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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Обробка природномовних текстів є однією з важливих 

теоретичних та 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 марківських моделей 

(ПММ), 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 

(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 
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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, ще не досліджувалися задачі, які вимагають оптимізації 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 комп’ютерних наук та кібернетики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках: 

1) Фундаментальної теми “Створення теоретичних основ методів та програмних 

засобів інтелектуалізації інформаційно-комунікаційних та трансформерних 

технологій” (державний номер реєстрації – 0111U005416, 2011–2015 рр.). 

2) 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” (№ 

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; 

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

кластеризації природномовних текстових документів на основі семантичного 

аналізу” (№ держреєстрації 0108U007255). Замовник Міжнародний науково-

навчальний центр інформаційних технологій та систем. 

3) науково-технічних робіт за договором № 05ДП015-03 “Створення технології 

комп’ютерно-лінгвістичної обробки текстової інформації на природній мові” 

(№ держреєстрації 0105U008126). Замовник – Міністерство освіти та науки 

України. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є оптимізація 

моделей на основі послідовностей для задач розпізнавання мовлення, 

морфолексичного аналізу тощо. Відповідно до сформульованої мети визначено 

основні задачі роботи: 

• побудова оптимізованої моделі представлення внутрішньотекстових 

залежностей на рівнях морфем і лексем; 

• аналіз та порівняння результатів застосування моделей морфемного та 

лексемного рівня для різних слов’янських мов; 

• розробка оптимізованого алгоритму евристичного морфолексичного аналізу; 

• побудова оптимізованої моделі представлення внутрішньотекстових 

залежностей на рівні фраз; 

• проведення експериментів, що показують ефективність оптимізованих 

моделей та алгоритмів; 
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• розробка програмних засобів, що використовують вищезгадані алгоритми та 

моделі. 

Об’єктом дослідження є моделі та алгоритми обробки природномовних 

текстів, адаптовані для слов’янських мов.  

Предметом дослідження є алгоритми евристичного морфолексичного 

аналізу, моделі опису мови для аналізу та обробки мовлення, 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. Аналіз умов роботи 

алгоритмів евристичного морфолексичного аналізу показав, 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: 

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

придатних для морфолексичного аналізу. 

2) Розроблено оптимізований евристичний алгоритм морфолексичного аналізу. 

3) Проведено комп’ютерні експерименти, що доводять ефективність 

оптимізованого евристичного алгоритму. 

4) На основі результатів порівняння моделей морфемного рівня досліджено 

властивість мелодійності тексту та сформульовано критерій визначення 

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

при формулюванні думки та мелодійність тексту. 

5) Проведено комп’ютерні експерименти, що показують ефективність критерію 

мелодійності тексту для визначення авторства. 

6) Розроблено систему визначення авторства на основі критерію мелодійності 

тексту. 

7) Досліджено новий метод оптимізації моделі мови, заснованої на марковських 

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

декомпозиції моделі мови на модель синтаксичного рівня, модель рівня 

семантики ланцюжків лем та подальшу побудову оптимізованої об’єднаної 

моделі мови. 

8) Сформульовано та доведено теореми, що описують умови збереження та 

покращення якості об’єднаної моделі мови після застосування методу 

оптимізації. 

9) Досліджено вплив фільтрації як допоміжного засобу оптимізації моделі мови, 

заснованої на марковських ланцюжках. 

10) Проведено комп’ютерні експерименти, що доводять ефективність нового 

методу оптимізації моделі мови для слов’янських мов. 
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Теоретичне і практичне значення одержаних результатів роботи полягає 

у підвищенні якості евристичного морфолексичного аналізу, якості визначення 

авторства та, головне, – якості розпізнавання усного та писемного мовлення. 

Критерій визначення авторства та алгоритм, який на ньому заснований, 

використовує ознаки, що слабо контролюються людиною на рівні свідомості, а 

отже, дозволяє надійніше віднаходити імітації в текстах. 

Алгоритм евристичного морфолексичного аналізу суттєво скорочує час 

післяобробки при ручному заповненні словника; завдяки йому при автоматичному 

аналізі текстів зменшується кількість хибних версій синтаксичного розбору. 

Метод оптимізації моделі відкриває шлях новому підкласу моделей, що 

будуть краще розпізнавати саме слов’янські мови, зокрема українську. 

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати дисертації одержані 

автором самостійно. Результати дисертації опубліковані в 14 наукових працях, з 

яких 8 – статті у фахових виданнях з Переліку ДАК МОН України, у тому числі 2 

статті у виданнях в України, що включені до міжнародної наукометричної бази 

Scopus, 6 – праці та тези наукових конференцій. 

