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У даній статті досліджено методи інформаційного пошуку, досліджено специфіку технологічних і методологічних 

проблем, що виникають при організації пошуку. У статті також розглянуто основні труднощі, що виникають при 

обробці текстів на ПМ. Особливу увагу у статті приділено лінгвістичній стороні пошуку інформації, зокрема 

лексемам, синонімії, омонімії, морфології та лінгвістичному аналізу.  
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Текст є однією з основних форм обміну 

інформацією в суспільстві. Текстова інформація 

в різних форматах становить значну частку 

інформаційних ресурсів інформаційних систем. 

Тому створення і розвиток технологій обробки 

тексту привертали велику увагу на всіх етапах 

розвитку інформаційних систем. Найбільш 

поширеними системами цієї категорії є системи 

текстового пошуку, завдання яких полягає в по-

шуку по заданій колекції документів на природ-

ній мові (ПМ) документів, які відповідають 

інформаційним потребам користувачів. У даній 

роботі представлені основні принципи 

текстового пошуку, методи обробки природної 

мови та їх використання в моделях пошуку. 

Метою даної статті є розглянути методи 

інформаційного пошуку та обґрунтувати їх 

переваги та недоліки.  

Останніми дослідженнями в даній галузі 

дослідження займалися такі зарубіжні на 

вітчизняні вчені як Gruber T.R Wielinga B., 

Schreiber A.T., Jansweijer, P. Vakkari Robertson, 

Sparck-Jones, Joyce та Needham, Гаврилова 

Т.А., Хорошевський В.Ф. та ін.. 

Однією з основних функцій сучасних інфор-

маційних систем (ІС) є пошук елементів даних, 

що задовольняють деяким ознакам (інформа-

ційний пошук). Специфіка методичних і техно-

логічних проблем, що виникають при органі-

зації такого пошуку, обумовлюється кількома 

факторами. Перш за все, це - характер контен-

ту, що міститься в інформаційних ресурсах, що 

входять в систему. У сучасних ІС як і раніше 

переважає текстовий контент, проте все біль-

шого поширення набувають мультиформатні 

ресурси, що містять мультімедіаконтента (гра-

фіка, аудіо та відео інформація), а також вико-

ристовують для підвищення ефективності 

функціонування різні форми структуризації 

контенту. Результатом струткурізаціі стає по-

діл інформації на власне дані, мета-дані, що 

описують їх структуру, і навіть "мета-мета-

дані", що визначають різні варіанти структур 

даних. Такі особливості контенту, в явному або 

неявному вигляді, визначають підходи до 

організації ефективного пошуку інформації в 

рамках відповідного набору ресурсів. 

Ще однією важливою обставиною, що робить 

істотний вплив на ефективність механізмів 

пошуку інформації, є розподілений і, як наслідок, 

гетерогенний характер сучасних інформаційних 

ресурсів і систем. Орієнтовані на використання в 

умовах однорідних інформаційних систем і 

ресурсів механізми пошуку (наприклад, на базі 

простих індексів) різко втрачають свою ефектив-

ність в застосуванні до розподілених гетероген-

ним системам, де формати представлення даних 

і, відповідно, метадані відрізняються від ресурсу 

до ресурсу або від системи до системи. Ця 

обставина змушує дослідників і розробників 

шукати шляхи створення універсальних методів 

і технологій інформаційного пошуку, адекватних 

вимогам сучасних інформаційних систем. 

Значне місце в технологіях текстового 

пошуку займає обробка ПМ. Під обробкою ПМ 

(Natural Language Processing, NLP) розуміється 

рішення задач, пов'язаних з розумінням, аналі-

зом, виконанням різних операцій над текстами, 

а так само їх генерацією [6]. Приклади таких 

завдань: класифікація, кластеризація збереже-

них колекцій документів, глибинний аналіз 

текстів, переклад документів з однієї мови на 

іншу і т.д. 

Все різноманіття методів інформаційного 

пошуку ґрунтуються на обробці і аналізі текстів 

індексованих документів. Більшість ІПС є 

системами з передпроцессінгом – попередньою 

обробкою (індексуванням) всіх наявних в системі 

документів. Винятки становлять метапошукові 
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системи [9]. Перелічимо основні труднощі, що 

виникають при обробці текстів на ПМ: 

 проблема синонімії; 

 проблема омонімії; 

 стійкі поєднання слів; 

 морфологічні варіації. 

