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Робота присвячена вирішенню проблеми інформаційної присутності готелів у мережі Інтернет. У вагомої 

частки готелів немає текстового опису для представлення в профілі готелю. Але є набори структурованих да-

них, які характеризують готель і по ним можна сформувати текстовий опис. Звідси і постає актуальність задачі, 

а саме розробка комбінованого підходу до автоматизованої генерації тексту на основі шаблонів та з викорис-

тання ланцюгів Маркова для поширення різноманітності текстів. Підхід продемонстровано на прикладі генеру-

вання описів готелів. Науковою новизною отриманих результатів є удосконалений підхід до автоматичного 

генерування опису об’єкта за набором даних його характеристик та відповідний алгоритм. Розроблено підсис-

тему, яка здатна автоматично підготувати вхідні дані по об’єкту від всіх доступних провайдерів і генерувати 

текстовий опис цього об’єкта за доступними характеристиками  із використанням шаблонів. 
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Работа посвящена решению проблемы информационного присутствия отелей в сети Интернет. У большин-

ства гостиниц нет текстового описания для представления в профиле отеля. Но есть наборы структурированных 

данных, которые характеризируют отель, и по ним можно сформировать текстовое описание. Отсюда и возни-

кает актуальность задачи, а именно разработка комбинированного подхода к автоматизированной генерации 

текста на основе шаблонов и с использованием цепей Маркова для расширения разнообразия текстов. Подход 

продемонстрировано на примере генерации описаний отелей. Научной новизной полученных результатов явля-

ется усовершенствованный подход к автоматическому генерированию описания объекта по набору данных его 

характеристик и соответствующий алгоритм. Разработана подсистема, которая способна автоматически подго-

товить исходные данные по объекту от всех доступных провайдеров и генерировать текстовое описание этого 

объекта по доступным ему характеристикам с использованием шаблонов. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Робота присвячена 

проблемі інформаційної присутності готелів по 

яким працює пошук, зокрема і на проекті 

«Hotelsbroker». У вагомої частки готелів немає текс-

тового опису для представлення в профілі готелю. 

Але є набори структурованих даних, які характери-

зують готель і по ним можна сформувати текстовий 

опис.  

Актуальною задачею є саме створення автомати-

зованої системи, яка могла б вирішувати великий 

об’єм роботи по генеруванні описів готелів, який у 

порівнянні з виконанням цієї самої роботи людиною 

буде не менш якісний, однак значно дешевший. 

Поставлену задачу можна розв’язувати двома 

шляхами. Перший шлях – написати усі описи, яких 

не вистачає, за допомогою редактора. А другий 

шлях – це автоматизувати поставлену задачу за до-

помогою комп’ютерної програми. 

Такі задачі на сьогоднішній день вирішуються із 

використанням багатьох методів, зокрема методів 

штучного інтелекту, методу ланцюгів Маркова то-

що. Однак основним недоліком усіх таких методів є 

те, що вони не можуть реалізувати задачі з потріб-

ним рівнем якості генерованого опису. Для підви-

щення рівня якості генерованого тексту запропоно-

вано використовувати модифікований алгоритм ге-

нерації опису об’єкту із використанням шаблонів на 

основі методу ланцюгів Маркова [1, 2]. 

MeanoTek є компанією, яка займається аналізом і 

генерацією текстів. Останньою їх розробкою є ней-

ронні мережі, які генерують текст. Результати своєї 

розробки вони представили на конференції Діалог-

2015 [3]. 

На рис. 1 представлена схема шарів рекурентної 

нейронної мережі [1].  

 
Рисунок 1 – Схема шарів рекурентної нейронної 

мережі 

Шар проекції перетворює індекс слова в вектор. 

Рекурентний шар описується формулою (1).  
 

       btVhtWxfth  )1()(()( ,              (1) 
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де f – нелінійна функція (у нашому випадку гіпер-

болічна дотична функція), W  і V –  матриці ваги 

між проекцією і рекурентним шаром.  

Список аспектів кодується вектором, де кожній 

змінній відповідає один аспект. Змінна може прий-

мати значення 1 чи 0 в залежності від того, кодує 

змінна присутність цього аспекту у вказаному ре-

ченні чи ні. Задачею нейронної мережі є передба-

чення наступного слова, знаючи нинішнє слово і 

вектор аспектів [4].  

