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Дисертацію присвячено дослідженню проблем обробки природномовних 

текстів, а саме: автоматичної інтелектуальної обробки усного та писемного 

мовлення і побудові спеціалізованих моделей, орієнтованих на флективні мови в 

областях розпізнавання зображень текстів та усного мовлення, автоматичного 

морфолексичного аналізу, передсинтаксичного аналізу, визначення авторства тощо. 

Спочатку алгоритми обробки природномовних текстів розроблялися для 

англійської мови, але при перенесенні методів опрацювання з аналітичних мов на 

флективні – результати виявилися гіршими. Особливістю флективних мов є велика 

кількість словоформ. Українська та російська мови належать до класу флективних 

мов, у яких більшість граматичних ознак слів визначається формою слова, у першу 

чергу його закінченням. Це значно погіршує можливості моделей, які спираються на 

послідовності елементів мовлення (як-то приховані марковскі моделі) для 

моделювання явищ у мові, у першу чергу через збільшення кількості мовних явищ 

та зменшення частот окремого явища для текстів однакового розміру. Також розлога 

парадигма словозміни значно погіршує можливості визначення канонічних форм і 

граматичних характеристик для нових (невідомих системі обробки текстів) слів, що 

у свою чергу негативно позначається на роботі всіх наступних алгоритмів. 

У дисертаційній роботі досліджено структуру слів української мови і 

структуру типових граматичних конструкцій. Висунуто гіпотези про взаємозв'язок 

між елементами мови на рівнях морфології та синтаксису, відібрано і 

проаналізовано відповідні взаємозв'язки. Обґрунтовано вибір ознак і зв'язків для 

подальшого використання. 
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Проаналізовано основні проблеми, які виникають при евристичному 

морфолексичному аналізі. Розроблено оптимізований алгоритм евристичного 

морфолексичного аналізу, який використовує в якості джерела даних окреме слово, 

словник тексту і безпосередній контекст слова, у залежності від того, який обсяг 

даних про слово можна отримати з тексту. За допомогою комп'ютерного 

експерименту показано високу якість роботи алгоритму. 

Проаналізовано моделі тексту на рівні морфем і фонем та отримано новий 

критерій визначення авторства на основі ознак, які можна охарактеризувати як 

ознаки милозвучності тексту. Ці ознаки легко обчислюються та слабо 

контролюються свідомістю авторів текстів. Сам по собі критерій дає помірну 

точність визначення авторства, але добре працює у якості доповнення до інших 

критеріїв визначення авторства, які використовують інші ознаки. 

Для поліпшення якості моделей, заснованих на послідовностях слів тексту, 

розглянуто розділену модель на  граматичних і лематичних класах. Така модель 

дозволить обробляти синтаксичні та семантичні залежності окремо, можливо, навіть 

з використанням різних методів. 

Проведено експерименти, які перевіряють можливість оптимізації якості 

моделі мови для розділеної моделі. Як критерій якості використано оцінку ентропії 

моделі, отриману на корпусі текстів. Досліджено частотну фільтрацію та відбір за 

термінологічною стійкістю. На основі розділеної моделі розроблено метод 

рекомбінування для отримання згладженої моделі мови текстів як n-грамної моделі 

мови на словоформах. Для методу рекомбінування сформульовано межі придатності 

у вигляді теорем про структуру граматичних і лематичних класів для слів, які 

повинні входити до словника тексту, для якого будується рекомбінована модель. 

Для оптимізації моделі шляхом підбору елементів використано генетичний 

алгоритм. Проведено комп’ютерні експерименти, які перевіряють дієвість 

згладженої моделі для флективних мов, на прикладі української мови. 

Ключові слова: n-грами, приховані марковські моделі, флективні мови, 

евристичний морфолексичний аналіз, визначення авторства, розподілена модель, 

фільтрація, згладжування, граматичні класи, лематичні класи. 



 

4 
 

ABSTRACT 

Taranukha V.U. Models and Algorithms for Natural Language Text Processing 

Adapted for Inflected Languages. – Qualifying scientific research paper, manuscript 

copytight. 

Thesis for awarding the degree of Candidate of Physics and Mathematics (Doctor of 

Philosophy). Speciality 01.05.03. – Theoretical Foundations of Informatics and 

Cybernetics. – Kyiv Taras Shevchenko National University. – Kyiv, 2017. 

This research focuses on the challenges of the natural language text processing, such 

as automatic intelligent processing of oral and written speech and developing specialized 

models focused on Slavic languages in the areas of OCR and speech recognition, 

automatic morphological analysis, pre-syntactic analysis, authorship detection, etc. based 

primarily on the sequence models, such as hidden Markov models. 

While initially quite successful NLP algorithms were developed for the English 

language, the transfer of the algorithms from analytical languages to the inflected ones 

yielded rather disappointing results. 

The inflected languages boast a wide word-formation paradigm for an individual 

word. The Ukrainian and Russian languages belong to the class of the inflected languages 

where grammar markers hinge upon the word form, primarily upon the flexion. This fact 

impairs the capacities of the sequential models (such as hidden Markov models) for 

modelling linguistic phenomena, primarily due to the increase in their number and the 

decrease in the frequencies of an individual phenomenon for the texts of same size. 

Furthermore, the extensive word changing paradigm complicates identifying canonic 

forms and grammatical features of new (hitherto-unknown to the text processing system) 

lexical units, which negatively affects the operation of all the subsequent algorithms that 

make use already available morphological and lexical analyses results. 

The dissertation paper looks into the word-building structure of the Ukrainian 

language along with the structure of the typical grammar patterns. It puts forward the 

hypotheses of interconnection between language elements at the morphological and 

syntactical levels, samples and analyses corresponding relations to be used further. 
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The major issues are analysed that arise at the stage of heuristic morpholexical 

analysis. An optimized algorithm has been developed for heuristic morphological and 

lexical analysis that uses as data sources isolated words, text vocabulary and immediate 

context – depending on the possible data that can be elicited from a text in question. The 

computer experiment has proved the algorithm to be highly efficient both in identifying 

canonical word forms, and in defining grammar features. 

The morpheme and phoneme-level text model analysis has produced a new criterion 

for authorship detection that rests upon the features of text euphony. These features are 

hard to be controlled by the text’s author. These features are easy to be calculated, which 

simplifies the construction of the algorithms to be used. The algorithm per se assures 

moderate precision in identifying authorship, but it works well as a complimentary 

criterion to the other tools of authorship detection that employ other characteristics. 

To enhance the quality of the models based on word consequences in a text, a model 

separated at the syntactic and semantic levels was considered. The model will allow for 

independent processing of syntactic and semantic dependencies, with possible enjoyment 

of various methods. 

The experiments have been conducted to check possible model optimisation for a 

separated language model. The corpus-based model entropy assessment is used as a 

quality criterion. Frequency filtering has been looked into and terminology resilience has 

been screened. The separated model led to developing a recombination method for 

producing a smoothed language model of texts as an n-gram language model on word 

forms. For the recombination method, the eligibility limits have been defined as theorems 

on the structure of grammatical and lemmatic classes for words that are to be included in 

the text vocabulary for which a recombined model is built. To optimise the model the 

genetic agorithm is used. As a case study for the Ukrainian language, numerical 

experiments to verify the effectiveness of the smoothed model have been conducted. 

Keywords: n-grams, hidden Markov models, inflected languages, heuristic 

morphological analysis, authorship detection, distributed model, filtering, smoothing, 

grammartical classes, lematic classes. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Обробка природномовних текстів є однією з важливих 

теоретичних і прикладних задач сучасних інформаційних технологій. Переклад, 

визначення тематики, реферування, розпізнавання мовлення досліджувалися 

починаючи з 70-х років 20-го століття. Зростання технічних можливостей 

збереження інформації, швидкості її обробки, накопичення великого обсягу текстів 

у цифровому вигляді, реформування державного апарату, перехід до електронного 

документообігу, електронного уряду збільшують потребу в сучасних методах 

обробки природномовних текстів. 

Складна сутність мови з великою кількістю властивостей стала причиною 

розробки різнорідних математичних моделей для вирішення задач обробки 

природномовних текстів.  

Оптимістичні прогнози потужності ЕОМ, роботи В.М. Глушкова та 

О.А. Летичевського сприяли розробці методів розпізнавання текстів. Однак ці 

результати  не гарантували можливості перенесення методів з однієї задачі на іншу, 

з обробки писемного мовлення на усне і навпаки. З цією метою Ф. Джелінек ввів до 

вжитку серед комп’ютерних лінгвістів апарат прихованих марковських моделей, 

розвивали цей напрямок Л. Рабінер, А. Вітербі, Л. Баум, Л. Уелш та ін. Серед 

розробників, що працювали зі слов’янськими мовами, відзначилися Т.К. Вінцюк та 

Є.К. Людовик.  Спільним для цих підходів є використання n-грам (послідовностей з 

n елементів тексту) зібраних з відповідних наборів текстів. Для оптимізації n-

грамних моделей мови використовувалися різні підходи. П. Браун та Р. Мерсер 

виділяли кластери класів на одиницях більших ніж фонеми. І. Гуд, С. Катц, 

Р. Кнесер займалися  згладжуванням моделей мови. Вирішення цих задач було 

необхідне для визначення граматичних характеристик (класів) та розпізнавання 

мовлення, шляхом виділенні та класифікації слів і послідовностей слів, що 

найкраще відповідають мовному сигналу. 

Існує велика кількість суттєвих відмінностей між романо-германськими і 

слов’янськими мовами: слов’янські мови утворюють групу синтетичних 
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(флективних) мов і наділені відчутною свободою порядку слів у реченні, інформація 

про потенційні зв’язки слова зберігається у структурі самого слова. Особливістю 

застосування n-грамних моделей мови передбачається щоб навчальний набір текстів 

містив значну кількість даних про частоти n-грам (словосполучень). Спочатку 

алгоритми розпізнавання розроблялися для англійської мови але при перенесенні 

методів з аналітичних мов на флективні, результати виявилися гіршими, внаслідок 

вільного порядку слів у реченні та великої кількості словоформ, що значно збільшує 

простір станів та зменшує частоту, а відтак і достовірність, окремої n-грами. Крім 

того, граматичні та морфологічні ознаки у флективних мовах у першу чергу 

закодовані у самих словах, і лише частково – у порядку слів. Таким чином, виникла 

необхідність у модифікації моделей мови та алгоритмів обробки текстів для 

флективних мов.  

Дослідження задач комп’ютерної лінгвістики в першу чергу для слов’янських 

мов проводяться під керівництвом А.В. Анісімова на кафедрі математичної 

інформатики. О.О. Марченко та О.В. Порхун будували лінгвістичні онтологічні баз 

даних, розроблювали систему визначення авторства, вдосконалювали метод 

невід’ємної матричної факторизації для побудови лінгвістичних баз даних. 

Проте, не досліджувалися  ще задачі, що вимагають оптимізація моделей 

мови, для використання якомога більшого обсягу інформації з тексту, що і визначає 

актуальність дисертаційної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

дослідження за темою дисертації проводились на кафедрі математичної 

інформатики факультету кібернетики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка в рамках: 

1) Державної науково-технічної програми “Образний комп’ютер”, зокрема, у 

науково-дослідних роботах за договорами: 

 № 03ДП015-01 “Розробити інформаційну технологію синтезу, аналізу, 

реферування, пошуку і смислової інтерпретації текстової інформації та 

смислового перекладу текстової інформації з однієї мови на іншу” (№ 
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держреєстрації 0103U005499). Замовник – Міністерство промислової 

політики; 

 № 04ДП015-06 “Розробити експериментальну комп'ютерно-лінгвістичну 

технологію змістовного аналізу текстової інформації” (№ держреєстрації 

0104U004834). Замовник – Міжнародний науково-навчальний центр 

інформаційних технологій та систем; 

 № 06ДП015-05 “Розробити ескізний проект системи мультилінвістичної 

фільтрації та семантичного аналізу текстової інформації на базі 

мультилінгвістичної бази знань типу WordNet” (№ держреєстрації 

0106U006685). Замовник – Міжнародний науково-навчальний центр 

інформаційних технологій та систем; 

 № 07ДП015-04 “Розробити систему смислового контекстного аналізу 

текстових документів на основі онтологічної бази знань” (№ держреєстрації 

0107U003920). Замовник – Міжнародний науково-навчальний центр 

інформаційних технологій та систем; 

 № 08ДП015-07 “Розробити системи смислової  класифікації, рубрикації та 

кластеризації природно мовних текстових документів на основі   

семантичного аналізу” (№ держреєстрації 0108U007255). Замовник – 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. 

         2) науково-технічних робіт за договорами: 

 № 05ДП015-03 “Створення технології комп’ютерно – лінгвістичної обробки 

текстової інформації на природній мові” (№ держреєстрації 0105U008126). 

Замовник – Міністерство освіти та науки України; 

 № 07ДП015-06 “Створення глобальної  україномовної  лексико-семантичної 

онтологічної бази лінгвістичних знань та розробка пакету програм 

інтелектуальної обробки текстових документів” (№ держреєстрації  

0107U006801). Замовник – Міністерство освіти та науки України. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методу 

оптимізації моделей мови для розпізнавання, розробка алгоритмів евристичного 
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морфолексичного аналізу, розробка супровідних алгоритмів на основі аналізу 

властивостей моделей мови для слов’янських мов. 

Відповідно до сформульованої мети визначено основні завдання роботи: 

 дослідження структури внутрішньотекстових залежностей;  

 побудова оптимальних моделей представлення внутрішньотекстових 

залежностей на рівнях морфем і лексем;  

 розробка оптимізованого алгоритму евристичного морфолексичного аналізу;  

 вивчення можливостей використання результатів роботи евристичного 

морфолексичного аналізу в оптимізованій моделі внутрішньо текстових 

залежностей; 

 проведення експериментів, що показують дієвість оптимізованих моделей та 

алгоритмів; 

 розробка програмних засобів, які використовують вищезгадані алгоритми та 

моделі. 

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є моделі та алгоритми обробки 

текстів природною мовою, адаптовані для слов’янських мов, предметом 

дослідження – алгоритми евристичного морфолексичного аналізу, моделі опису 

мови для розпізнавання мови та методи оптимізації моделей для отримання кращого 

розпізнавання. 

Методи дослідження - методи теорії імовірності, методи комбінаторної 

оптимізації, теорії прийняття рішень, штучного інтелекту тощо. 

Дослідження існуючих алгоритмів розпізнавання показали, що найбільш 

доцільним для оптимізації розпізнавання буде оптимізація основного джерела даних 

алгоритму розпізнавання – бази знань про зв’язки у мові. Завдяки аналізу умов 

роботи алгоритмів евристичного морфолексичного аналізу було з’ясовано, що в 

тексті  є додаткові недосліджені джерела даних, які дозволяють підвищити точність 

визначення морфолексичних характеристик. 

. Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних 

результатів полягає у наступному: 



 

16 
 

1. Досліджено структуру взаємозв’язків у тексті з метою виділення ознак, 

придатних для морфолексичного аналізу.  

2. Розроблено оптимізований евристичний алгоритм морфолексичного аналізу. 

Проведено комп’ютерні експерименти, які доводять ефективність 

оптимізованого евристичного алгоритму. 

3. На основі результатів порівняння моделей морфемного рівня досліджено 

властивість мелодійності тексту та сформульовано критерій визначення 

авторства для слов’янських мов, який спирається на рефлекторні звички мовця 

при формулюванні думки та мелодійність тексту. Проведено комп’ютерні 

експерименти, які показують ефективність критерію мелодійності тексту для 

визначення авторства. 

4. Розроблено систему визначення авторства на основі критерію мелодійності 

тексту. 

5. Досліджено новий метод оптимізації моделі мови, заснованої на марковських 

ланцюжках, для використання в обробці слов’янських мов, який полягає у 

декомпозиції моделі мови на модель синтаксичного рівня, модель рівня 

семантики ланцюжків лем та подальшу побудову оптимізованої об’єднаної 

моделі мови. 

6. Сформульовано та доведено теореми, які описують умови збереження та 

покращення якості об’єднаної моделі мови після застосування методу 

оптимізації. 

7. Досліджено вплив фільтрації як допоміжного засобу оптимізації моделі мови, 

заснованої на марковських ланцюжках.  

8. Проведено комп’ютерні експерименти, що доводять ефективність нового 

методу оптимізації моделі мови для слов’янських мов. 

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у підвищенні 

якості евристичного морфолексичного аналізу, якості визначення авторства та, 

головне, якості розпізнавання мови та зображень текстів. 
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Критерій визначення авторства та алгоритм, який на ньому заснований, 

використовує ознаки, що слабо контролюються  свідомістю, якщо про них не знати, 

а отже, дозволяє надійніше віднаходити імітації в текстах. 

Алгоритм евристичного морфолексичного аналізу суттєво скорочує час 

післяобробки при ручному заповненні словника, та кількість хибних версій 

синтаксичного розбору – при автоматичному аналізі текстів.  

Метод оптимізації моделі відкриває шлях новому підкласу моделей, що будуть 

краще розпізнавати саме слов’янські мови, зокрема українську. 

Області використання: 

- Системи автоматичної та автоматизованої обробки текстів природною мовою, що 

передбачають використання морфолексичного аналізу – від поповнення словників 

до здобуття знань з тексту. 

- Системи розпізнавання зв’язного мовлення та зображень текстів. 

- Системи визначення авторства та системи визначення запозичень. 

 Особистий внесок здобувача. Усі основні результати дисертації автором 

одержано самостійно.  

У працях, опублікованих у співпраці з науковим керівником [4, 3, 2], професору 

Анісімову А.В. належить постановка задачі та участь в обговоренні результатів.  

У роботах [4, 3, 40] автор розробив алгоритми аналізу словоформ в групах, 

виконав програмну реалізацію алгоритмів та вніс модифікації.  

У роботах [37, 45] дисертант дослідив якість визначення авторства за 

допомогою аналізу звукового представлення писаного тексту, дійшов висновку про 

придатність цього критерію в якості допоміжного для визначення авторства. 

Ідея та реалізація робіт [40, 41, 42, 44] повністю належить автору.  

У роботі [41] дисертант побудував оцінку для елементів стандартної моделі і 

виконав основні обчислення для аналізу покращення якості розпізнавання шляхом 

фільтрації зайвих елементів моделі. У роботі [42] дисертант побудував первинну 

згладжену модель та виконав основні обчислення для аналізу покращення якості 

моделі оціненої за допомогою ентропії. Робота [44] присвячена розробці 



 

18 
 

теоретичних вимог до згладжування, що дозволяють опрацьовувати стандартну 

модель з мінімальними спотвореннями.  

У роботі [46] автору належить постановка задачі.  

У працях[54, 56, 57], опублікованих з колективом, автору належить частина 

практичного доробку.  

У роботі [39] дисертант продовжив дослідження особливостей згладженої 

моделі.  

Апробація результатів роботи дисертаційного дослідження. 

Основні результати роботи доповідалися та обговорювалися на наукових 

семінарах та конференціях, у тому числі на: 

1. Міжнародній конференції з автоматичного управління „Автоматика-2009” , 

м. Чернівці, 22–25 вересня 2009 р. 

2. Міжнародній конференції „Обчислювальний інтелект 2011 (Результати, 

проблеми, перспективи)” , м. Черкаси, 10–13 травня, 2011 р. 

3. Міжнародній науково-практичній конференції з програмування 

„УкрПРОГ’2014” , м. Київ, 20–22 травня , 2014 р.  

4. 19th International Conference on Application of Natural Language to Information 

Systems (NLDB'2014) – Montpellier, France, 18–20 June 2014  

5. 17th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2014)  Brno, 

Czech Republic 8–12 September 2014  

6. 9th International Conference on Natural Language Processing (PolTAL 2014) 

Warsaw, Poland 17–19 Sep, 2014 

7. Міжнародній науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та 

комп’ютерної техніки» (ПІКТ – 2016) м. Чернівці 21–24 травня, 2016 р. 

Публікації. За темою дисертації основні результати роботи викладено в 14 

друкованих роботах, загальним обсягом 6,9 умовних друкованих аркушів, з яких 8 – 

статті у наукових фахових журналах, рекомендованих ВАК України (особисто 

автору належить 2,5 д.а.). З них 3 виконано без співавторів та 2 статті – у науковому 

виданні, що входить до Scopus. Отримано 1 авторське свідоцтво. 
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РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МОДЕЛЕЙ ТА АЛГОРИТМІВ В 

ОБЛАСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ, ЗОБРАЖЕНЬ 

ТЕКСТУ І МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

Процес автоматичної інтелектуальної обробки мовлення передбачає 

багатоетапну процедуру, у якій етапи розпізнавання та аналізу слідують один за 

одним. У першому розділі проведено аналіз основних існуючих моделей і 

алгоритмів розпізнавання усної мови та зображень тексту, алгоритмів евристичного 

морфологічного аналізу. 

 

1.1. Основні підходи до автоматичного розпізнавання усного мовлення та 

зображень текстів 

 

Задача розпізнавання усної мови полягає у підборі оптимальної моделі слів та 

послідовностей слів, які є найбільш правдоподібними для розпізнаваного сигналу. 

Аналіз оглядових статей [111, 67, 48] показав, що більшість систем автоматичного 

розпізнавання усного мовлення або зображень текстів будується на основі декількох 

підходів. Це приховані марковські моделі, штучні нейронні мережі і динамічне 

програмування. 

Найбільш популярним математичним апаратом для автоматичного 

розпізнавання усної мови є приховані марковські моделі [26, 17]. Вони дозволяють 

вирішувати задачі розпізнавання усного мовлення чи зображень текстів [111, 48, 69], 

і на даний час переважна більшість систем розпізнавання будується на їх основі, 

через те що використання контексту дає переваги як у дикторонезалежності, так і в 

розпізнаванні зашумлених зображень. При цьому цей математичний апарат має 

серед своїх переваг можливість вільно змінювати розмірність досліджуваної 

одиниці – від звуку чи літери, до частини слова, слова чи групи слів. 

Решта методів має недоліки, що виражаються у їхній спеціалізованості та 

адаптації до конкретного джерела даних. Наприклад, тривалий час головним у 

розпізнаванні усного мовлення був підхід на основі динамічного програмування. Він 

дозволяє здійснювати порівняння мовного фрагмента із еталоном слова. Для 
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порівняння слова з еталоном треба шляхом деформації осі часу поєднати ділянки, 

що відповідають одним і тим же звукам(ознакам), виміряти відстані між ними і 

підсумувати ці відстані, взяті з деякими ваговими коефіцієнтами. Задача 

динамічного програмування зводиться до пошуку оптимального нелінійного 

узгодження двох відрізків мовлення. Математичний апарат базується на роботах Р. 

Беллмана та інших дослідників [8, 95]. В Україні першим почав займатися 

динамічним програмуванням в розпізнаванні мови Т.К. Вінцюк [11, 12]. У 

подальшому цей метод розвивався і використовується для різних задач[86]. 

Динамічне програмування допускає змістовну обробку [12], але внаслідок 

недостатньої потужності комп’ютерів, малих обсягів даних на даний час працюють 

лише обмежені моделі.  

Штучні нейронні мережі, які мають один або кілька прихованих шарів 

нейронів між входом і виходом мережі [14, 21], також використовуються при 

розпізнаванні мовлення – як звуків, так і зображень Поширеним є підхід, коли на 

входи нейронної мережі подаються вектори ознак мовного сигналу, а виходи мережі 

відповідають словам у словнику системи. При розпізнаванні зображень, особливо 

складних, додатково використовуються елементи, що поєднують символи в групи 

[100,98]. 

Машини опорних векторів є досить потужним механізмом, біля витоків якого 

стоїть Вапник В.Н. Метод придатний для розпізнавання як усного мовлення,  так і 

тексту [63,101,68], проте, аналогічно до більшості раніше згаданих способів, він 

переважно спирається на набір ознак, які є специфічними для конкретного джерела 

даних, а не на знання про мову. 

Аналогічно, вейвлет-аналіз сигналів [15] і системи моделювання людського 

вуха належать до спеціалізованих систем, тому в контексті даної роботи не 

становлять інтересу і не розглядаються. 
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1.2. Приховані марковскі моделі для розпізнавання усного мовлення та 

зображень текстів 

1.2.1. Основні задачі 

 

Основна математична задача полягає у виборі гіпотези фрази з максимальною 

ймовірністю, яка задається формулою Байеса [16] 

 

)|()(maxarg
)(

)|()(
maxarg)|(maxarg POPWP

OP

POPWP
OWPW

WW

  (1.1) 

 

де P(W|O) – імовірнісна оцінка послідовності істинних значень відносно 

послідовності спостережуваних сигналів, P(W) – імовірнісна оцінка послідовності 

істинних значень, P(O|W) – імовірнісна оцінка спостережуваних сигналів відносно 

послідовності істинних значень, P(O) – імовірність послідовності спостережуваних 

сигналів. Відповідні моделі оцінок створюються заздалегідь у процесі навчання, де 

вхідними даними є текстовий корпус та корпус спостережень, причому модель для  

P(O) можна не створювати. 

Формула (1.1) визначає ймовірність настання події (послідовності істинних 

значень) за умов, коли на основі спостережень відома лише деяка часткова 

інформація про подію. При цьому ми не обмежуємо істинні значення за природою, 

це можуть бути: записи слів, записи частин слів, записи звуків, зображення слів, 

зображення частин слів та зображення звуків. 

Виділяють два основних типи розпізнавачів: над словами та над фразами. 

Для повного визначення прихованої марковської моделі λ = (N,M,A,B,π) деякої 

мовної одиниці необхідно задати наступні параметри [16]: 

1) N, число станів (істинних значень) у моделі. Хоча стани приховані від 

спостерігача, у практичних завданнях станам або множинам станів приписується 

певний фізичний сенс (наприклад, фонема, слово тощо). Для позначення множини 

станів всієї моделі використовується запис S={S1,S2,..SN}, а поточний стан моделі в 

момент часу t позначається qt. 
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2) М, число різних спостережуваних сигналів, що можуть породжуватися моделлю, 

тобто розмір дискретного алфавіту. Спостережувані сигнали відповідають 

фізичному виходу системи, що моделюється. Вся множина допустимих 

спостережуваних сигналів (векторів) позначається як V={V1,V2,..VN}. Цей параметр 

необхідний для дискретних моделей, для неперервних моделей він не 

застосовується. 

3) Розподіл імовірностей переходів між станами (матриця перехідних ймовірностей) 

A={aij},  

де ai j= P[qt+1=Sj|qt=Si]. 

4) Розподіл імовірностей появи спостережуваних символів у стані j, B={bj(k)}, де 

bj(k) = P[ot=vk|qt=Si], причому o і v можуть бути векторами спостережень. 

5) Імовірнісний розподіл початкових станів π={πi} моделі, де πi=P[q1=Si]. 

У загальному випадку існує проблема, що виникає при використанні 

дискретних марковських моделей, яка полягає в тому, що в більшості практичних 

задач результати спостереження є неперервними сигналами (або векторами), а їх 

квантування за допомогою кодових книг може приводити до спотворень вихідного 

сигналу. У даній роботі основний акцент зроблено на рівні слів і фраз, а не на рівні 

звуків та зображень символів, тому ця проблема ігнорується. 

Існує три основні задачі, пов'язані з використанням прихованих марковських 

моделей[16]: 

Задача 1 (оцінка ймовірності). Нехай задана послідовність спостережень O = 

O1,O2,... OT. і модель λ. Як ефективно обчислити величину P(O|λ), тобто ймовірність 

появи цієї послідовності спостережень для даної моделі? Існує кілька способів 

оцінки правдоподібності. Найбільш широко застосовують алгоритми прямого-

зворотного ходу (forward-backward), а також алгоритми променевого пошуку (beam 

search) [31].  

Задача 2 (декодування). Нехай задані послідовність спостережень O = O1 O2.. 

OT. і модель λ. Як вибрати послідовність станів Q= q1,q2,...,qT, що в деякому сенсі 

буде оптимальною (наприклад, найкращим чином відповідатиме наявній 
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послідовності спостережень)? Для її вирішення застосовують алгоритм Вітербі [80, 

31]. 

Задача 3 (навчання). Яким чином потрібно підібрати параметри моделі λ, для 

того щоб максимізувати P(O|λ)? Завдання навчання моделі є вкрай важливим і в той 

же час найбільш важким.  

Мета навчання моделі полягає в тому, щоб за заданою послідовністю 

спостережень визначити метод підбору параметрів моделі з тим, щоб для 

модифікованої моделі імовірність появи вказаної послідовності спостережень 

максимізувалася. Проблемою є те, що доводиться застосовувати ітеративні 

алгоритми через брак аналітичного розв’язку. Більше того, маючи в розпорядженні 

деяку послідовність спостережень у якості навчальних даних, не можна вказати 

апріорі оптимальний метод оцінки параметрів моделі.  