Проблема синонімії. Одне поняття може 

бути виражене різними словами. В результаті 

релевантні документи, в яких використовуються 

синоніми понять, зазначених користувачем в 

запиті, можуть бути не виявлені системою. 

Проблема омонімії і явищ «суміжних з 

омонімією». Граматичні омоніми - різні за 

значенням слова, але співпадаючі з написання в 

окремих граматичних формах. Це можуть бути 

слова однієї або різних частин мови. Лексичні 

омоніми - слова однієї частини мови, однакові 

пза звучанням і написанням, але різні за 

лексичним значенням. 

Стійкі сполучення слів. Словосполучення 

можуть мати сенс відмінний від змісту, який 

мають слова окремо. 

Морфологічні варіації. У багатьох природних 

мовах слова мають кілька морфологічних форм, 

що розрізняються по написанню. 

Існуючі ПС використовують різні методи 

обробки текстів ПМ. У сучасних технологіях 

текстового пошуку використовується не тільки 

апарат лінгвістики для аналізу текстів, а й 

статистичні методи, математична логіка і 

теорія ймовірностей, кластерний аналіз, методи 

штучного інтелекту, а також технології 

управління даними. Розглянемо два основні 

підходи до обробки і аналізу текстів ПМ - 

статистичний і лінгвістичний. 

В основі статистичного підходу лежить 

припущення, що зміст тексту відбивається 

найбільш часто використовуваними словами. 

Суть статистичного аналізу полягає в 

підрахунку кількості входжень слів в документ. 

Поширеним є зіставлення кожному терму t в 

документі деякої незаперечної ваги. Ваги термів 

обчислюються безліччю різних способів. 

Найпростіший з них - покласти «вага» дорівнює 

кількості появ терма t в документі d, 

позначається tft, d (Term frequency) [1]. Цей 

метод зважування не враховує дискримінаційну 

силу терма. Тому в разі, коли доступна 

статистика використання термів по колекції, 

краще працює схема tf-idf обчислення ваг. 

Ефективним підходом, заснованим на 

статистичному аналізі, є латентно-семантичне 

індексування. Латентно-семантичний аналіз -це 

теорія і метод для витягання контекстнозалежних 

значень слів за допомогою статистичної 

обробки великих наборів текстових даних [2]. 

Латентно-семантичний аналіз ґрунтується на 

ідеї, що сукупність всіх контекстів, в яких 

зустрічається і не зустрічається дане слово, 

задає безліч обопільних обмежень, які в значній 

мірі дозволяють визначити схожість смислових 

значень слів і множин слів між собою. 

Головний недолік статистичних методів по-

лягає в неможливості обліку зв'язності тексту, а 

уявлення тексту як простого безлічі слів недос-

татньо для відображення його вмісту. Текст яв-

ляє набір слів, збудованих в певній заданій пос-

лідовності. Подолати цей недолік дозволяє ви-

користання лінгвістичних методів аналізу 

тексту. 

Існують такі рівні лінгвістичного аналізу: 

графематичний, морфологічний, синтаксичний, 

семантичний. Результати роботи кожного рівня 

використовуються наступним рівнем аналізу в 

якості вхідних даних. 

Метою морфологічного аналізу є визначення 

морфологічних характеристик слова і його 

основних словоформ. Особливості аналізу 

сильно залежать від обраної природної мови. 

Метою синтаксичного аналізу є визначення 

синтаксичної залежності слів у реченні. 

У зв'язку з присутністю в українській мові 

великої кількості синтаксично омонімічних 

конструкцій, наявністю тісного зв'язку між 

семантикою і синтаксисом, процедура 

автоматизованого синтаксичного аналізу 

тексту є трудомісткою. 

Моделі інформаційного пошуку: 

Модель пошуку - це поєднання наступних 

складових [6]: 

1. Формат представлення документів. 

2. Формат подання запитів. Запит – формалі-

зований спосіб вираження інформаційних пот-

реб користувача ІПС. Для цього використо-

вується мова пошукових запитів, синтаксис 

яких варіюється від системи до системи. 

3. Функція відповідності документа запиту. 

Ступінь відповідності запиту і знайденого 

документа (релевантність) - суб'єктивне 

поняття, оскільки результати пошуку, доречні 

для одного користувача, можуть бути 

недоречними для іншого. 

У різних моделях ІПС вид критерію 

релевантності документів залежить від виду 
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моделі інформаційного пошуку, наприклад в 

моделях семантичного пошуку, точне 

входження слів запиту в документ не є 

основним критерієм, як, наприклад, в 

теоретико-множинних моделях. 