Така нейронна мережа може сама генерувати ре-

чення, хоча вони і не ідеальні. Такий текст місцями 

втрачає зміст і має порушення правил граматики. 

Приклад такого тексту: 

 

Акумулятор, швидкість гарна. Дизайн, звук, фу-

нкціонал, маса різних днів вистачає. Красивий, то-

му трохи назад, процесор, чуйний сенсор. Гарний 

екран, передача кольору. Дизайн, батарея, не галь-

мують, практичний. 

 

Одним з найпопулярніших методів генерації тек-

сту є метод генерації тексту за допомогою ланцюгів 

Маркова [2]. Ланцюги Маркова широко використо-

вуються для моделювання поєднання слів в тексті. 

Отже, розглянемо текст, який складається з w  слів. 

Представимо процес, в якому станами є слова, так 

що коли він знаходиться в стані iS  система перехо-

дить в стан jS  згідно матриці перехідних ймовірно-

стей. По-перше, потрібно «навчити» систему: пода-

ти на вхід достатньо великий текст для оцінки пере-

хідних  ймовірностей. Потім можна будувати траєк-

торії марківських ланцюгів. Збільшення змістового 

навантаження тексту, побудованого за допомогою 

алгоритму ланцюгів Маркова можливо лише при 

збільшенні порядку, де станом є не одне слово, а 

множина з більшою потужністю – пари ),( vu , трій-

ки ),,( wvu  тощо. При чому, що в ланцюгах першо-

го, що п’ятого порядку, змісту буде ще не дуже ба-

гато. Зміст почне проявлятись при збільшенні роз-

мірності порядку як мінімум до середньої кількості 

слів в типовій фразі вихідного тексту. Але таким 

шляхом просуватись не можна, адже ріст змістового 

навантаження в ланцюгах Маркова високого поряд-

ку відбувається значно повільніше, ніж спад уніка-

льності тексту. А текст, побудований на марківських 

ланцюгах, для прикладу тридцятого порядку, все ще 

буде не настільки змістовним, щоб зацікавити кори-

стувача, але вже достатньо схожим з оригінальним 

текстом. 

Ця технологія зараз дуже широко використову-

ється в Інтернеті для створення контенту веб-

сторінок. Люди, які бажають збільшити трафік на 

свій сайт та підвищити його рейтинг в пошукових 

системах, намагаються розмістити на своїх сторін-

ках якомога більше ключових слів для пошуку. Та-

кож ланцюги Маркова широко використовують для 

роботи з текстом, їх застосовують для визначення 

авторства, аналізу унікальності тексту тощо.   

Чим більший корпус, тобто база на основі якої в 

подальшому буде генеруватися текст, тим більша 

буде різноманітність вихідних текстів при прогонах. 

В реалії цей метод з корпусом в 500000 слів, згене-

рує текст в якому прослідковуватиметься зміст, од-

нак для задачі генерації описів готелів метод має 

обмежене застосування.  

І наостанок, проблему генерування текстів висві-

тлив в 2015-му році на конференції Moscow Django 

MeetUp №28 доповідач від компанії Rambler у допо-

віді «Генерація літературних текстів» [5]. Автором 

була розглянута подібна ситуація. На вибір було 

подано два варіанти вирішення проблеми – навчити 

генерувати тексти нейронну мережу або генерувати 

тексти по шаблону. Обидва варіанти цікавіші за на-

писання описів редакторами. Їх лозунг – «Це той 

випадок, коли робота програміста коштує менше за 

роботу редактора». Але перший варіант не підхо-

дить для генерації описів готелів через те, що най-

складніше в цьому процесі є навчання самої ней-

ронної мережі. Бізнес, в якому ця проблема актуаль-

на, вимагає чітких термінів і гарантій. А гарантії 

успіху з цим підходом компанія не змогла забезпе-

чити. І додатковим тягарем було те, що вимоги до 

опису, з високою ймовірністю, можуть змінитися і 

проблему доведеться вирішувати з нуля. Тому ко-

манда Rambler Travel схилилася в сторону шаблон-

них текстів [5]. 