У працях, опублікованих у співпраці з науковим керівником [1, 2, 11], 

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

результатів. У роботах [1, 2, 8] автор розробив алгоритми аналізу словоформ в 

групах, виконав програмну реалізацію алгоритмів та вніс модифікації. У роботах 

[3, 9] 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 

[4, 5, 6, 8] повністю належить автору. У роботі [4] дисертант побудував оцінку для 

елементів стандартної моделі і виконав основні обчислення для аналізу 

покращення якості розпізнавання шляхом фільтрації зайвих елементів моделі. У 

роботі [5] дисертант побудував первинну згладжену модель та виконав основні 

обчислення для аналізу покращення якості моделі, оціненої за допомогою ентропії. 

Робота [6] присвячена розробці теоретичних вимог до згладжування, що 

дозволяють опрацьовувати стандартну модель з мінімальними спотвореннями. У 

роботі [10] автору належить постановка задачі. У роботі [7] дисертант продовжив 

дослідження особливостей згладженої моделі. У працях[13, 12, 14], опублікованих 

з колективом, автору належить частина практичного доробку.  

Апробація результатів дисертації. 

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  
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5) 17th International Conference on Text, Speech and Dialogue TSD-2014, Brno, Czech 

Republic, September 8–12, 2014; 

6) 9th International Conference on Natural Language Processing PolTAL 2014, Warsaw, 

Poland, September 17–19, 2014; 

7) Міжнародній науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та 

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

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. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 148 сторінок, основний текст українською мовою налічує 123 сторінки, 

містить 5 ілюстрацій та рисунків, 24 таблиці, список літератури складає 111 

найменувань на 14 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі дається стисле обґрунтування актуальності теми, показано зв'язок 

роботи з науковими програмами і темами; визначено мету досліджень та завдання, 

які необхідно було вирішити дисертанту для її досягнення; відзначено наукову 

новизну і практичне значення її результатів. Вказано всі публікації здобувача за 

темою дисертації, висвітлено особистий внесок здобувача до праць, які було 

опубліковано зі співавторами; дається перелік наукових зібрань, на яких проходила 

апробація одержаних результатів. 

У першому розділі розглянуто існуючі методи та алгоритми в області 

розпізнавання усного мовлення, зображень тексту і морфологічного аналізу, 

наведено приклади їх застосування. 

Сучасні моделі та методи розділяються на групу розпізнавання мовлення та 

групу визначення граматичних та морфологічних характеристик. 

Для розпізнавання писемного та усного мовлення  вживаються такі засоби. 

Факторизована модель Дж. Білмса на основі n-грамної моделі частин слів, 

оптимізована за допомогою віднаходження оцінок максимальної правдоподібності 

(ЕМ-методу).  Модель Д.Н. Бабіна з використання n-грам з вільним порядком слів. 

Моделі віддалених контекстів на основі кешів (Р. Лау) та тригерів (Р. Кун). Моделі 

М. Жардіно, П. Брауна, Ц. Самуельсона, засновані на класах слів з однаковим 

контекстом; вони мають менший розмір моделі та вищі частот n-грам. Моделі на 

сумішах Д. Гутіере, Р. Кнессера та В. Стейнбея спираються на визначення тематики 

на етапах підготовки і використання. Застосований І.С. Кіпятковою синтаксичний 

аналізатор для наповнення бази n-грам – коректних словосполучень. Модель Т. 

Нагано, з переключенням, як розвиток моделі на сумішах ПММ. Оптимізація 

оцінки моделі шляхом оцінки та вилучення викидів у роботі С. Остогнака. Підхід 
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Д.Н. Бабіна: декомпозиція моделі на дві: модель, засновану на граматичних класах, 

і модель, засновану на канонічних формах слів (лемах).  

Для визначення морфолексичних характеристик та граматичних ознак 

вживаються такі засоби. І. Сегалович здійснює синтез ознак на основі гіпотез разом 

з аналізом структур слів, з подальшою фільтрацією за продуктивністю. 

А.О. Казенников використовує словозмінні парадигми для максимізації якості. 

О.Н. Ляшевская використовує кластерний аналіз словоформ. І.М. Ножов 

використовує „кореляційний аналіз” словника документа. Е.А. Сулейманова 

створила деталізовану модель прізвищ. Ю.Д. Апресян в одному алгоритмі генерує 

імовірну модель словозміни словоформ, а в другому спирається на скінчений 

автомат, що виконує перегляд слова з кінця на початок, з фіксацією варіантів 

розбору. 

У другому розділі розглянуто структуру слова української мови та структуру 

типових граматичних конструкцій. Висуваються гіпотези про взаємозв’язки між 

елементами мови на рівнях морфології та синтаксису та аналізуються відповідні 

зв’язки. На рівні морфології, словоформи одного слова знаходяться „близько” в 

словнику, зібраному з тексту, і у випадку збігу словоформ, у реченнях тексту є 

ознаки для розрізнення словоформ, що збіглися. На рівні синтаксису і семантики, 

мова має досить зв’язків для відновлення неповних та не повністю оформлених 

структур. 