Використовуючи ітеративні процедури: метод Баума-Уелша [76], ЕМ-метод 

[66] та інші, можна підібрати параметри моделі, щоб максимізувати ймовірність 

P(O|λ). Рекурсивний повтор процедури переоцінки параметрів, з використанням на 

новому кроці значення параметрів моделі, отриманих на попередньому кроці, 

дозволяє отримати модель, для якої ймовірність появи послідовності спостережень 

O зросте. Процедуру продовжують, поки не буде досягнуто деякої точки, у якій 

значення параметрів та функціоналу якості практично не змінюються Для 

оптимальності процедури пошуку важливим є питання вибору початкових значення 

параметрів заданої моделі для того, щоб локальний оптимум з найбільшою 

імовірністю збігся з глобальним оптимумом. 

Процедура оптимізації моделі. З досліджень відомо [94], що випадкові і 

рівномірно розподілені початкові оцінки параметрів π і A майже завжди дозволяють 

отримати оцінки, прийнятні для цих параметрів, рекурсивно. Для параметрів В 

хороші початкові оцінки є корисними у випадку дискретних спостережень. Хороші 

оцінки можна отримати шляхом кластеризації В, що послужило основою для ряду 

методів оптимізації моделі [60].  
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1.2.2. Статистичне моделювання мови. 

 

Основним компонентом системи розпізнавання усного мовлення чи 

зображення тексту є модель мови, яка використовується при генерації гіпотез фраз. 

Однією з найбільш популярних синтаксичних моделей природної мови є n-грами 

[61]. Цю модель було запропоновано на початку 1980-х р. групою вчених за участю. 

Ф. Джелінека [58]. 

Послідовність слів мови w1…wn називається n-грамою довжини n. Модель на 

основі n-грам передбачає, що текст або усне мовлення будуть мати характеристики, 

які дозволяють їх описати за допомогою марковської моделі. Тобто, імовірність 

послідовності слів можна буде оцінити явно. Для послідовності слів w1…wi маємо 

  )().....|()...|()...( 1211111 wpwwwpwwwpwp iiiiiw     (1.2) 

Оцінка імовірності базується на частотах відповідних n-грам 
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де )...( 11 iini wwwC   – частота відповідної n-грами. 

Така оцінка є оцінкою максимальної правдоподібності. При її використанні 

виникає потреба в застосуванні методу для згладжування частот та імовірностей 

відповідних n-грам. Цьому питанню присвячені роботи [71, 77, 81, 82]. 

Окремим випадком цієї моделі є модель, яка спирається на морфеми замість 

слів [64]. При цьому немає ніяких теоретичних обмежень на використання морфем, 

квазіморфем (які виділяються автоматично), та слів в одній моделі одночасно, хоча 

це очевидно не вигідно, оскільки суттєво збільшує простір станів та зменшує 

частоти n-грам. Оптимальний підхід полягає у збільшенні порядку моделі [74]. 

 

1.3. Підходи: моделі, що можуть потенційно покращити розпізнавання для мов 

з багатою морфологією 

 

Існують методи, які пропонуються для підвищення точності розпізнавання, а 

саме:  
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– Факторизовані моделі [59] та опора на частини слів [53]. 

– Перехід до n-грам з вільним порядком слів [6].  

– Використання даних синтаксичного аналізатора [85].  

– Моделі, які статистично враховують віддалений контекст [85, 84]. 

– Моделі, засновані на класах [60, 96, 107, 75]. 

– Моделі на сумішах тематик [73, 83]. 

– Моделі з переключенням [87].  

– Використання оптимізації ентропії або перплексії моделі шляхом оцінки та 

вилучення шумів з моделі [91]. 

– Декомпозиція моделі на дві: модель, засновану на граматичних класах, та модель, 

засновану на канонічних формах слів [6].  

Розглянемо їх у подробицях. 

 

1.3.1. Факторизована модель з використанням граматичних класів 

 

Цю модель мови створено на основі n-грамної моделі частин слів, отриманих з 

газетних статей [53], за допомогою EM-методу [66]. Для факторизації 

використовувався метод обчислення ймовірностей, викладений у [59]. Суть методу 

полягає у обчисленні ймовірності слова (або морфеми) з використанням набору 

ознак будь-якої природи, у тому числі граматичних класів. 

Стохастична модель мови, яка дала найкращі результати в експерименті, має 

таку структуру:  

– Спочатку ймовірність для кожного слова в реченні розраховується на основі 

історії двох попередніх слів і їхніх відповідних тегів частин мови P(wt|wt−1,wt−2,pt−1, 

pt−2). Оскільки тег частини мови визначається тільки словом (у більшості випадків, 

за винятком неоднозначних слів), ця ймовірність може розглядатися у якості 

стандартної оцінки триграм P(wt|wt−1,wt−2). 

– Якщо рядок wt−2 wt−1 wt не трапився в навчальних даних, принаймні 2 рази, модель 

розгалужується надвоє, відкидається або wt−1 чи wt−2, відповідно, і використовується 

середнє значення.  
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– Якщо після виконання процедур у навчальному корпусі для цих оцінок все ще 

недостатньо даних, обидві гілки повертаються до використання тільки двох, або 

навіть тільки одного попереднього тега частини мови для розрахунку ймовірності.  

– У кінці модель повертається до уніграм для оцінки ймовірності слова. 

У результаті експерименту показано покращення розпізнавання в цілому. 

Проте з’ясувалося, що прив’язка до даних, які найближче апроксимують семантику, 

а саме – застосування основ слів, лише погіршила розпізнавання. 

Оцінка. Запропонована модель дозволяє враховувати певні елементи, наприклад 

прийменники, що впливають на ознаку частини мови, а отже, і на відповідні n-

грами, проте погіршення розпізнавання через використання основ слів є 

неприроднім, і говорить про недостатню придатність моделі. 

 

1.3.2. Застосування n-грам з вільним порядком слів 

 

Модель використання n-грам з вільним порядком слів розроблено в [6], у ній 

імовірність n-грами визначається як })()(ˆ 11
1

1 ....{|| 

  inii

i
nii wwwpwwp . Фігурні дужки 

позначають, що слова, крім останнього, збираються з довільним порядком. Таке 

застосування дозволяє водночас зменшити розмір бази n-грам та суттєво скоротити 

число випадків, коли якась n-грама відсутня в базі. Комп’ютерний експеримент для 

російської мови [6] показав непридатність цієї моделі для розпізнавання, через надто 

високу ентропію. 

Оцінка. Модель є непридатною для використання. 

 

1.3.3. Застосування синтаксичного аналізатора для наповнення бази n-грам 

 

У комплект n-грам додаються n-грами, які було отримані як коректні 

словосполучення шляхом аналізу дерев синтаксичного розбору [85]. В аналізаторі 

було реалізовано 30 типів синтаксичних зв’язків, з них 10 було вибрано як такі, що 

можуть утворювати n-грами без порушення синтаксичної та семантичної 

коректності.  
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У результаті синтаксичного аналізу навчального текстового корпусу було 

отримано 900 тис. нових біграм з частотою появи більше 1. Загальне число біграм у 

розширеній моделі мови склало 6,9 млн., що збільшило розмір синтаксично-

статистичної моделі мови на 15% порівняно з чисто статистичною моделлю. 

Словник при цьому поповнився 2 тисячами словоформ і склав 210 тис. словоформ. 

У роботі досліджувались лише біграми, що суттєво обмежує корисність, 

оскільки розширення бази біграм, при неможливості поповнити бази n-грам вищих 

порядків ускладнює задачу побудови ймовірностей. 

Оцінка. Отримано гарантований ефект підвищення якості розпізнавання. На жаль, 

цей метод передбачає необхідність використання хорошого синтаксичного 

аналізатора, який здатний коректно опрацьовувати синтаксичні зв’язки в текстах 

навчального корпусу. що не завжди є можливим. 

 

1.3.4. Моделі, які статистично враховують віддалений контекст 

 

Моделювання словопарних відносин надає можливість включення віддалених 

залежностей порівняно з традиційними моделями n-грам, оскільки n-грамні моделі, 

як правило, охоплюють виключно локальні синтаксичні та семантичні зв’язки. Крім 

того, звичайні n-грамні моделі не фіксують залежність імовірності появи n-грам від 

місця розташування n-грами в корпусі текстів, так як розподіл імовірностей слів для 

даного контексту вважається постійним, незалежно від того, де саме відбувається 

формування безпосереднього контексту в корпусі. Моделі словопарних зв’язків 

розширюють діапазон, у якому залежності можуть бути відслідковані. Залежності, 

як правило, мають семантичний характер і дозволяють змінювати тему або стиль. У 

загальному випадку вони описуються формулою:  
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Вказані моделі поділяються на два класи: модель тригерів[85] та модель кешів[84].  
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Тригери задають m  у рівнянні (1.2). При цьому для визначення тригерів 

використовують ознаку взаємної інформації [72], оскільки без хороших ознак 

перебір стає дуже обтяжливим. 

Моделі з кешем змістовно поводяться як автотригери. Було показано, що існує 

тенденція, коли деякі слова повторюються локально в тексті частіше, ніж можна 

було б змоделювати з допомогою звичайного моделі n-грам. Поліпшення в 

розпізнавані не стійке щодо відтворення результатів розпізнавання [110]. Це можна 

пояснити тим, що слово буде підвищувати ймовірність успішного розпізнавання 

лише тоді, коли вже до того було коректно розпізнано загальною моделлю. За 

неправильного розпізнавання слова першого разу кеш не допомагає.  

Оцінка. Застосування віддаленого контексту не гарантує покращення, якщо базова 

модель не здатна впізнати тригери. Це особливо невдало, коли таким тригером є вже 

відоме слово, але в невідомій формі. 

 

1.3.5. Моделі, засновані на класах 

 

Для зменшення розміру моделі і, відповідно, підвищення частот n-грам, 

використовується розбиття слів на класи за однаковим контекстом [60, 96, 107, 75]. 

niiccPcwPwwP i
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1     (1.5), 

де )|( ii cwP  – імовірність слова в класі, а )|( 1
1
i

i ccP  імовірність послідовності класів. 

Оскільки розбиття не визначається однозначно, то використовуються різні 

методи кластеризації [107], алгоритм імітації відпалу [75], використання взаємної 

інформації [60], інформації про граматичні класи[56] тощо. 

Оцінка. Даний клас моделей є досить дієвим для романо-германських мов, проте 

для слов’янських, через порівняно високу кількість словоформ, він працює не 

найкращим чином, оскільки ці моделі як є нездатні вловити ефекти від словозміни. 
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1.3.6. Моделі на сумішах 

 

Дані моделі спираються на визначення тематики як на етапі підготовки 

моделей, коли тексти однієї тематики збираються в кластер [73], так і на етапі 

використання, коли виконується адаптація ваг моделей [83]. Математично вони 

подібні до моделей, які враховують контекст (як кеш), а також тригерних моделей. 
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де ),...,|( 11)( iij wwwP  – модель за відповідною тематикою, j  – параметр, що 

визначає вплив моделі на частоту n-грами. 

Оцінка. Модель найкраще працює тоді, коли параметри впливу моделей j  

оптимізуються в процесі розпізнавання. Проте, це не вирішує головної задачі, а саме 

– пошуку оптимальної моделі для мов з багатою морфологією. 

  

1.3.7. Модель з переключенням 

 

Розвитком моделі на сумішах можна вважати ймовірнісно переключувану 

модель [87]. Це дискретний тип прихованої марковської моделі, кожен стан якої 

формує n-граму в якості результату на кожному кроці. Кожен стан відповідає 

підзадачі, і перехід з підзадач може супроводжуватися переходом у новий стан. 

Тобто, замість потенційно неперервних змін значень коефіцієнтів j  у динамічній 

моделі з переключеннями спостерігаються дискретні переходи. Одним із недоліків 

цієї моделі є те, що неможливо безпосередньо побудувати оцінки для всіх n-грам без 

попереднього розбиття на стани. 

Оцінка. У науковій літературі, яку було проаналізовано, не знайдено порівняння 

цієї моделі з моделлю з динамічними переключеннями j . У порівнянні зі 

статичною моделлю на сумішах продемонстровано зростання якості розпізнавання. 

Проте, як і раніше, це не вирішує головної задачі, а саме пошуку оптимальної моделі 

для мов з багатою морфологією. 
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1.3.8 Оптимізація ентропії моделі шляхом оцінки та вилучення шумів 

 

Використання оптимізації ентропії моделі шляхом оцінки та вилучення шумів 

з моделі [91]. Було оцінено як модель, зібрану на словоформах, так і модель, зібрану 

на канонічних формах слів. 

Оцінка. Метод показав дієвість такої оптимізації, проте він має відчутний недолік, 

оскільки фактично спирається в оптимізації на n-грами малої частоти, а отже, на 

шуми та викиди. 

 

1.3.9 Декомпозиції моделі на дві: модель, засновану на граматичних класах, і 

модель, засновану на канонічних формах слів 

 

Згідно наведених оцінок для перплексії [6], при одночасному використанні 

обох часткових моделей результуюча перплексія набагато вища, ніж перплексія 

моделі створеної лише на словоформах. Це позбавляє сенсу безпосереднє 

використання двох моделей, хоча відповідно до запевнень авторів [6] надає 

можливість внести до моделі на граматичних класах частину інформації, необхідної 

для боротьби з акустичною схожістю різних форм одного слова. 

Оцінка. Безпосередньо дана модель не має сенсу, проте, за умови її адаптації, 

можливо отримати покращену модель, яка спирається на зв’язки між лемами та 

зв’язки між граматичними класами, що відповідає тому, як люди природно 

сприймають мову. 

 

Отже, з дев’яти моделей, проаналізованих у даному підрозділі, три моделі 

(1.3.1, 1.3.2 і 1.3.4)виявилися непридатними для розпізнавання внаслідок або їхньої 

неприродності (використання основ) або занадто високої ентропії, або суттєвого 

примноження помилок при невдалому першому розпізнаванні відповідно. 

Моделі 1.3.3, 1.3.7,1.3.8 і 1.3.9 мають гарантований ефект підвищення якості 

розпізнавання за дотримання певних умов. Разом з тим, кожна з них має такі 

недоліки, які суттєво обмежують їхнє застосування на практиці.  
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Моделі 1.3.5 і 1.3.6 дають гарні результати для аналітичних мов, але для 

синтетичних мов, таких як слов’янські, котрі мають багату морфологію, їхнє 

застосування значно обмежене. 

 

1.4. Основні підходи до визначення морфолексичних властивостей слів 

 

З 70-х років минулого століття експериментальні дослідження в області 

автоматичної морфології зазвичай починалися зі створення машинного словника. 

Словник був єдиним джерелом даних про всі слова, і якщо слова не було у 

словнику, то не було можливості визначити його характеристики.  Внаслідок цього, 

усі алгоритми були залежними від словника, а кожен алгоритм розроблявся під 

певний формат словника та певний набір ознак.  

З розвитком інформаційних технологій морфологічні компоненти стали 

невід'ємною частиною інтелектуальних інформаційно-пошукових систем, систем 

інтелектуального розпізнавання та обробки текстів.  

При розробці машинного словника та системи визначення характеристик 

невідомих слів виникає проблема зростання обсягу вхідних та опрацьовуваних 

вручну даних. Дослідження в цій галузі спрямовані на мінімізацію ручної роботи та 

підвищення точності евристик.  

Роботи, присвячені морфолексичному аналізу, можна приблизно розподілити 

на дві категорії: теоретичні та практичні реалізації. Серед них особливу увагу 

привертають практичні реалізації систем, що працюють без словника. 

У теоретичних роботах представлено описи морфологічних законів і 

формальні моделі морфології, будуються багаторівневі формальні моделі 

морфології, і здебільшого такі роботи призначені для синтезу слів та словоформ. 

Такі моделі спираються на наявність великих словників зі складною структурою, у 

них описується широке коло морфологічних явищ [10]. 

У прикладних роботах наводяться описи програм, реалізованих систем з 

морфологічними модулями. Алгоритми, які працюють без словника, 

використовують імовірнісно-статистичні методи. Цей підхід знайшов відображення 
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в роботах Г.Г.Бєлоногова [9], який дає опис імовірнісно-статистичних методів для 

створення допоміжних лексиконів на основі вихідного корпусу текстів. Модель 

працює погано, якщо набір текстів, за яким будується словник, має малий обсяг. 

Також застосовується опора на лексикони суфіксів і основ (або квазісуфіксів і 

квазіоснов) побудованих емпірично [52]. Такий метод зводиться до емпіричного 

стиснення та згортання вихідного словника словоформ. 

Найбільшого розвитку ці підходи досягли в роботах, де поєднується 

застосування машинного навчання з імовірнісним підходом та розбиттям на 

квазісуфікси та квазіоснови, наприклад в [70]. 

Морфолексичний аналіз, проведений з використанням усіх наведених вище 

способів, не використовує всі дані з текстів, що надходять на вхід системи, тому 

було розроблено ряд методів, що дозволяють залучити додаткову інформацію з 

тексту. 

 

1.5. Залучення розширеного контексту та додаткових знань про мову до 

визначення морфологічних характеристик невідомих слів. 

 

Існує ряд методів, що дозволяють підвищити точність а саме:  

– використання синтезу на основі гіпотези, щоб доповнити підхід на основі аналізу 

структури слова, з подальшою фільтрацією за продуктивністю [33]; 

– використання імовірнісних оцінок парадигм [20]; 

– кластерний аналіз словоформ [24, 25]; 

– використання „кореляційного аналізу” і словника документа [28] з метою 

отримання додаткової інформації та поглибленого аналізу гіпотези для здобуття 

якомога точніших значень; 

– створення деталізованої моделі вузької області, з використанням контексту, для 

аналізу слів певного виду, а саме – прізвищ [36]; 

Розглянемо їх у подробицях. 
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1.5.1. Алгоритми лабораторії комп'ютерної лінгвістики ІППІ РАН 

 

Перший алгоритм, розроблений наприкінці 90-х років у лабораторії 

комп'ютерної лінгвістики ІППІ РАН [33]. Використовує словники до системи Етап-2 

[5].  

Для словоформи, не описаної у словнику, алгоритм генерує її імовірну модель 

словозміни – одну або кілька статей у форматі системи ЕТАП. Система дозволяє 

поповнювати словник новими лексемами, тому згенеровані гіпотетичні статті можна 

зберегти в цьому словнику для подальшого використання, що використовується в 

роботі алгоритму. Продуктивністю називається частота використання нової 

словникової статті при аналізі тексту. Нижче наведено опис лише евристичної 

частини алгоритму. 

Основні компоненти алгоритму включають: 

– Список унікальних ключів виду {основа, ідентифікатор лексеми, номер основи в 

лексемі} за всіма основами всіх лексем словника. Список впорядковано за основами 

в інверсійному алфавітному порядку, тому основи слів з однаковим чи подібним 

типом словозміни в цьому списку, як правило, знаходяться поруч. Лексеми можуть 

мати одну або кілька основ. Так, лексеми з чергуванням в основі мають, як правило, 

дві основи (замок – замок, замк – замки), суплетивні – кілька основ (йти – йд, , йш, 

під). 

– Уніфікований список закінчень усіх лексем словника в інверсійному алфавітному 

порядку. 

– Алгоритм морфологічного аналізу словоформи за окремою лексемою. Його 

параметри: лексема, основа і закінчення аналізованої форми. Він повертає кількість 

варіантів розбору та набори граматичних характеристик по кожному варіанту 

розбору. Якщо словоформа не відповідає лексемі, то повертається нуль. 

Опис етапів роботи алгоритму: 

1) Для невідомої словоформи знаходяться всі варіанти основ – від аналізованої 

словоформи відрізаються всі варіанти закінчень. Для кожного варіанту основи, 

починаючи з найдовшого, здійснюється пошук в інверсійному списку основ. 
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Знаходяться найбільш близька словникова основа – та, що має максимальний за 

довжиною загальний „хвіст”. Фіксується число символів, що збіглися в основі, і 

довжина закінчення. Ця міра подібності запам'ятовується. 

2) Генерується гіпотетична лексема – модель словозміни для цього невідомого 

слова. У разі успішної генерації ця гіпотеза запам’ятовується та використовується 

при подальшому аналізі тексту. Якщо така гіпотеза вже є, то збільшується лічильник 

продуктивності цієї гіпотези. Перехід до пункту  4. 

Якщо варіантів розбору немає, то довжина необхідного загального „хвоста” основи 

зменшується, і знову повернення до пункту 2. Якщо після цього довжина 

необхідного загального „хвоста” основи стала менше двох, то перехід до пункту 3 з 

помилкою.  

3) Кінець. Проводиться уніфікація гіпотез за парадигмами (оскільки формат 

допускає неоднозначний опис парадигми) та їх фільтрація за продуктивністю – якщо 

продуктивність гіпотези менша максимальної продуктивності в 5 разів, то гіпотеза 

відсіюється. 

Оцінка. Точність та повнота визначення характеристик слів не наведені. Алгоритм 

у цілому працює не дуже ефективно, оскільки вимога до продуктивності може легко 

підняти максимальну планку використання, і тим самим ліквідувати рідковживані 

гіпотези. Також виникає ризик розпорошення, коли слова, які повинні бути зібрані в 

одну групу, насправді будуть розірвані на декілька груп. Тому такий підхід, хоч він і 

використовує контекст, не є досить ефективним. 

Другий алгоритм тієї самої лабораторії було опубліковано у 2011 році [20]. 

Він спирається на скінчений автомат, який виконує перегляд слова з кінця на 

початок, з фіксацією варіантів розбору слова. 

Опис кроків алгоритму: 

1. Почати обхід скінченного автомата по невідомому слову в зворотному порядку  

2. У процесі обходу зберігати всі варіанти розбору (набори морфологічних 

характеристик), що зустрілися.  

3. Відсортувати отриманий список пар {квазізакінчення, набір морфологічних 

характеристик} за ймовірністю парадигм. 
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4. Видалити зі списку найменш вірогідні варіанти розбору. 

Структурно він нагадує роботу попереднього, але введено ранжування за 

імовірністю словозмінних парадигм. Це дозволяє встановити рівень відтинання та 

отримувати найбільш правдоподібні варіанти розбору.  

Оцінка. В цілому дієвий алгоритм, але недостатньо залучається контекст. Наведена 

оцінка точності в рангах, замість оцінок точності і повноти, що ускладнює 

порівняння з іншими алгоритмами. 

 

1.5.2. Кластерний аналіз словоформ. 

 

Систему, яка спирається на кластерний аналіз [24], було розроблена 

співробітниками ВІНІТІ РАН. 

Алгоритм аналізу здійснює наступні операції: 

1. Процедура автоматичного зведення парадигм розділяє словоформу на квазіоснову 

і квазізакінчення. Квазіосновою вважається та частина всіх словоформ, що 

збігається по всій парадигми (мо|гу, мо|жет, мо|гли), на відміну від об'єднання 

тематичного елемента і афіксального елемента в розширену флексію в [85]. 

Квазізакінчення має входити в множину закінчень російської словозміни. 

2. Кожній словоформі зіставляється множина гіпотез < квазіоснова, індекс 

парадигми, закінчення початкової форми>. 

3.По всьому масиву гіпотетичних розборів підраховується кількість повторень 

кожної гіпотези; це і є її абсолютна вага. У результаті на виході програми 

отримується масив знайдених словоформ, яким зіставлені варіанти лематизації, 

ранжовані за ступенем імовірності.  

При цьому використовувалося три варіанти кластеризації [25]. 

У першому варіанті кластеризації видаляються всі розбори, у яких вага 

гіпотези, яка оцінюється за довжиною псевдооснови, виявилася нижче максимальної 

для опрацьованих словоформ. Перевірка показала, що найоб'ємніші кластери – від 

11 до 18 словоформ у парадигмі – включають словоформи дієслів і прикметників. 

Кластери з числом словоформ від 2 до 10 містять, крім дієслівних і прикметникових, 
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парадигми іменників. У кластерах з чотирма і більше словоформами було виявлено 

два види помилок. По-перше, це кластери, у яких словоформи відносяться до різних 

лем (2%). Сюди належать випадки об'єднання форм дієслів, форм прислівника і 

прикметника, прикметника та однокореневого дієслова, форм іменників різного 

роду, а також випадки збігу нестандартних варіантів словозміни у однокореневих 

слів. По-друге, помилку дає евристика для форм дієприкметників, які не було 

передбачено морфологічним словником морфоаналізатора. Словоформи правильно 

об'єднано в кластери, але неправильно поділено на квазіоснову і квазізакінчення. 

Максимальне покриття кластерами склало 64,2%. У кластерах з трьома 

словоформами помилково було зведено 3% кластерів. А кластери з двома 

словоформами показали самий ненадійний результат – до 15 % помилок по різних 

вибірках. 

Другий варіант кластеризації полягає у внесенні до словника додаткових 

даних. Щоб збільшити покриття масиву кластерами, а також збільшити обсяг 

кластерів, було проведено процедуру кластеризації, з додаванням до робочого 

масиву ряду словоформ, щоб знайти для частотних, але некластеризованих раніше 

словоформ слів-сусідів по парадигмі серед низькочастотних словоформ. Метод 

показує, що 49,3% кластерів містять 4 і більше словоформ, 17% кластерів – 3 

словоформи, 20,1% кластерів – 2 словоформи; некластеризовано 13,7% словоформ. 

Загальне покриття складає 86,3%. 

Третій варіант кластеризації передбачає використання бази даних російської 

словозміни, де для кожного типу словозміни вказано: множину квазіфлексій, які 

пов’язані з даною парадигмою слова; частину мови та інші характеристики леми; 

інструкцію для побудови вихідної форми (номер квазіфлексії), за потреби також 

вводиться обмеження на тип основи (у вигляді переліку допустимих символів у 

кінці псевдооснови). Метод показав свою найбільшу дієвість на кластерах обсягом у 

2 словоформи: з його допомогою було виявлено, що 4,9 % двослівних кластерів 

мають несумісні закінчення, при тому, що в загальному підсумку, для кластерів 

обсягом від 2 – 18 словоформ цей показник склав 1,7%. 
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Точність лематизації складає від 85,9 % до 97,4 % за умови, що принаймні 

один варіант лематизації було визнано правильним. 

Оцінка. Алгоритм у цілому дієвий, проте контекст використовується 

недостатньо. 

 

1.5.3. „Кореляційний” аналіз дерев морфологічного аналізу. 

 

У роботі[85] кореляцією називається процес співставлення дерев, причому цей 

термін жодним чином не пов’язаний з аналогічним терміном зі статистики. 

Детально роботу алгоритму описано в роботі [25]. 

Етапи роботи алгоритму наведено нижче. 

Для невідомих слів згенерувати всі варіанти розбору на квазіоснову та 

квазіфлексію, у результаті чого утворюється „ліс дерев”. Метод „кореляції” 

здійснює порівняння морфологічних дерев усередині лісу та уніфікацію гіпотез. 

Кореляція проводиться за гіпотезам основ і значень класифікуючих граматичних 

категорій, таких як: частина мови, парадигматичний клас, відмінювання дієслів і рід 

іменників. Під час проведення кореляції відбувається видалення помилкових гіпотез 

–  гілок дерева або повного дерева корелята.  

Для уніфікації гіпотези метод „кореляції” використовує матриці кореляцій. 

Лісом називається множина дерев словоформ F={T1,..,Tj,..,Tn}. Множина всіх 

побудованих гіпотез за основою F позначається U={s1,...,si,...,sm}. Параметром 

кореляції t називається значення граматичної категорії. Матрицею кореляції 

A(t)=||aij|| лісу F з m гіпотезами про основи і n деревами словоформ називається 

матриця (m×n), у якій, aij=1, якщо заданий параметр кореляції t визначено для sn у Tj, 

і aij=0 в іншому випадку. 

У процесі кореляції пріоритет віддається гіпотезам вихідної словоформи, на 

основі яких підбираються кореляти, що дозволяє уникнути виродження лісу в 

порожню множину. Число матриць кореляції всередині одного типу кореляції 

визначається за кількістю можливих значень граматичної категорії. Для кожної 

матриці кореляції знаходиться значення: 
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після чого з множини значень k всередині одного типу кореляції також вибирається 

максимальне значення, яке відповідає уніфікованій гіпотезі. Вузли, що отримали не 

максимальне значення видаляються з дерев словоформ. Умова ai1≠0 задає пріоритет 

гіпотезам дерева вихідної словоформи T1. 