Отож, за результатами проведеного аналізу літе-

ратурних джерел, показано доцільність обрання ге-

нерації описів по шаблонах і ланцюгів Маркова, які 

дозволять розширити варіативність описів. Для збі-

льшення вибірки характеристик готелю пропонуєть-

ся використання text mining, який надасть можливо-

сті добути нові дані для шаблонів із відгуків турис-

тів. Також, на противагу рішенням компанії 

Rambler, пропонується перевести управління ймові-

рностями з емпіричного на теоретичний рівень, щоб 

імовірності вибору шаблонів проставлялись редак-

тором не випадковим чином, а приймались на основі 

існуючих описів, наявних вхідних даних та інших 

коефіцієнтів, які можуть вплинути на кінцевий ре-

зультат.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Опис готелю завжди починається з даних про го-

тель. Це його стартовий блок і для нього дані будуть 

у будь-якому випадку. Далі всі доступні дані розпо-

діляються по спеціальних блоках. Це може бути 

блок комплектації номера, послуг, які надаються на 

території готелю чи інформації по харчуванню. Зру-

чно такі дані представляти у вигляді графа, де стар-

товою вершиною є готель, а інші блоки спускаються 

від цієї вершини донизу (див. рис. 2). 

 
 

Рисунок 2– Граф розбиття опису на блоки і шаблони 
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На рис. 2 вершина A  являє собою  перший блок 
опису готелю, так би мовити «початкова» вершина, 
опис по якій буде завжди, адже це безпосередньо 
назва готелю. Всі вершини B  – блоки, які можуть 

далі включатись до опису. Змінною n  позначено їх 

кількість. Вершини C  – це окремі шаблони, якими 

може бути представлений опис блоку. Змінною m  

позначена кількість всіх шаблонів блоку. У кожної 

із вершин B  та C  є свої умови, які накладаються на 

вхідні дані. Блок може бути доданий до опису лише 
у випадку, коли наявні всі необхідні для його шаб-
лонів вхідні дані.  

Граф, представлений на рис. 2, є ланцюгом Мар-
кова, адже складається із послідовності випадкових 
подій (вузлів), в якій ймовірність кожної події зале-
жить лише від стану, в якому процес знаходиться в 
поточний момент і не залежить від більш ранніх 
станів [2]. Ланцюг визначається наступними харак-
теристиками: 

1. Множиною станів S ; 

2. Вектором початкових ймовірностей 
0

p


; 

3. Матрицею перехідних ймовірностей P . 

Усі описані категорії вершин графа, представле-

ного на рис. 2, і є множиною станів ланцюга. Поту-

жність множини станів для кожного окремого про-

цесу генерування опису готелю буде різною і зале-

жатиме від наявності необхідної кількості даних для 

представлення певного блоку чи шаблону. Ймовір-

ності переходів між початковою вершиною та бло-

ками B визначається за такими показниками, а саме: 

- 
iVD  – кількість вхідних даних для i -го блоку 

при описі готелю; 

- ik  – коефіцієнт важливості додавання i -го 

блоку в опис готелю; 

- 
iSD – статистичний показник кількості вжи-

вання i -го блоку при попередніх описах готелів (на 

самому першому кроці, коли статистика відсутня, 

цей показник по кожному блоці дорівнює 1).  

Показник імовірності переходу від початкового 

стану  до стану iB  визначається за формулою: 
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Кожен із блоків B  може бути представлений 

шаблоном С. Так як і блоки, шаблони мають свої 
умови для відбору. Серед всіх шаблонів, які за умо-
вами підходять до представлення блоку, вибираєть-
ся один випадковим чином. Ймовірність викорис-
тання того чи іншого шаблону визначається наступ-
ним чином: користувач проставляє цілі числа в яко-
сті ймовірності шаблону, а ймовірність використан-
ня одного шаблона з набору є відносною до ймовір-
ностей використання інших. Сумарна імовірність 
використання всіх шаблонів із набору дорівнює 1. 

На вихід подається масив із діапазонів ймовірно-
сті відносно суми всіх ймовірностей і сама сума 
ймовірностей. Розглянемо процес визначення імові-

рності використання певного шаблону на прикладі. 
Наприклад, є три шаблони. Ймовірність, проставле-
на користувачем, кожного із них рівна 2, 40 і 60 від-
повідно. Сумарна «ймовірність» рівна 102. Число 
102 є ніщо інше як сумарна імовірність (=1) викори-
стання кожного шаблону із множини, а імовірність 
вказаних шаблонів і є частками цієї сумарної імові-
рності. Частки мають свої діапазони в межах суми. 
Схематично це зображено на рис. 3(а). 

