовах. Очевидно, що для розв’язку такої задачі ми 

можемо перекласти усі тексти на одну мову та застосувати одну з описаних 

вище моделей. Але під час перекладу може змінюватись значення та акцент 

тексту, тож точність даного методу буде невисокою. Бажано було б мати 

модель, яка перетворює задані речення різними мовами у векторну модель 

без перекладу. Саме це і робить бібліотека Multilingual Universal Sentence 

Encoder. 

Багатомовна бібліотека побудована на моделях Transformer та моделі 

згорткової нейронної мережі (CNN). На сьогоднішній день бібліотека 

підтримує 16 варіантів мов для вхідних даних (таблиця 1.2). Моделі 

перетворюють вхідний текст у єдиний семантичний простір та повертають 

вектор значень, який можна використовувати для кластеризації текстів.  

Мова Сімейство мов 

Арабська Семітська 

Китайська (КНР), Китайська 

(Тайвань) 

Китайсько-тібетські 

Голландська, Англійська, Німецька Германські 

Французька, Італійська, 

Португальська, Іспанська 

Латинські 

Японська Японська 

Корейська Корейська 

Російська, Польська Славянські 

Тайська Кра-Дайська 

Турецька Тюркська 

Таблиця 1.2 – Доступні для аналізу мови  
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Варто зауважити, що мова йде не про звичайний переклад речень. Хоча 

кіт, cat та gato перекладаються однаково, Universal Sentence Encoder виконує 

семантичний аналіз. Тобто, речення, яке говорить про мяукання, може бути 

позначене як подібне до того, яке говорить про meowing, лише тому, що 

обидва ці вирази пов'язані з котами, навіть якщо слова не відповідають 

точним перекладам. 

Якщо порівнювати моделі Transformer та CNN, то аналогічно до 

одномовного випадку, модель Transformer дасть точніший результат, але 

потребує більше ресурсів на виконання. Залежність часу та пам’яті від 

довжини тексту для кожної з моделей можна бачити на рисунку. 

Рисунок 1.2 – Залежність ресурсів від довжини тексту 

 

Час виконання на GPU в 2-3 рази швидше, ніж на CPU. Потреби в 

пам'яті збільшуються з довжиною речення, при цьому модель Transformer 

збільшується вдвічі швидше, ніж модель CNN. Хоча це робить CNN 

привабливим вибором для ефективного кодування більш довгих текстів, це 

приводить до відповідного падіння точності при об’ємних завданнях на 

пошук близьких за семантикою речень [6]. 

 

1.3. Області застосування багатомовної кластеризації 
 

Обробка природної мови – актуальний на сьогодні напрям штучного 

інтелекту, який вивчає проблеми аналізу (розуміння) та синтезу (генерації) 
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природної мови. Саме до аналізу природної мови належать методи 

багатомовної кластеризації. Вони дозволяють визначати схожі за семантикою 

фрази та виокремлювати їх. 

Потреба у застосуванні багатомовної кластеризації зазвичай виникає у 

випадках, коли необхідно опрацьовувати фрази людей з багатьма мовами 

спілкування. Для різних задач може потребуватися кластеризація таких фраз. 

Прикладами таких задач можуть бути: 

- Пошук відповіді на запитання клієнта чат ботом компанії. 

- Показ таргетованої реклами на основі тематик пошуку інформації 

користувачем 

- Семантично якісний переклад тексту з однієї мови на іншу 

- Кластеризація емоцій користувача на основі стилю його 

спілкування для задач маркетингу 

- Кластеризація відгуків користувачів на різних мовах за певними 

ознаками 

- Виокремлення спаму поштовими сервісами 

Загалом, методика є актуальною на сьогодні і кількість задач, де вона 

застосовується, збільшується з кожним днем. Одну з таких задач ми 

розглянемо у наступному пункті – програмна реалізація кластеризації даних 

використовуючи Universal Sentence Encoder. 
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2. Приклад застосування Universal Sentence Encoder 
 

2.1. Постановка задачі кластеризації новин за тематикою 
 

На сьогоднішній день більшість людей дізнається новини не з газет, 

журналів чи радіо, а з інтернету. Це дійсно дуже зручно, коли ти володієш 

актуальною інформацією та можеш швидко знайти додаткові відомості по 

новині, яка тебе цікавить. 

Проте, досить часто інтернет ресурси можуть публікувати недостовірну 

або неповну інформацію. Зазвичай це робиться навмисно, задля здійснення 

впливу на читачів новини. Відомі випадки, коли ЗМІ однієї країни 

публікують інформацію, що кардинально відрізняється від ЗМІ іншої країни. 

Саме в таких випадках може бути корисним читати новини різних видань по 

усьому світу, щоб зіставити матеріал, який там викладається, без емоційного 

впливу автора статті.  

Але проблема у тому, що замість моніторингу новин одного сайту ти 

маєш сидіти та шукати інформацію на багатьох закордонних ресурсах, що 

забирає багато часу. Потрібний якийсь механізм, який би кластеризував 

новини з різних джерел по тематиці та одразу пропонував би статті різних 

видань з усього світу.  

Саме для вирішення цієї проблеми і застосовується Universal Sentence 

Encoder. Ми можемо на вхід алгоритму передавати заголовки або уривки 

новин з сайтів ЗМІ різних країн. На виході ми отримаємо вектор, що 

характеризує кожну з новин у просторі та зможемо використати один з 

методів кластеризації, враховуючи відстань між новинами. 
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