Виконано кодування та досліджено регулярну (повторювану) омонімію всіх 

повнозначних частин мови, для чого описано граматичні коди для всіх частин мови 

у всіх формах та перевірено збіги форм з різними кодами. Зазначено, за якими 

ознаками і за яких умов стає можливим зняття цієї омонімії. Детально 

проаналізовано нерегулярну омонімію (омонімію словоформ різних лексем). Для 

цього було проаналізовано словник, зібраний на корпусі текстів. Загальна кількість 

омонімів складає приблизно 10% від обсягу словника тексту. Основні типи 

нерегулярної омонімії представлено у Табл. 1. 

Таблиця 1 

 Тип Приклад 1 Приклад 2 

Дрейф частин мови 

1 Дієприслівник-Прислівник  стоячи сидячи 

2 Дієслово-Дієприкметник  назріла протрухла 

3 Дієслово-Прислівник  ізольовано кваліфіковано  

Слова походять одне від іншого через близькі проміжні елементи 

4 Іменник-Дієслово  шарів дубів 

5 Іменник-Прикметник  похідними висхідну 

6 Дієслово-Прикметник  запекла замала 

Слова походять одне від іншого через віддалені проміжні елементи  

7 Іменник-Дієслово  держав мір 

8 Прикметник-Дієприкметник  хваткою чутку 

9 Прикметник-Прислівник  замолоду помалу 
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Решта випадків омонімії розділяються на категорії. По-перше, це прізвища та 

власні назви. З них найбільшу складність для аналізу мають прізвища, що 

відміняються як істоти, але збігаються у багатьох формах з назвами неживих 

об’єктів. По-друге, це професії та іменники, що вказують на діяльність, оскільки 

вони іноді збігаються з іменниками, що позначають неживе. Наприклад, пара 

технік – техніка. По-третє омоформи, що спричинені запозиченнями слів або 

коренів слів з інших мов. Наприклад, форма бриту для дієприкметника бритий та 

іменника брит (британець). Кількість таких омонімічних випадків, складає 

половину від числа всіх кодів колізій для заданого словника тексту. Проте, за 

кількістю словоформ вони складають приблизно лише 17% від кількості омоформ, 

або відповідно приблизно 2% від всіх словоформ (словнику тексту). Отримані 

оцінки омонімії вказують на потенційні оцінки якості евристичних алгоритмів 

морфолексичного аналізу. 

 Проаналізовано елементи моделі рівня речення, а саме: комбінації слів. 

Розглянуто іменникові, прикметникові, дієприкметникові, дієслівні конструкції, 

усталені вирази тощо. Для синтаксичних конструкцій, що містять деякі видів 

омонімії, зв’язування можна виконати коректно, а саме там, де відбувся дрейф 

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

прислівник. Для випадків більш віддаленого словотворення синтаксичне 

однозначне зв’язування часто неможливе. Використання n-грамної моделі може 

спричинити проблеми, якщо планується перерозподіляти масу частот n-грам, коли 

різні елементи синтаксичної конструкції потрапляють до різних n-грам. Зроблено 

висновок, що ці проблеми, попри масовість, не є непереборними. 

У третьому розділі розглянуто алгоритми евристичного морфолексичного 

аналізу, розроблені автором дисертації, що поступово нарощують використання 

даних, одержаних з тексту. Описано структуру машинного словника, що 

використовується в якості основного позатекстового джерела даних, та 

спеціалізованих таблиць, що будуються на його основі. Досліджено можливість 

групування словоформ та прискорення роботи алгоритму. 

Базовий алгоритм може працювати як алгоритми А, В1, В2 з роботи [2]. 

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. 

Базовий алгоритм евристичного аналізу (БАЕА) 

1) Скласти словник тексту T  (позначимо його W ). 

2) Відсортувати словник W за алфавітом. 

3) Розбити на блоки, за першими двома літерами. Кожен блок опрацьовується 

незалежно, що дозволяє розробити паралельну реалізацію алгоритму. 

4) У межах кожного блоку застосувати процедуру агрегації. 

5) Якщо якісь словоформи не агрегувалася, то застосувати процедуру аналізу 

одиничної словоформи до кожної з тих, що не агрегувалася. 

Процедура агрегації 

1) Зафіксувати першу доступну словоформу у блоці, позначити її стартовою. Якщо 

немає таких словоформ, то перейти до пункту 8. 
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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. 

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. 

Процедура доповнення кодів застосовується, коли необхідно отримати 

максимальну повноту множини кодів, реалізується або запуском з вимогою 

використання найкоротшого ненульового суфікса, або аналізом зі стійким суфіксом 

та додаванням всіх кодів, сумісних з даним закінченням та суфіксом. 

Процедура аналізу одиничної словоформи передбачає вибір найдовшої 

послідовність літер, що дозволяє утворити сумісну пару (машинний суфікс, 

машинне закінчення), на основі якої визначаються граматичні характеристики 

словоформи. Для незмінюваних частин мови використовуються правила над 

гіпотезою. 