Оцінка. На жаль, даних про ефективність окремо саме модуля евристичного 

морфологічного аналізу в роботі [25] наведено не було. Процедура „кореляції” 

(уніфікації гіпотез) виглядає порівнюваною з оцінкою роботи [24], що одразу вказує 

на недостатнє використання контексту. 

 

        1.5.4. Модуль морфологічного аналізу незнайомих прізвищ (МАП) у 

системі Ісіда-Т 

 

Особливостями аналізу прізвищ [36] є те, що імовірнісні моделі передбачення, 

засновані на зіставленні правих кінців словоформ, нерідко призводять до помилок. 

Наприклад, морфологічний аналізатор AОT [34] іноді помиляється докорінно. МАП 

є більш ґрунтовною і спирається на спеціально побудовану модель словозміни 

прізвищ, яка включає 59 словозмінних класів.  

При побудові системи класів враховувалися як загальні закономірності 

субстантивної (за типом іменника) і ад'єктивної (за типом прикметника) словозміни 

в російській мові, так і особливості відмінювання прізвищ. Граматичний рід 

прізвища вважається класифікуючою категорією (як рід у іменника). Таким чином, 

прізвищам Іванов і Іванова відповідають різні класи, так само як і чоловічому та 

жіночому варіантам прізвища Петренко, Обама тощо. 

У роботі МАП є дві складові: 

1. Лексичний аналіз – визначення, формою якого прізвища є дана словоформа. 

Вважається, що прізвище однозначно визначається лемою (канонічною формою) і 

ім'ям словозмінного класу. Прізвище, як результат розпізнавання словоформи 

називається варіантом прізвища. 
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2. Морфологічний аналіз – визначення граматичної характеристики словоформи  як 

форми деякого варіанту прізвища. 

Неоднозначність результатів роботи МАП характерна як для вибору варіанту 

прізвища, так і для визначення морфологічних характеристик словоформи. Роботу 

МАП спрямовано на розв’язання лексичної неоднозначності, скорочення числа 

різних варіантів прізвища для словоформи. Кожен результат, отриманий МАП, 

називається гіпотезою. Гіпотеза включає в себе варіант прізвища, варіант 

морфологічного розбору і службову інформацію. 

МАП у системі Ісіда-Т використовує фільтровий підхід: для словоформ 

будується надлишкова множина гіпотез, яка потім послідовно скорочується за 

допомогою різних методів. При такому підході мінімізується ризик втрати 

правильного варіанту. 

При побудові початкової множини гіпотез для словоформи прізвища по 

можливості враховується її лівий контекст – „етикетна” лексема (пан, пані, мсьє, 

леді тощо), ім'я (відоме словнику системи), можливо з „по батькові”. 

Передбачається, що значення роду і відмінка всіх елементів такої іменної групи, 

включаючи словоформу прізвища, збігаються. 

Урахування контексту, особливо якщо він у цілому не є омонімічним, 

запобігає побудові завідомо невірних гіпотез вже на початковому етапі. Модель 

побудови словозміни прізвищ та побудови множини гіпотез описано в [35]. 

Методи скорочення множини гіпотез наступні: 

– За допомогою правил. Перевірка додаткових умов, таких як довжина леми, число 

голосних літер у лемі тощо, дозволяє виключити невелике число апріорі 

помилкових варіантів, які можна було б отримати у результаті зіставлення 

словоформи з таблицею словозмінних класів. 

– Фільтрація результатів шляхом порівняння даних з одного тексту. Проаналізовані 

словоформи об'єднуються в кластери. Передбачається, що кластер відповідає або 

одному прізвищу, або двом парним за родом прізвищам, які належать у моделі до 

різних класів, але часто вважаються одним прізвищем (як Іванов і Іванова). 
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Зіставлення гіпотез усередині кластера з урахуванням роду дозволяє істотно 

скоротити множину варіантів прізвища для кожної словоформи. 

– Перевірка за словником відомих прізвищ. Для часто вживаних, але не зручних у 

обробці прізвищ.  

– Вибір та маркування кращих варіантів. Правила поділяються на спеціальні і 

загальні. Спочатку застосовуються спеціальні, потім загальні. Якщо застосувати 

хоча б одне спеціальне правило, то припиняється робота алгоритму.  

За спеціальними правилами маркуються переважні варіанти прізвищ на основі 

типових для них закінчень, які є малоймовірними для інших прізвищ. 

Загальні правила виконуються окремо для варіантів прізвищ чоловічого і жіночого 

роду: кращою вважається гіпотеза з максимальним індексом збіжності. Індекс – це 

число літер в комірці таблиці словозмінних класів, з якою успішно зіставилась 

словоформа.  

– Фільтрація при побудові спеціальних анотацій. З розгляду виключаються 

низькопріоритетні гіпотези. 

Оцінка ефективності  

У підзадачі виявлення оцінюється факт розпізнавання власного імені і 

правильність його меж (оскільки розпізнаватися повинні власні імена різної 

структури і повноти). При цьому правильність заповнення атрибутів власного імені 

не оцінюється. Можна вважати, що стосовно прізвищ оцінюється завдання 

семантичної класифікації (є незнайоме слово прізвищем чи ні). F-міра складає 0,955 

(при точності 0,966 і повноті 0,944). У підзадачі здобуття оцінюється правильність 

заповнення атрибутів власного імені. Так, для прізвища оцінюється виключно 

правильність визначення леми. Правильність визначення словозмінна класу прізвищ 

не оцінюється. F-міра скаладає 0,936 (при точності 0,947 і повноті 0,925). За 

твердженнями розробників, для підвищення точності варто добудувати імовірнісний 

модуль, щоб навчатись на типових текстах заданої предметної області. Таким 

чином, деталізований метод дає високу оцінку, але вимагає значної ручної роботи зі 

створення правил саме для конкретної вузької області. 

Алгоритм має наступні недоліки та слабкі сторони: 
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– Контекст. Для того, щоб потрапити до числа розглянутих, прізвище повинно хоча 

б один раз зустрітися в заданому контексті – або в супроводі „етикетної” лексеми, 

або з особистим ім'ям, відомим словнику особистих імен системи, або з ініціалами. 

При цьому поповнення словника відносно рідкісними іменами, особливо за 

наявності у них омоформ серед більш поширених імен або номінальної лексики, 

призводить до збільшення кількості помилок.  

– Формат. Алгоритм розраховано на розпізнавання і морфологічний аналіз прізвищ 

у складі відносно простої моделі: Ім'я + („по батькові”)* + (Середнє ім'я)* + ( 

„елемент прізвища” = артикль або частка фон, ван, фог, ле, де, ді, дель тощо)* + 

Прізвище. Елементи, позначені зірочкою, є необов’язковими. Для певної частини 

„неформатних” випадків застосування алгоритму дає невірний результат. 

– Омоформи особистих імен різного граматичного роду. Нейтралізація за родом в 

особистому імені, з яким у тексті вжито прізвище (Роберт – Роберта, Валентин – 

Валентина, Олександр – Олександра), ускладнює вибір правильного варіанту. Чим 

більше входжень прізвища в тексті, тим більше шансів отримати правильний 

результат. 

– Омонімія особистих імен та інших власних назв.  

– Омонімія (омоформи) особистих імен і загальних імен. Алгоритм помиляється 

через випадковий збіг слів, написаних з великої літери в силу позиції, з формами 

особистих імен зі словника.  

– Морфологія складених прізвищ. Прізвище з двох частин, розділених дефісом, 

аналізується як одна словоформа, тому на безпомилковий результат можна 

розраховувати тільки для словоформи в канонічній формі. 

– Залежність від різноманітності текстових форм. Чим менше текстових даних, тим 

більша роль правил відбору. Для обмеженого числа типів прізвищ з характерними 

закінченнями виявляється достатньо нескладних евристик, побудованих вручну, що 

спираються виключно на буквений склад словоформи. Проте, у більшості випадків 

правильний вибір можна зробити лише з урахуванням комплексу факторів різної 

природи, в тому числі і важко формалізованих: 

а) етномовна забарвленість імені (як мінімум, російське – неросійське), 



 

42 
 

б) етногеографічна прив'язка прізвища (може бути зрозумілою з контексту). 

 

1.6. Висновки до Розділу 1. 

 

1. Описаний розділ носить реферативний характер. Аналіз розглянутої 

літератури показує, що n-грамні моделі мови є в цілому досить добре дослідженими 

як моделі розпізнавання зображення тексту так і усного мовлення, проте наявні 

способи побудови моделей не відповідають вимогам, які виникають при обробці 

флективних мов (зокрема слов’янських).  

2. Ні використання морфем замість слів, ні застосування машинного навчання 

не гарантує хорошої якості отриманої моделі. При цьому для невідомих слів 

ситуація ще гірша, оскільки відсутня можливість включення їх до моделі природним 

чином. 

3. Залучення для побудови моделей евристичного морфологічного аналізу 

контексту покращує ситуацію, порівняно з моделями без контексту. Проте фактична 

їх реалізація з урахуванням не лише сукупності словоформ тексту, але і додаткових 

локальних маркерів, спирається на ручний підбір правил, як наприклад у системі 

визначення характеристик прізвищ. Таким чином, природне використання 

найближчого контексту втрачається. Кластерні та «кореляційні» алгоритми 

спираються на словник тексту, і, відповідно, мають кращий потенціал для 

масштабування та автоматизованого використання. 

4. Моделі мови, розраховані на розпізнавання чи синтез, та побудовані на 

основі n-грам, – як звичайні так і засновані на класах – у випадку флективних мов 

дійшли межі ефективності, що зумовлено в першу чергу структурою флективних 

мов. 
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РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЬ МОВИ 

 

У природній мові використовується ряд способів для кодування зв’язків між 

словами. Синтаксичних – узгодження за граматичними ознаками, морфологічних – 

використання фіксованих моделей словотворення для зв’язування в єдине ціле 

словоформ одного слова (леми), семантичних – змістовне зв’язування. Для того, 

щоб визначити елементи мови, які вимагають додаткового дослідження при 

створенні моделі мови для задач морфологічного аналізу та розпізнавання, далі 

розглянуто структуру слова української мови та структуру типових граматичних 

конструкцій. 

Розглядаються способи покращення результатів, отриманих іншими 

дослідниками. Для цього висуваються дві гіпотези про взаємозв’язки між 

елементами мови на рівнях морфології та синтаксису. 

На рівні морфології словоформи одного слова знаходяться „близько” в 

словнику, зібраному з тексту. У випадку збігу кодування (запису) у словнику тексту 

в реченнях тексту є ряд ознак для розрізнення словоформ, які збігаються. 

На рівні синтаксису і семантики мова має достатньо зв’язків для відновлення 

неповних та не повністю оформлених структур. Наприклад, речення: „Моя твоя 

розуміти” є зрозумілим, незважаючи на те, що у ньому порушено синтаксичне 

оформлення. З іншого боку, у вірші „Jabberwocky” (Переклад Сергія Ковальчука): 

„Смажнілось, і мляскіхвірки 

Вихросверделили в часві. 

Мізрешно псулись хабрюки, 

Пихраючи в чужві.” 

практично неможливо встановити сенс, проте завдяки звично вжитим морфемам, які 

коректно оформили синтаксичні зв’язки, можна відговорити певне уявлення про 

змістовні взаємозв’язки між об’єктами, позначеними невідомими словами. 

З огляду на необхідність опрацьовувати такі складні моделі з використанням 

ЕОМ, було обрано групу машинних моделей. Основною моделлю мови є n-грамна 
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модель, де послідовність елементів мови w1…wn називається n-грамою довжини n. 

При цьому елементи wi можуть у загальному випадку не збігатися зі словами. 

Основною моделлю словника є перелік словоформ та їхніх компонент, які 

утворюють модель зв’язування та редагування: вставки, вилучення, заміни.  

Модель морфології складається з двох частин: 

- моделі послідовності машинних морфем (які можуть не збігатися з природними 

морфемами) у словоформі; 

- моделі послідовності словоформ, якщо для визначення деяких граматичних ознак 

необхідно залучати контекст. 

Необхідно виділити та проаналізувати елементи, які можуть створювати 

проблеми при використанні вказаних моделей, а саме: 

- для моделі мови – у тій частині, де будуються n-грами над словоформами, – це 

граматичні конструкції, які будуть порушені при операціях перерозподілу та 

згладжування n-грам. 

- для моделі словника – колізії у словоформах (внутрішню омонімію), які дають 

однакові послідовності машинних морфем для різних граматичних ознак. 

Такий аналіз дозволить будувати якомога точніші моделі мови на всіх рівнях, 

які аналізуються у даній роботі. 

 

2.1. Аналіз морфологічної моделі 

 

Опис моделі включає елементи, необхідні як для морфологічного аналізу, так і 

для аналізу зв’язного тексту. Проаналізовано дані, наведені в Українському 

правописі різних років [49,50], щоб забезпечити усереднену оцінку морфологічних і 

граматичних конструкцій, та визначитися з явищем регулярної (тобто властивої 

більшості словоформ) омонімії. Для російської мови дані суттєво відрізняються [18], 

проте, оскільки всю послідовність експериментів було проведено лише для 

української мови, то в цьому розділі викладено результати лише для української 

мови. Також, було використано результати аналізу звукової організації [105], що 

вплинуло на певні елементи моделі. Для російської використовувалися аналогічні 
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алгоритми, виходячи з припущення про те, що близькі мови мають схожу поведінку. 

Це було в подальшому підтверджено успішним застосуванням алгоритмів 

морфолексичного аналізу як для української, так і для російської мов. 

 

2.1.1. Кодування словоформ 

 

Однозначне призначення граматичних ознак виявилося  неможливим через те, 

що норми словотворення допускають випадки омонімії як у середині словоформ 

одного слова, так і між словоформами різних слів. Теги генеруються на основі 

граматичних ознак. Ознаки сумісні, якщо існує словоформа в мові, яка за правилами 

граматики має ці ознаки одночасно в межах однієї частини мови. Множина 

комплектів граматичних ознак словоформи  позначається G  (надалі – грам-

множина). Наприклад, для словоформи іменника це множина комплектів, які 

описують комбінації роду, числа і відмінку, що відповідають заданій словоформі 

іменника. Так, наприклад, для іменників першої відміни м’якої групи однини форми 

родового та давального відмінків збігаються, „кого-чого” – „землі” та „кому-чому” – 

„землі”. Грам-множина є фактичним результатом роботи морфологічного аналізу. 

Грам-код (тег) g  – це чисельний код, який приписується кожній грам-множині G та 

однозначно визначає грам-множину. 

Кодування словоформ проходить у декілька етапів і відбувається у 

послідовності, описаній нижче. 

Алгоритм генерації грам-кодів (тегів). 

1. Слово подається в підсистему словника.  

2. На виході словникової підсистеми слово отримує канонічну форму та набір 

словникових кодів. 

3. Словникові коди трансформуються в граматичні ознаки, а дублі вилучаються.  

4. Тег утворюється методом складання ознак разом. 

Таким чином, словоформи в тексті отримують теги, що не точно відповідають 

окремим комплектам сумісних граматичних ознак. 
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Ознаки, на основі яких побудовано теги, розподіляються на 2 класи. До 

першого класу належать частини мови, або їх граматичні еквіваленти, до другого – 

вторинні ознаки. Ознаки другого роду залежать від ознак першого. Так, наприклад, 

іменник – ознака першого класу, рід та число – другого.  

Алгоритм кодування ознак. 

1. Ознаки першого класу впорядковуються за алфавітом. 

2. Вилучаються дублі. 

3. У межах однієї частини мови вставляється знак # , який розділяє ознаки 

першого та другого роду. 

4. Серед ознак другого роду видаляються дублі та виписується множина ознак. 

5. Процедура триває, поки не вичерпаються ознаки першого роду. 

Отримані таким чином кодування є вичерпними. 

 

2.1.2. Незмінні частини мови 

 

Значна кількість частин мови, а саме: частка, вигук, прислівник, сполучник та 

прийменник –  не відміняється. Кожна з цих частин мови повинна мати свій 

унікальний код для позначення граматичної ознаки. 

- Частка – T, 

- Вигук – W, 

- Прийменник – K, 

- Прислівник – P, 

- Сполучник – L. 

 

2.1.3. Іменники 

 

Відповідно до раніше висунутої гіпотези про можливість об’єднання тегів для 

омонімічних форм за умови, що утворені n-грами або їх ланцюжки будуть 

коректними, було досліджено явище омонімії іменників у родовому та місцевому 

відмінках. Код частини мови – I. 
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Перелік ознак: 

Рід: чоловічий – C, середній – S, жіночий – Z; 

Число: однина – O, множина – M; 

Відмінки: називний – n, родовий – r, давальний – d, знахідний – z,орудний – o, 

місцевий, кличний – k. 

Перша відміна, тверда група 

До твердої групи належать іменники жіночого роду з закінченням -а (крім тих, 

основа яких закінчується на шиплячий приголосний): політика, машина, перемога, 

спроба, фабрика, а також іменники спільного роду (чоловічого і жіночого) з цим же 

закінченням: голова, дружина, каліка, рубака, непосида, сирота, староста та 

чоловічого роду (назви осіб): Микита, Микола, Сава тощо. 

Утворено множину тегів: I#ZMd, I#ZMm, I#ZMnzrk, I#ZMo, I#ZMr, I#ZOdm, 

I#ZOk, I#ZOn, I#Zoo, I#ZOz, I#ZCMd, I#ZCMm, I#ZCMnzrk, I#ZCMo, I#ZCMr, 

I#ZCOdm, I#ZCOk, I#ZCOn, I#ZCoo, I#ZCOz. 

Перша відміна, мішана група 

До мішаної групи належать іменники жіночого роду з закінченням -а та з 

основою на шиплячий приголосний: вежа, пуща, пряжа, каша, круча, межа, площа, 

тиша, а також іменники спільного роду із закінченням -а та з основою на шиплячий 

приголосний: лівша, міхоноша; іменник чоловічого роду: вельможа. 

Утворено множину тегів: I#ZMd, I#ZMm, I#ZMo, I#ZMr, I#ZOk, 

I#ZOMnzrdmk, I#ZOn, I#ZOo, I#ZOz, I#ZCMd, I#ZCMm, I#ZCMo, I#ZCMr, I#ZCOk, 

I#ZCOMnzrdmk, I#ZCOn, I#ZCOo, I#ZCOz. 

Перша відміна, м’яка група 

До м’якої групи належать іменники жіночого роду з закінченням -я: буря, 

друкарня, земля, надія, пісня, робітниця, сім’я; іменники спільного роду з цим же 

закінченням: суддя, убивця тощо та іменник чоловічого роду Ілля. 

Утворено множину тегів: I#ZMd, I#ZMm, I#ZMo, I#ZMOnzk, I#ZMr, 

I#ZMrz,I#ZOk, I#ZOMnzk, I#ZOMrdm, I#ZOMrdmnk, I#ZOn, I#ZOo, I#ZOrdm, I#ZOz, 

I#ZCMd, I#ZCMm, I#ZCMo, I#ZCMOnzk, I#ZCMr, I#ZCMrz,I#ZCOk, I#ZCOMnzk, 

I#ZCOMrdm, I#ZCOMrdmnk, I#ZCOn, I#ZCOo, I#ZCOrdm, I#ZCOz 
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Друга відміна, тверда група 

До твердої групи належать іменники чоловічого роду з кінцевим твердим 

приголосним основи (крім шиплячих) і з закінченням -о: дуб, палац, темп, ударник, 

успіх, батько, Петро; переважна більшість іменників на -р: вир, вихор, відвар, двір, 

жир, сир, стовбур, столяр, явір; сюди ж належать іменники звір, комар, снігур, які, 

проте, у називному відмінку множини мають закінчення м’якої групи: звірі, комарі, 

снігурі, а також усі іменники іншомовного походження на -ер, -ір, -ор, -ур (-юр) і з 

постійно наголошеними -ар (-яр), -ир: інженер, майстер, шофер; папір, сувенір; 

директор, професор, семафор; абажур, гіпюр, каламбур; базар, гектар, комісар, 

футляр, ювіляр; бригадир, касир, командир, пасажир. 

До твердої групи також належать іменники середнього роду із закінченням -о: 

вікно, залізо, коло, місто, село. 

Утворено множину тегів: I#CMd, I#CMk, I#CMm, I#CMn, I#CMnk, I#CMo, 

I#CMrz, I#COd, I#COdm, I#COdmk, I#COk, I#COm, I#COn, I#COo, I#COrz, I#SMd, 

I#SMm, I#SMo, I#SMr, I#SOd, I#SOm, I#SOMnzr, I#SOMnzrk, I#SOnzk,I#SOo 

Друга відміна, м’яка група  

До м’якої групи належать іменники чоловічого роду з кінцевим м’яким 

приголосним основи: боєць, велетень, звичай, край, учитель, Бенедьо; сюди 

належить частина іменників із суфіксами -ар, -ир, які в однині мають наголос на 

корені: бондар — бондаря, козир — козиря, лікар — лікаря, писар — писаря, а також 

іменники, у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення: 

буквар — букваря, вівчар — вівчаря, друкар — друкаря, інвентар — інвентарю, 

календар — календаря, кобзар — кобзаря, пролетар – пролетаря, секретар — 

секретаря, шахтар — шахтаря; гузир — гузиря, проводир — проводиря, пухир — 

пухиря та ін. 

До м’якої групи також належать іменники середнього роду з закінченням -е 

та -я (без суфіксів -ен-, -ят- при відмінюванні й переважно з подовженням 

кінцевого приголосного основи): горе, місце, море, поле; життя, завдання, збіжжя, 

здоров’я, змагання, знаряддя, листя, обличчя, пір’я, полум’я, сім’я, тім’я. 
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Утворено множину тегів: I# SOMnzrk, I#CMd, I#CMm, I#CMnk, I#CMnz, 

I#CMo, I#CMr, I#CMrz, I#COd, I#COdm, I#COdmk, I#COdrmk, I#COk, I#COm, 

I#COn, I#COnz, I#COo, I#COrz, I#SMd, I#SMm, I#SMo, I#SMr, I#SOd, I#SOm, 

I#SOMnzrk, I#SOnzk, I#SOo 

Третя відміна 

До третьої відміни належать іменники жіночого роду з кінцевим приголосним 

основи: вість, любов, міць, річ, розкіш, сіль, тінь, а також слово мати, уякому при 

відмінюванні з’являється суфікс -ер-. 

Утворено множину тегів: I#ZOo, I#ZOnz, I#ZOk, I#ZMr, I#ZMOrdmnz, I#ZMo, 

I#ZMm, I#ZMd 

Четверта відміна 

До четвертої відміни належать іменники середнього роду, з закінченнями -а, -

я, що приймають перед більшістю відмінкових закінчень суфікси -ат, -ят: гуся 

(гусяти), дівча (дівчати), лоша (лошати), теля (теляти). Також іменники 

середнього роду з закінченням -я (із суфіксом -ен- при відмінюванні): ім’я (імені), 

плем’я (племені). 

Утворено множину тегів: I#SOrm, I#SOr, I#SOo, I#SOnzk, I#SOnrzk, I#SOdm, 

I#SMrz, I#SMr, I#SMo, I#SMnzk, I#SMm, I#SMd, I#SOd 

Омонімія іменника 

Як видно з наведених таблиць, регулярна омонімія спостерігається: 

- між формами однини та множини: коди, що містять MO; 

- між формами різних відмінків: коди, що містять комбінації rz, dm, dmk, nzk, nzr, 

nk, nzrk, drmk, nzk, rdmnz. 

Регулярна омонімія не спостерігається для орудного відмінку.  

Очікується, що є можливим розв’язання омонімії з використанням 

прийменників: для розрізнення місцевого відмінка з давальним, родового з 

називним, називного з кличним тощо. 

Необхідно зауважити, що певні словоформи є омографами (пишуться 

однаково), але звучать по-різному. Наприклад, форми іменників 1 відміни родового 

відмінка однини та називного множини нерідко розрізняються наголосами; 
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порівняйте: дочки — дочки, землі — землі, книжки — книжки, межі — межі, 

сестри — сестри, сім’ї — сім’ї. У словниковій системі не відображено інформацію 

про наголос, тому додаткові ознаки не вносяться. 

 

2.1.4. Прикметники 

 

Було відслідковано омонімію прикметників. До ознак, які використовуються у 

іменниках, додано код прикметника – P. Необхідно зазначити, що коди кличного 

відмінку у прикметників не спостерігаються. За характером кінцевого приголосного 

основи та відмінкових закінчень прикметники поділяються на дві групи — тверду й 

м’яку. 

Тверда група 

До твердої груп належать якісні та відносні прикметники, які мають основу на 

твердий приголосний і в називному відмінку однини чоловічого роду закінчуються 

на -ий: безладний, безпорадний, безробітний, бідолашний, величний, веселий, 

весняний, відповідний, гіркий, глухий тощо. 

Сюди ж належать присвійні прикметники із суфіксами -ів (після голосного та 

апострофа -їв), -ин (після голосного та апострофа -їн), які в називному відмінку 

однини чоловічого роду після цих суфіксів мають нульове закінчення: Андріїв, 

батьків, Галин, дідів, доччин, Ігорів, Маріїн, нянин, шевців. 

Усі короткі форми прикметників також включено до твердої групи: варт, 

винен, годен (згоден), готов, жив, здоров, зелен, ладен, певен, повен, повинен, прав, 

рад, ясен.  

Утворено множину тегів: P#COnz, P#CSOrz, P#Coo, P#CSOm, P#Con, 

P#CSOdm, P#CSOdm, P#CSOdm, P#CSOr, P#CSOo, P#CSOm, P#ZOz, P#ZOr, P#Zoo, 

P#Mrzm, P#Mnz, P#Md 

М’яка група 

М’яка група також є розгалуженою і включає в себе декілька підгруп. До неї 

належать відносні прикметники, що мають основу на м’який приголосний -н- і в 

називному відмінку однини чоловічого роду закінчуються на -ій (після голосного -
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їй): безодній, будній, верхній; весінній, вечірній, всесвітній (кругосвітній), городній, 

давній (недавній), дорожній (подорожній), досвітній, достатній, художній тощо. 

До групи входять усі прикметники на -жній, -шній, що походять від 

прислівників: ближній, внутрішній, вчорашній, давнішній, домашній, завтрашній, 

зовнішній, колишній, околишній, тутешній та ін.; також прийдешній, сінешній тощо. 

Такж включені відносні прикметники з основою на -й: безкраїй, довговіїй, 

короткошиїй; відносні прикметники з відтінком присвійності: братній, орлій, а 

також якісний прикметник синій. 

Утворено множину тегів:P#COnz, P#ZOz, P#ZOr, P#ZOo,P#ZOn, P#ZOdm, 

P#SOnz, P#Mrzm, P#Mo, P#Mnz, P#Md, P#CSOrz, P#CSOr, P#CSOom, P#CSOo, 

P#CSOm, P#CSOdm, P#COnz 

Ступенювання прикметників 

Прикметники мають властивість ступенювання, тобто, мають вищий та 

найвищий ступені порівняння. 

Вищий ступінь прикметників утворюється додаванням: 

а) суфікса -іш- або -ш- до основи чи до кореня звичайної форми якісного 

прикметника: нов-іш-ий, повн-іш-ий, син-іш-ий, дешев-ш-ий, солод-ш-ий. 

б) слів більш/ менш до звичайної форми якісного прикметника: більш вдалий, більш 

глибокий, менш вередливий. 

В обох випадках ступенювання прикметників вищого ступеня не вимагає 

нових тегів, оскільки вони або створюють нову лему, або використовують вже 

існуючу. У другому випадку інформація про структуру прикметника має міститися в 

його безпосередньому контексті зліва. 

Найвищий ступінь прикметників утворюється додаванням: 

а) префікса най- до форми вищого ступеня: найбільший, найкраща, найменше. 

б) слів найбільш, найменш до звичайної форми якісного прикметника: найбільш 

зручний, найбільш стійка, найменш приємне. 

В обох випадках ступенювання прикметників найвищого ступеня не вимагає 

нових тегів, оскільки вони або створюють нову лему, або використовують вже 
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існуючу. У другому випадку інформація про структуру прикметника має міститися в 

його безпосередньому контексті зліва. 

Омонімія прикметника 

Як видно з наведених таблиць, регулярна омонімія спостерігається: 

- між формами в різних родах: коди містять CS; 

- між формами різних відмінків: коди містять nz, rz, dm,rzm,om. 

Для омонімії місцевого відмінку (код dm) у ряді випадків можливе розв’язання 

з давальним, якщо залучити прийменник, який стоїть попереду прикметника. 