Варіації цих складових визначають безліч 

реалізацій систем пошуку. Розглянемо 

найбільш поширені моделі пошуку. 

Моделі традиційного інформаційного 

пошуку прийнято ділити на три види: 

теоретикомножинний (булевська, нечітких 

множин, розширена булевська), алгебраїчні 

(векторна, узагальнена векторна, латентно-

семантична, нейромережева), ймовірнісна. 

Булевська модель - модель пошуку, що 

спирається на операції перетину, об'єднання і 

віднімання множин. Запити подаються у 

вигляді булевских виразів зі слів і логічних 

операторів. Релевантними вважаються 

документи, які задовольняють булевский 

вислів в запиті. Основний недолік булевської 

моделі полягає в непридатності  для 

ранжирування результатів пошуку. 

Векторна модель - представлення колекції 

документів векторами з одного спільного для 

всієї колекції векторного простору. Документи і 

запити представляються у вигляді векторів в N-

вимірному евклідовому просторі. Вагу терміна в 

документі можна визначити різними способами. 

наприклад, можна підрахувати кількість 

вживань терма в документі, так звану частоту 

терма, - чим частіше слово зустрічається в 

документі, тим більший у нього буде вага. Якщо 

терм не зустрічається в документі, то його вага в 

цьому документі дорівнює нулю. Всі терми, які 

зустрічаються в документах оброблюваної 

колекції, можна впорядкувати. 

Розмірність цього вектора, як і розмірність 

простору, дорівнює кількості різних термів у всій 

колекції, і є однаковою для всіх документів. 

Релевантність в даній моделі виражається через 

подібність векторів. Для обчислення подібності 

векторів використовується косинусна метрика. 

Враховувати частотні характеристики слів 

запропонували в 1957 році Joyce та Needham, і в 

1968 році векторна модель була реалізована 

Джерардом Солтоном в пошуковій системі 

SMART (Salton's Magical Automatic Retriever of 

Text) [7]. Векторнопросторова модель пов'язана з 

розрахунком масивів високої розмірності і 

малопридатна для обробки великих масивів даних. 

У 1977 році Robertson і Sparck-Jones 

реалізували вірогідну модель [2]. Релевантність 

в цій моделі розглядається як ймовірність того, 

що даний документ може виявитися цікавим 

користувачеві. При цьому мається на увазі 

наявність вже існуючого первинного набору 

релевантних документів, обраних користувачем 

або отриманих автоматично при якомусь спро-

щеному припущенні. Імовірність виявитися 

релевантним для кожного наступного докумен-

та розраховується на підставі співвідношення 

зустрічальності термінів в релевантному наборі 

і в решті, «нерелевантної» частини колекції. 

Імовірнісна модель характеризується низькою 

обчислювальною масштабністю, необхідністю 

постійного навчання системи. 

Один із перспективних напрямків розвитку 

інформаційно-пошукових систем - побудова 

моделей «семантичного» пошуку. Семантич-

ний пошук - вид автоматизованого повнотекс-

тового інформаційного пошуку з урахуванням 

смислового змісту слів і словосполучень запиту 

користувача і речень текстів проіндексованих 

інформаційних ресурсів. Семантичний пошук, 

наприклад, дозволяє знайти документи, зовсім 

не містять слів з пошукового запиту, але мають 

до неї відношення. Спроби реалізації семантич-

ного пошуку почалися в кінці 20 століття. У 

2000 р P. Vakkari [5] запропонував спосіб 

пошуку схожих за семантикою документів на 

основі зіставлення їх лексичних векторів. 

У працях Гаврилової Т.А., Хорошевского 

В.Ф. [7, 8] досліджується питання про застосу-

вання онтологічного підходу для інформацій-

ного пошуку. Онтології є методами подання та 

обробки знань і запитів, і призначені для опису 

семантики даних для деякої предметної області 

та вирішення проблеми несумісності і 

суперечливості понять. 

Онтології володіють власними засобами 

обробки (логічного висновку), відповідними 

завданням семантичної обробки інформації. 

Тому онтології набули широкого поширення в 

рішенні проблем подання знань та інженерії 

знань, семантичної інтеграції інформаційних 

ресурсів, інформаційного пошуку і т.д. 