Було проведено комп’ютерні експерименти. З корпусу текстів було виділено 

словник тексту, що складається з 121000 словоформ. У роботі різних варіантів 

алгоритму отримана однакова кількість зібраних у групи слів – 92608 словоформ, і 

кількість зібраних груп – 21773, що складає в середньому 4,253 словоформи в 

групі.  

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 — 

недопустимий. 

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
recall


 ,       (1) 

де TP — кількість істинних позитивних ознак (основ), 

FN — кількість хибно-негативних ознак (основ). 
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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 ,     (2) 

де TP — кількість істинних позитивних ознак (основ), 

FP — кількість хибно-позитивних ознак (основ). 

Повнота основ слів становить 95,18% для обох модифікацій В1, В2, та самого 

БАЕА (тут і далі — без урахування груп словоформ довжини 1). Для БАЕА було 

отримано такі значення точності і надлишковості визначення граматичних 

характеристик: точність — 86,63 %, надлишковість — 9,1%. 

Розширений алгоритм евристичного аналізу у якості додаткового джерела 

даних використовує безпосередній контекст невідомого слова: набір n-грам, 

зібраних з тексту T , що аналізується; де n-грама — це послідовність з n елементів, 

які замінюють словоформи у копії тексту [8]. Надалі, не порушуючи загальності, 

використовується значення n=2. Алгоритм вимагає, щоб у тексті, який підлягає 

аналізу, виконувалися єдині граматичні правила від початку до кінця тексту, слова 

тексту повинні бути побудовані за спільними для всієї мови принципами та 

правилами словотворення. 

Множина комплектів граматичних ознак словоформи G  (надалі – грам-

множина). Наприклад, для словоформи іменника – це множина комплектів, що 

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

іменника. Грам-множина G  є результатом роботи морфолексичного аналізу. Грам-

код g  – чисельний код, що приписується кожній грам-множині G та однозначно 

визначає грам-множину. 

Флекс-множина F  — це множина номерів флективних груп, що були 

використані для генерації грам-множини. Флекс-код f  — це чисельний код, що 

приписується кожній флекс-множині F та однозначно визначає флекс-множину. 

Вводиться функція ()gTr , що співставляє словоформам для кожного відомого 

слова, що належить до повнозначних змінюваних частин мови (іменник, дієслово, 

прикметник тощо), та для займенників грам-код )(wg . Для кожного відомого 

слова, що належить до службових частин мови, або незмінюваного слова, або 

невідомої словоформи результатом ()gTr , буде відповідна словоформа. 

Вводиться функція ()fTr , що співставляє словоформам для кожного відомого 

слова, що належить до повнозначних змінюваних частин мови, та для займенників 

флекс-код )(wf . Для кожного відомого слова, що належить до службових частин 

мови, або незмінюваного слова, або невідомої словоформи результатом ()fTr  буде 

відповідна словоформа. 

Виконується трансформація двох копій тексту з використанням функцій 

()gTr , ()fTr , кожне входження словоформи замінюється на значення відповідної 

функції. 
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На основі трансформованої копії тексту з використанням ()gTr  обчислюються 

n-грами. Використовуються лише 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, що 

модифікують значення, також частіше стоять перед тим словом, яке вони 

уточнюють. У складних конструкціях виду прийменник + прикметник + іменник 

прийменник стоїть перед відповідним прикметником. Тощо. 

Побудова набору векторів ознак. 

1) За копією тексту збирається словник gW , де елементами є відповідні унікальні 

значення )(wTrg , 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 )(wTrg . 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 , елементами якого є відповідні 

унікальні значення )(wTr f , 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. 

Підмножина Sk задає перелік, який описує у gV  сукупність правил 

зв’язування для відомих слів та наборів граматичних ознак. Підмножина 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. 

Розширений алгоритм евристичного аналізу (РАЕА): 

1) Обчислити ознаки за БАЕА (позначається EA) 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. 

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. 
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Безпосереднє обчислення )( jg wV  у загальному випадку вимагає повного 

перебору. 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. 

Було проведено комп’ютерні експерименти для української мови. На корпусі 

текстів стенограм Верховної Ради України обсягом 112,5 Мб, зібраному з сайту 

http://rada.gov.ua/meeting/stenogr, було виділено словник системи з 15620 

словоформ; всі інші слова було замінено на стоп-слово #. Словник було пропущено 

через систему морфолексичного аналізу і отримано словник 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 

аналіз за БАЕА. Середня кількість словоформ у групі складає на вибірці 4,31 проти 

4,43 на всьому словнику. Для вибірки отримано такі значення: повнота 93%, 

надлишковість 18%, що порівнювано з результатами, отриманими в роботі [2]. Для 

РАЕА, надлишковість впала до 13%, але кількість коректних грам-кодів зросла 

незначно. 