 

2.1.5. Числівники 

Порядкові числівники 

Числівники, які мають закінчення -ий, відмінюються як прикметники твердої 

групи. Таким чином, заводити для них окремі ознаки другого класу потреби немає. 

Код частини мови – N0. 

Утворено множину тегів: N0#COnz, N0#CSOrz, N0#Coo, N0#CSOm, N0#Con, 

N0#CSOdm, N0#CSOdm, N0#CSOdm, N0#CSOr, N0#CSOo, N0#CSOm, N0#ZOz, 

N0#ZOr, N0#Zoo, N0#Mrzm, N0#Mnz, N0#Md 

У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина: 

вісімдесят восьмий, вісімдесят восьмого тощо. Якщо розглянути першу складову 

частину, то вона збігається з кількісним числівником, аналіз яких викладено далі.  

Кількісні числівники  

Код частини мови – N. Кількісні числівники в реченні при вживанні в 

конструкціях з іменниками поводяться зовсім відмінно від порядкових. Вони за 

формою перебирають на себе роль головного елементу. Наприклад, це добре видно, 

якщо поставити відповідні запитання : “…тисяча людей їде у поле… “ –  тисяча 

(що?) людей (кого?) їде (що робить?). У кількісних числівників є як форма множини, 

так і форма однини.  

Утворено множину тегівдля „один”:N#ZOz, N#ZOr, N#ZOo, N#ZOdm, N#ZMz, 

N#ZMrz, N#ZMn, N#ZMd, N#SOnz, N#CSOo, N#CSOdm, N#COnz 
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Утворено множину тегів для „два, три”:N#ZMz, N#ZMn, N#Mrzm, N#Mo, 

N#Mnz, N#CSZMz, N#CSZMrz, N#CSZMo, N#CSZMd 

Привертає до себе увагу наявність незвичних кодів, які містять ознаки як 

множини, так і роду, наприклад,для форми дві. Іншим цікавим явищем є коди, 

суміщені по середньому та чоловічому родах у всіх відмінках, наприклад, два. 

Збірні числівники виду четверо, п’ятеро, шестеро тощо поводяться як 

чотирьох, п’ятьох, шістьох тощо. 

Складні числівники виду двісті, триста, чотириста тощо утворюють окрему 

групу. 

Також числові назви тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники. 

У результаті аналізу прийнято рішення, що всі не складені кількісні 

числівники для побудови n-грам бажано не перетворювати на коди без зайвої 

потреби. Тому на оцінку регулярної омонімії вони не впливають. 

У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини: з 

чотирьохсот сімдесяти восьми тисяч шестисот п’ятдесяти дев’яти 

(карбованців). З точки зору моделі це не вимагає вводу додаткових граматичних 

ознак. Кодування компонент виконується роздільно. 

Дробові числівники 

Дробові числівники читаються так: 1/2 — „одна друга” 1/3 — „одна третя”, 

5/2 — „п’ять других”. Відмінюються вони за змішаною схемою: „двом третім”, 

„трьома п’ятими” тощо. Тобто, чисельник передається як кількісний числівник, 

знаменник – як порядковий. Знову ж таки, з точки зору моделі це не вимагає вводу 

додаткових граматичних ознак. Кодування компонент виконується роздільно. 

Омонімія числівника 

Як видно з наведених таблиць, регулярна омонімія спостерігається у 

наступних випадках: 

- між формами в різних родах: коди містять CS; 

- між формами різних відмінків: коди містять nz, rz, dm,rzm,om. 

Для омонімії місцевого відмінку (код dm) у ряді випадків можливе розв’язання 

з давальним, якщо залучити прийменник, який стоїть перед прикметником. 
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2.1.6. Займенник 

 

Особові займенники, крім відмінків, поділяються за особами, які 

відображають ставлення суб’єкта, що формулює речення. Код частини мови – A. 

Перелік ознак: перша особа – 1, друга особа – 2, третя особа – 3. 

Форми займенника третьої особи (він, вона, воно, вони) після прийменників 

уживаються з приставним н: до нього, на неї, з них. Орудний відмінок має форму з н 

і без прийменника: ним, нею, ними. За побудовою словника ці займенники мають 

іншу основу слова та канонічну форму, тому зв’язки будуть утворюватися коректно. 

Утворено множину тегів: A#1On, A#1Odm, A#1Oo, A#1Orz, A#2On, A#2Orz, 

A#2Odm, A#2Oo, A#1Mn, A#1Mrzm, A#1Md, A#1Mo, A#2Mn, A#2Mrzm, A#2Md, 

A#2Mo, A#3OСn, A#3OСSrz, A#3OСSd, A#3OСSo, A#3OSn, A#3OCSd, A#3OCSrz, 

A#3OCSo, A#3OZn, A#3OZrz, A#3OZd ,A#3OZo, A#3Mn, A#3Mrz, A#3Md, 

A#3MZrz, A#3Mo. 

З огляду на складність структури, при побудові n-грам вирішено не 

замінювати ці займенники на теги, а використовувати їхні словоформи 

безпосередньо. 

Зворотний займенник у реченні виконує ту саму роль, що і особовий 

займенник. Він вживається аналогічно до особових займенників. 

Присвійні займенники позначають ознаку, відмінюються подібно до 

прикметників. Він вживається аналогічно до особових займенників. 

Вказівні займенники “той”, “цей” та ін. виконують роль ознак і відміняються 

подібно до прикметників. Аналогічно до особових займенників. 

Питальні займенники виконують у реченні роль, подібну до ролі іменників. 

Аналогічно до особових займенників. 

Означальні займенники „весь”, „вся” та ін. в усіх формах вказують на ознаку і 

поводяться як прикметники. Аналогічно до особових займенників. 

Складні займенники, що складаються з одного слова: „абиякий”, „котрийсь”, 

вказують на ознаку і поводяться як прикметники. Аналогічно до особових 

займенників. 
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Омонімія займенника 

Займенники повинні бути внесені до словника, але до таблиць, що 

використовуються в алгоритмі морфологічного аналізу вони не повинні потрапляти. 

 

2.1.7. Дієслово 

 

Дієслово – це частина мови, що є найбільш складною для аналізу. З одного 

боку, воно має велику кількість властивостей, з іншого – більшість з них не суттєві з 

точки зору граматичних зв’язків. Код частини мови – V. 

Час дієслова 

Дієслова мають : теперішній, минулий, давноминулий, майбутній часи. 

Розглянемо їх на прикладі дієслова „робити” наведеного в Табл. 1. 

           Таблиця 1 

Теперішній Минулий Давноминулий Майбутній Без часу 

Я роблю 

щось 

Я робив 

щось 

Я робив був щось Я буду 

робити щось 

робити 

Я мушу 

робити щось 

Я мусив 

робити щось 

Я був робив щось Я робитиму 

щось 

 

 

Як видно з Табл. 1, від часу дієслова спосіб підпорядкування йому інших слів 

не залежить. А саме, не має значення які частини мови підпорядковуються – 

іменники, прикметники, числівники тощо. З чого слідує висновок: граматичні 

ознаки дієслова впливають лише на його внутрішню конструкцію, у Табл. 1 

виділену жирним шрифтом.  

Перелік ознак: теперішній час – t, Минулий час – u, Майбутній час – a. 

Наказовий спосіб 

За правилами правопису наказовий спосіб мають лише форми дієслів другої 

особи однини і першої та другої особи множини. Наприклад бери, іди, виберім, 

виберімо тощо. Поводяться такі дієслова подібно до не-наказових і не породжують 

характерних відмінностей як, наприклад, структура дієслова в залежності від часу. 
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Тому вважатимемо, що для їх визначення вистачить того, що в словнику такі слова 

повинні мати унікальні канонічні форми. 

Спеціальні ознаки та форми дієслів 

Ряд ознак виділені в окрему групу, тому що вони не вимагають більш 

детального аналізу, ніж вже проведений.  

Неозначена форма дієслова закінчується на -ти: „жити”, „нести”, „пекти”, 

„хотіти” тощо. Ця форма вимагає власного тега для забезпечення вимог, 

сформульованих для інших форм дієслова.  

Як і в інших мовах балто-словянської групи, східнослоовянські дієслова 

мають доконаний та недоконаний вид. Вид визначається через внесення нової 

канонічної форми, тому не розрізняється та не вноситься до множини тегів, які 

використовується для аналізу евристичного морфологічного аналізу. 

В українській мові є два способи дії: дійсний та умовний. Дійсний спосіб 

розглянуто вище. Умовний спосіб задається за допомогою частки «б». Відповідно, 

умовний спосіб не вимагає введення нової граматичної ознаки та створення 

окремого набору тегів. 

За правилами української мови дієприслівник належить до дієслівної групи, 

тому розглядається як дієслово. Код частини мови – R. 

Дієприслівники 

Дієприслівники мають теперішній і минулий час. Дієприслівники 

теперішнього часу утворюються від основи дієслова теперішнього часу за 

допомогою суфіксів -учи (-ючи), -ачи (-ячи). 

Дієприслівники минулого часу утворюються від основи дієслова минулого 

часу чоловічого роду за допомогою суфікса -ши (після основи на приголосний) і -

вши (після основи на голосний): брав — бравши, купував — купувавши, купив — 

купивши, налетів — налетівши; приніс — принісши, спік — спікши, став — ставши. 

Канонічна форма дієприслівника у словнику не збігається з канонічною 

формою дієслова, від якого він породжений. Тому для його евристичного 

морфологічного аналізу необхідно використовувати правила. 

Перелік ознак: доконаний вид – c, недоконаний вид – l, інфінітив – i. 
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Дієвідміна 

Поняття дієвідміни прив’язане лише до правопису і не має сенсу при побудові 

потенційних синтаксичних зв’язків, тому спеціальна ознака не вводиться. 

Омонімія дієслова 

Завдяки складній структурі дієслова (див. Табл. 1) як частини мови важко 

визначитися з тим, що має сенс вважати регулярною омонімією для дієслова. 

 

2.1.8. Дієприкметник 

 

За правилами української мови дієприкметник належить до дієслівної групи, 

проте потребує виокремлення через очевидно наявну внутрішню омонімію. 

Дієприкметник має властивості дієслова та прикметника. Прикметникові 

властивості описуються з застосуванням граматичних ознак прикметника. 

Дієприкметник має ознаки активного та пасивного стану. Код частини мови – D. 

Дієприкметники активного стану: 

а) теперішнього часу на -чий (-а, -е) – зрідка: виконуючий, зростаючий, 

мобілізуючий, організуючий, перетворюючий, працюючий; 

б) минулого часу на -лий (-а, -е): зжовклий, навислий, осілий, почорнілий. 

Дієприкметники пасивного стану мають лише минулий час: 

а) на -ний, -а, -е (-аний, -яний, -ений, -єний, -ований, -йований, -ьований, -уваний, -

юваний): (зі)гнаний, (по)сіяний, (с)творений, (за)гоєний, (з)будований, 

(с)копійований, (с)формульований, намічуваний, виготовлюваний; 

б) на -тий (-а, -е): закритий, митий, початий, ужитий. 

Утворено множину тегів: D#COnz, D#CSOrz, D#Coo, D#CSOm, D#Con, 

D#CSOdm, D#CSOr, D#CSOo, D#CSOm, D#ZOz, D#Zoo, D#ZOr, D#Mrzm, D#Mnz, 

D#Md 

Омонімія дієприкметника 

Як видно з наведених таблиць, регулярна омонімія спостерігається у 

наступних випадках: 

- між формами в різних родах: коди містять CS; 
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- між формами різних відмінків: коди містять nz, rz, dm,rzm. 

Для омонімії місцевого відмінку (код dm) у ряді випадків можливе розв’язання 

з давальним, якщо залучити прийменник, якщо він стоїть перед прикметником. 

 

2.2. Нерегулярна омонімія 

 

До нерегулярної омонімії належать випадку збігу форм різних слів. Було 

проаналізовано словник зібраний на корпусі текстів. Загальна кількість омонімів 

складає приблизно 10% від обсягу словника тексту. Це дає можливість оцінити 

очікувану надлишковість при евристичному визначенні морфолексичних 

характеристик невідомих слів.  

Типи омонімії, що траплялися найчастіше представлені у Табл. 2. Необхідно 

зазначити, що у випадку розпізнавання усного мовлення наголос може допомогти у 

багатьох випадках. 

 Таблиця 2 

Частини мови Приклад 

Дрейф частин мови 

Дієслово у дієприкметник  протрухла 

Дієслово у прислівник ізольовано 

Дієприслівник у прислівник  стоячи 

Походять одне від іншого через проміжні елементи 

Іменник у дієслово дубів 

Дієслово у прикметник запекла 

Іменник у прикметник похідними 

Походять одне від іншого через проміжні елементи, але ще більш віддалені, 

неочевидно, яке з слів виникло першим 

Дієслово-Іменник- мір 

Прикметник-Дієприкметник хваткою 

Прикметник-Прислівник замолоду 
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Решта комбінацій, які часто зустрічаються, відповідають за менш проблемні 

випадки омонімії, як то іменник-іменник, у різних варіантах. 

По-перше, це прізвища та власні назви. З них найбільшу складність для 

аналізу мають прізвища, які відміняються як істоти , але у багатьох формах 

збігаються з назвами неживих об’єктів: камінь - Камінь.  

По-друге, це назви професій та інші іменники, які вказують на діяльність, 

оскільки вони теж збігаються з іменниками, які позначають неживе, але 

відміняються по-іншому. Наприклад, пара технік – техніка, з частковою омонімією. 

Окремо необхідно зазначити досить велике число омоформ, появу яких 

спричинено в основному запозиченнями слів або коренів слів на тому чи іншому 

етапі ґенезу мови. Наприклад, форма бриту відповідає дієприкметник бритий та 

іменнику брит (від якого потім пішло британець). Кількість типів, з розбивкою за 

флективними групами, таких омонімічних випадків складає половину від числа всіх 

типів, що були знайдені в словнику тексту. Проте, за кількістю словоформ вони 

складають приблизно лише  приблизно 17% від загальної кількості омоформ. 

 

2.3. Аналіз елементів моделі рівня речення 

 

В якості основної вибрано n-грамну модель мови але її іикористання при 

умові, що планується якимось чином перерозподіляти масу частот n-грам, може 

спричинити проблеми. Це буде спостерігатися у тих випадках, коли різні елементи 

синтаксичної конструкції потрапляють до різних n-грам. Найчастіше – це випадки 

розриву синтаксичних (вільних) словосполучень. Таке особливо часто трапляється, 

коли використовуються біграми (n-грами для яких n=2). 

Проте необхідно зазначити, що проблеми викладені нижче, можна полегшити, 

якщо скористатися розділенням моделі мови на дві: модель граматичних ознак 

(тегів) та модель лем. Тоді за умови, що вдасться побудувати метод відтворення 

(псевдо)частот n-грам словоформ з частот моделей граматичних тегів та лем, можна 

пом’якшити спотворення частот, а отже, і покращити модель мови. 
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2.3.1. Іменникові конструкції 

 

Існують такі основні іменникові конструкції: сполучення іменника з 

прийменником, сполучення іменника з іменником з утворенням стійкої конструкції 

та сполучення іменника з словом, яке має прикметникові властивості. 

Сполучення іменника з прийменником. Для багатьох займенників є відмінки 

іменників, біля яких вони не повинні траплятися.  

Частину інформації про можливе значення граматичних ознак зберігає не сам 

іменник, а прийменник, що з цим іменником пов’язаний. Також ряд займенників не 

мають права зв’язуватися з відмінками. 

Прийменники не прив’язуються до називного відмінку взагалі.  

Прийменники по, через, над, під тощо не прив’язуються до родового відмінку. 

Прийменники без, біля, до, з-за, з-під, проти, серед тощо прив’язуються до родового 

відмінку. 

Прийменники без, у, в, від, для, по, через, при, над, під, до, з, із, за тощо не 

прив’язуються до давального відмінку. Прийменники назустріч, напереріз, 

наперекір, усупереч, навздогін тощо прив’язуються до давального відмінку.  

Прийменники на, об, о, по,над, під, перед, поза тощо прив’язуються до 

знахідного відмінку. 

Прийменники над, під, перед, поза тощо прив’язуються до орудного відмінку. 

Прийменники без, від, для, по, через, при, до тощо не прив’язуються до орудного 

відмінку. 

Прийменники  у, в, по, при, на, об, о, по  тощо прив’язуються до місцевого 

відмінку. Прийменники без, від, для, через ,до тощо не прив’язуються до місцевого 

відмінку. 

Прийменники не прив’язуються до кличного відмінку взагалі. 

Вставка до n-грами прикметника, або вставної конструкції, яка віддаляє 

прийменник від іменника за межі n-грами, спричиняє розрив і породжує n-граму, 

для якої проблемно змістовно визначити зв’язки.  
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Сполучення іменника родового відмінку з іншим іменником з утворенням 

стійкої термінологічної конструкції. Наприклад, у конструкції „закон України” 

змінюється лише перше слово. При перерозподілі n-грам, що починаються на 

„України”, або n-грам, які закінчуються на уніграму „закон”, можливе спотворення 

частот n-грам з наслідками у вигляді погіршення якості моделі. Якщо ж у 

конструкцію вклиниться прикметник, наприклад „закон Великої Британії”, то при 

перерозподілі постраждають також n-грами виду „закон Великої” та „Великої 

Британії”. 

Сполучення іменника з словом, що має виражені прикметникові властивості. 

Для зручності розглянемо на прикладі комбінацій іменник – прикметник. Такі 

конструкції страждають найменше від інших, оскільки, зазвичай в таку конструкцію 

вставляється слово, яке має узгоджуватися з іменником. Більш того, тоді 

прикметник, який випадає за межі n-грами найчастіше подібний за ознаками до того 

слова, що вставляється. Виключенням буде прикладка, котра яка хоч і буде 

іменником у функції означення, але може ні з чим не узгоджуватись. 

 

2.3.2. Прикметникові та дієприкметникові конструкції 

 

Уваги заслуговують сполучення прикметника або дієприкметника з 

прийменником. Для багатьох прикметників є відмінки, біля яких вони не повинні 

зустрічатися. Структура таких конструкцій подібна до зв’язків іменника, яку 

описано в розділ 2.3.1. Залучення до граматичної структури речення, від так, і n-

грами ще одного прикметника або вставної конструкції, яка віддаляє прийменник 

від прикметника або дієприкметника, та виносить його за межі n-грами, спричиняє 

проблему. Проте, необхідно враховувати те, що при механістичному підході 

використання прийменника для визначення ознак прикметника хоч і дає меншу 

точність, у порівнянянні з іменниками але тим не менше в середньому підвищує 

точність роботи алгоритмів, які аналізують зв’язки. 
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2.3.3. Дієслівні конструкції 

 

Дієслово узгоджується з іншими частинам речення з використанням різних 

ознак: роду, числа, відмінків. 

Винесення елемента від дієслова за межі n-грами може спричини такі розриви: 

- для підмета – за ознакою називний відмінок; 

- для означення – за ознаками: родовий, знахідний, орудний відмінок; 

- для додатку – за ознаками: родовий, знахідний, місцевий (за умови втрати також і 

прийменника). 

Складна форма дієслова у складеному присудку зі словом мусити та словом 

бути (див. Розділ 2.1.7.) може спричиняти проблеми, якщо перерозподіляти слова 

мусити та бути так, неначе вони – є звичайними, а не допоміжними дієсловами. 

 

2.3.4. Стійкі словосполучення та усталені вирази  

 

Стійкі (лексичні) словосполучення існують у мові у готовому вигляді і завжди 

називають одне і те ж поняття, яке не можна логічно вивести з їх компонент: бабине 

літо (погода), за тридев'ять земель (далеко), покласти зуби на поличку 

(голодувати), бити байдики (нічого не робити), пасти задніх (бути серед останніх), 

накивати п’ятами (втекти) тощо. Такі конструкції не допускають перетворення за 

правилами, які характерні для синтаксичних конструкцій. 

 Залежно від структури словника системи та очікуваної тематики на вході 

системи розпізнавання пропонується за потреби трактувати елементи таких 

словосполучень як неграматичні (невідмінювані). Що у свою чергу потребує 

внесення таких словосполучень як цілісних одиниць. Інакше, внаслідок збігу форм 

слів різних частин мови можуть утворитися химеричні теги, що матимуть низькі 

частоти та заважатимуть однозначному встановленню коректних синтаксичних 

зв’язків. 
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2.3.5. Проблеми, спричинені нерегулярною омонімією та розривами у 

конструкціях 

 

Для потенційних синтаксичних конструкцій, які містять ряд видів омонімії 

коректне виконання зв’язування є можливим, а саме там де відбувся простий дрейф 

частин мови: дієприслівник-прислівник, дієслово-дієприкметник, дієслово-

прислівник, як то відображено у першій частині Табл. 2. 

Для випадків більш віддаленого словотворення синтаксичне зв’язування 

можливе лише з утворенням альтернативних версій розбору речення. Це такі 

випадки: іменник-дієслово, іменник-прикметник, прикметник-дієприкметник, 

прикметник-прислівник, дієслово-прикметник.  

Також мають місце розриви в конструкціях, які спричиняються вставними 

словами (та вставними реченнями, які тут не розглядаються). Вставні слова 

виносять значущі елементи n-грами за її межі. 

 

2.3.6. Морфемні конструкції 

 

При використанні морфем у якості компонент моделі мови замість цілих слів 

зберігаються всі проблеми, зазначені для іменникових, прикметникових, 

дієприкметникових та дієслівних конструкцій. При цьому важко побудувати просту 

модель зв’язування, використовуючи дані з семантики, та ще складніше – при 

використанні відомостей синтаксису. Останнє можливо лише за умови, що 

використана (квазі)морфема збігається з дійсною морфемою і має відповідний 

граматичний смисл. Враховуючи складну сукупність правил словозміни, наприклад, 

чергування, виникає додаткова досить складна задача визначення наявності та меж 

морфем у словах.  

Таким чином, морфемні конструкції хоч і можуть бути утворені, проте вони не 

дають ніяких переваг і надалі не розглядаються. 
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2.4. Висновки до Розділу 2 

 

У результаті аналізу моделей морфології та моделі рівня речення 

сформульовано такі твердження: 

Для евристичного морфологічного аналізу головним елементом є словник 

тексту. Додаткові ознаки будуть набиратися з комплекту n-грам, отриманих з 

тексту, до яких входить досліджувана словоформа невідомого слова. У якості 

вирішуючого механізму пропонується використовувати комплект усіх ознак, за 

якими можна робити припущення. Оскільки такими ознаками є всі елементи моделі 

мови, у якій виконується визначення морфологічних характеристик невідомого 

слова, то раціональним буде виділити модель лише граматичних класів, або її 

апроксимацію у вигляді моделі тегів, описаних у даному розділі. 

Для здобуття кращої моделі мови для задач розпізнавання та синтезу мови 

пропонується дослідити можливість розділення моделі мови на словоформах на дві: 

модель на граматичних тегах та модель на лемах, з метою подальшого відтворення з 

неї згладженої моделі на словоформах (і, можливо, морфемах). 

Проблеми, які при цьому виникають, повністю розглянуто у Розділі 2.3. і 

показано, що незважаючи на масовість вони не є непереборними. 

Модель мови на морфемах необхідно дослідити для того, щоб подивитися, чи 

не можна з неї отримати якісь ознаки для евристичного морфологічного аналізу та, 

можливо, якісь інші ознаки, які є орієнтованими на природну мову. 
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РОЗДІЛ 3. ЕВРИСТИЧНИЙ МОРФОЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

Як показано у Розділі 1, моделі евристичного морфологічного аналізу  або 

недостатньо використовують контекст, або вимагають спеціальних правил ручної 

обробки. Спеціалізовані випадки прихованих марковських моделей дозволяють 

застосувати як контекст, так і статисти стичні ознаки, щоб визначати імовірності для 

суфіксів та закінчень [97], проте вони не завжди будуть дієвими. Спираючись на 

сформульовану гіпотезу та проведений аналіз, що викладені у Розділі 2.1, та 

припускаючи, що проблеми, спричинені нерегулярною омонімією, які описані у 

Розділі 2.2, не спричинять критичних провалів у якості евристичного аналізу, у 

даному розділі викладено спосіб, за допомогою якого алгоритм евристичного 

морфологічного аналізу може у більшому обсязі використовувати контекст і 

забезпечувати досягнення кращої точності.  

Вводяться наступні позначення. 

Лема – це слово мови в усіх його формах, а словоформа – конкретна форма 

слова, з прив’язаними до неї граматичними ознаками.  

Канонічна форма –  це форма слова, що однозначно визначає слово і множину 

його словоформ.  

Машинна основа – це частина слова, яка не змінюється в різних словоформах 

одного слова, і вона може бути порожньою.  

Машинне закінчення –  це послідовність літер з кінця слова, яка безпосередньо 

слідує за машинною основою, воно може бути порожнім. 

Машинна флективна група – це сукупність машинних закінчень, які 

відповідають одній канонічній формі слова та описують усі словоформи для даної 

канонічної форми.  

Машинний суфікс –  це послідовність літер з кінця машинної основи. 

Словник системи – це сукупність таблиць, які описують канонічні форми, 

флективні групи та зв’язки між ними у відповідній системі. 
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3.1. Базовий алгоритм 

3.1.1. Оптимізація групування 

 

У роботі [3] було досліджено можливість використання групових евристик для 

морфологічного аналізу багатьох частин мови і зроблено спробу побудувати 

алгоритм, який би максимально наближався до універсального – для слов’янських 

мов, – при цьому не обмежуючись якоюсь однією конкретною мовою. Первинна 

реалізація створювалася для російської мови, тому дані саме для цього алгоритму 

наведено у таблицях, які було складено для російської морфології. З часу створення 

першої версії було проведено ряд досліджень, які показали, що деякі з припущень, 

використаних у роботі [3], є зайвими, і алгоритм можна спростити без погіршення 

якості морфологічного аналізу.  

Перша оптимізація полягає у розділенні словника тексту на незалежні блоки з 

метою оптимізації обробки. Раніше пропонувалося використати спеціалізоване 

сортування [55] з метою збільшення ймовірності послідовного об’єднання двох 

словоформ у гіпотезу. Але виявилося, застосування такого впорядкування не лише 

не забезпечує суттеєвого приросту точності аналізу, але й ускладнює алгоритм 

сповільнюючи його роботу.  На жаль, при побудові оператора порівняння двох слів 

необхідно одразу знати де в слові знаходиться машинний суфікс та машинне 

закінчення. Це відповідає процедурі аналізу одиночної словоформи в Розділі 3.1.3 

або алгоритму А в роботі [3]. Помилка визначення меж суфіксу та закінчення 

призводить до помилкового впорядкування. Оскільки точність цієї процедури 

невисока, то відбувається незначне підвищення точності. Проте, якщо замінити 

впорякування розбиттям послідовності словоформ на блоки, то можна без 

впорядкування прискорити роботу морфолексичного аналізу та виграти у точності.  

Крім того, задачу виділення груп словоформ в загальному випадку можна 

вважати варіантом задачі кластеризації, яку розв’язують для отримання кращих 

мовних моделей у розпізнаванні [99]. Але детальніший аналіз методів викладених у 

[99] показав, що кластеризація для кращого розпізнавання лише замінить один 

критерій близькості іншим, та потребуватиме додаткового часу. Тому було 
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проведено експеримент, в якому виконується класифікація за частинами мови, 

оскільки саме частини мови вказують на всі інші ознаки, що їх отримає словоформа.  

У якості основного підходу було використано нейронну мережу [2, 29] та 

головне – алгоритм формування параметричного вектору. Це зумовлено 

необхідністю використовувати різнорідні ознаки, як це показано в Розділі 2.1. Більш 

того, ознаки ще і неоднорідно розподілені як в межах корпусу так і в межах класів.  

Вхідними даними слугували n-грами виділені з досліджуваних слів, n-грами 

виділені з слів-сусідів та граматичні ознаки виділені з слів-сусідів. Критерій якості 

навчання представляє собою відповідність між словоформами та їх частинами мови, 

зібраними на тестовій множині та нормованими. Формування вхідного вектора 

ознак відбувається в процесі навчання нейронної мережі, коли проводиться пошук 

співвідношення компонент вектора ознак, що дозволяє врахувати вплив кожного з 

типів ознак. Набір ознак, які характеризують вибірки об'єктів, складається із двох 

різнорідних груп –  і , де  – це n-грамні ознаки досліджуваних слів,   – разом 

граматичні та n-грамні ознаки слів-сусідів. 

Було визначено три типи вибірок прикладів: А, В, С.  