Визначення онтології дано в роботі Gruber 

T.R «A Translation Approach to Portable Ontology 

Specifications» [3]: експліцитно, тобто явна 

специфікація концептуалізації, де в якості 

концептуалізації виступає опис безлічі об'єктів 

і зв'язків між ними. 
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В роботі Wielinga B., Schreiber A.T., 

Jansweijer [4], зроблено спробу дати 

математичні визначення понять "модель 

концептуалізації предметної області", "база 

знань предметної області" і "модель онтології 

предметної області". 

Онтологія визначає загальний словник для 

вчених, яким потрібно спільно використовувати 

інформацію в предметної області. Вона 

включає машинно-інтерпретовані формулювання 

основних понять предметної області і 

відносини між ними. 

Узагальнене значення визначає синтаксичні 

можливості слова і способи його 

функціонування. Формуючи і вивчаючи зв'язну 

мова, синтаксис має справу з осмисленими 

одиницями, несучими свій не індивідуально-

лексичний, а узагальнений, категоріальний 

сенс в конструкціях різного ступеня складності. 

Ці одиниці характеризуються завжди 

взаємодією морфологічних, семантичних і 

функціональних ознак. Ці одиниці отримали 

назву синтаксем. Важливо підкреслити, що 

семантичне значення складається в результаті 

з'єднання категоріального значення та 

морфологічної форми, реалізується в певній 

синтаксичній позиції. Розгляд слова 

ізольовано, у відриві від тексту, не дозволяє 

встановити синтаксичне значення, а отже – 

здійснювати семантичний пошук. [8] 

Методи семантичного пошуку в інформа-

ційно-пошуковій системі «Exactus» застосову-

ються до обробки текстів запитів користувачів 

і повертаються документів. Семантична оброб-

ка включає в себе побудову семантичного по-

шукового образу запиту, побудова семантич-

ного способу документів і порівняння одержані 

образів. В результаті обчислюються додаткові 

види релевантності, що дозволяють фільтрува-

ти документи, які не відповідають пошуковому 

запиту в зазначеному розумінні, тобто відбира-

ти тільки ті тексти, в яких семантичне значення 

синтаксеми збігається з її семантичним 

значенням в запиті (що неможливо в звичайних 

статистичних методах). 

Наведені традиційні моделі пошукових сис-

тем спочатку припускали розгляд документів 

як безлічі окремих слів, що не залежать один 

від одного. Імовірнісна модель характеризує-

ться низькою обчислювальною масштабністю, 

необхідністю постійного навчання системи. 

Найбільш поширеними є алгебраїчні 

теоретико-множинні моделі, тому що їх 

практична ефективність зазвичай вища. Слід 

зазначити, що пропоновані останнім часом нові 

реалізації проектів інформаційного пошуку 

часто є гібридними моделями і мають 

властивості моделей різних класів. Один із 

перспективних напрямів розвитку 

інформаціоннопоіскових систем - побудова 

моделей семантичного пошуку, основне 

завдання яких полягає в аналізі тексту, тобто 

витяг сенсу з тексту і відображення його в 

формальну модель, яка дозволяє знаходити 

смислову близькість двох текстів. 

Отже, можемо зробити висновок, що 

потенціал у таких систем дійсно великий, проте 

в даний час реалізовані далеко не всі можливі 

семантичні технології. По суті, зараз вони 

тільки допомагають виділити ключові слова з 

фраз, побудованих на природній мові і 

підібрати додаткові словоформи для складання 

коректного пошукового запиту. Даний 

напрямок методів пошуку вимагає розвитку. 
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В данной статье исследованы методы информационного поиска, исследована специфика технологических и 

методологических проблем, возникающих при организации поиска. В статье также рассмотрены основные 

трудности, возникающие при обработке текстов на ПМ. Особое внимание в статье уделено лингвистической 

стороне поиска информации, в частности лексемам, синонимии, омонимии, морфологии и лингвистическому анализу.  

Ключевые слова: поисковая система; естественный язык; лингвистический анализ; методы поиска; омонимия; лексема. 

 

In this article the method of searching information, the specificity of technological and methodological problems were 

investigated, which definitely arise by organizing a search. The article also include main difficulties, enciuntered process with 

texts on PM. Special attention in the article devoted to the linguistic side of searching process, which includes tokens, synonymy, 

homonyms, morphology and linguistics analysis.  

Кeywords: search engine; natural language; linguistic analysis; search methods; homonymy; token. 

Науковий керівник: д.ф.н., проф. Буніятова І.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


