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Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності пошуку електронних словників для систем комп'ютерного перекладу. В 

роботі пропонується метод швидкого пошуку слів в електронних словниках. В основу методу покладено використання хеш-

адресації без колізій, яка реалізується стандартизованим шифроблоком типу AES. Особливість запропонованого методу полягає в 

урахуванні багаторівневої організації пам'яті сучасних комп'ютерних систем. Для оцінки ефективності проведене моделювання, 

результати якого показують, що час пошуку в порівнянні з відомими рішеннями скоротився в 2 -4 рази.   
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Постановка проблеми. Останні два десяти-

ліття ознаменували себе стрімким перерозподі-

лом центрів виробничої і наукової діяльності. 

Країни Сходу дедалі частіше займають передо-

ві місця у багатьох галузях наукових, особливо 

технологічних, досліджень. Це безумовно веде 

до збільшення інформаційних потоків між Схо-

дом та Заходом, проте основною перешкодою стає 

мовний бар'єр. У зв'язку з різницею стилістики 

мов, традиційні методи вирішення цієї пробле-

ми, шляхом оволодіння мовою широким колом 

спеціалістів, не дають бажаного ефекту. 

Одним з найперспективніших напрямків по-

долання мовного бар'єру є використання більш 

ефективних систем комп'ютерного перекладу. 

Наявні технології досягнення семантичної адек-

ватності комп'ютерного перекладу базуються на 

різнорівневому аналізі альтернативних варіан-

тів, що потребує багатократного звернення до 

електронних словників. Тому розвиток 

комп'ютерного перекладу диктує якісно нові 

вимоги до пошуку в електронних словниках. 

Таким чином, наукова задача підвищення ефек-

тивності електронних словників систем комп'ютер-

ного перекладу за рахунок прискорення пошуку 

є актуальною  на сучасному етапі розвитку 

інформаційних технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

До теперішнього часу розроблено ряд підходів 

до організацій пошуку в електронних словниках.  

Частина словників організована на принци-

пах роботи баз даних [1]. Перевагою цього під-

ходу є можливість використання існуючих тех-

нологій роботи з базами даних, недоліком — не-

достатня швидкість пошуку, з точки зору вико-

ристання в системах комп’ютерного перекладу. 

Найбільшого поширення набули електронні 

словники на основі деревних структур. Словни-

ки з такою організацією представленні багать-

ма варіаціями [2,3]. В них найбільш вдало 

вирішується компроміс між швидкістю пошуку 

та задіяними для цього ресурсами пам'яті. Ос-

кільки кількість звернень до пам'яті логариф-

мічно залежить від кількості слів, збережених в 

словнику, час пошуку є непридатним для ефек-

тивного застосування цих словників в складі 

сучасних систем комп’ютерного перекладу.  

Потенційно ефективним технологічним рішен-

ням організації словників є  хеш-адресація [4]. 

До недавнього часу її широке застосування 

стримувалося наявністю колізій та надлиш-

ковістю використання пам'яті.      

В сучасних умовах здешевлення апаратної 

пам'яті, значимість другого недоліку знижуєть-

ся, проте колізії лишаються суттєвою пробле-

мою, оскільки потребують складних механізмів 

вирішення та часто унеможливлюють знаход-

ження необхідної інформації за одне звернення 

до пам'яті. 

Суттєвий недолік переважної більшості зап-

ропонованих, до теперішнього часу, електрон-

них словників полягає в тому, що вони не 

враховують багаторівневість пам'яті сучасних 

комп’ютерних систем [5].  

Таким чином, існуючі технології пошуку в 

електронних словниках не забезпечують 

потрібної швидкодії для ефективної роботи 

систем комп’ютерного перекладу.  
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Мета досліджень полягає в підвищенні 

швидкодії електронних словників, як 

компонент систем комп’ютерного перекладу.       

Організація пошуку в електронних 

словниках систем комп'ютерного перекладу 

Для досягнення поставленої мети виконано 

аналіз особливостей контекстного пошуку в 

електронних словниках. Модель контекстного 

словника передбачає наявність для кожного 

слова підмножин контекстних мовних конст-

рукцій, які пов'язуються з певним варіантом 

перекладу [1]. Таким чином, дані збереженні в 

словнику складаються з власне пошукового 

масиву та інформації, пов'язаної з контекстом і 

варіантами перекладу.  

Потенційно, найбільш швидкою техноло-

гією пошуку за ключем є хеш-адресація, оскіль-

ки вона забезпечує незалежність часу пошуку 

від об'єму пошукового масиву. Таким чином, 

тільки хеш адресація здатна, на прийнятному 

для практичного використання рівні, вирішити 

компроміс між швидкодією та об'ємом елект-

ронних словників. 

Проаналізовані особливості хеш-адресації 

визначають доцільність використання дворівне-

вого пошуку. На першому етапі пропонується зас-

тосування технології хеш-адресації для доступу 

до контекстної інформації за ключовим словом. 