Вибірка А. Складається з векторів, які містять лише ознаки групи , інші 

компоненти вектора нульові. p=( ,,...,,...,,
21 mi

 
k

0,...0,...,0,0 ), де p – вектор-приклад 

з навчальної вибірки, i -ознака групи .  

Вибірка В. Містить вектори, які складаються із ознак групи ; компоненти, що 

відповідають ознакам групи  – нульові. p=( 
m

0,...0,...,0,0  , 
kj

 ,...,,...,,
21

), де j – 

ознака групи . 

 Вибірка С. Включає вектори, які складаються зі зважених значень  ознак груп  

і . Тобто,  

p = 
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Для кожної із вибірок А, В та С окремо проводиться навчання нейронної 

мережі.  

У якості тестового прикладу для налаштовання мережі використовується вектор 

ознак одного із об'єктів навчальної вибірки, у цьому випадку – набір ознак слова. 

Відповідно до принципу побудови векторів вибірок А, В та С, формуються три 

вектори ознак для даного тестового прикладу. 

Критерієм оцінки навчання мережі є відстань між векторами – отриманою 

відповіддю налаштованої мережі для даного тестового прикладу та відомою для 

цього прикладу відповіддю (класом).  Відстань визначається у звичайному сенсі, 

тобто: 22

22

2

11 )(...)()( nn yxyxyxD  , де ),...,,( 21 nxxxx   і 

),...,,( 21 nyyyy   – два вектори, а D – відстань між ними. 

Критерій оцінки навчання визначається як 


 DF minarg , де   – множина 

вибірок векторів, які використовувалися для навчання мережі. На початку роботи 

алгоритму   складається із вибірок  А, В та С. Відповідно, умовою зупинки 

навчання є або досягнення малого значення критерієм F, або занадто 

малий(нульовий) приріст якості. 

Як виявилося, таке розділення ознак та пошук оптимуму за алгоритмом 

описаним у роботі[2], не дозволили виділити ознаки, які були би водночас 

спільними для всіх невідомих слів. Вдалося знайти лише ряд локальних оптимумів. 

Це пов’язано з тим, що у випадках нерегулярної омонімії, описаних у Розділі 2.2, 

різні слова були створені за допомогою різних правил словотворення. Префіксальні, 

(та префіксально-суфіксальні, якщо префікс простий для аналізу) конструкції 

виявилися порівняно простими, через те, що основним джерелом даних викладеного 

в роботі алгоритму є саме комбінація суфікс + закінчення. Проблемними для аналізу 

виявилися короткі суфікси. Це – іменникові: -к- (згадка, печатка), -б- (косьба, 

ганьба), -т-(битва, гонитва); прикметникові: -н- (житній, літній),  -ан- (-ян-) 

(полум’яний, пшоняний),  -ч- ( творчий);  дієслівні -и-, -і-, (радіти, хвалити), -а- (-я-) 

(спадати, злітати) тощо. Усі вони мають високі шанси дати неправильне 
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розпізнавання, наприклад,  пшоняна за моделлю утвореною від  полонянка, через 

наявність машинного суфікса -ян-. 

Додатковою проблемою є наявність фактично більше ніж двох класів ознак, 

оскільки розділення їх виключно на внутрішні та зовнішні явно недостатнє. Для 

таких задач класифікації або підбору параметрів необхідно мати засоби, які 

дозволяють виділяти окремі підкласи, або навіть працювати з окремо взятими 

ознаками. Потенційно, проблему можна було б розв’язати за допомогою генетичних 

алгоритмів, тим більше, що можливість та дієвість застосування таких алгоритмів за 

дещо схожих обставин досліджувалася автором у роботі [38]. Виникає можливіть 

природним чином  закодувати в одній хромосомі одну групу словоформ, якщо вони 

повинні мати спільну лему. 

Нехай у словнику, є ряд видів ознак –  і , де  – це ознаки першої групи 

словоформ слів,  – ознаки другої групи словоформ. 

Задамо два типи вибірок словоформ: A та B.  

Вибірка А. Складається з словоформ, що містять лише ознаки групи , інші 

компоненти вектора нульові. p=( ,,...,,...,,
21 mi

 
k

0,...0,...,0,0 ), де p – вектор-приклад 

з навчальної вибірки, i -ознака групи . Вибірка В. Складається з словоформ групи 

; компоненти, що відповідають словоформам групи  – нульові. p=( 
m

0,...0,...,0,0  , 

kj
 ,...,,...,,

21
), де j – ознака групи . 

При породженні нащадків, є два механізми: точкова мутація та кросинговер. 

При мутації один з елементів примусово міняє значення з 1 на 0 або навпаки. При 

кросинговері, утвориться вектор p=( ,,...,, 21 i 
jim 

0,...0,...,0,0  , kj  ,..., ), та парний до 

нього.  

Далі виникає проблема з функцією придатності (функціоналом відбору), та 

процедурою розмноження. Необхідно гарантувати не зменшення, тобто збереження, 

різномаїття та бажано, щоб невдалі хромосоми породили більше нащадків аніж 

вдалі, перш ніж їх буде відсіяно. Без такого контрінтуїтивного рішення невдала 
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хромосома має високі шанси породити виключно невдалих нащадків, наприклад, 

якщо в ній були попередньо випадково згруповані частинки з множин словоформ 

що належать різним лемам. Їх треба розділити, а не тримати разом. Також, 

кросинговер двох вдалих хромосом з високою імовірністю зруйнує вдало зібрану 

множину словоформ однієї леми, утворивши гібрида, що матиме словоформи двох 

лем. Таким чином застосування генетичних алгоритмів визнано нераціональним. 

У результаті наведених міркувань, було прийнято рішення не використовувати 

проблематичні способи групування, а використати лише надійні евристики 

розділення словника тексту на блоки та повний (всі до всіх) перебір у межах блоку. 

 

3.1.2. Джерела даних 

 

У роботі алгоритму використовуються наступні фіксовані джерела інформації 

про очікувані флективні групи та граматичні характеристики слів:  

- таблиці відповідностей машинних суфіксів машинним закінченням; 

- таблиця відповідностей машинних закінчень граматичним кодам; 

- таблиця правил для незмінюваних частин мови. 

Таблиці відповідностей машинних суфіксів машинним закінченням. Вони 

мають дві версії. Версія 1: таблиця виключно для слів зі словозміною, як то: 

іменники, дієслова, числівники тощо. Версія 2: таблиця для будь-яких слів мови. 

Структура таблиць описується так: 

<Запис> ::= <Суфікс> „ „<Код_ЧМ_ і_номера_ФГ> + 

<Код_ЧМ_и_номера_ФГ>::=<Код_ЧМ>:<Номер_флективної_групи>(, 

<Номер_ флективної_групи >)* 

<Код_ЧМ>:: = P-| P* | I- | V-…  

Код_ЧМ – відповідає коду частини мови.  

Таблицю відповідностей було побудовано наступним чином: якщо машинна 

основа в словнику має відповідний машинний суфікс, то до таблиці вносились: цей 

машинний суфікс, код частини мови та код флективної групи, який є  відповідним 

цьому машинному суфіксу. Машинний суфікс вноситься разом з  коротшими 
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утвореними з нього варіантами, включно по варіанти довжини 1. Приклад даних 

представлено у Табл. 3. 

Таблиця 3 

дн P-:53,44,56 V-:75 P*:56 

до A-:1   

пник I-:32   

зическ P-:47   

дител I-:33,24   

ьческ P-:47,   

 

Жирним шрифтом виділено власне машинні суфікси, курсивом – коди 

граматичних класів, які їм відповідають, а номерами – флективні групи. Як видно з 

прикладу, у одного машинного суфіксу може бути багато пов’язаних часитн мови. 

Для роботи алгоритму морфологічного аналізу наявність коду частини мови 

не є обов’язковою, проте такий код спрощує фільтрацію зайвих залежностей при 

побудові таблиці. Суфікси з цієї таблиці було відфільтровано у наступний спосіб: 

якщо один суфікс є варіантом іншого суфікса, а множини частин мови і відповідних 

їм флективних класів співпадали, то в таблиці залишався коротший суфікс.  

 Таблиця відповідностей машинних закінчень граматичним кодам. Ця 

таблиця має два варіанти – людино-орієнтований і машино-орієнтований. Приклад 

людино-орієнтованого варіанту наведено у Табл.4, де стовпчикам відповідають 

відмінки, а рядкам – комбінації числа і роду або інших граматичних характеристик. 

Таблиця 4 

H: 53 Ad //красивый    

м1 ый ого ому ый ым ом 

ж1 ая ой ой ую ой ой 

с1 ое ого ому ое ым ом 

н2 ые ых ым ые ыми ых 
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Жирним шрифтом виділено коди, які вказують на відповідні значення граматичних 

ознак. Наприклад, ж1 позначає жіночий рід, однина, Ad – позначає прикметник. 

Відмінок визначається позицією флексії у рядку, наприклад, родовий відмінок 

відповідає другій позиції. Курсивом позначено номер флективної групи.  

Машино-орієнтований варіант таблиць відповідає формату АОТ [25] “1740 

%СКАТЬ*ка%СКАВШАЯ*мз%ЩУ*кб%ЩУТ*кж% …. “ 

Таблиця правил для незмінюваних частин мови. Ці правила 

застосовуються для опису структури словоформ, що належать до тих частин мови, 

які не мають граматичних закінчень. Словотворення для таких словоформ 

відбувається за допомогою отримання похідних від інших частин мови. Наприклад, 

у багатьох випадках прислівники отримують за правилом основа прилагательного + 

буква о = наречие (російська мова). За таким правилом утворюються прислівники 

быстро, сильно. За правилом основа прилагательного + буквы ее = наречие 

утворюються порівняльні прислівники: севернее, активнее. Такі правила існують і 

для української мови, як от: основа прикметника+ літера о = прислівник – швидко.  

Необхідно враховувати, що при створенні правил основа слова трактується в 

класичному сенсі, як у підручниках чи довідниках [19, 49], замість використання 

машинних основ. Таблиці правил вимагають залучення до роботи лінгвіста для 

адаптації таблиці правил до конкретної мови, всі інші таблиці можна згенерувати 

автоматично за машинним словником. 

Цей підхід до побудови таблиць відрізняється від того підходу, який  

запропоновано в [28], оскільки новий підхід має на меті визначення граматичних 

ознак для будь-яких якої частини мови, а не лише обмеженої множини їх. 

 

3.1.3. Схема роботи алгоритму  

 

Основним джерелом даних є словник словоформ тексту T . Слово, для 

словоформ якого є запис у словнику системи (базі даних слів системи) D , будемо 

називати відомим, інакше – невідомим. 
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Базовий алгоритм евристичного аналізу: 

1) Скласти словник тексту T (позначимо його W ). 

2) Відсортувати словник W за алфавітом. 

3) Розбити на блоки, за першими двома літерами, тобто ці дві літери формують 

ключ блоку. Кожен блок опрацьовується незалежно. При потребі це дозволяє 

розробити паралельну реалізацію алгоритму за потреби. 

4) У межах кожного блоку застосувати процедуру агрегації. 

5) Якщо словоформа не агрегувалася, то застосувати процедуру аналізу 

одиничної словоформи. 

 

Розмірність ключа блоку в 2 літери було вибрано як оптимальну за точністю. 

Хоча, при потребі можна збільшити довжину до 3 літер помітної без втрати 

точності. Надалі в цьому розділі базовий алгоритм евристичного аналізу 

позначатиметься як базовий алгоритм. 

Процедура агрегації: 

1) Зафіксувати першу доступну словоформу у блоці, позначити її стартовою. 

Якщо немає таких словоформ, то перейти до пункту 8. 

2) Утворити гіпотезу зі стартової словоформи. 

3) Перебрати словоформи у блоці від стартової до кінця, виконати пункти 4-6.  

4) Взяти словоформу, спробувати приєднати до гіпотези. Гіпотеза може бути 

утворена за умови, якщо для двох чи більше словоформ можна виділити:  

- спільний початок слова довжиною більше 0 (машинну основу), 

машинний суфікс довжиною більше 0 який при цьому є спільним для всіх 

словоформ, 

- множину машинних закінчень, що точно вкладається принаймні в одну 

машинну флективну групу, і машинний суфікс допускає зв’язування 

принаймні з однією машинною флективною групою, визначеною для 

гіпотези. 

Інакше – пропустити словоформу, продовжити цикл. 

5) Застосувати правила для незмінюваних частин мови до гіпотези. 
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6) Всі словоформи, що приєдналися до гіпотези, виключити зі словника W  та 

блоку. 

7) Перейти до пункту 1 процедури агрегації. 

8) Гіпотези, що складаються з однієї словоформи, розформувати. 

 

У цій процедурі використовується перша версія таблиця відповідностей 

машинних суфіксів до машинних закінчень. Вимоги до суфікса можуть бути 

сформульовані за довжиною та “стійкістю” суфікса, як це описано в [3].  

Суфікс вважається стійким, якщо його властивості задовольняють двом 

умовам: 

1) суфікси, з яких його отримано (див. спосіб побудови таблиці суфіксів), 

відрізняються від нього більш ніж однією літерою,  

2) суфікси, які отримано з нього (див. спосіб побудови таблиці суфіксів), 

відрізняються від нього більш ніж однією літерою.  

Таке обмеження забезпечує стійке визначення, тобто при малій зміні довжини 

суфікса в ту чи іншу сторону не відбувається зміни результату визначення 

характеристик слова.  

Процедура доповнення кодів. Вона реалізується або запуском з вимогою 

використання найкоротшого ненульового суфікса, або запуском зі стійким суфіксом 

та дописуванням усіх кодів, сумісних з даним закінченням та суфіксом. Такий 

вигляд має обчислювальний аналог варіації алгоритму, описаної в [3]. Ця процедура 

застосовується у разі, коли виникає необхідність у отриманні якомога більшого 

числа граматичних кодів з мінімальною кількістю пропущених. 

Процедура аналізу одиничної словоформи передбачає виконання наступних 

кроків:  

1) на основі останніх символів слова здійснюється перебір варіантів машинного 

суфікса та машинного закінчення; 

2) вибирається найдовша послідовність літер, для якої можна утворити 

послідовність машинний суфікс + машинне закінчення, при цьому висувається 

вимога, щоб машинний суфікс та машинне закінчення були сумісними; 
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3) визначаються граматичні характеристики словоформи на основі машинного 

суфікса та машинного закінчення; 

4) використовуються правила для незмінюваних частин мови над гіпотезою. 

 

Ця процедура передбачає використання другої версії таблиці відповідностей 

машинних суфіксів машинним закінченням. 

Наприклад, після виконання базового алгоритму словник виду: {дзвін, 

дзвінок, дзвінком, дзвонять } дасть наступну множину гіпотез: {(дзвін,((0, ім. чол. 

одн. наз.))),(дзвін,((ок, ім. чол. одн. наз.), (ком, ім. чол. одн. орудн.)), (дзвон,((ять, 

дієсл. множ. тепер.)))}  

Пошук та підстановка у правило в першу чергу виконуються для 

прикметників, з утворенням прислівників, для української та російської мов. Для 

інших частин мови можливість і виправданість виконання таких дій залежатиме від 

конкретної реалізації флективних груп у машинному словнику.  

 Наприклад, нехай лема быстро була невідома машинному словнику для 

російської мови. Тоді, отримавши машинну основу быстр, машинне закінчення о 

покаже наявність набору ознак, властивих для середньому роду. Такий результат 

буде отримано за моделлю слова зеленый та формою зелено. Маючи в 

розпорядженні лему та канонічну форму, програма перевіряє, чи можна отримати 

прислівник быстро за формулою, згідно з якою словоформа прикметника 

середнього роду однини, яка складається з машинної основи та машинного 

закінчення о,  створює лему класу прислівник. 

При аналізі результатів використання алгоритму виникають певні міркування 

щодо очікуваних показників точності. 

По-перше, при такому підході, порівняно з [28], значно скорочується кількість 

гіпотез та втрачається частина групувань, які могли б утворитися, якби 

використовувався перебірний підхід, подібний до описаного в роботі [28]. Проте це 

не спричиняє помітних втрат точності, що пов’язано з властивостями імпліцитного 

прогнозування, властивого слов’янським мовам.  
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Наприклад, потенційна гіпотеза для російської мови (генера+ ла; генера+ л) 

може бути проаналізована як (что делала?; что делал?) з породженням зайвих 

варіантів розбору. Проте примусове вилучення словоформ знищує такі гіпотези, 

якщо коректна гіпотеза зустрінеться раніше. З іншого боку, це повинно приводити 

до того, що якщо неправильна гіпотеза згенерується раніше за правильну, то всі 

словоформи отримають неправильні граматичні характеристики. 

Те, що загальна оцінка в цілому не страждає, пов’язано з розподілом 

словоформ при алфавітному упорядкуванні словника W . Виявляється, що 

імовірність утворення правильної гіпотези набагато вища за імовірність утворення 

неправильної, за умови, що словоформи, зібрані з тексту,  написано правильною 

мовою. 

По-друге, проблеми з точністю виникнуть також у випадках, якщо в словник 

тексту, який аналізується, потраплять словоформи з грубими помилками, але для 

текстів без примусових спотворень імовірність незначна. 

Наприклад, гіпотезу для української мови (генера+ ла,генера+ ти) буде 

проаналізовано як (що робила?, що робити?) з породженням апріорі хибних 

варіантів. 

Показано, що втрати від утворення таких гіпотез незначні, і це пояснюється 

наступними факторами:  

- текстовий корпус містить порівняно незначну кількість помилок;  

-  проаналізовані гіпотези поглинають незначну кількість словоформ, 

найчастіше, окрім втрачених словоформ, невідомі леми мають і інші 

словоформи, які аналізуються коректно.  

Важливою особливістю базового алгоритму є те, що можна регулювати 

вимоги до довжини машинного суфікса і завдяки цьому отримувати різні набори 

граматичних ознак для однієї і тієї самої гіпотези про групування, не виключаючи 

при цьому можливості, що будуть присутні різні машинні основи,  частини мови та 

множини машинних закінчень. Це, у першу чергу, корисно при використанні у 

взаємодії з синтаксичним аналізом, оскільки може виявитися, що машинний суфікс 

було вибрано невірно, і це у подальшому приводить до вибору невірної граматичної 
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ознаки для машинного закінчення.  Що, у свою чергу, в експерименті дало невірні 

граматичні ознаки, і воно спричиняє неможливість коректного синтаксичного 

розбору. Тоді у низці випадків на вимогу модуля синтаксичного аналізу можна 

переобчислити характеристики гіпотези. Проте, згадане переобчислення є ознакою 

того, що словник тексту було проаналізовано некоректно, і не можна виключити 

імовірність потрапляння помилок до синтаксичного аналізу попередньо 

опрацьованої частини тексту.  

Крім того, у ряді випадків набір граматичних ознак одразу генерується надто 

широким, незважаючи на те, що він  напевне покриває необхідні коректні ознаки. 

Виникає потреба в надбудові, яка дозволяла би водночас максимізувати кількість 

коректних граматичних ознак та мінімізувати присутність зайвих. 

 

3.2. Надбудова над базовим алгоритмом 

 

У якості додаткового джерела даних пропонується використати безпосередній 

контекст невідомого слова. В Розділі 2.3 розглянуто ряд елементів моделі мови на 

рівні речення. З них частина може використовуватися як критерії, що вказують на 

припустимість чи неприпустимість зв’язування тих чи інших граматичних ознак з 

невідомими словом. До таких конструкцій входять: 

- сполучення іменника з прийменником; 

- сполучення іменника зі словом, яке має прикметникові властивості, припускається, 

що такі сполучення добре працюватимуть незалежно від того, яке слово невідоме; 

- сполучення прикметника з прийменником; 

- дієслівні конструкції, якщо може бути побудована гіпотеза, де невідоме слово є 

дієсловом; 

У розширеному алгоритмі замість абстрактного контексту у якості 

додаткового джерела даних пропонується використати набір n-грам, зібраних з 

тексту T , що аналізується; де n-грама – це послідовність з n елементів, які 

замінюють словоформи у копії тексту [40]. Надалі, не порушуючи загальності, 

зафіксуємо значення n =2. 
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Було проведено експеримент із заміною частини словоформ на послідовності 

квазіморфем. Квазіморфема утворюється з словоформи відкиданням останніх літер, 

допускаючи скорочення включно до довжини квазіморфеми, рівній 1 літері. При 

цьому невідомі словоформи мусять залишатися серед тих, які не потрапили під 

трансформацію. Зібрані таким чином вектори з безпосередніх правих та лівих 

контекстів невідомих словоформ виявилися порівняно поганими для аналізу, 

оскільки містять високий рівень нерозрізнюваних ознак. Тому було вирішено 

відмовитися від розкладу на квазіморфеми і провести пошук  інших способів 

використання контексту для невідомих слів.  

Разом з тим, на однолітерних та дволітерних n-грамах помічено цікавий 

результат, який у подальшому було  використано як критерій для визначення 

авторства [37, 45]. Подробиці цього викладено в Розділі 3.4. 

Для опису розширеного алгоритму введемо такі позначення:  

Множина комплектів граматичних ознак словоформи G  (надалі – грам-

множина). Грам-множина є фактичним результатом роботи морфолексичного 

аналізу. Наприклад, для словоформи іменника – це множина комплектів, що 

описують комбінації роду, числа і відмінку, які відповідають заданій словоформі 

іменника. Грам-множини виникають через те, що різні граматичні ознаки часто 

прив’язуються до однієї і тієї самої словоформи. Так, наприклад, для іменників 

першої відміни м’якої групи однини форми родового та давального відмінків 

збігаються, кого-чого – землі та кому-чому – землі. Омонімія в цілому є поширеним 

явищем у слов’янських мовах, і тому вона вимагає відображення у моделі.  

Грам-код g  – чисельний код, що приписується кожній грам-множині G та 

однозначно визначає грам-множину.  

Флекс-множина F - множина номерів флективних груп, які було використано 

для генерації грам-множини.  

Флекс-код f - чисельний код, який приписується кожній флекс-множині F та 

однозначно визначає флекс-множину.  
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Вводиться функція ()gTr , яка співставляє словоформам певні елементи 

наступним чином: 

1) Для кожного відомого слова, що належить до повнозначних змінюваних 

частин мови (іменник, дієслово, прикметник тощо), та для займенників 

результатом буде грам-код )(wg . 

2) Для кожного відомого слова, яке належить до службових частин мови, або 

незмінюваного слова результатом буде відповідна словоформа. 

3) Для кожної невідомої словоформи результатом буде вона сама. 

Вводиться функція ()fTr , яка співставляє словоформам певні елементи 

наступним чином: 

1) Для кожного відомого слова, яке належить до повнозначних змінюваних 

частин мови (іменник, дієслово, прикметник тощо), та для займенників 

результатом буде флекс-код )(wf . 

2) Для кожного відомого слова, яке належить до службових частин мови, або 

незмінюваного слова результатом буде відповідна словоформа. 

3) Для кожної невідомої словоформи результатом буде вона сама. 

Виконується трансформація двох копій тексту з використанням функцій ()gTr  

та ()fTr , коли кожне входження словоформи замінюється на значення відповідної 

функції. 

На основі трансформованої копії тексту з використанням ()gTr  обчислюються 

n-грами. Важливо зазначити, що використовуються лише такі n-грами, які 

враховують виключно лівий контекст словоформи. Це пов’язано зі структурою 

словосполучень в українській та російській мовах. По-перше, прийменники, які 

дозволяють визначити відмінок, обов’язково стоять перед іменниками. По-друге, 

прислівники та інші слова, які модифікують значення, також частіше стоять перед 

тим словом, яке вони уточнюють. У складних конструкціях виду прийменник + 

прикметник + іменник прийменник також стоїть перед відповідним прикметником, 

який може бути невідомим словом. 
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Побудова набору векторів ознак. 

1) За копією тексту збирається словник gW , де елементами є відповідні унікальні 

значення ()gTr , де w є словоформою з тексту T . Цей словник є опорним. 

2) На основі gW  будується сукупність векторів gV , кожен з яких відповідає 

своєму унікальному значенню ()gTr . Елементами векторів є частоти n-грам, 

що відповідають комбінаціям ))(),(( wTrwTr gig , де )( ig wTr – значення, яке 

може відповідати більш ніж одній словоформі. 

3) За копією тексту збирається словник fW , де елементами є відповідні 

унікальні значення ()fTr , де w є словоформою з тексту T . Цей словник є 

довідником, що слугує для подальшої оптимізації. 

Після того як ознаки побудовано, множина }|)({ TwwTrg  розділяється на дві 

підмножини: Sk = }&|)({ DwTwwTrg   та Sh = }&|)({ DwTwwTrg  . За 

побудовою, у Sh  знаходяться невідомі словоформи. 

Sk задає перелік, який описує у gV  сукупність правил зв’язування для 

відомих слів та наборів граматичних ознак. Sh  задає перелік, який описує у gV  

сукупність правил зв’язування для невідомих слів, а також відповідних їм грам-

кодів. Таким чином досягається ефект налаштування системи на текст T  та зникає 

потреба в залученні професійних лінгвістів для побудови додаткових правил, як це 

було в роботі [36]. 

Розширений алгоритм евристичного аналізу: 

1) Обчислити ознаки за базовим алгоритмом евристичного аналізу в різних 

режимах, щоб отримати різні кількості грам-кодів Відповіді системи для 

словоформ утворюють множину A , елементами якої є трійки )),(,,( iwEAwi , 

де i –  номер відповідних параметрів запуску. 
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2) Для кожної невідомої словоформи w Sh , для всіх значень i, обчислюється 

елемент або сума елементів з gV , що відповідають грам-кодам, отриманим за 

),( iwEA . (Позначимо її ),( iwSw ). 

3) Вибирається )( jg wV , такий що для jw : )()( wgwg j  & |)(||)(|, kj wgwgjk   

4) Обчислюється косинус кута між )( jg wV  та ),( iwSw . 

5) Максимальне значення вказує на найкращий результат аналізу. 

Безпосереднє обчислення )( jg wV  є досить складною задачею, оскільки в 

загальному випадку вимагає повного перебору або проведення оптимізації якимось 

іншим чином. При реалізації для спрощення задачі застосовуються дані з fW , що 

дозволяє зручно оперувати )(wf , відповідно підібрати оптимальний )( jg wV  за 

ознакою )()( wfwf j   і уникнути повного перебору ознак. 

Таким чином, сформульований розширений алгоритм евристичного аналізу 

базується на двох припущеннях. По-перше, текст, який підлягає аналізу, хоч і може 

бути написаний з порушенням нормативної граматики для вибраної мови, але у 

ньому мають бути збережені єдині локальні граматичні правила від початку до кінця 

тексту. По-друге, слова тексту повинні бути побудовані за спільними для всієї мови 

принципами та правилами словотворення, і ці правила не перевизначаються в 

процесі написання тексту. 

 

3.3. Результати комп’ютерних експериментів 

3.3.1 Результати базового алгоритму 

 

Завдяки переформулюванням базовий алгоритм може працювати як алгоритми 

А, В1, В2 з роботи [3], і на тих самих даних буде давати однакові результати, тому 

приводяться дані, зібрані для алгоритмів, опублікованих в [3]. Алгоритму А 

відповідає процедура аналізу одиничної словоформи, Алгоритмам В1, В2 

відповідають різні параметри запуску базового алгоритму евристичного аналізу, а 
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саме: алгоритму В1 відповідає запуск зі „стійким суфіксом”, а для алгоритму В2 

аналогом буде застосування процедури доповнення кодів. 

Означення величин, наведених тут, дещо відрізняються від наведених у роботі 

[3]. При побудові таблиць використовуються стандартні [93] величини повноти та 

доповнення до точності, на відміну від позначень використаних у [3]. У дійсності 

точність у [3] відповідає за повноту (recall, Rec), а надлишковість у [3] відповідає за 

доповнення до точності 1-Pr. Зазначену неточність було виправлено в [40], і в 

дисертаційній роботі вживаються коректні позначення. 

З корпусу текстів, зібраних із [27], було виділено словник тексту, який 

складається зі 121.000 словоформ. У роботі різних варіантів запуску алгоритму 

спостерігалась однакова кількість зібраних у групи слів – 92608 словоформ, і 

кількість зібраних груп – 21773, що складає в середньому 4,25 словоформи в групі. 

Графік залежності числа груп N від кількості елементів n у групі наведено на Рис.1. 

Варіантом визначення граматичних характеристик є допустимий елемент 

декартового добутку всіх граматичних характеристик слова (частина мови, рід, 

число, відмінок, особа тощо). Допустимими є тільки граматично правильні варіанти. 