У результаті порівняння ефективності моделей морфемного та фонемного 

рівнів на різних корпусах було помічено цікавий результат, який у подальшому 

було розгорнуто як критерій для визначення авторства. Виявилося, що для 

ідентифікації людини звучання є важливим, його можна описати за допомогою 

послідовностей літер; і найбільш виразними є збіги декількох приголосних чи 

голосних літер. Разом з ознаками, здобутими зі слів тексту, це дозволяє визначити 

елементи моделі, яка описує несвідоме зв’язування та підбір слів, а отже важко 

контролюється свідомістю і може допомогти при визначенні імітацій. 

У комп’ютерних експериментах використовувалися кодування звуків та 

різноманітні способи відбору даних з тексту, бо лише на збігах звуків хорошу 

модель для визначення авторства побудувати не вдалося. 

Номер класу (автор) N, що відповідає даному тексту, визначається за 

косинусом кута між векторами: 

k

k

c

c

k xx

xx
N




 cosmaxarg ,            (3) 

де 
kcx – вектор-центр k-го класу відповідно до тексту T, що аналізується; 

x – вектор ознак тексту T, що аналізується. 

Для порівняння використовується метод де клас(автор) N, що відповідає 

даному тексту, визначається на за допомогою міри близькості, заснованої на 

марковському ланцюгу.  

))ln(ln(minarg
1 1 2

2

1

1

1
 


l

i

l

j i

ij

i

ij

ij
k n

m

n

m
mN ,          (4) 

де ijm1  — число переходів з i-ї літери в j-ту в тексті, аналізується, на основі 

x (векторі ознак тексту T); 

i1n — загальне число переходів із i-ї літери в тексті, аналізується на основі x , 

http://rada.gov.ua/meeting/stenogr
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ij2m , in2  — аналогічні числа для вектор-центру класу 
kcx . 

Хоча формула (4) містить знакозмінну компоненту, але результати отримані 

іншими дослідниками, показують, що при використанні модуля точність критерію 

змінюється майже незначно. Отримано такі результати комп’ютерні експериментів 

для двох наборів текстів, українського та російського: 

1. Міра близькості, заснована на косинусі, переважає як за точністю, так і 

стабільністю міру, засновану на представленні тексту як марковського 

ланцюга.  

2. Використання фонем замість літер дещо підвищило точність та стабільність, 

проте вимагає подальшого дослідження. 

3. Точність методу не перевищує 80% у всіх експериментах. 

4. Якість визначення авторства за збігами звуків на межах слів не гірша за 

визначення авторства за звучанням у цілому. 

5. Ефективність методу вища на російськомовних текстах. На україномовних 

текстах ефективність методу менша, зокрема через вимоги правопису до 

уникання збігів кількох приголосних чи голосних підряд на стиках слів. 

У четвертому розділі проаналізовано спеціалізовану n-грамну модель мови. 

Слов’янські мови належать до синтетичних (флективних), що призводить до 

збільшення числа словоформ для однієї лексеми відносно романо-германських мов. 

Тому, при побудові таблиці n-грам на словоформах її розмір зростає, а частота 

окремого елементу — зменшується. Досліджено способи нівелювання цього 

недоліку для n-грамних моделей мови. 

У якості основного підходу пропонується розділити модель мови на дві 

частини, де модель на граматичних класах відповідає за синтаксичні зв’язки, а 

модель на канонічних формах— за семантичні. Канонічні форми називаються 

лемами. Це підвищує очікувану якість часткової моделі через значне зростання 

середньої частоти елементу. Крім того, для оптимізації часткових моделей можна 

використати різні засоби. Головною є задача коректного об’єднання двох моделей в 

одну, що має оцінку за ентропією, принаймні не гіршу, за оцінку первинної моделі 

мови. 

Було перевірено такі гіпотези. 

Гіпотеза простої фільтрації. Фільтрація на основі даних про частоту лем та 

граматичних класів може оптимізувати моделі мови для української мови. 

Гіпотеза перерозподілу. Розподіл лем, сумісних за граматичними класами, 

може дати оцінку частоти (псевдочастоту), що може бути успішно використана для 

оцінювання імовірності рядка. 

Вводяться такі позначення: 

)( 1
kwL  та )( 1

kwG  — згортки за лемами та граматичними класами, сукупності 

послідовностей канонічних форм та граматичних класів для послідовності слів kw1 . 
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)( 1
kwEl  — сукупність послідовностей словоформ, що після приведення до 

канонічних форм мають однаковий запис, тобто сукупність ki

iw
1

, таких що 

i )()( 11

ki
wLwL k

i  . 

))(( 1
kwElG  — сукупність )(

1

ki

iwG  таких, що є послідовностями граматичних 

класів, відповідних )( 11

kki

i wElw  . 