Щоб визначити, який із шаблонів буде викорис-
таний треба взяти випадкове число в діапазоні 
[1…102]  і передати його в функцію 
_choice_from_group_probability разом із інтервалами 
кожного із шаблонів. Припустимо, що наше випад-
кове число із того інтервалу дорівнює 71. Інтервали 
передаються списком і функція циклом проходить 
кожен із інтервалів і порівнює число 71 з межами 
інтервалу. В результаті всіх цих операцій вибрано 
третій шаблон так як 71 належить до діапазону 
[61…101]. Для представлення ймовірності вибору 
вказаного шаблону перетворимо всі цілі величини у 
частки відносно 1.  Аналогічна схема але з інтерва-
лами, об’єднання яких рівне 1 проілюстрована на 
рис. 3(б). Значення 71 відносно 102 має частку 0,7. І 
як і в попередньому випадку визначає що буде виб-
рано третій шаблон.  

 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок 3 – Схема розподілу ймовірності 
використання шаблону 

 
Побудуємо, для прикладу, ланцюг Маркова, який 

представляє процес генерування опису готелю на 
основі  вхідних даних по 5 блоках, кожний з яких 
має по 2 шаблони і припустимо, що ці шаблони є 
рівноцінними і ймовірність вибору одного з них 
рівна 0,5. 

У табл.1 представлені необхідні дані для визна-
чення ймовірностей переходів від початкового стану 
ланцюга до станів ланцюга, які є блоками опису го-
телю, за формулою (2). 

 



ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2018 (113) 

38 

Таблиця 1 – Вхідні дані для визначення імовірності 
переходу від початкового стану до стану,  

що є блоком iB  

Назва блоку iVD  ik  iSD  iP0  

Номери 5 1 100 0,3 

Харчування 7 0,5 90 0,26 

Проїзд 3 0,5 60 0,17 

Паркінг 2 0,2 80 0,13 

Розваги 5 0,2 40 0,14 




n

i 1

 22 2,4 370 1 

 
Ланцюг Маркова, побудований для цього прик-

ладу, зображений на рис. 4.  
 
 

Матриця перехідних ймовірностей для ланцюга 
набуде вигляду: 
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Рисунок 4 – Ланцюг Маркова для прикладу 
 

Однак досить часто виникає ситуація, коли одні 
блоки вибираються рідше від інших в міру того, що 
для них часто не вистачає вхідних даних. Щоб уни-
кнути такої ситуації необхідно обов’язково вести 
статистику використання блоків. Коли буде чітке 
бачення ситуації, можна буде деяким блокам роз-
ширити кількість доступних шаблонів, а деякі мож-
ливо замінити.  

Текст генерується по шаблону. В шаблоні спеці-
альними вставками вказується, що і як представити. 

На даний момент є три типи вставки: 
1. Підстановка змінної. Вважається, що зна-

чення змінної перебуває в готовому стані. 
2. Підстановка з вибором одного із значень, 

задається список значень серед яких треба вибрати 
одне. Змінна з пункту 1 може фігурувати в списку. 

3. Виконання функції. В окремих випадках 
треба на місці перетворити змінну.  

Наприклад форматування дати, числа, визначен-
ня форми слова відносно числа з яким пов’язана 
змінна, встановлення першої літери великою тощо. 

Розширює цей список перелік функцій перетворення 
змінної пов’язаної з морфологію. Функції склею-
вання масиву через сепаратор. 

Порядок виконання підстановок має значення. 
Так як результат одної функції може бути вхідними 
даними для іншої або для вставки виду – підстанов-
ка з вибором одного із значень. 