Наприклад, варіант, при якому дієслово має ознаку відмінок –  неправильний, а 

значить, неприпустимий. 

Повнота основ (варіантів граматичних характеристик) –  це відношення 

кількості правильних основ (варіантів граматичних характеристик) до кількості 

правильних основ (варіантів граматичних характеристик) словоформ тексту з  

доданими пропущеними. 

FNTP

TP
call


Re ,       (3.7) 

де TP – кількість істинних позитивних ознак,  

FN – кількість хибно-негативних ознак.  
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Рис.1 Графік залежності числа груп N від кількості елементів n у групі.  

Точність основ (варіантів граматичних характеристик) –  це відношення 

кількості правильних (варіантів граматичних характеристик) до кількості основ 

(варіантів граматичних характеристик),  отриманих алгоритмом. 

Надлишковість є доповненням до точності  

FPTP

FP
Excess


 Pr1 ,      (3.8) 

де TP – кількість істинних позитивних ознак, 

FP – кількість хибно-позитивних ознак. 

Повнота основ слів становить 95,18% для обох модифікацій В1, В2, та самого 

базового алгоритму евристичного аналізу (тут і надалі – без урахування груп 

словоформ довжини 1). 

 Для базового алгоритму було отримано наступні результати точності і 

надлишковості визначення граматичних характеристик: повнота – 86,63%, 

надлишковість – 9,1%. 

Розподіл повноти в залежності від частини мови і n – числа елементів в групі з 

якої отримано значення, для базового алгоритму евристичного аналізу, показано у 

Табл. 5. 
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Таблиця 5 

 Повнота визначення граматичних характеристик у (%) при n 

Частина 

мови 
2 3 4 5 6 7 8 9 

нар 44,4 80 71,4 71,4 87,5 87,5 100 100 

деепр 88,8 98 97,1 92,5 98,3 94,2 97,7 92,9 

сущ 88,2 89,9 89,6 88,9 88,1 89,6 91 93,2 

глаг 87,6 96,6 97,7 98,5 98,4 98,4 98,8 96,9 

прил 82,8 85 86,1 86,5 88,9 88,8 88,3 88 

прич 71,6 75,8 67,4 70,5 74,2 81,7 80,1 81 

 
Повнота визначення граматичних характеристик у (%) при n 

Частина 

мови 
10 11 12 13 14 15 16 

 

нар 100 100 94,1 100 100 100 100 

деепр 93,8 100 100 100 100 100  

сущ 85,3       

глаг 97,6 98,2 97,7 98,3 99,8 99,3 100 

прил 88,6 88,2 86,4 91,6 92,5 93 93,3 

прич 75,3 80,1 82,7 63,1 70,3 57,1 42 

 

Розподіл надлишковості в залежності від частини мови і n – числа елементів в 

групі, з якої отримано значення, для базового алгоритму евристичного аналізу, 

показано у Табл. 6. 

У результатах роботи алгоритму привертає до себе увагу високий рівень 

надлишковості у прислівників у порівнянні з рівнями надлишковості інших частин 

мови. Це пояснюється тим, що прислівники, як і дієприслівники, утворюються в 

результаті роботи правил словотворення, тобто: прислівники – з прикметників, 

дієприслівники – з дієслів. При цьому форми середнього роду прикметників 

збігаються з формами прислівників, і відрізнити їх один від одного можна 

принаймні з використанням граматичного контексту, а ще краще за смислом 

речення, де вживається відповідна словоформа. Для порівняння: швидко – 
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прислівник, а зелено – прикметник. На противагу прислівникам, дієприслівники, 

отримані з дієслів, також на основі правил з дієсловами за формою не збігаються, а 

значить, не дають так багато надлишкових значень  

Таблиця 6 

 Надлишковість визначення граматичних характеристик у (%) при n 

Частина 

мови 
2 3 4 5 6 7 8 9 

нар 87,9 81 61,5 71,4 41,7 41,7 37,5 37,3 

деепр 10,2 6,7 1,5 1,1 0 0 0 0 

сущ 33,8 20,5 8,3 3,3 1,4 0,5 0,3 0 

глаг 7,8 2,4 0,6 0,4 0 0 0 0 

прил 27,7 19,1 10,3 6,5 3,9 4,5 2 0,4 

прич 14 9,9 7 3,7 2,1 5,6 2,7 0 

 
Надлишковість визначення граматичних характеристик у (%) при n 

Частина 

мови 
10 11 12 13 14 15 16 

 

нар 37,5 7,7 23,8 11,1 0 0 0 

деепр 0 0 0 0 0 0  

сущ 0       

глаг 0 0 0 0 0 0 0 

прил 1 1 2,1 1,4 0 0 0 

прич 0 1,3 1,4 0 0 0 0 

 

Для модифікації В1 було отримано такі результати: повнота – 90,52%, 

надлишковість – 14,31%. Розподіл повноти в залежності від частини мови і n – числа 

елементів у групі показано в Табл. 7.  

Модифікація алгоритму В1 показує суттєво вищі результати на коротких 

групах іменників та дієприкметників, порівняно з базовим алгоритмом евристичного 

аналізу, але це компенсується суттєвим зростанням надлишковості, яке буде 

описано нижче. 
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Таблиця 7 

 Повнота визначення граматичних характеристик у (%) при n 

Частина 

мови 
2 3 4 5 6 7 8 9 

нар 44,4 80 71,4 71,4 87,5 87,5 100 100 

деепр 88,8 98,0 97,1 92,5 98,3 94,2 97,7 92,9 

сущ 94,6 94,7 92,7 91,9 90,1 91,6 93,4 93,9 

глаг 87,6 96,6 97,7 98,5 98,4 98,4 98,8 96,9 

прил 85,8 88,2 89,0 90,3 90,0 90,8 90,9 91,2 

прич 88,2 87,7 80,6 79,4 82,0 89,5 90,5 87,7 

 
Повнота визначення граматичних характеристик у (%) при n 

Частина 

мови 
10 11 12 13 14 15 16 

 

нар 100 100 100 100 100 100 100 

деепр 93,8 100 100 100 100 100  

сущ 85,8       

глаг 97,6 98,2 97,7 98,3 99,8 99,3 100 

прил 91,4 91,8 92,6 91,6 92,6 93,0 93,3 

прич 84,5 87,4 88,6 69,0 70,3 73,9 42,0 

 

Розподіл надлишковості в залежності від частини мови і n – числа елементів у 

групі, для модифікації В1 наведено у Табл. 8. 

Необхідно відзначити, що в ній, так само як і у Табл.7,  виділяються іменники 

та дієприкметники. Що цікаво, інші частини мови не дают такого сильного приросту 

повноти та надлишковості, він хоч і є, але не такий значний. Нажаль, не вдалося 

встановити, з якої саме причини іменники та дієприкметники мають такі 

властивості. 

За результатами аналізу таблиць можна відзначити загальну закономірність – 

додавання одного відсотка повноти, порівняно з базовим алгоритмом, тягне за 

собою додаткову надлишковість у обсязі приблизно півтора відсотки.  
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Таблиця 8 

 Надлишковість визначення граматичних характеристик у (%) при n 

Частина 

мови 
2 3 4 5 6 7 8 9 

нар 90 81,0 58,3 58,3 41,7 41,7 37,5 37,5 

деепр 2,5 2,0 0 1,1 0 0 0 0 

сущ 47,6 27,9 11,1 4,3 1,52 0,47 0,33 0 

глаг 10,8 1,9 0,4 0,4 0 0 0 0 

прил 31,2 20,2 10,6 6,9 4,2 4,4 2,0 0,4 

прич 45,2 35,1 20,6 14,6 5,9 9,1 4,6 1,0 

 
Надлишковість визначення граматичних характеристик у (%) при n 

Частина 

мови 
10 11 12 13 14 15 16 

 

нар 37,5 7,7 22,7 11,1 0 0 0 

деепр 0 0 0 0 0 0  

сущ 0       

глаг 0 0 0 0 0 0 0 

прил 1 0,9 2,0 1,4 0 0 0 

прич 1,14 1,2 2,7 0 0 0 0 

 

Для модифікації В2 було отримано такі результати: повнота – 97,25 %, 

надлишковість – 26,87 %. Залежність розподілу повноти і надлишковості від 

частини мови і n –  числа елементів у групі показано на Рис.2 – 4. Прислівники 

виділяються окремо, оскільки вони будуються на основі правил, які в свою чергу 

використовують результати евристичного аналізу.  
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Рис. 2 Результати розпізнавання для прислівників 
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Рис. 3 Повнота визначення граматичних характеристик модифікації В2. 
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Рис. 4 Надлишковість визначення граматичних характеристик модифікації В2. 

 

Крім того, у модифікації В2 було отримано досить цікавий результат: повнота 

визначення граматичних кодів перевищує повноту визначення основ. Це говорить 

про те, що в російській мові для пар закінчень, де одне є укороченим від початку 

варіантом іншого, часто спостерігаються збіги граматичних кодів. 

 

3.3.2 Результати розширеного алгоритму евристичного аналізу 

 

Для  даного експерименту було вибрано українську мову. Експерименти було 

проведено на текстах стенограм Верховної Ради України. Було сформовано корпус 

обсягом 112,5 МБ. Для цього відповідні стенограми було зібрано з сайту 

http://rada.gov.ua/meeting/stenogr.  

На корпусі було виділено словник системи з 15,620 словоформ, всі інші слова 

було замінено на стоп-слово #. Це було необхідно для створення досить якісного 

набору n-грам (з досить високими частотами), на основі яких можна було створити 

вектори, що відповідають лівим контекстам.  

http://rada.gov.ua/meeting/stenogr
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Словник було пропущено через систему морфолексичного аналізу і отримано 

словники канонічних форм, обсягом 3519 одиниць, а також словник грам-кодів 

обсягом 1270 одиниць. 

Зі словника було виділено вибірку в 350 словоформ, для якої виконано 

евристичний морфолексичний аналіз за базовим алгоритмом. Середня кількість 

словоформ у групі при цьому дещо відрізняється від середньої за словником, а саме: 

4,31 на вибірці проти 4,43 на всьому словнику. 

Для збереження порівнюваності якість роботи алгоритму визначалася двічі. 

Перший раз – за тими самими ознаками, що і в [3], з урахуванням вищезгаданих 

поправок у [40], а другий – за стандартною мірою 1F  [93]. 

Для вибірки отримано такі значення: повнота – 93%, надлишковість – 18%, що 

порівнювано з результатами отриманими в роботі [3]. Після використання 

розширеного алгоритму евристичного аналізу, результати відчутно змінилися. 

Завдяки відкиданню частини зайвих грам-кодів надлишковість впала до 13%. Як 

виявилось, розширений алгоритм евристичного аналізу незначно збільшив кількість 

коректних грам-кодів.  

На основі повноти та надлишковості, обчисленої таким чином, можна зробити 

висновок про те, що якщо за евристичним морфологічним аналізом буде слідувати 

синтаксичний аналіз, то буде згенеровано суттєво менше неправильних та 

химеричних синтаксичних дерев. 

Після приведення до показників за мірою 1F , базовий алгоритм дає значення 

1F =0,87, розширений – 1F =0,9.  

Порівнюючи з кращим із проаналізованих у Розділі 1 алгоритмів, можна 

стверджувати, що хоча даний алгоритм дещо поступається якістю роботи ( 1F =0,9 

проти 1F =0,93), але він є універсальним, а не орієнтований на вузький клас слів 

(прізвищ). Очевидно, що звуження класу мовних явищ суттєво покращує виразність 

ознак. Якщо порівнювати з іншими універсальними алгоритмами, то 

запропонований в роботі алгоритм є оптимальним. Тому для досить довгих груп 
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словоформ його можна використовувати для автоматичного поповнення словників 

та застосовувати у моделях, які чутливі до помилок. 

 

3.4. Використання n-грам для визначення авторства тексту 

 

При вирішенні задач атрибуції текстів застосовування методів побудови 

моделі тексту на основі використання статистичних характеристик вимагає 

попередньої обробки, що полягає у зведенні слів до канонічної форми. У свою 

чергу, це пов’язано з процедурами морфологічного аналізу. У попередніх 

дослідженнях виконаних за участі автора дисертації[2], зокрема при вирішенні 

задачі атрибуції художніх творів російських письменників, було виявлено, що 

процес створення частотних словників із застосуванням морфологічного аналізу для 

великих корпусів текстів супроводжується значними часовими витратами та певним 

відсотком похибки розпізнавання змістовної тотожності та близькості слів, 

зумовленого багатою системою словозміни та словотворення, що властива 

слов’янським мовам.  

У зв’язку з цим заслуговують на увагу статистичні методи виділення 

інформативних елементів текстів, які використовують частотні характеристики 

різних фрагментів тексту, в тому числі для визначення складності сприйняття 

тексту[62] або для визначення авторства. Одна із переваг такого підходу полягає в 

тому, що він може застосовуватися для будь-якої природної мови і не потребує 

участі спеціалістів з конкретної мови. Іншим важливим фактором є те, що при 

використанні фрагментів постійної довжини можна встановити максимальну 

кількість фрагментів для даної мови. Крім того, даний метод не потребує додаткової 

лінгвістичної обробки. 

Даний підхід базується на представленні тексту у вигляді поліграмної моделі. 

У поліграмній моделі зі ступенем n та основою M текст представляється вектором  

n

i Mif ...1,}{  ,      (3.9) 
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де if  – частота появи i-ої n-грами в тексті. N-грама є послідовністю n символів виду: 

nn aaa ,,..., 11  , причому символи ia  належать алфавіту, розмірність якого збігається 

з M. Наприклад, для російської мови кількість n-грам при n=3 в алфавіті з літер та 

пробілу дорівнює 35937. Однак, на практиці в реальних текстах реалізується не 

більше  25-30% n-грам від їх допустимого числа. Так, для російської мови їх не 

більше 10000. 

Використання n-грам дозволяє проаналізувати звукову організацію мови – її 

фоніку. Цей підхід дещо відрізняється від представлення даних розглянутого у 

Розділі 2, перш за все тим, що повністю ігноруються всі граматичні, а відтак і 

пов’язані з ними синтаксичні ознаки. Звуковий матеріал, який властивий художній 

мові, задається самою мовою; він завжди обмежений (наприклад, у російській мові 

всього 41 фонема), тому випадкове повторення тих чи інших звукових явищ виникає 

в будь-якій мові. Художня мова автора впорядковує ці повтори, використовуючи їх 

для впливу на читача, що є характерною ознакою його стилю. При фонетичному 

аналізі виявляється звукова складова тексту у співвідношенні з особливостями мови 

у творах певної епохи, у творчості письменників певного літературного напрямку, в 

інших творах автора тексту, який досліджується.  

Отже, частота появи n-грами в тексті несе важливу інформацію про його 

властивості. Зокрема, розробником системи «Лінгвоаналізатор» Хмельовим Д.В. 

було показано, що задачу визначення авторства тексту можна вирішити за 

допомогою залучення інформації про частоти пар літер, що послідовно 

зустрічаються в тексті [51, 23]. 

 

3.4.1 Трансформація тексту 

 

Для отримання представлення фонічної структури  тексту, було зроблено ряд 

замін. Зокрема, літери я, е, ё, ю були замінені відповідними звуками, які вони 

позначають. А саме: після голосних літер, на початку слова і після роздільних ъ та ь 

ці літери позначають два звуки – приголосний [й] та відповідний голосний: 
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Я – [йа], е – [йэ], ё – [йо], ю – [йу]. 

Дані літери сигналізують про те, що приголосна літера, яка стоїть перед ними, 

позначає м’який приголосний звук: 

Сяду – [с’а ду], сел – [с’э л],  ёл – [ ’о л], сюда – [с’уда ]. 

Крім даних літер, для позначення м’якості приголосного використовуються 

літери и та ь.  У російській мові 30 приголосних, парних за твердістю-м’якістю (15 

літер) – п, б, ф, в, м, т, д, с, з, н, л, р, к, г, х, на які діють літери и, я, ю, е, ё, ь. 

Літери и, е, ё після шиплячих літер ж та ш та літери ц не вказують на їх 

м’якість [7]. Приголосні звуки [ж],[ш] та [ц] у сучасній російській літературній 

мові завжди тверді [32].  

 ил – [шы л], жесть – [жэ с’т’],  

шёл – [шо л], цена – [цэ на]. 

Приголосні звуки [ч] та [щ] у російській мові завжди м’які.  

Чудо – [ч’у до], щука – [щ’у ка],                  часть – [ч’а с’т’]. 

При трансформації тексту м’якість приголосних вказується за допомогою 

літери ь: ки:кьи, ни:ньи, ги:гьи, ви:вьи і т.д. Крім того, для позначення сполучень 

літери ь з приголосними на кінці слова в якості пом’якшення або виконання 

граматичної функції (наприклад, у слові мышь ь означає, що даний іменник 

жіночого роду) було використано літери латиниці. Всі “невитрачені" літери ь 

вилучаються при трансформації. Так само вилучаються всі літери ъ. 

Виконано наступні додаткові трансформації: 

- враховуючи, що не всі тексти містили літеру ё, всі її входження було 

попередньо замінено на входження е; 

- вилучено всі знаки лапки (‘" ’ та  ‘' ’), які не є сигналами для 

розстановки пауз; 

- вилучено всі латинські літери внесені з оригіналу; 

- вилучено всі цифри. 

Опрацьований таким чином текст зберігає основні фонічні властивості.  
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3.4.2. Розстановка пауз 

 

При автоматичному аналізі мови тексту однією з важливих задач є локалізація 

меж інтонаційних фраз та вибір фонетичних засобів їх реалізації. Під інтонаційною 

фразою розуміється зв’язний, граматично організований фрагмент тексту (речення 

або його частина), якому приписується одна інтонаційна модель [22]. Межі 

інтонаційних фраз визначаються паузами, які відповідають фізичній перерві у 

мовному сигналі. Пауза бере участь у передачі певних синтаксичних та смислових 

відношень у тексті, вона є засобом поділу мови на інтонаційно-смислові одиниці та 

засобом виявлення характеру зв’язку між частинами висловлювання. 

Практика створення автоматичних систем синтезу мови за довільним текстом 

показує, що найважливішими ключами для визначення інтонаційних меж та, 

відповідно, розстановки пауз у тексті є розділові знаки. Зокрема, в [22] описано 

експеримент, спрямований на визначення ступеня однорідності розстановки пауз 

при читанні одного і того ж тексту різними людьми. Було побудовано таблицю 

ймовірності появи пауз у прочитаному тексті (Табл.9) та проаналізовано питання 

надійності розділових знаків для розстановки фізичних пауз у тексті при його 

озвучуванні автоматичною системою синтезу мови.  

Таблиця 9 

 Відповідних розділовим знакам Що не 

відповідають 

розділовим 

знакам 

(всього 59) 

Всього 

 Зовніш

нім 

Внутрішнім   

 Крапки Коми 

(всього 39) 

Тире 

(всього 4) 

Двокрапка 

(всього 5) 

 130 

Pсер 0,99 0,64 0,84 0,93 0,28  
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Згідно з отриманими результатами, середня ймовірність появи паузи для 

внутрішніх розділових знаків склала 0,7, у той час як паузи, які були виділені зовні 

розділових знаків, мають середню ймовірність, яка складає лише 0,28. Більша 

частина пауз з’являється на кінцях речень та у місцях синтаксичних меж, яким 

відповідають внутрішні розділові знаки. Однак, внутрішнім розділовим знакам не 

завжди відповідає пауза. Особливо це стосується коми, яка є найбагатозначнішим із 

знаків пунктуації. Серед випадків, у яких вона вживається, є достатньо таких, у яких 

пауза не потрібна. 

Таким чином, на етапі трансформації тексту до множини знаків, що 

утворюють розриви (паузи) та не вилучаються з тексту, включаються: знаки оклику, 

знаки питання, крапки, крапки з комою, двокрапки. Знак тире замінюється на 

крапку з метою уникнення випадків помилкового трактування знаку дефіса як тире 

(що часто виникає при невірному вживанні знаку ‘-’ замість ‘–’). Всі дефіси 

вилучаються. Окремого розгляду заслуговують дужки, які в цій серії експериментів 

просто вилучалися. 

Додаткові розриви утворюються спеціальними знаками, наприклад #, №,& 

тощо. Очевидно, що такий знак якщо і утворює якийсь зв’язок, то його аналіз є дуже 

ускладненим. Також до причин розриву віднесено цифри, оскільки іноді у мовців 

вони можуть викликати невелику паузу, внаслідок не зовсім тривіального 

перетворення у слова. 

Відповідно, текст тоді представляється як послідовність звуків. Для контролю 

було реалізовано трансформацію, описану в [51], перехідний варіант та власне 

фонічний варіант, а саме:  

- текст перетворюється на послідовність літер алфавіту та пробілів (перша 

трансформація); 

- текст перетворюється на послідовність звуків та пробілів (друга 

трансформація);  

- текст перетворюється на набір послідовностей звуків (третя 

трансформація). 
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3.4.3. Збір даних на трансформованих текстах 

 

В існуючих підходах атрибуції текстів [30] з використанням літерної 

інформації елементами тексту є послідовності літер від початку до кінця тексту. При 

цьому, така ознака, як послідовність літер заданої довжини в межах слова є, як 

правило, характеристикою, що сильно залежить від словника тексту, який, в свою 

чергу, перебуває у сильній залежності від предметної області або теми тексту. 

Було висунуто гіпотезу, що послідовності літер (n-грами) на межах суміжних 

слів також можуть слугувати хорошою ознакою авторства, будучи менш залежними 

від словника тексту, а більше – від того, яким чином автор тексту сприймає 

написаний ним текст. Тоді найбільш суттєвими ознаками є збіг голосних або збіг 

приголосних на межах суміжних слів; вони виражають тип порушення 

милозвучності мови. Наприклад, Всех чувств взор есть благороднее.  

Також було висунуто гіпотезу, що сукупність n-грам, не перетворена до 

матриці ймовірностей переходів марковського процесу, може давати кращу якість 

розпізнавання, за умови вживання деякої іншої міри близькості, відмінної від 

описаної в [51]. 

 

3.4.4. Формування вектора ознак тексту 

 

На основі перетворень досліджено властивості наборів ознак за частотами 

наступних n-грам: 

1) біграм (при n=2) для тексту першої трансформації, які перетворено 

відповідно до марковського процесу; 

2) біграм, сформованих для тексту, який зазнав другої трансформації; 

3) біграм для тексту другої трансформації, які перетворені відповідно до 

марковського процесу; 

4) біграм, сформованих для тексту, що зазнав третьої трансформації; 

5) біграм для тексту третьої трансформації, які перетворені відповідно до 

марковського процесу; 
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6) біграм, що припаають на межі між словами та містять лише приголосні або 

лише голосні, для тексту у третій трансформації; 

7) біграм, що містяться лише і виключно в словах та не містять розривів, для 

тексту у третій трансформації; 

8) триграм (при n=3), для тексту у третій трансформації; 

9) триграм, що припадають на межі між словами та містять лише приголосні 

або лише голосні, для тексту у третій трансформації; 

10) триграм, що містяться лише і виключно в словах та не містять розривів, для 

тексту у третій трансформації; 

11) об’єднаний комплект n-грам, а саме, біграм та триграм, що приходяться на 

межі між словами та містять лише приголосні або лише голосні, для тексту у третій 

трансформації; 

12) об’єднаний комплект n-грам, а саме біграм та триграм, що містяться лише і 

виключно у словах і не містять розривів, для тексту у третій трансформації; 

13) об’єднаний комплект n-грам, а саме біграм та триграм, для тексту у третій 

трансформації. 

Кожен з тринадцяти векторів ознак тексту містить частоти всіх вживань 

відповідного типу n-грами. При цьому всі частоти приводяться до розміру з 

розрахунку на 30000 звуків з тексту. Тобто, для k-го вектора ознак тексту T, 

),...,,( 21 kmkkk chchchv  13,7,4,2k :  

30000
l

ch
ch ki

, mi ,1      (3.10) 

де kich – частота i-ї n-грами відповідного типу k для тексту T, l– кількість 

фонем у тексті T, m – може бути різним для кожного k та кожного тексту T.  

Для приведення частот біграм до значень імовірностей, обчислювались числа: 

ij
m  – кількість переходів із i-ї літери в j-ту в тексті, що аналізується, а 

i
l – загальна 

кількість переходів із i-ї літери. Позначимо iijij lmp /  – імовірність переходу із i-ї 

літери в j-ту. Тоді для 5,3,1k : 

),...,,,...,,...,,( 41 412 411 4141 11211 ppppppvk      (3.11) 
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3.4.5. Визначення подібності текстів з використанням міри косинусів. 

 

Схожість між текстами, які задано в рамках однієї фонічної структури, 

пропонується визначати за допомогою міри косинусів. Міра косинусів враховує 

напрямок вектора у просторі, та інтерпретується як якісна подібність текстів. Якщо 

),...,,( 21 nxxxX   та ),...,,( 21 nyyyY   – вектори в n-вимірному просторі ознак та   – кут 

між векторами X та Y , то їхній косинус кута дорівнює: 

YX

YX




cos ,      (3.12) 

де YX  – скалярний добуток між векторами X та Y:  

nn yxyxyxYX  ...2211      (3.13) 

Атрибуція тексту, тобто віднесення його до відповідного класу автора, 

здійснюється шляхом обчислення косинусів між вектором ознак даного тексту та 

вектором ознак, який є центром даного класу, тобто складається із середніх значень 

ознак даного класу. При обчисленні косинусів вектори приводяться до однієї 

розмірності шляхом дописування нульових значень для компонент вектора тексту, у 

якому відсутня дана n-грама. При визначенні центра класу, який у дійсності 

відповідає автору тексту, що аналізується, даний текст не враховується. Нехай k – 

номер класу текстів, який відповідає їхньому автору, тоді при визначенні класу 

тексту T, що аналізується, центр класу з номером k визначається за формулою:  

,
1

1










k

l

j

j

c
l

xx

x

k

k
     (3.14) 

для k, що відповідає реальному автору тексту T, та:  

k

l

j

j

c
l

x

x

k

k





1

,      (3.15) 

для k, що відповідає іншому автору. Тут kc – номер центра k-го класу, kl  – кількість 

текстів k-го класу, 
kcx – вектор-центр k-го класу відповідно до тексту T, що 
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аналізується, jx – вектор ознак j-го тексту, x– вектор ознак тексту T, який 

аналізується. 

Обчислення косинусів проводиться між вектором ознак тексту, який 

розглядається, та кожним з центрів класів. Номер класу (автор) N, який відповідає 

даному тексту, визначається наступним чином: 

k
k

N cosmaxarg ,                (3.16) 

k

k

c

c

k
xx

xx




cos ,      (3.17) 

де: k – кут між векторами x  та 
kcx .  

 

3.4.6. Визначення подібності текстів з використанням ланцюгів Маркова. 

 

Для обчислення близькості між векторами ознак використовується наступна 

формула:  

))ln()(ln(
1 1 2

2

1

1

1
 


l

i

l

j i

ij

i

ij

ijk
n

m

n

m
m    (3.18) 

де ijm1  –  число переходів із i-ї літери в j-ту в тексті, що аналізується, i
n

1 – загальне 

число переходів із i-ї літери в тексті, що аналізується (для x  – вектора ознак тексту 

T), ijm2 , in2  –  аналогічні числа для вектор-центру класу 
kcx . 

Номер класу (автор) N, що відповідає даному тексту, визначається наступним 

чином: 

k
k

N  minarg ,                (3.19) 

де k  – значення відповідної міри близькості. 

Необхідно зауважити, що ця формула містить знакозмінну компоненту, що 

повинно було б не найкращим чином відбиватися на точності розпізнавання. Проте 

результати отримані в роботі [30] показують, що при введенні у формулу модуля, 

точність практично не змінюється. 
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3.4.7. Результати атрибуції текстів і їхня інтерпретація 

 

Для атрибуції було використано твори 20 авторів, дані представлені у Табл.10. 

Таблиця 10. 