Тоді оцінка частоти kw1  визначається: 






))
1

((

11
1

)(

))(())((
)(

kwElGFG

F

kk
k

GC

wGCwLC
wC ,     (5) 

При цьому частота відповідної n-грами визначається так: 











||

0

)1
1

()( 1

1

V

j
jwi

ni
wCC i

niw ,                                          (6) 

Формула (6) означає, що незалежно від того, для якого n було застосовано 

формулу (5), частоти лем та граматичних класів для всіх n-грам меншого порядку 

будуть однакові. 

У цій моделі з’являється можливість поповнювати словник. Не обмежуючи 

загальності, розглянемо приклад для української мови, оскільки для більшості 

інших слов’янських мов все аналогічно. Припустимо, що для словоформ корабель, 

корабля, літак, літаком, зелений, зеленого, червоний, червоним спостерігалися 

біграми: зелений корабель, зеленого корабля, червоний літак, червоним літаком. 

Обчислюється )( 1
kwL  для (корабель і літак) і (зелений та червоний). Обчислюється 

)( 1
kwG  для „одн., чол. рід, наз. відм.”, „одн., чол. рід, род. відм.”, „одн., чол. рід, 

орудн. відм.”. Після розгортки за формулою (5), біграми зеленим кораблем та 

червоного літака отримають ненульові частоти, хоча словоформи літака та 

кораблем не спостерігалися в початковому тексті. 

Оцінювання результатів виконувалося за крос-ентропією (7) та 

перплексією (8) 

))(log
1

(lim),( 21 n
n

wwwm
n

mpH 


,    (7) 

),(2),( mpHmpP  ,      (8) 

Розглянуто методи згладжування, з метою аналізу їх властивостей, та того, 

наскільки вони сумісні з формулою (5). Було вибрано метод Віттена-Бела з 

поверненнями (back-off) у основній серії експериментів. Як виявилося, інші методи 

згладжування не дозволяють застосовувати формули (5), (6) безпосередньо.  

Додатково використано метод Катца із формулою Гуда-Тьюринга у допоміжній 

серії експериментів.  

Основна формула методу Віттена-Бела з поверненнями: 
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,    (9) 

де )( 1 ini wwd   – згладжене значення )( 1
i

niwp  , 

11  iwniw   – коефіцієнт, що визначає імовірнісну масу, виділену для 

побудови імовірностей на моделі меншого порядку. 
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Параметр d в формулі (9) оцінюється так: 
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wTwC

wC
w

i
w

WB
d







 ,             (11) 

де )( 1
i

niwT   — кількість типів n-грам, що передують слову (токену) wi. При 

цьому, за замовчуванням, n-грами найвищого порядку з частотою 1 видаляються з 

моделі після побудови всіх таблиць. 

Комп’ютерні експерименти було проведено на n-грамах розмірності 3 і 

менше. З використанням раніше сформованого корпусу, зібраного з текстів 

стенограм Верховної Ради України. 

Проведено експерименти з фільтрації, результати яких наведено в Табл. 2. 

Таблиця 2.  

Експеримент для методу Віттена-Бела 

 Ентропія Перплексія 

Без фільтрації 7,225 149,6 

З фільтрацією 7,94 245,6 

Експеримент для методу Катца 

 Ентропія Перплексія 

Без фільтрації 6,269 77,1 

З фільтрацією 6,3446 81,26 

 

Наведені дані свідчать, що безпосередня фільтрація дає швидше негативний 

ефект. 

 Для перевірки гіпотези перерозподілу доведено теореми про перерозподіл. 

Перша теорема про перерозподіл. При виконанні умов або повної сумісності, 

або повної несумісності множин словоформ за граматичними класами та 

канонічними формами, залежність (6) виконується при використанні перерозподілу 

(5), для будь-якого словника. 

Друга теорема про перерозподіл. Для частково сумісних класів після 

перерозподілу частоти канонічних форм та частоти граматичних класів залежність 

(6) не виконується. 

Системи класів для демонстраційної мови L наведено в Табл. 3. 
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Таблиця 3.  

 Повністю сумісні 

класи, 

L={w1, w2, w3, w4} 

Повністю 

несумісні класи, 

L={w1, w4} 

Частково 

сумісні класи, 

L={w1, w2, w4} 

 g1 g2 g1 g2 g1 g2 

l1 w1 w2 w1  w1 w2 

l2 w3 w4  w4  w4 

 

Було проведено повторні комп’ютерні експерименти для перевірки гіпотез 

перерозподілу. На корпусі, зібраному з текстів стенограм Верховної Ради України, 

виділено словник системи з 10000 словоформ різними методами. Найкращі 

результати показав генетичний алгоритм, що дозволило мінімізувати порушення 

структури класів. Побудовано відповідні моделі та обчислено ентропію для 

згладжування, реалізованого методом Віттена-Бела: 

1) без перерозподілу; 

2) з передобробкою через фільтрацію та використанням перерозподілу (5); 

3) з передобробкою через перерозподіл (5) без фільтрації, але з врахуванням повної 

інформації; 

4) як звичайні n-грами засновані на класах, але з обчисленням розподілу у межах 

граматичного класу.  