Розглянемо послідовність операцій, яка викону-
ється при відборі блоків, шаблонів блоків і безпосе-
редньо процесу генерування опису блоку по шабло-
ну. Послідовність цих дій представлена на рис. 5 [6]. 
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Рисунок 5 – Блок-схема роботи алгоритму генерації 
опису 

 
Код функцій, задача яких полягає у виборі одно-

го шаблону із множини можливих, представлений 
нижче. 

def choice_tpl_by_probability(list_tpl, vars_tpl): 
    group = _group_tpl_by_id(list_tpl, vars_tpl) 
    return _choice_from_group_probability(group, 

random.randint(1, group[1])) 
 
def _group_tpl_by_id(list_tpl, vars_tpl): 
    probability_list = [] 
    max_num_probability = 0 
    for item in list_tpl: 
        if not item.get('conditions', False) or 

validate_conditions( 
                item.get('conditions'), vars_tpl 
        ): 
            probability = item.get('probability', 1) 
            probability_list.append((max_num_probability, 

max_num_probability + probability, item)) 
            max_num_probability += probability 
 
    return probability_list, max_num_probability 
 
def 

_choice_from_group_probability(group_probability, 
num_probability): 

    probability_list, max_num_probability = 
group_probability 

    if max_num_probability: 
        for start_prob, end_prob, item in probability_list: 
            if start_prob < num_probability <= end_prob: 
                return item 

 

Викликається функція choice_tpl_by_probability. 

Вона є публічною і саме вона використовуються в 

генераторі. Сама ж функція для своєї роботи 

використовує дві приватні, які займаються 

опрацюванням масиву шаблонів, які передаються на 

вибір. Функція _group_tpl_by_id із масиву всіх 

шаблонів відбирає тільки ті, які проходять перевірку 

на умови шаблону і паралельно запам’ятовує 

ймовірність їх використання. Ця ймовірність 

прописана в шаблоні. Та якщо користувач забув 

вказати її при створенні шаблону, то її значення по 

замовчуванню буде рівне 1.  

Схема взаємодії модулів програми, зокрема рух 

даних між ними та базою даних, представлена на 

рис. 6. Зокрема модуль TGen – головний модуль 

програми. Він приймає дані від модулів Selectors і 

займається саме генерацією тексту по шаблонах [7]. 

 
Рисунок 6 – Схема організації модулів програми 

 

Це основний модуль всієї програми. Він працює 

з морфологією і шаблонами. Для морфології до про-

грами підключено сторонню бібліотеку pymorphy 

[8]. Pymorphy – це морфологічний аналізатор для 

слів. Він може: 

- приводити слово до нормальної форми; 

- приводити слово до потрібної форми (напри-

клад поставити слово у множину чи потрібний від-

мінок); 

- повертати інформацію про слово (рід, форма, 

відмінок). 

При роботі використовує словник OpenCorpora, а 

для незнайомих слів будуються гіпотези [9]. Ліцен-

зований під MIT, що дозволяє вільно використову-

вати його в роботі. Розглянемо функції модуля з 

використанням цього розширення. Функція 

_take_word_form відповідає за отримання потрібної 

форми слова. 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import pymorphy2 

MORPHY = pymorphy2.MorphAnalyzer() 

def _take_word_form(word, form): 

    for item in MORPHY.parse(word): 

        word_form = item.inflect({form}) 

        if word_form: 

            return word_form.word 

    return word 

Розглянемо приклади генерування описів. Всі те-

сти будуть проведені по готелю Beach Albatros 

Resort, який розташований в курорті Хургада, Єги-

пет. Профіль цього готелю представлений на рис. 7. 
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Рисунок 7 – Профіль готелю Beach Albatros Resort 

 

В конструктор генератора переданий такий кон-

текст. 

placesList = [u'Большой аквариум Хургады', 

u'Дайвинг-центр Colona Divers', u'Лунный пляж', 

u'Музей песчаных скульптур Sand City'] 

    places = u" и ".join([u", ".join(placesList[0:-1]), 

placesList[-1]]) 

    servicesList = [u'Обслуживание номеров', 

u'Парковка', u'Парковка автомобиля служащим 

отеля', u'Лифт', u'Круглосуточная рецепция']; 

    services = u" и ".join([u", ".join(servicesList[0:-1]), 

servicesList[-1]]) 

    print gen.generate_text( 

        ['Heading', 'Services', 'Places'], 

        { 

            'city': u'Хургада', 

            'distance': '27800', 

            'first_sea_line': '1', 

            'name': u'Beach Albatros Resort', 

            'type': u'Гостиничный комплекс', 

            'places': places, 

            'places_count': '4', 

            'services': services, 

            'services_count': '5' 

        }) 

Ось такий фрагмент коду склеює список однорі-

дних елементів через кому, а останній елемент через 

“і”. 

u" и ".join([u", ".join(placesList[0:-1]), placesList[-

1]]) 

В генератор такий фрагмент передається вже го-

товим тому, що методи рендеру в текст шаблону не 

можуть вкраплювати такий тип, як list. Вони пра-

цюють з примітивними типами як рядок чи число.  