Автор Обсяг тексту в Кб Кількість текстів Середній обсяг в Кб 

А.Столяров 1376,5 6 229,4 

А. Толстой 267 4 66,8 

М. Булгаков 1572,3 7 224,6 

А.Чехов 422,9 5 84,6 

Ф.Достоевский 879,2 6 146,5 

Н.Гоголь 1365,1 8 170,6 

М.Горький 204,7 4 51,2 

Е. Хаецкая 546,6 5 109,3 

С. Казменко 947,9 4 237 

Е.Козловский 940 8 117,5 

Л.Кудрявцев 568,6 4 142,2 

А.Куприн 745,4 7 106,5 

Л.Толстой 595,3 6 99,2 

А.Лазаревич 1128,8 5 225,8 

Ю.Латынина 3398,8 7 485,5 

С.Логинов 1921,3 6 320,2 

А.Пушкин 846,1 6 141 

С.Щеглов 4397,5 6 732,9 

М.Шолохов 898,1 5 179,6 

И.Тургенев 1193,7 9 132,6 

Всього 24215,8 118  

 

Для визначення якості критеріїв використовується набір оцінок, який 

базується на рангах. Рангом будемо називати позицію оцінки близькості у 
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відсортованому списку таких оцінок. Нульовий ранг відповідає найкращій оцінці, 

останній – найгіршій. Використовуются такі оцінки: кількість творів, які отримали 

нульовий ранг (кількість точних визначень авторства) та обчислений на її основі 

відсоток точності; середній ранг за всіма творами; усереднений квадрат рангів, 

зібраний за всіма творами, як оцінка діапазону, у якому знаходиться ранг істинного 

автора. 

Результати першої групи експериментів, з комплектами біграм за номерами 1, 

3, 5 у загальній послідовності дали результати, які представлено у Табл. 11. 

   Таблиця 11. 

Набір ознак (1) (3) (5) 

Кількість точних визначень 77 79 82 

Точність 65,25% 66,94% 69,49% 

Сума рангів 245 203 199 

Середній ранг 2.08 1.72 1.68 

Середньоквадратичний ранг 26.08 19.36 19.23 

 

З  експерименту видно, що перехід від літер до звуків підвищує точність та 

надійність. Перехід від біграм, які містять компоненти з пробілами, до біграм, де 

замість них представлено відомості про збіги на межах слів, також підвищує 

точність та надійність розпізнавання. 

Друга група експериментів стосувалася використання косинусної міри 

близькості. Результати експерименту подано в Табл. 12. 

Таблиця 12.  

Набір ознак (2) (4) (8) 

Кількість точних визначень 87 89 94 

Точність 73,72% 75,42% 79,66% 

Сума рангів 87 97 104 

Середній ранг 0,737 0,822 0,881 

Середньоквадратичний ранг 4,14 5,09 8,23 
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Як видно з даного експерименту, використання косинусної міри близькості 

підвищує точність та додатково підсилює висновок, що перехід до даних, які містять 

інформацію про збіги звуків на межах слів, є хорошим перетворенням для 

підвищення точності. У той же час механічне збільшення розмірності даних є дещо 

сумнівним, оскільки крім зростання точності значно виростає розсіювання. 

Третя група експериментів стосувалася спроби виділити специфічну 

інформацію щодо гіпотези про авторське сприйняття тексту. Результати 

експерименту подано в Табл. 13. 

   Таблиця 13. 

Набір ознак (6) (7) 

Кількість точних визначень 82 94 

Точність 69,49% 79,66% 

Сума рангів 150 106 

Середній ранг 1,271 0,898 

Середньоквадратичний ранг 9,08 8,61 

 

Як видно з експерименту, якість розпізнавання на сьомому наборі даних: 

біграмах, що формуються лише у межах слів і не визначаються на межах слів, є 

порівняною з якістю розпізнавання на триграмах. Якість розпізнавання на шостому 

наборі даних, який мало залежить від словника, суттєво нижча за бажану. 

Четверту групу експериментів (Табл.14) сформовано аналогічно третій, але 

для триграм.  

Таблиця 14. 

Набір ознак (9) (10) 

Кількість точних визначень 62 90 

Точність 52,54% 76,27% 

Сума рангів 302 95 

Середній ранг 2.56 0.805 

Середньоквадратичний ранг 25.19 5.071 
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Низька точність дев’ятого набору даних, з нашої точки зору, пояснюється 

низькою частотою збігів трьох голосних чи приголосних у тексті. Справді, кількість 

таких збігів не перевищує 530 на 30000 звуків. Більш низька точність, досягнута на 

десятому наборі порівняно з восьмим, пояснюється тим, що збіги за трьома 

приголосним чи голосним майже не трапляються всередині слів. Таким чином, 

восьмий набір даних містить дев’ятий та десятий як майже незалежні, тому і виграє 

у точності та надійності. 

П’яту групу експериментів (Табл. 15) сформовано для векторів даних, 

зібраних одночасно з біграм та триграм. На нашу думку, таке змішування є 

допустимим, оскільки обчислення і біграм, і триграм є різними способами згорнути 

частотний словник тексту та набір фонічних властивостей, притаманних автору. Як 

видно з комп’ютерного експерименту, на основі лише інформації про збіги 

приголосних та голосних на межах слів можна отримати точність, співмірну з 

точністю на біграмах, зібраних на всіх звуках.  

Таблиця 15.  

Набір ознак (11) (12) (13) 

Кількість точних визначень 88 90 93 

Точність 74,58% 76,27% 78,81% 

Сума рангів 115 94 104 

Середній ранг 0,975 0,797 0,881 

Середньоквадратичний ранг 5,96 5,02 8,44 

 

Також стає очевидним, що додавання біграм до триграм (тобто другого набору 

даних до восьмого) не покращує результати визначення авторства. 

Крім того, було проведено окремий комп’ютерний експеримент, зумовлений 

тим, що у ході попередніх експериментів з’ясувалося, що досить високі показники 

кожного критерію окремо та їхня часткова незалежність не дають тих значень 

точності, яких гіпотетично можна було б досягнути. Справді, коли в одному векторі 

зібрано біграми та триграми, то компоненти вектора не перекриваються. Також 

біграми та триграми, зібрані на межах слів, трапляються суттєво рідше всередині 
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слів, або часто не трапляються взагалі. Тому було застосовано метод голосування 

Борда для одинадцятого та дванадцятого набору даних (Табл.16). 

Таблиця 16. 

Набір ознак (11) (12) Голосування 

Кількість точних визначень 88 90 85 

Точність 74,58% 76,27% 72,03% 

Сума рангів 115 94 82 

Середній ранг 0,975 0,797 0,695 

Середньоквадратичний ранг 5,96 5,02 2,83 

 

При точності 72,03% (порівняно з потенційно можливою 79,66% при іншому 

способі виділення ознак) використання методу голосування Борда показало дуже 

високу стабільність.  

Це дозволяє стверджувати, що навіть якщо відповідь не точна, то справжній 

автор буде в близькому околі від отриманого результату окремого тесту.  

 

3.5. Експериментальна перевірка часової стійкості ознаки 

 

Було висунуто гіпотезу про те, що стиль може змінюватися в напрямку 

покращення милозвучності тексту в процесі творчого розвитку автора та виникла 

необхідність в перевірці стійкості ознаки з часом. Для перевірки стійкості було 

проаналізовано якість ознак сформованих з частот n-грам на межах слів, для всіх 

авторів, що були використані у попередньому експерименті. Було обчислено: x  – 

середнє арифметичне вибірки, s – стандартне відхилення та співвідношення xs / . 

Для того, щоб ознака була стійкою, бажано, щоб в xs /  було достатньо мале, і 

бажано, щоб усі x  були різні. Експеримент це підтвердив: усі x  різні, та xs / < 11% 

від x . Характеристики авторів представлені у Табл 17. 
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Таблиця 17. 

 Частоти n-грам 

2-грами 3-грами 

 x  s xs /  x  s xs /  

А. Столяров 1687,931 55,56576 0,032919 386,4096 33,47768 0,086638 

О. Толстой 2064,091 45,23713 0,021916 477,3002 12,10258 0,025356 

М. Булгаков 1906,179 42,95807 0,022536 450,0143 28,99492 0,064431 

А. Чехов 1711,246 67,9576 0,039712 369,1551 185,257 0,501841 

Ф.Достоєвський 1971,346 105,132 0,05333 428,5463 44,01563 0,102709 

М. Гоголь 2034,662 53,71059 0,026398 460,7062 15,88758 0,034485 

М. Горький 1999,413 163,2334 0,081641 279,2301 211,7805 0,758444 

О. Хаєцкая 1892,045 28,24798 0,01493 372,4233 182,5632 0,490203 

С. Казменко 1974,58 86,81758 0,043968 327,3149 191,9114 0,58632 

Є.Козловський 1794,587 83,19252 0,046357 413,5219 24,84473 0,060081 

Л. Кудрявцев 1998,023 51,5292 0,02579 481,9138 9,807956 0,020352 

О. Купрін 1894,504 52,68949 0,027812 420,884 34,9128 0,082951 

Л. Толстой 2004,494 35,40779 0,017664 450,1158 23,28889 0,05174 

О. Лазаревич 1830,102 55,94321 0,030568 443,3016 27,53835 0,062121 

Ю. Латиніна 2035,618 80,92254 0,039753 477,8009 29,62454 0,062002 

С. Логінов 1987,977 54,48021 0,027405 459,7129 20,35965 0,044288 

О. Пушкін 1808,307 56,81609 0,031419 378,0305 14,35456 0,037972 

С. Щеглов 1884,217 61,47624 0,032627 445,0203 22,04568 0,049539 

М. Шолохов 2028,121 78,78743 0,038847 444,8321 13,02439 0,029279 

І. Тургенєв 1909,3 93,3595 0,048897 386,3775 35,63604 0,092231 

 

Комп’ютерний експеримент додатково підтвердив, що відомості про частоти 

біграм визначених вищевказаним чином можуть використовуватися як додатковий 

критерій при визначенні авторства текстів.  

Для перевірки того, яким саме чином змінюється милозвучність текстів автора 

було побудовано лінійну регресію частот ознак за біграмами 8 авторів, для яких у 
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вибірці знайшлося принаймні 6 текстів написаних в різні роки – А. Столяров, 

Ф.Достоєвський,. Є.Козловський, О. Купрін, Л. Толстой, С. Логінов, С. Щеглов, І. 

Тургенєв. Для Є.Козловського та С. Логінова, кутовий коефіцієнт становить більше 

0, а для решти – менше. Діапазон значень кутів для авторів, які з часом покращували 

милозвучність мови склав від -0,3 до -4,1 градуси. Це говорить про те, що гіпотеза 

підтвердилася, проте великі значення відхилення від середнього не дають 

можливості визначати період творчості автора з прийнятною точністю. 

 

3.6. Експерименти для української мови 

 

Також було виконано контрольний експеримент з українськими авторами. 

При цьому були враховані результати інших дослідників отримані в області 

розпізнавання мовлення [13] при використанні n-грамної моделі на звуках.  

Зокрема, було зроблено заміни літер я, є, ї , ю відповідними звуками, які вони 

позначають. А саме: після голосних літер, на початку слова і після апострофа та ь ці 

літери позначають два звуки – приголосний [й] та відповідний голосний: Я – [йа], є 

– [йе], ї – [йі], ю – [йу]. Інакше дані літери сигналізують про те, що приголосна 

літера, яка стоїть перед ними, позначає м’який приголосний звук.  Також, для 

позначення м’якості приголосного використовується літера ь. Відповідно для 

позначення сполучень літери ь з приголосними в якості пом’якшення були 

використанні літери латиниці. Всі апострофи вилучаються. 

Виконані наступні додаткові трансформації: 

- враховуючи, що не всі тексти містили літеру Ґ, всі її входження було 

попередньо замінено на входження г; 

- вилучено всі знаки лапки (‘" ’ та  ‘' ’), які не є сигналами для розстановки пауз, 

цифри та всі латинські літери внесені з оригіналів текстів. 

Подальший хід дослідження збігається з аналогічним для російської мови, як 

це описано у розділах 3.4.2 – 3.4.6. Для експериментів було використано 

нормалізовані корпуси текстів по кожному автору, з розрахунку на 100 кБ чистого 

тексту, зібрані з 10 творів для кожного автора. Автори , твори яких було 
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використано для експериментів: І. Нечуй-Левицький, М. Вовчок, П. Мирний, М. 

Коцюбинський, І. Франко, О. Кобилянська, Б. Грінченко. 

Було проведено експерименти з ознаками, аналогічними попереднім, а саме: 

лише n-грами на стиках слів (варіант 11) , лише n-грами всередині слів (варіант 12), 

всі n-грами (варіант 13), результати наведено в Табл. 18. 

Таблиця 18. 

Набір ознак (11) (12) (13) 

Точність 64,28% 77,14% 71,42% 

Середній ранг 1,4 0,8 0,73 

 

Результати для української мови виявилися не такими як для російської, 

особливо це помітно по результатах експериментів з n-грамами на стиках слів. Для 

цього є принаймні одна технічна причина. Оскільки всі n-грами зберігаються в 

одному словнику, то вочевидь відбувається взаємне зашумлення. Але оскільки 

отримані результати суттєво гірші порівняно з результатами для російської мови, 

навіть якщо розглядати лише ознаки зібрані на стиках слів. Можна стверджувати, 

що діє ще один фактор: вимога милозвучності, зафіксована у правописі української 

мови та більш гладка мова в цілому, з меншою кількістю суміщених приголосних 

або голосних літер на кінцях або початках слів. 

 

3.6. Висновки до Розділу 3 

 

Проаналізовано можливість покращити евристичний морфологічний аналіз 

невідомих слів без використання зайвих складних обчислень, як то: звертання до 

синтаксичного аналізу або інших важких алгоритмів. При цьому новий алгоритм не 

вимагає джерела даних про мову у вигляді додаткових правил граматики, проте він 

збирає та використовує певне представлення способів зв’язування слів 

безпосередньо з тексту, який аналізується. 

Показано, що запропонована надбудова над базовим алгоритмом 

евристичного аналізу в середньому покращує якість роботи, зменшуючи кількість 
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зайвих граматичних ознак та не зменшуючи кількості коректно визначених. У 

такому вигляді його можна застосовувати для автоматизації побудови словників та 

як попередній етап перед автоматичним синтаксичним аналізом. Останнє буде 

особливо вдалим, оскільки запропонований алгоритм за рахунок внутрішньої 

фільтрації в середньому гарантує зменшення кількості варіантів, породжених 

системою синтаксичного розбору. Високі показники визначення машинних основ 

дозволити використати ці алгоритми у різних системах, в тому числі в системі 

автоматичної генерації рефератів [38, 47]. 

Шляхом аналізу n-грам літер (звуків) тексту отримано нову ознаку для 

визначення авторства, яка спирається на авторське сприйняття милозвучності мови. 

Подальша робота може включати аналіз n-грам розмірності більшої ніж 2 та 

можливість застосування попередньо зібраної вручну бази векторів для ряду 

службових частин мови, як, наприклад, прийменників. Враховуючи особливості 

флективних мов, зокрема української та інших слов’янських мов, можна 

припустити, що це може покращити результат, отриманий у даній роботи. 



 

109 
 

РОЗДІЛ 4. МОДЕЛІ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ТЕКСТУ ТА 

УСНОГО МОВЛЕННЯ 

 

Як показано у Розділі 1, широко вживається модель, на основі n-грам[61], за 

допомогою якої зручно оцінювати ймовірність появи ланцюжка з n слів у деякому 

тексті. Проте при застосуванні такої моделі до слов’янських мов, зокрема до 

української, проявляються властивості мови, що заважають використовувати 

звичайну модель найкращим чином. 

Для слов’янських мов характерною рисою є вільній порядок слів у реченнях, 

що є можливим завдяки багатій морфології. Вільний порядок слів можливий тому, 

що у словоформі окремо взятого слова часто зберігається інформація, яка вказує на 

потенційні синтаксичні зв’язки словоформи без прив’язки до місця слова у реченні і 

його функції,на відміну від романо-германських мов. На одне слово англійської 

мови в тексті великого обсягу припадає приблизно 1,7 словоформи, в той час, як на 

одне слово української мови може припасти від 5,5 до 10,9 – залежно від вибраного 

словника, на одному і тому самому корпусі текстів. Дослідження інших вчених 

також вказують на подібне співвідношення між числом словоформ у слов’янських 

мовах, зокрема російській, та англійській мові [106]. Таким чином, при побудові 

таблиці n-грам, при n=2, розмір зростає принаймні в 10,47 рази , а при n=3 – у понад 

33 рази.  

Розподіл за словоформ у межах однієї леми не є рівномірним, більш того 

дисперсія теж може бути високою. Через це виникає значна кількість n-грам з 

низькими значеннями частоти, отже оцінка імовірностей по формулі (1.2) стає 

значно чутливішою до викидів та шумів. 

Таким чином, виникає потреба у розробці спеціалізованої моделі мови, що 

дозволить зменшити простір моделі, або принаймні збільшити частоти відповідних 

елементів. Крім того, потенційним рішенням могла б стати розробка методів 

згладжування, що якомога повніше враховують властивості слов’янських мов та 

компенсують недоліки звичайних методів згладжування.  
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4.1. Невід’ємна тензорна факторизація 

Невід’ємна тензорна факторизація (NTF) є одним з перспективних підходів 

для виявлення й аналізу зв'язків і відношень у масивах даних, де описуються 

взаємопов’язані об'єкти N різних типів. У комп'ютерній лінгвістиці N-мірний 

лінгвістичний тензор реалізується як багатовимірний масив даних, отриманих при 

частотному аналізі великих корпусів текстів. Факторизація N-мірного 

лінгвістичного тензора при ранзі розкладання k формує N матриць, які складаються 

з k стовпців, які представляють відображення кожного окремого виміру тензора на k 

фактор-вимірів латентного семантичного простору. Це служить засобом для 

моделювання та виявлення взаємозв'язків лінгвістичних змінних в масиві n-мірних 

даних. Метод невід’ємної факторизації тензорів можна вважати n-мірним 

узагальненням латентного семантичного аналізу [65], який використовується для 

обробки двомірних масивів даних.  

У роботах [103, 104] описуються моделі тензорного представлення даних про 

частоту різних типів синтаксичних сполучень слів у реченнях, наприклад 

тривимірних сполучень типу subject – verb – object, або чотиривимірних сполучень 

типу subject – verb – direct_object – indirect_object або інших синтаксичних 

сполучень довжини, що не перевищує розмірність лінгвістичного тензора N.  

У лінгвістичному тензорі кожний вимір представляє вісь деякого фіксованого 

члена речення – підмета, присудка, додатка, означення, обставини і т.д. N-мірні 

тензори містять оцінки частоти вживання сполучень певних наборів слів у реченнях 

в корпусах текстів. Для цих слів дано опис того, у які синтаксичні відношення вони 

мають властивість вступати, з якими словами встановлюються дані відношення і з 

якою частотою.  

Важливим є не лише збір даних, але і подальша обробка, яка значно зменшує 

обсяг даних. Очікується, що кожна з N осей синтаксичного простору містить 

десятки тисяч або сотні тисяч точок-слів, отриманих з корпусу текстів. Але через 

порівняно невисоку здатність до утворення зв’язків лінгвістичний тензор є 

розрідженим. 
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Після факторизації лінгвістичного тензора його дані представляються у 

вигляді N матриць, що складаються з k стовпців (де значення k набагато менше, ніж 

число точок-слів у будь-якому з N вимірів тензора). Параметр k – це ступінь 

факторизації, розмірність латентного семантичного простору, число ознакових 

вимірів у ньому.  

Також, таке компактне представлення надає можливість швидкого обчислення 

оцінки ймовірності будь-якого можливого сполучення слів у різних синтаксичних 

конструкціях речень. Це виконується шляхом обчислення суми добутків компонент 

N k-вимірних векторів, що відповідають цим словам, вибраних з матриць, які 

відповідають їх синтаксичним позиціям.  

Для комбінації SUBJECT - VERB - DIRECT_OBJECT у тривимірному 

лінгвістичному тензорі SUBJECT - VERB - DIRECT_OBJECT потрібно знайти в 

матриці SUBJECT k-вимірний вектор s, який відповідає іменнику, потім знайти в 

матриці VERB k-вимірний вектор v, який відповідає дієслову і нарешті знайти в 

матриці DIRECT_OBJECT k-вимірний вектор do, який відповідає останньому 

іменнику. Обчислюється сума добутків відповідних компонент цих трьох векторів: 





k

i

iiisvdo dovsx
1

           (4.20) 

де si – i-тий елемент вектора s, vi – i-тий елемент вектора v, doi – i-тий елемент 

вектора do. 

Якщо результат суми xsvdo перевищує деякий пороговий рівень, то це дозволяє 

зробити висновок про можливість використання у даній мові такої послідовності 

слів у реченні. Наведена модель дозволяє досить успішно автоматично виділяти з 

корпусів текстів такі лінгвістичні структури, як селекційні преференції (selectional 

preferences) [103] та субкатегоріальні фрейми дієслів (Verb SubCategorization Frame) 

[104], які поєднують у собі дані про синтаксичні та семантичні властивості 

взаємозв’язків між дієсловами та їх аргументами-іменниками у реченнях. 

Недоліком цієї моделі є певна негнучкість та обмеженість представлення 

синтаксису речень природної мови. Розмірність лінгвістичного тензору обмежує 

максимальну довжину словосполучень, що описуються даною моделлю. Так, у 
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роботі [103] описується тривимірний тензор для моделювання одного синтаксичного 

сполучення – підмет-присудок-додаток. У роботі [104] автор описує тензори 

розмірністю 9 та 12, для моделювання двох десятків різних типів синтаксичних 

відношень-сполучень. Крім того, чим довший синтаксичний шаблон необхідний для 

наповнення тензора, то менше таких речень буде у корпусі текстів, що призводить 

до втрат інформації через суттєве зменшення частот до рівня слабо значущих. 

Тому пропонується використання керуючих просторів синтаксичних структур 

природної мови [1] як формальну модель представлення синтаксису, щоб за 

допомогою рекурсії виразити синтаксичні відношення речень довільної довжини і 

будь-якого ступеня складності.  

 

4.2 Керуючий простір структур природної мови 

 

Два основні формалізми опису структур речень це моделі дерев 

підпорядкування і систем складових. Модель дерев підпорядкування орієнтована на 

синтаксичні керуючі зв'язки між словами, а модель систем складових враховує 

ієрархічне відношення вкладеності словосполучень в лінійній структурі тексту, при 

чому, ці моделі лишають мало місця для опису ”помилок”, а фактично – частих 

мовних явищ, що трапляються в природній мові, погано працюють з неповними 

реченнями, тощо. У роботі [108] було запропоновано перейти до простору 

представлення, не залежного від порядку запису тексту, а значить і від національної 

мови. Такий керуючий простір виражає всі предикативні та синтагматичні 

відношення, які містяться в структурах речень. Речення розглядається як деякий 

динамічний обчислювальний рекурсивний процес, який розвивається в керуючому 

просторі, який пов'язує синтаксично згруповані частини речення інформаційними 

каналами. Структура керуючого простору відображає семантику синтагматичних і 

предикативних конструкцій мови. 

Мова володіє властивістю давати імена та виражати динамічні відношення, у 

які вступають об'єкти. Так, дієслово пов'язує у відношення об'єкти, які беруть участь 

у схемі дії цього дієслова, прикметник задає відношення об'єкта з самим собою та 
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певною властивістю. Синтаксична модель має містити опис, які частини речення 

пов'язані між собою через відношення, і якого типу ці відношення. Існують два види 

синтаксичних відношень – предикативні і синтагматичні. Предикативне відношення 

виражає залежність між синтаксичними об'єктами через поняття, що означає дію і 

зазвичай виражається за допомогою присудка – дієслова. Синтагма − це поєднання 

двох синтаксичних об'єктів, з яких один є визначенням іншого, тому в моделі 

повинні повністю виражатися саме ці види відношень. Крім того, у широкому 

розумінні синтагми повинні утворювати синтаксичні групи. Модель синтаксичної 

структури повинна також відображати важливу властивість мови – рекурсивність, 

тобто здатність розгортати власні визначення, давати уточнення, характеристики, 

коментарі до своїх частин, а також будувати визначення визначень. 

Якщо два об'єкти А і В вступають у відношення С, то ми виділяємо об'єкт 

(припустимо А), що викликає (ініціює, породжує) це відношення С і об'єкт, на який 

передається це відношення − В. Таким чином, виділяємо два види спрямованих 

зв'язків: від об'єкта-генератора відношення до відношення і від відношення до 

підпорядкованого об'єкту. Перший вид зв'язку називаємо - зв'язком (зв'язок 

генерування), другий − -зв'язком (зв'язок розповсюдження).  

Дієслова визначають відношення між об'єктами. Тому в стандартній схемі 

простого речення: “іменник – дієслово – іменник” -зв'язок спрямований від 

першого іменника до дієслова, а - зв'язок спрямовано від дієслова до другого 

іменника.  У той же час, якщо йдеться про прив’язування характеристик, то можна 

розглянути схему “іменник – прикметник”. У ній -зв'язок спрямовано від іменника, 

а - зв'язок спрямований від прикметника. За рахунок інкапсуляції, схема “іменник – 

прикметник” може виступати як єдине ціле і будувати -- зв'язок як окремий 

іменник. Відповідно маємо “лінійну конструкцію” та “визначення”. Перша 

відповідає предикативним конструкціям мови, друга – синтагматичним. 

За наявності хорошого синтаксичного аналізатора використання керуючих 

просторів призводить до зменшення розмірностей лінгвістичних тензорів до дво- та 

тривимірних, тобто до синтагматичної моделі “визначення” та предикативної моделі 
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“лінійної конструкції”. Результати з успішного застосування цього підходу для 

англійської мови описано в роботах [54, 56, 57]. 

Особливістю флективних мов, зокрема, української, є помітна складність 

розробки синтаксичних аналізаторів. Також, на відміну від англійської мови яка є 

дуже популярною в середовищі комп’ютерних лінгвістів, кількість колективів та 

готових продуктів, у тому числі синтаксичних аналізаторів є малою. Якщо для 

англійської мови існує ряд формалізмів, систем та їхніх модифікацій, то для 

української мови поки що немає хорошого синтаксичного аналізатора.  

Множина n-грам зібраних з великого корпусу текстів складених флективною 

мовою міститиме n-грами, які відповідають обом типам зв’язків. При чому, чим цей 

корпус більший, то більше n-грам явно представлятимуть конкретні значення 

можливих зв’язків. Проте при прямому зборі даних значна частка таких n-грам 

міститиме некоректні зв’язки, в наслідок того, що істині зв’язки насправді будуть 

вказувати на слова(або інші елементи, з яких побудовані n-грами), що знаходяться 

за межами цих n-грам.  

Спроби обійтися шаблонами використовуючи лише граматичні ознаки (рід, 

число, відмінок тощо) та найближчий локальний контекст не дозволили зменшити 

рівень помилок та шуму до значень, які дозволяють використання лінгвістичних 

тензорів та невід’ємної тензорної факторизації. 

 

4.3. Модель, оптимізована для флективних мов 

 

Для оптимального використання даних про зв’язки між словами в тексті 

пропонується розглянути та модифікувати підхід розглянутий у Розділі 1.3.9. Для 

цього необхідно розглянути спеціальний вид графічної моделі.  

Бажаний вид моделі представляє собою граф G=(V,E), множина вершин якого 

E розділена на три множини A,B,C, які не перетинаються: AB=, AC =, 

CB=. Вершини множини C мають зв’язки лише з елементами A та B. Між 

множинами вершин A та B не існує ніяких зв’язків, а кожна з них підкоряється 

марковській властивості, тобто над кожною можна описати марковський ланцюг. 
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Таким чином умовний розподіл імовірності майбутніх станів цього ланцюга 

залежить лише від поточного стану. При потребі, мережа може бути узагальнена 

аналогічно до марковських ланцюгів вищих порядків. При цьому різні компоненти 

(A та B) можуть мати різний порядок. Множина C вважається такою, що може бути 

спостережуваною(множина сигналів), а множини A та B є прихованими та 

виконують роль множин станів. Поява (спостереження) того чи іншого елементу 

множини залежить від поточних станів. 

Графічно, таку модель представлено на Рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Структура моделі нульового порядку. 

Таке представлення довзоляє розділити та опрацьовувати інформацію про 

семантику та синтаксис тексту незалежно, і водночас, дозволяє намітити шлях до 

визначення характеристик послідовності словоформ тексту.  