Власне пошук найбільш релевантного варіанту 

перекладу відбувається в рамках другого етапу з 

залученням структурно-лінгвістичного та лекси-

ко-семантичного комп'ютерного аналізу [4]. 

Для вирішення проблеми колізій, пропону-

ється використовувати perfect хеш-адресацію, а 

в якості perfect хеш-перетворення — шифроблок 

алгоритмів симетричного криптографічного 

шифрування, наприклад DES, AES. Ключ 

шифроблоку виступає в якості коду 

налаштування хеш-перетворення.  

Реалізація запропонованої ідеї передбачає, 

що за адресою, сформованою perfect хеш-

перетворенням певного ключа, зберігається 

адресне посилання на початок відповідної 

контекстної інформації в хеш-пам'яті. Таким 

чином, заповнення хеш-пам'яті пропонується 

здійснювати в два етапи. Спершу виділяється 

пам'ять під первинні посилання, за адресами 

сформованими perfect хеш-перетворенням 

ключових слів. На другому етапі розміщується 

контекстна інформація об'ємом w1, w2,…, wm (w 

— середнє значення об'єму контекстної 

інформації ключового слова становить) в 

проміжках між m первинних адресних 

посилань a1, a2,…, am, таким чином, щоб, для 

кожного слова, первинне  посилання та 

контекстна інформація могли бути зчитані в 

кеш-пам'ять за мінімальну кількість свопінгів.  

Для розміщення даних пропонується 

розділити пам'ять на хеш-пам'ять, для 

збереження первинних адресних посилань та 

основної частини контекстної інформації, та 

пам'ять переповнення —  частини контекстної 

інформації, яка не може бути записана в 

визначену методом область хеш-пам'яті.  

Для реалізації цього підходу пропонується 

використовувати чотири формати організації 

даних в комірці пам'яті: 

 A — вільні комірки пам'яті, що 

позначаються маркерним символом M1; 

 B — всі байти комірки заповнені 

контекстною інформацією; 

 C — для збереження первинних посилань. Ко-

мірки складаються з трьох полів: перше, розмі-

ром 1 байт, містить маркерний символ M2; друге 

– адресне посилання на початок контекстної інфор-

мації певного слова; третє — адресу останньої комір-

ки пам'яті відповідної контекст-ної інформації. 

 D — для комірок пам'яті, які містять 

адресні посилання на продовження контекстної 

інформації певного ключового слова в пам'яті 

переповнення. Комірки цього формату 

маркуються символом M3. 

Запис контекстної інформації ключових слів 

словника здійснюється в порядку зростання їх 

perfect хеш-адрес і полягає в виконанні наступ-

ної послідовності дій: 

1. Всі комірки хеш-пам'яті визначаються формату A. 

2. Для кожного ключового слова обчислюється 

perfect хеш-адреса і заповнюється таблиця від-

повідності. Всі комірки хеш-пам'яті, що були 

адресовані, маркуються як комірки формату С. 

3. Номер j поточного слова встановлюється 

як: j = 1. Початкова адреса b переповнення 

встановлюється на початок пам'яті 

переповнення: b = 2n + 1. 

4. Для j-го ключового слова, починаючи від 

адреси aj – v/2, здійснюється пошук комірки a 

хеш-пам'яті формату A. 

5. Запис інформації здійснюється в комірку 

a, змінюючи її до формату B, значення адреси 

збільшується: a = a + 1.  

6. Якщо весь об'єм контекстних даних j-го слова 

записано в хеш-пам'ять, то адреса a – 1 фіксується в 

третьому полі комірки aj, перехід на п.11. 
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7. Якщо a адресує комірку формату C і a ≤ aj, 

то адреса a збільшується на одиницю: a = a + 1. 

Перехід в п.5.  

8. Якщо a = aj + v/2 або комірка за адресою a 

+ 1 відповідає формату C і  a > aj, то комірка a 

маркується як комірка формату D і в неї 

записується поточне значення b. Перехід в п.10. 

9. Запис контекстних даних продовжується з п.5. 

10. Залишок контекстної інформації 

ключового слова j послідовно записується в 

пам'ять переповнення починаючи з адреси b. 

Адреса останньої заповненої комірки пам'яті 

записується в третє поле комірки aj, а її 

значення збільшене на одиницю фіксується в b. 

11. Значення j збільшується на одиницю: j = 

j + 1. Якщо j не перевищує m, відбувається 

перехід до п.4.  

12. Контекстні дані за всіма ключовими 

словами розміщено. 

В рамках запропонованої концепції 

дворівневого пошуку, перший етап пошуку 

здійснюється в такому порядку: 

1. Обчислюється perfect хеш-адреса слова s: a=h(s). 

2. В кеш-пам'ять, починаючи з байта за 

адресою q, завантажується з хеш-пам’яті  блок  

розміром v, починаючи з адреси a – v/2. 