Для цього прикладу були підготовані шаблони 

тексту, умови і ймовірності, яких показано в табл. 2. 

Даних, які передані для генерації опису блоку 

вистачає для показу всіх шаблонів крім першого. 

Перший орієнтований на те, що готель розташова-

ний не далеко відносно центру міста. Цей готель під 

дану умову не підлягає. Проте для нього можна за-

стосувати шаблон заголовку із зазначенням, що го-

тель розташований в районі першої берегової лінії. 

Отже в результуючому тексті опису будуть предста-

влені всі три блоки. Після першого запуску отрима-

ли опис представлений нижче. 

 

Таблиця 2 – Таблиця з шаблонами блоків 

Блок Умова 
Ймовір-

ність 
Шаблон 

Заго-

ловок 

distance 

> 10 and 

distance 

< 20 

40 

<name~inflect_case:nomn~ca

pfirst> {разместил-

ся|расположен|находится} в 

[distance] от центра 

<city~inflect_case:gent~capfi

rst>. 

Заго-

ловок 

first_sea

_line == 

1 

40 

<name~inflect_case:nomn~ca

pfirst> {разместил-

ся|расположен|находится} в 

<city~inflect_case:gent~capfi

rst> на первой береговой 

линии. 

Заго-

ловок 
– 20 

Отель 

<name~inflect_case:nomn~ca

pfirst> {разместил-

ся|расположен|находится} в 

<city~inflect_case:loct~capfir

st>. 

Сер-

віси 

services

_count 

> 2 

40 

К удобству гостей непода-

леку можно посетить {мно-

жество|много} местных 

достопримечательностей 

таких, как <services~lower>. 

Сер-

віси 

services

_count 

> 2 

70 

Этот <type~lower> предла-

гает {множест-

во|много}первоклассных 

удобств, таких как 

<services~lower>. 

Міс-

ця 

places_c

ount > 2 
40 

К удобству гостей непода-

леку можно посетить мно-

жество местных достопри-

мечательностей таких, как 

<places>. 

Міс-

ця 

places_c

ount >1 
20 

Рядом с <name~capfirst> 

находятся такие достопри-

мечательности, как 

<places>. 
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Отель Beach Albatros Resort находится в Хурга-

де. Этот гостиничный комплекс предлагает мно-

жество первоклассных удобств, таких как обслу-

живание номеров, парковка, парковка автомобиля 

служащим отеля, лифт и круглосуточная рецепция. 

К удобству гостей неподалеку можно посетить 

множество местных достопримечательностей 

таких, как Большой аквариум Хургады, Дайвинг-

центр Colona Divers, Лунный пляж и Музей песча-

ных скульптур Sand City. 

Логічно припустити, що після наступного запус-

ку генератора опису по тих же вхідних даних отри-

маємо, дещо інший текст опису. Текст опису після 

другого запуску представлений нижче. 

Beach Albatros Resort расположен в Хургада на 

первой береговой линии. Рядом с Beach Albatros 

Resort находятся такие достопримечательности, 

как Большой аквариум Хургады, Дайвинг-центр 

Colona Divers, Лунный пляж и Музей песчаных ску-

льптур Sand City.Этот гостиничный комплекс пре-

длагает много первоклассных удобств, таких как 

обслуживание номеров, парковка, парковка автомо-

биля служащим отеля, лифт и круглосуточная ре-

цепция. 

На рис. 8 представлено як вписується цей опис в 

профіль готелю [10]. 

Для того, щоб порівнювати описи генеровані ге-

нератором з описами, які були доступні по деяким 

готелям, в адміністративному розділі проекту 

hotelsbroker реалізовану сторінку зі співставленням 

двох описів. Теоретично дані у них мають співпадати, 

особливі ті, що стосуються сервісів та комплектації. 

На рис. 9 представлено приклад такого співставлення. 