Для побудови остаточної n-грамної моделі мови необхідно попередньо 

побудувати дві окремі n-грамні моделі мови, а саме: окремо на основі канонічних 

форм слів, окремо на основі граматичних класів слів. Тобто, це будуть множини A та 

B відповідно. У той же час, словоформи утворять множину C. Таким чином, одна 

словоформа в тексті дає інформацію в дві різні часткові моделі. Аналогічний підхід 

розглядався[6, 91]. Також, пропонувався, але не був до кінця досліджений підхід, з 

частковим винесенням граматичної інформації для англійської мови [78]. Проте, 

іншими дослідниками було проведено експерименти, коли використовувалися 

змішані моделі мови заснована на класах, і при цьому виявилося,що змішані моделі 

[89] показують хороші результати, і що для англійської мови машинна класифікація 

дає хороші класи [92], які не поступаються, або навіть дають кращу якість моделі 

Ai Ai+1 Ai-1 

Bi Bi+1 Bi-1 

Ci Ci+1 Ci-1 



 

116 
 

мови ніж пряме внесення даних про частини мови [90]. Останнє можна пояснити за 

рахунок того, що граматичні класи несуть у собі порівняно мало інформації про 

форму слова в аналітичних мовах, в тому числі в англійській мові. Також необхідно 

враховувати, що природні мови не належать лише до аналітичних та синтетичних, і 

навіть в межах однієї групи романно-германских мов, англійська мова є більш 

аналітичною в той час як німецька – менше. Тому деякі результати з німецької мови 

[108] вказують на потенційно вищу якість моделей що спираються на граматичні 

класи у більш флективних мовах. 

На основі аналізу цих робіт та властивостей української мови (Розділи 2-3) 

було висунуто припущення, що для вичерпного аналізу цих моделей мови 

застосованих до флективних мов, зокрема української, необхідно перевірити 

принаймні три гіпотези, викладені нижче. 

Гіпотеза простої фільтрації. Фільтрація на основі даних про частоту лем та 

граматичних класів може спрацювати для української мови. 

Гіпотеза перерозподілу. Розподіл лем сумісних за граматичними класами може 

дати оцінку частоти(псевдочастоту), яка потім може бути успішно використана для 

оцінювання імовірності рядка за формулою (1.2).  

Гіпотеза наповнення словника. У задачах з реальними даними потенційно можна 

отримати оцінки навіть для тих елементів, що не спостерігалися у корпусі з якого 

збиралися дані, якщо доповнити словник словоформами для яких є канонічні форми 

та граматичні класи.  

Для деталізації смислу другої та третьої гіпотези необхідно ввести такі 

позначення: 

)( 1
kwL  – згортка за лемами, сукупність послідовностей канонічних форм для 

послідовності слів 
kw1 .  

)( 1

kwG  – згортка за граматичними класами, сукупність послідовностей граматичних 

класів для послідовності слів 
kw1 .  

)( 1
kwEl  – сукупність послідовностей словоформ, що після приведення до канонічних 
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форм мають однаковий запис, тобто сукупність 
k

i

i
w

1 , таких що, iwLwL kki

i  ),()( 11 . 

))(( 1
kwElG  – сукупність )(

1

ki

iwG , таких що є послідовностями граматичних класів 

відповідних )( 11

kki

i wElw  . 

Тоді для оцінки частоти 
kw1  пропонується така формула: 






))((

11
1

1

)(

))(())((
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k
F wElGG

F

kk
k

GC

wGCwLC
wC

      (4.21) 

Не обмежуючи загальності розглянемо приклад для української мови, для 

російської та більшості інших слов’янських мов – все аналогічно. 

Для словоформ „корабель”, „корабля” „літак”, „літаком” „зелений”, 

„зеленого” „червоний”, „червоним” спостерігалися біграми „зелений корабель”, 

„зеленого корабля”, „червоний літак”, „червоним літаком”. 

 1) Обчислюється згортка за канонічними формами („корабель” ,літак”) і 

(„зелений” та „червоний”), 

2) Обчислюється згортка за граматичними класами „одн., чол. рід, наз. відм”, 

„одн., чол. рід, род. відм.”,  „одн., чол. рід, орудн. відм.” 

3) Після розгортки (застосування формули (4.21)) біграми „зеленим кораблем” та 

„червоного літака” отримають ненульові значення частот, хоча словоформи „літака” 

та „кораблем” не спостерігалися в початковому словнику зібраному на наборі 

біграм. 

Необхідно відмітити першу важливу властивість моделі, що виникає 

незалежно від того, чи буде проводитись лише фільтрація, чи буде виконуватися 

перерозподіл. А саме: утворені n-грами не покривають всі можливі елементи 

простору утвореного 
kw1 . Це означає, що на додачу до методу перерозподілу 

необхідно також використовувати метод згладжування, який дозволить встановити 

відмінні від 0 значення частот для 
kw1  відсутніх у моделі і при цьому обов’язково 

здатний працювати з дробовими значеннями частот елементів моделі. 
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4.4. Вхідні дані для експериментів 

 

Експерименти було проведено на n-грамах розмірності 3 і менше (триграмах, 

біграмах та уніграмах), зібраних з текстів стенограм Верховної Ради України. Було 

сформовано корпус обсягом 112,5 МБ. Для цього відповідні стенограми було 

зібрано з сайту http://rada.gov.ua/meeting/stenogr .  

Для оцінювання очікуваної якості розпізнавання застосовуються ентропія та 

перплексія. Що менше значення ентропії чи перплексії, то краще модель описує 

мову. Ентропія визначається так: 

  



x

xpxpXH )(log)( 2 ,    (4.22) 

де X – обмежена множина випадкових подій. 

В загальному випадку її можна виразити як  

)(log
1

lim)( 21 n
n

wwwp
n

LH 


,         (4.23) 

де L – мова, тобто в даному випадку рядок словоформ, з довжиною, що прямує до 

нескінченності. 

Для порівняння двох моделей зручно використовувати крос-ентропію. Нехай 

)( 21 nwwwm   – модель для імовірності )( 21 nwwwp   

  



x

xmxpXH )(log)( 2      (4.24) 







Lw
n

wmwp
n

LH )(log)(
1

lim)( 2           (4.25) 

Тоді за теоремою Шенона-Макміллана-Бреймана 

)(log
1

lim),( 21 n
n

wwwm
n

mpH 


           (4.26) 

),()( mpHpH        (4.27) 

Крос-ентропія не менша за ентропію, тому якщо для якоїсь моделі 

)( 21 nwwwm   буде досягнуто значення крос-ентропії яке є меншим за значення 

ентропії )( 21 nwwwp  , то це означатиме, що така модель краще описує мову. 

http://rada.gov.ua/meeting/stenogr
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Перплексія – більш деталізована міра, що описує наскільки добре модель 

описує випадковий процес. 

),(2),( mpHmpP        (4.28) 

Для побудови моделі використовувалися 75% від корпуса, для обчислення 

ентропії та перплексії використовувалась решта – 25%. Результати наведені в 

таблицях отримані шляхом кросвалідації, тобто частка корпуса, що 

використовувалась для перевірки якості вибиралася 4 різними способами, при цьому 

всі чотири множини між собою не перетинаються. 

 

4.5. Методи згладжування 

 

Методи згладжування, зазвичай, спираються на якісь евристики, що вказують 

на очікувані можливості розподілити частотну масу ненульових елементів моделі 

мови серед тих елементів, які мають частоту рівну 0. 

У якості основної групи тестових моделей згладжування було вибрано моделі 

з поверненнями (back-off). Оцінка імовірностей задається таким чином: 

1 1

1 1

1 1

2 1

( ) , ( ) 0
( )

( )
i n i

i n i i n i

i i n i

w w i i n i

d w w C w w
p w w w

p w w w інакше
  

    

  

  




 


    (4.29) 

де )( 1 ini wwd   - відповідним чином згладжене значення )( 1
i

niwC  , 

11  iwniw   - відповідний коефіцієнт, що визначає імовірнісну масу, 

перерозподілену для побудови імовірностей на n-грамах моделі меншого порядку. 
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Для методу Віттена-Бела [109] параметр d у формулі (4.29) оцінюється так: 

)()(
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11
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i
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d







     (4.32) 
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де )( 1
i

niwT   – кількість типів n-грам, що передують слову wi. При цьому, за 

замовчуванням, n-грами найвищого порядку з частотою 1 видаляються з моделі 

після побудови всіх таблиць. 

Головна ідея методу Віттена-Бела полягає у евристичному припущенні, що 

частотну масу забрану у ненульових n-грам необхідно розподіляти з урахуванням 

кількості типів зв’язків, в які вступає слово відносно якого виконується оцінювання. 

Також розглянуто ряд інших методів згладжування, як для потреб 

комп’ютерних експериментів, так і з метою аналізу властивостей методів 

згладжування, оскільки вдалий підбір базового методу потенційно здатен суттєво 

покращити результат. При цьому всі методи аналізувалися на придатність для 

застосування при перевірці вищезазначених гіпотез. 

Для методу Катца, параметр d в формулі (4.29) оцінюється так: 

1 1

1

( 1)
( 1)

* ,0
( 1)

1

c k

c k

k

k

N k N
c c

N N
d c k

k N

N

 




 

  




,    (4.33) 

де mN  - кількість n-грам, що трапились m разів, c – відповідна частота n-грами, k – 

параметр, зазвичай рівний 5.  

Дана формула спирається на формулу Гуда-Тьюринга [80]. Такий метод 

згладжування придатний лише у задачі оцінювання якості моделі мова з 

початковими цілочисельними значеннями частот, оскільки містить жорстку 

прив’язку до mN  - кількість n-грам, що трапились m разів та до того, які саме n-

грами згладжуються. При спробі застосувати цю формулу до перерозподілених n-

грам, завдяки порушенню умов первинної евристики, формула втрачає сенс. 

Крім методу з поверненнями є ще метод інтерполяції, коли імовірність 

відсутньої n-грами визначається так: 

)()λ1()(λ)( 1

2interp

1

1

1

1interp 1
1

1
1
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  (4.34) 

Для визначення значень параметрів λ  застосовують два способи. 

1. Корпус ділиться на три вибірки: вибірку для генерації частот, вибірку для 

побудови оцінки параметра, та тестову вибірку. Враховуючи розмір корпуса 



 

121 
 

та частоти n-грам, такий підхід визнано неоптимальним. 

2. Параметр λ  задається аналітично. 

Також, треба враховувати що уся множина способів заснованих на 

інтерполяції передбачає, що так чи інакше треба зберігати частоту n-грам 

найвищого порядку, що суперечить ідеї фільтрації. 

Одним з кращих методів згладжування є метод Кнесера-Нея [82], але він 

використовує специфічний параметр: N - кількість слів, що передують wi 
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ni wwcwwN     (4.35) 

Але ця складова втрачають сенс, якщо виконано перерозподіл і частоти стали 

дробовими. 

Згладжування Лідстона. 
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де   – параметр важливий для аналізу, він визначається методом підбору для 

отримання оптимальної оцінки. При цьому частоти n-грам менших порядків 

будуються на основі частот n-грам вищих порядків. 

Ця модель є досить простою і суміщається з формулою перерозподілу. Проте, 

їй притаманний недолік – вона вимагає розділення корпусу не на дві, а на три 

вибірки: вибірку для генерації частот, вибірку для побудови оцінки параметра та 

тестову вибірку. Враховуючи розмір корпуса та частоти n-грам, цей метод також 

визнано неоптимальним. 

Таким чином, було вирішено, що основним методо стане метод Віттена-Бела, і 

у якості додаткового – метод Катца. При цьому не ставилася задача отримати навіть 

в одному методі оптимізації модеі, що застосовує зглдажування Віттена-Бела, 

результати кращі, а ніж при застосуванні згладжування Катці. 

 

4.6. Експеримент з фільтрації 

 

Раніше іншими дослідниками вже проводилися експерименти з фільтрації, 

наприклад [79]. При цьому, відомо, що тотальна фільтрація подій одиничної частоти 
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може мати не найкращі наслідки для результативності моделі [88]. Для української 

мови було проведено обчислення за формулами (4.26) та (4.28) з такими умовами 

фільтрації:  

1) Без вилучення n-грам (без фільтрації, для самоперевірки). 

2) Вилучення всіх триграм та біграм, для яких )...( 11 iini wwwC  =1. 

3) Вилучення поганих низькочастотних n-грам. Лишаються лише найкращі 

триграми, а саме: ті, що мають )...( 11 iini wwwC  >1, або )...( 11 iini wwwC  =1 але 

відповідні їм триграми в моделях канонічних форм та граматичних класів 

мають частоту не менше 3. Аналогічно для біграм. 

4) Вилучення кращих з низькочастотних, лишаються лише триграми, що мають 

)...( 11 iini wwwC  =1 і відповідні їм триграми в моделях канонічних форм та 

граматичних класів мають частоту рівну 1. Або триграми з )...( 11 iini wwwC  >1.  

Результати наведено в Табл. 19. 

           Таблиця 19. 

Експеримент для методу Віттена-Бела. 

 Ентропія Перплексія 

Експеримент 1 7,225 149,6 

Експеримент 2 7,887 236,7 

Експеримент 3 7,77 218,3 

Експеримент 4 7,94 245,6 

Експеримент для методу Катца. 

 Ентропія Перплексія 

Експеримент 1 6,269 77,1 

Експеримент 2 6,349 81,5 

Експеримент 3 6,3425 81,15 

Експеримент 4 6,3446 81,26 

 

Як видно з наведених даних, безпосередня фільтрація дає швидше негативний 

ефект для якості моделі. 
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4.7. Теоретичні вимоги перерозподілу 

 

Для забезпечення достовірності перерозподілу необхідно щоб сума частот 

канонічних форм та сума частот граматичних класів після перерозподілу лишалася 

незміною: 
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Необхідно звернути увагу на те, що формули симетричні, і якщо 

перепозначити граматичні класи і канонічні форми, то  

 ))(( 2

i

niwLC  ))(( 2

i

niwGC  ,     (4.39) 

Цей факт використовується у подальшому. 

 

4.7.1 Теореми про збереження властивостей базової моделі у згладженій 

моделі 

 

Відповідно до раніше викладених результатів, необхідно гарантувати, що 

перерозподіл не порушить якості об’єднаної моделі, тобто моделі мови отриманої 

перерозподілом на основі двох часткових моделей. 

Розглянемо редуковану мову отриману з початкової шляхом злиття 

словоформ. Редукована мова має два граматичні класи та два класи канонічних 

форм. 

В Таблиці 20 наведена мова, що має повністю сумісні класи. 

Таблиця 20. 

 g1 g2 

l1 w1 w2 

l2 w3 w4 
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Лема 1. Для повністю сумісних класів після перерозподілу через формулу 

(4.21) виконується залежність (1.3) 

Доведення. Розглянемо для залежність )( 1wC  
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з іншого боку: 
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врахуємо, що формула (1.3) тут і надалі виконується для граматичних класів та 

канонічних форм за замовчуванням, 
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що і треба було довести. 

Для )( 4wC аналогічно, бо в таблиці можна поміняти елементи w1 і w4 місцями, 

перепозначити g1 як g2  і навпаки, також l1 як l2 і навпаки,  при цьому вигляд таблиці 

не зміниться. 

Розглянемо для залежність для )( 2wC  
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з іншого боку 
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+ 
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аналогічно як для )( 1wC  
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,  

що і треба було довести. 

Для )( 3wC аналогічно, бо в таблиці можна поміняти елементи w1 і w4 місцями, 

перепозначити g1 як g2  і навпаки, також l1 як l2 і навпаки,  при цьому вигляд таблиці 

не зміниться. 

Таким чином, показано, що залежність (1.3) виконується для всіх елементів 

таблиці, при використанні перерозподілу (4.21). 

В Табл. 21 наведена мова, що має повністю не сумісні класи. 

Таблиця 21. 

 g1 g2 

l1 w1  

l2  w4 

 

Лема 2.  Для повністю не сумісних класів після перерозподілу через формулу 

(4.12) виконується залежність (1.3). 

Доведення. Розглянемо для )( 1wC , 
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з іншого боку 
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враховуючи, що: 
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j  , що і треба було довести. 

Для )( 4wC аналогічно, бо в таблиці можна поміняти відповідні елементи місцями і 

вигляд таблиці не зміниться. 

Таким чином, показано, що залежність (1.3) виконується для всіх елементів 

таблиці, при використанні перерозподілу (4.21). 

Теорема 1. При виконанні умов або повної сумісності, або повної несумісності 

множин словоформ за граматичними класами та канонічними формами залежність 

(1.3) виконується при використанні перерозподілу (4.21), для як завгодно великого 

словника. 

Доведення. При побудові редукованої мови в одну умовну словоформу wi можна 

внести як завгодно велику множину слів. При виконанні вимог лем 1 або 2 маємо, 

що  виконання залежності (1.3) не залежить від істинної кількості та властивостей 

словоформ конвертованих в умовну словоформу wi. 

Розглянемо випадок часткової сумісності. Так, наприклад, слово „небеса” має 

лише форми множини і не має форм однини. Виникає питання про допустимість 

використання спільних граматичних класів для таких іменників та іменників, що 

мають всі форми, як однини так і множини. 

В Табл. 22 наведена мова, що має частково сумісні класи. 

Таблиця 22. 

 g1 g2 

l1 w1 w2 

l2  w4 

 

Теорема 2.  Для частково сумісних класів після перерозподілу частоти 

канонічних форм та частоти граматичних класів залежність (1.3) не виконується. 

Доведення. Розглянемо для )( 1wC  
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з іншого боку 
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після зведення до спільного знаменника виникає вираз нетотожній 
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gClC


, що 

і є демонстрацією суперечності. 

Таким чином, щоб можна було застосовувати формулу перерозподілу (4.21) 

необхідно рознести слова з частково суміжними граматичними класами по групах, 

де після перевизначення граматичні класи будуть повністю несумісні між групами. 

Це еквівалентно введенню додаткових ознак до множини граматичних. Наприклад, 

„множинний іменник”, щоб не використовувати комплекти роду, числа та відмінку 

від звичайних іменників для множинних. 

 

4.8. Експерименти з перерозподілу 

 

На основі результатів наведених у Розділі 4.5.1, та спираючись на відомості 

про дещо неоднорідну та заплутану морфолексичну структуру мови описану у 

Розділі 2 можна стверджувати, що підбір такого словника, на якому виконуються 

вимоги (4.37) та (4.38) є нетривіальною задачею. 
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Принаймні задача перебору всіх можливих словників відразу перетворює 

віднаходження оптимального перерозподілу на тривалий процес. Враховуючи, що 

різні граматичні класи мають різну поведінку іноді має сенс не зводити словоформи 

до канонічних форм, що подібна операція  ще далі збільшує обсяг перебору. 

Було проведено велику кількість експериментів перш ніж вдалося встановити 

на яких словниках, незважаючи на порушення вимог (4.37) і (4.38) вдається 

отримати хороші результати за ентропійною оцінкою (4.26). 

Найкращі результати було отримано з використанням генетичних алгоритмів. 

Порівняно з ситуацією описаною в Розділі 3, в задачі відбору оптимальних множин 

словоформ для виділення канонічної форми та граматичних ознак, у випадку 

виділення оптимального словника все виглядає набагато краще. Це пов’язано з 

такими властивостями словника слів (словоформ), що подається для створення 

перерозподіленої моделі: 

- хромосома, яка включає слова відібрані у словник для подальшої обробки не 

повинна зберігати групу словоформ, що відповідають одні лемі як ціле; 

- хромосома утворена кросинговером з двох інших хромосом має відповідний 

зміст, а не генерує інформаційний мотлох; 

- невдалі хромосоми можуть вимирати і немає потреби примусово зберігати 

максимальне генетичне різномаїття до останньої ітерації; 

- хромосома легко кодується, оскільки є лише три види значущих ознак: 

входить слово(словоформа) у словник, не входить у словник, та входить але не 

використовується при перерозподілі; 

- операція мутації виконується одразу на двох точках(словоформах) , при чому 

якщо одна словоформа виключається то інша – включається і навпаки. 

Оцінка пристосованості словника базується на тому, що сума частот 

канонічних форм та сума частот граматичних класів після перерозподілу лишалася 

незміною та однаковою, і стає різною лише якщо умови порушуються. Відповідно, 

функція якості f визначається наступним чином для всіх n-грам:  

|))(())((|)( 222

i

ni

i

ni

i

ni www GCLCf       (4.40) 

Відповідно, функціонал F збирається по всіх n-грамах.  
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nifF )( 2       (4.41) 

Хромосомою xi будемо називати список номерів слів, які входитимуть у 

словник. Число словоформ у кінцевому словнику позначається N. Параметри k, m – 

то внутрішні параметри алгоритму. 

Генетичний алгоритм 

Випадковим чином генерується множина  хромосом X={ xi } за словником, 

відповідно до вибраного N, |X|= m. 

Поки не виконано k  кроків або не виконуються теоретичні умови перерозподілу з 

Розділу 4.5 для якогось xi  з X (F(xi)=0):  

Створюється нова множина X’. 

Для всіх хромосом зі множини X: 

   Породжується хромосома-мутант, та заноситься у X’. 

   Для всіх хромосом зі множини X: 

    Пара хромосом породжує двох нащадків вибираючи точку 

кросинговеру випадковим чином. 

    Нащадки заносяться до X’. 

Хромосоми в X’ сортуються за оцінкою, так, щоб найкраща за F стояла 

першою. 

Відбираються m кращих з X’. 

X:= X’. 

 

Словник оптимізований таким чином було вибрано в якості основного. 

 

4.8.1. Перерозподіл та фільтрація 

 

На корпусі було виділено словник системи з 10.000 словоформ, а також було 

побудовано дві допоміжні n-грамні моделі – на основі граматичних класів та на 

основі лем. 
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На першому етапі в корпусі було виділено словники системи з 10.000 і 6.000 

словоформ, всі інші слова були замінені на стоп-слово "#". Словники було 

пропущено через систему лексичного аналізу, і сформовано словники канонічних 

форм і словники граматичних класів. Класом називається елемент, який однозначно 

визначає сукупність ознак частини мови, і саму частину мови заданої словоформи. 

Службові частини мови і службові слова мають єдину форму не отримують 

граматичний клас. Був використаний алгоритм для визначення характеристик 

невідомих слів. Аналіз показав, що при такому виділенні словника системи умова 

(1.2) не виконується, а відмова від евристичного морфолексичного аналізу в задачі 

згладжування практично не позначається на результаті. 

В результаті словники і метод кодування граматичних класів були перероблені 

спеціальним алгоритмом з урахуванням результатів отриманих в роботах [41, 43, 44, 

102], щоб зменшити порушення умови (1.2). До словника системи підбиралися не 

окремі словоформи з високою частотою, а групи словоформ з високою середньою 

частотою, і при цьому зібрані по всьому корпусу, а не тільки по 75% виділених 

рядків (але, n-грами в модель відбиралися тільки по заданих 75% корпусу ). При 

визначенні кодів було виконано не тільки розбивку граматичних ознак, але і в код 

класу було внесено номер структури групи флексій, до якої відноситься закінчення. 

Всі слова, які мали омоніми, не змінювалися на коди, так само як і службові слова. 

Всі вжиті заходи дозволили мінімізувати порушення умов (4.37) та (4.38), хоча 

і не ліквідували порушення повністю. Фільтрація застосовувалася обмежено, тільки 

для триграм. Для цього з бази триграм були вилучені тільки ті триграми, які мали 

частоту 1 і були побудовані за формулою (4.21). Результати оцінки моделей 

представлені в Табл. 23. 

Таблиця 23 

 Ентропія Перплексія 

Звичайне згладжування 10 тис. 6.9395 122,74 

Перерозподіл 10 тис. 6.94 122,79 

Звичайне згладжування 6 тис. 6.4476 87,28 

Перерозподіл 6 тис. 6.451 87,49 
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Помітна різниця між результатами в Табл. 19 і Табл. 23 в першу чергу 

пояснюється частковою оптимізацією моделі мови.  

 

4.8.2. Перерозподіл з максимальною якістю 

 

На корпусі тектсів було виділено словник системи з 10.000 словоформ з 

використанням генетичних алгоритмів та було побудовано дві допоміжні n-грамні 

моделі на основі граматичних класів та на основі лем. 

Ентропію було обчислено для таких варіантів реалізації згладжування: 

1) без перерозподілу, метод Віттена-Бела, 

2) без перерозподілу, метод Лідстона, 

3) з перерозподілом, з фільтрацією а потім методом Віттена-Бела, 

4) з перерозподілом, фільтрацією а потім методом Лідстона, 

5) з перерозподілом, без фільтрації, із врахуванням повної інформації, та методом 

Віттена-Бела. 

В перших 4 варіантах всі непотрібні слова одразу замінялися на стоп-слово 

„#”. Фільтрація передбачає викидання з триграм згладженої моделі тих, що мають 

відповідні низькі частоти в допоміжних моделях. Для урахування повної інформації 

спочатку виконується перерозподіл, а лише після того непотрібні слова заміняються 

на стоп-слово „#”. Це суттєво зменшує кількість триграм, якими поповнюється 

модель. Всі варіанти обчислювались з кросвалідацією. 

Результати експерименту наведені в Табл. 24.  

Таблиця 24 

Метод Ентропія(середня) 

1 6,92 

2 7,11 

3 6,91 

4 7,17 

5 7,63 
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Таким чином, ця серія експериментів, разом з раніше проведеними повністю 

покриває всі змістовні методи формування моделей. 

Як видно з наведених чисел, використання методу 3 (ключового в усьому 

дослідженні) покращує оцінку, хоч і незначно. 

 

4.9. Висновки до Розділу 4 

 

Проаналізовано можливість покращити моделі для розпізнавання злитного 

мовлення та зображень текстів.  

Запропоновано ланцюжкову модель на основі марковської мережі. На основі 

моделі розглянуто методи опрацювання корпусу текстів для отримання оптимальної 

n-грамної моделі придатної для розпізнавання мовлення, як усного так і писемного. 

Досліджено умови, за яких модель буде оптимальною, сформульовано та 

доведено теореми щодо оптимальності. 

У зв’язку з невиконанням умови оптимальності на реальних даних, 

використано генетичний алгоритм для мінімізації помилки шляхом підбору 

словника. 

Показано комп’ютерним експериментом, що на оптимальному словнику 

найкращі результати в сенсі оцінки якості моделі через ентропію отримуються при 

комбінуванні підходів: фільтрації та власне перерозподілу. 

Отримана модель може бути використана як пара часткових моделей: модель 

на лемах і модель на граматичних класах, так і для генерації моделі на словоформах. 

Подальша робота може включати аналіз методів згладжування з метою 

підбору такого методу, який буде більш вдалим ніж Віттена-Бела, і в водночас 

сумісним з перерозподілом. Також залишається відкритим питання оптимізації 

словника, оскільки наявний підхід є досить невдалим в сенсі надлишкових 

обчислювальних видатків. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації проаналізовано особливості моделі мови для слов’янських мов та 

на основі результатів аналізу розроблено ряд алгоритмів та методів обробки текстів 

природною мовою. Отримані алгоритми та методи здатні покращити роботу 

багатьох систем обробки текстів природною мовою. 

Алгоритми евристичного морфолексичного аналізу здатні покращити роботу 

систем автоматичного та автоматизованого реферування, індексування, смислового 

перекладу з однієї мови на іншу, підтримки зв’язного природномовного діалогу.  

Алгоритм визначення авторства спрощує задачу визначення авторства 

анонімних текстів та задачу визначення плагіату. 

Метод згладжування n-грамних моделей потенційно здатний покращити 

роботу систем розпізнавання зв’язного мовлення та зображень текстів. 

 

При виконанні роботи були одержані такі результати: 

1. Розроблено дієві алгоритми евристичного морфолексичного аналізу та 

перевірено якість їхньої роботи. Алгоритм евристичного морфолексичного 

аналізу суттєво скорочує час післяобробки при ручному заповненні 

словникових баз, тазменшує кількість хибних версій синтаксичного розбору – 

при автоматичному аналізі текстів.  

2. Використання у якості джерела даних як словника тексту так і 

безпосереднього контексту дає найточніший результат. 

3. Розроблено критерії визначення авторства на основі псевдозвучання та 

перевірено якість роботи алгоритму заснованого на них. Алгоритм 

використовує ознаки, які слабо контролюються  свідомістю. 

4. Завдяки тому, що зазначений алгоритм спирається на нові ознаки, що 

практично не враховуються іншими алгоритмами (як-то словникові, 

граматичні тощо), його можна зручно додавати до вже існуючих алгоритмів і 

отримувати приріст у якості розпізнавання. 
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5. Проаналізовано можливості оптимізації моделі мови у задачах розпізнавання 

зв'язного мовлення та зображень текстів. Запропоновано новий метод 

згладжування на основі декомпонованої моделі мови за двома групами класів: 

лематичних та граматичних. 

6. Комп’ютерні експерименти показали, що такий метод як, і очікувалося, 

демонструє ознаки, які вказують на  можливість зростання якості 

розпізнавання. 

7. Отриманий приріст якості в отриманому методі згладжування дозволяє 

сподіватися, що дослідження в цьому напрямку приведуть у майбутньому до 

побудови більш якісних моделей мови адаптованих для флективних мов 

взагалі і, зокрема, для слов’янських мов.  
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