Результати експерименту наведено в Табл. 4. 

Таблиця 4. Результат експерименту 

Метод Ентропія (середня) 

1 6,92 

2 6,91 

3 7,63 

4 8,39 

 

Фільтрація передбачає викидання із згладженої моделі тих триграм, що 

мають низькі частоти в допоміжних моделях. Для урахування повної інформації 

спочатку виконується перерозподіл, а лише після того непотрібні слова 

заміняються на стоп-слово „#”. Це дозволяє побудувати моделі для слів, що не 

спостерігалися у навчальній частині вибірки і зменшує кількість триграм, якими 

поповнюється модель. Останній варіант призначений для порівняння з моделями 

для n-грам заснованих на класах, але за умови, що необхідно враховувати 

імовірності появи словоформ у кожному класі. Усі варіанти обчислювались з крос-

валідацією оцінки.  

Таким чином, ця серія експериментів, разом з раніше проведеними, повністю 

покриває всі змістовні методи формування моделей. Як видно з наведених чисел, 

використання методу 2 (ключового в усьому дослідженні) покращує оцінку моделі, 

хоч і незначно. 
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ВИСНОВКИ 

Головними результатами дисертації є розробка та аналіз ефективності нових 

алгоритмів, моделей та методів обробки для природномовних текстів флективних 

мов, що має істотне значення для розвитку комп’ютерної лінгвістики. 

У роботі отримані такі результати. 

1. Розроблені ефективні алгоритми евристичного морфолексичного аналізу 

невідомих слів. Перевірка якості роботи цих алгоритмів показала, що вони 

суттєво скорочують час післяобробки при ручному заповненні словникових 

баз, дозволяють зменшити кількість хибних версій синтаксичного розбору при 

автоматичному аналізі текстів. 

2. Розроблений метод визначення авторства на основі моделі сполучуваності фонем 

на стиках слів зв’язного тексту та перевірена якість роботи відповідного 

алгоритму основаному на цьому методі.  

3. Алгоритм визначення авторства застосовує нові ознаки, що практично не 

враховуються іншими алгоритмами, ці ознаки можна зручно додавати до вже 

існуючих алгоритмів і отримувати приріст якості розпізнавання. 

4. Досліджені властивості описаного в дисертації методу перерозподілу частот n-

грам для побудови оптимізованих n-грамних моделей мови на словоформах. 

Доведені теореми, що встановлюють межі коректності методу перерозподілу 

частот n-грам. 

5. Комп’ютерні експерименти підтвердили, що оптимізована модель мови може 

давати оцінки якості, кращі за оцінки первинної моделі, і кращі ніж прості n-

грамні моделі засновані на класах. 
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АНОТАЦІЯ 

Тарануха В.Ю. Моделі та алгоритми обробки природномовних текстів 

для флективних мов. — Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики. 

— Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, 

Київ, 2017. 

Дисертація присвячена дослідженню проблем обробки природномовних 

текстів та побудові спеціалізованих моделей, орієнтованих на флективні мови. 

Проаналізовано проблеми, які виникають при евристичному 

морфолексичному аналізі; розроблено оптимізований алгоритм евристичного 

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

словник тексту та безпосередній контекст слова.  

Проаналізовано модель тексту на рівні морфем та фонем та отримано 

критерій визначення авторства на основі ознак, які важко контролюються 

свідомістю авторів текстів. 

Проаналізовано n-грамну модель тексту на рівні словоформ, досліджено 

метод розділення моделі на синтаксичну і семантичну та  подальшого її об’єднання 

для отримання оптимізованої моделі. Сформульовано межі придатності для методу 

у вигляді теорем про структуру граматичних та лематичних класів. Проведено 

комп’ютерні експерименти, які перевіряють ефективність оптимізованої моделі. 

Ключові слова: n-грами, приховані марковські моделі, слов’янські мови, 

евристичний морфолексичний аналіз, визначення авторства, розподілена модель, 

фільтрація, згладжування, граматичні класи, лематичні класи. 

АННОТАЦИЯ 

Тарануха В.Ю. Модели и алгоритмы обработки естественноязыковых 

текстов для флективних языков. — Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.05.01 — теоретические основы 

информатики и кибернетики. — Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию проблем обработки 

естественноязыковых текстов, а именно автоматической интеллектуальной 

обработки устной и письменной речи и построении специализированных моделей, 

ориентированных на флективные языки в областях распознавания изображений 

текстов и устной речи, автоматического морфолексического анализа, 

передсинтаксичного анализа, определения авторства и т.д. и опираются, прежде 

всего, на модели последовательностей элементов текста, такие как скрытые 

марковские модели. 