У такій перевірці є ще одне призначення. Не всі 

згенеровані описи ідеальні. Приблизно 1% усіх опи-

сів  містить деякі неточності або моменти дублю-

вання і в цьому розділі можна відредагувати його 

вручну, щоб таким чином виправити проблему або 

згенерувати опис повторно.  

 

 

Рисунок 8 – Опис готелю в профілі на проекті HotelsBroker 
 

 
Рисунок 9 – Співставлення генерованих описів із раніше написаними редактором 



ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2018 (113) 

42 

ВИСНОВКИ. В роботі розглянуто основні мето-

ди, підходи та практичні реалізації задачі генерації 

описів. Зокрема розглянуто рішення компанії 

MeanoTek, які пропонують генерувати текст за пра-

вилами формальної граматики і нейронних мереж. 

Описано також метод ланцюгів Маркова, як інстру-

менту поширення варіативності текстів.  

Розроблено підхід, що поєднує механізм генера-

ції описів по шаблонах, та ланцюг Маркова для ви-

бору шаблонів для розширення варіативності опи-

сів. 

Наведено опис етапу підготовки вхідних змінних 

для генерації опису готелю. Представлено перелік 

всіх даних, які можуть бути використані в процесі 

генерації.  

На основі пропонованого підходу розроблено ал-

горитм генерації опису готелю, який використовує  

як шаблони так і ланцюгі Маркова. Опис готелю 

подано у вигляді графа, основною вершиною якого є 

назва готелю. Наведено умови переходу до гілок та 

приклад розрахунку ймовірностей переходу до шаб-

лону. Показано блок-схему роботи алгоритму гене-

рації опису готелю.  

Описана програмна реалізація підсистеми гене-

рування описів готелів на прикладі системи пошуку 

готелів “Hotelsbroker”. Наведені приклади результа-

тів роботи генератора описів готелів.  
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Purpose. The work is devoted to the problem of information presence of hotels with which the tour agency co-

operates. In a significant part of the hotels, there is no text description for presentation in the profile of the hotel. But 

there are sets of structured data that characterize the hotel and using which you can form a text description of the hotel. 

The actual task is to create an automated system for describing hotels through a large volume of work that is 

unprofitable either economically or in time in case it is performed by a person or even a group of people. The problem 

can be solved in two ways. The first one is the person (editor) writes all the descriptions of the hotels that are missing. 

The second one is to automate the task with a computer program. Methodology. Nowadays such tasks are solved by 

means of many methods, in particular, methods of artificial intelligence, Markov chains methods, etc. However, the 

main disadvantage of all such methods is that they cannot perform tasks with the desired level of quality of the 

generated description. To improve the quality of the generated text proposed to use a modified algorithm for generating 

a description of the object based on templates using the Markov chains. Findings. The stage of preparation of input 

variables of the hotel description generator is presented. A list of all data that can be used during the generation process 

is presented. An algorithm for generating hotel descriptions based on templates using the Markov chains was 

developed. The hotel description is presented in the form of a graph whose main peak is the name of the hotel. The 

conditions for switching to the branches and the probability of transition to the template are given. The block diagram 

of the algorithm of hotel description generation is shown. Originality. Within the work, for the first time, an algorithm 

for the automatic generation of a description of an object for a set of data of its characteristics is developed on the basis 

of templates using the method of the Markov chains. Practical value. A subsystem is developed which can 

automatically prepare input data for the object from all available providers and generate a text description of this object 

according to the characteristics available to it using templates. As a result, the uniqueness of the source text is increased 
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due to the splitting of text templates into high order links in the Markov chain.. Сonclusions. The article describes the 

structure of the description of hotels for a better understanding of the specifics of their work. It is shown the expediency 

of breaking the description into blocks and briefly given examples of their description. The approaches and methods for 

automation of generation of descriptions are given. In particular, the solutions of the companies MeanoTek and 

Rambler Travel, as well as the method of the Markov chains. Proved the expediency of using templates in the 

generation of descriptions and suggested to use Markov chains to increase the variability of descriptions. An algorithm 

for generating hotel descriptions based on templates using the Markov chains was developed. Using the block diagram 

the algorithm of the generator is shown. It's described the program implementation of the subsystem of generating hotel 

descriptions on the example of the hotel search system "Hotelsbroker". 

Key words: template, Markov chain, description generation, algorithm, block diagram, program. 
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