Особенностью флективных языков является большое количество словоформ, 

которые приходятся на одно слово. Украинский и русский языки принадлежат к 

классу флективных языков, в которых большинство грамматических признаков 
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слов определяется формой слова, в первую очередь окончанием. Это значительно 

ухудшает возможности моделей, опирающихся на последовательности для 

моделирования явлений в языке. Также это значительно ухудшает возможности 

определения канонических форм и грамматических характеристик для новых 

(неизвестных системе обработки ЕЯ) слов, что в свою очередь отрицательно 

сказывается на работе всех последующих алгоритмов, которые используют 

результаты морфолексического анализа. Для решения этих проблем были 

произведены следующие исследования. 

Исследована структура слов украинского языка и структура типичных 

грамматических конструкций. Выдвинуты гипотезы о взаимосвязи между 

элементами языка на уровнях морфологии и синтаксиса, отобраны и 

проанализированы соответствующие взаимосвязи. Обоснован выбор признаков и 

связей для дальнейшего использования. 

Проанализированы основные проблемы, возникающие при эвристическом 

морфолексическом анализе, прежде всего те, которые вызваны омонимией. 

Разработан оптимизированный алгоритм эвристического морфолексического 

анализа, который использует в качестве источника данных отдельное слово, 

словарь текста и непосредственный контекст слова, в зависимости от того, как 

много данных о слове можно получить из текста. С помощью компьютерного 

эксперимента показано высокое качество работы алгоритма, как для определения 

канонических форм слов, так и для определения грамматических признаков, 

алгоритм почти достигает возможного предела качества работы для определенной 

в процессе анализа омонимии, как основного источника ошибок при эвристическом 

морфолексическом анализе. 

Проанализированы модели текста на уровне морфем и фонем и получен 

новый критерий определения авторства на основе признаков, которые можно 

охарактеризовать как признаки благозвучия текста. Эти признаки с трудом 

контролируются сознанием авторов текстов, или вообще не контролируются. 

Также, важно, что эти признаки легко вычисляются, что упрощает создание 

алгоритмов, которые их используют. Сам по себе критерий дает умеренную 

точность определения авторства, но хорошо работает в качестве дополнения к 

другим критериям определения авторства, которые используют иные признаки.  

Проанализированы модель текста на уровне лексем, исследованы 

возможности использования результатов работы эвристического 

морфолексического анализа в оптимизированной модели внутритекстовых 

зависимостей на уровне фраз. 

Для улучшения качества моделей, основанных на цепочках слов, рассмотрена 

разделенная модель на грамматических и лемматических классах. Такая модель 

позволит обрабатывать синтаксические и семантические зависимости отдельно, 

возможно, даже с использованием разных методов. 

Проведены эксперименты, проверяющие возможность оптимизации качества 

модели для разделенной модели языка. Как критерий качества использована оценка 

энтропии модели, полученная на корпусе. Исследованы частотная фильтрация и 

отбор по терминологической устойчивости. На основе разделенной модели 
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разработан метод рекомбинирования для получения сглаженной модели языка 

текстов как n-грамной модели языка на словоформах. Для метода 

рекомбинирования сформулированы пределы пригодности в виде теорем о 

структуре грамматических и лемматических классов слов, которые должны 

входить в словарь текстового корпуса, для которого строится рекомбинированная 

модель. Для оптимизации модели путем подбора элементов использован 

генетический алгоритм. Проведены численные эксперименты, проверяющие 

действенность сглаженной модели для флективных языков, на примере 

украинского языка. 

Реализованы алгоритмы эвристического морфолексического анализа и 

интегрированы в систему обработки естественноязыковых текстов Рефератор. 

Ключевые слова: n-граммы, скрытые марковские модели, славянские языки, 

эвристический морфолексического анализ, определение авторства, разделенная 

модель, фильтрация, сглаживание, грамматические классы, лемматические классы. 
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 This research deals with the issues of natural language text processing and 

specialized model building, with special emphasis on flective languages. 

 The major challenge arising in heuristic morphological analysis is caused by 

homonymy. A heuristic algorithm has been developed which is optimized for 

morphological analysis that uses individual words, text vocabulary and immediate word 

context as data sources. The numerical experiment shows high quality of the algorithm.  

 A text model is analyzed at the morpheme and phoneme level and a criterion for 

determining authorship is obtained. It relies on some features that are hard for controlling 

by author’s consciousness.  

 An n-gram language model is investigated. The distributed model for grammatical 

and semantical level classes is proposed. Based on the distributed model, the 

recombination method is proposed. The limits of the suitability for recombination are 

formulated as theorems on the structure of grammatical and lemmatical classes. 

Experiments to test the efficiency of the filtering based on distributed model have been 

conducted. 

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

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

grammatical classes, lemmatical classes. 

 