3. За адресою q + (v/2)(n/4+1) + 1 в кеш-па-

м'яті в змінну W читається  адреса початку кон-

текстних даних ключового слова s в хеш-пам’я-

ті.  Адреса B початку контекстних даних в кеш-

пам'яті обчислюється як: B = q + ( W – a + v/2) 

 (n/4 + 1).                    

4. За адресою q + (v/2)(n/4 +1) + 1 в кеш-

пам'яті в змінну U читається  адреса кінця 

контекстних даних ключового слова s в хеш-

пам’яті. Якщо U < a + v/2, то адреса E кінця  

контекстних даних в кеш-пам'яті обчислюється 

як: E = q + ( U – a +v/2)  (n/4+1). В іншому 

випадку E=0. 

5. Для компонування: i = q, j = B.  

6. В кеш-пам'яті в байт, що адресується i, 

записується байт, за адресою j, обидві адреси 

інкрементуються: i=i+1, j=j+1.Таким чином 

фрагменти контекстної інформації слова s 

компонуються в єдиний блок. 

7.  Якщо байт, що адресується в кеш-пам'яті  

j  містить маркер M2, то значення j = j + n/4 + 1, 

тобто опрацювання даних продовжується 

відразу після первинного посилання.   

8. Якщо j - 1 = E, то здійснюється перехід на п. 12. 

9. Якщо байт, що адресується в кеш-пам'яті j 

містить маркер М3, то продовження контекстних 

даних слова s знаходиться в пам'яті переповнення. 

В змінну D, за адресою  j + 1, читається адреса 

продовження контекстної інформації. Об'єм 

продовження контекстних даних, обчислюється як: 

r = U - D.  Перехід на п.11. 

10. Перехід на п.6. 

11.  З пам'яті переповнення в кеш-пам'ять 

завантажується блок розміром r комірок, 

починаючи з адреси D. Адреса першого байту 

блоку розміщеного в кеш-пам’яті позначається 

як g. Адреса E кінця контекстних даних в кеш-

пам'яті обчислюється як: E = g + r  (n/4+1),  j = 

g . Перехід на п. 6  

12. Контекстна інформація ключового слова 

s знайдена та готова до подальшого 

опрацювання. Адреса початку блоку в кеш-

пам'яті — q, адреса кінця  —  j - 1. 

Оцінка ефективності запропонованої 

організації електронного словника на основі 

perfect хеш-адресації 

Ефективність електронного словника, як ком-

поненти систем комп'ютерного перекладу, пропо-

нується оцінювати швидкістю контекстного по-

шуку та надлишковістю використання пам'яті.  

При експериментальному дослідженні 

показників ефективності прийнято кількість 

слів  m = 10000, а об’єм w контекстної 

інформації для одного слова  450 байт. В ході 

моделювання визначалась середню кількість ρ 

циклів свопінгу, потрібних для доступу до 

контекстної інформації шуканого слова, а 

також об’єм u потрібної для реалізації 

електронного словника пам’яті в байтах. 

Основним параметром, що визначає ефек-

тивність запропонованої організації словника є 

коефіцієнт α. За результатами статистичне мо-

делювання, виконаного для дослідження впли-

ву α на показники ефективності електронного слов-

ника, можна зробити висновок, що зі збільшен-

ням α зменшується надлишковість використан-

ня пам'яті, проте також збільшується ρ. 

Наприклад, для α = 0,013, кількість комірок 

хеш-пам'яті рівна 769103, відповідно, розмір 

комірки становить 6 байтів. Об'єм пам'яті 

переповнення рівний 75% від об’єму хеш-

пам’яті, отже загальний об’єм u = 8074103 байт. 

Для цього прикладу ρ = 1,45. 

Основна перевага запропонованої 

організації пошуку в електронних словниках 

полягає в прискоренні доступу до контекстної 

інформації, що досягнуто за рахунок 

використання perfect хеш-адресації, а також 
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орієнтування на багаторівневу організацію 

пам'яті сучасних комп'ютерних систем.  

Результати оцінки ефективності зведені до 

таблиці 1. 
 

Показники 

ефективності 

Електронні словники на основі: Запропонована 

організації 

електронного 

словника на основі 

perfect хеш-адресації 

Дерев зі 

збереженням 

контекстної 

інформації в його 

вузлах 

Дерев з рознесеним 

збереженням 

дерева посилань та 

контекстної 

інформації 

Хеш-адресації з 

колізіями і рознесеним 

збереженням адрес і 

контекстної інформації 

ρ 13.29 5 2 1.45 

u  106, байт 4.6 4.66 4.686  106 8.074 

Таблиця 1 Порівняльний аналіз показників ефективності організації електронних словників 

 

Аналіз проведеної оцінки ефективності 

свідчить, що запропонована організація 

словника забезпечує найбільшу швидкість 

пошуку в порівнянні з відомими методами. 

Отриманий ефект досягнуто за рахунок дещо 

меншої ефективності використання пам'яті, що 

є цілком виправданим в умовах сучасних 

тенденцій здешевлення апаратної пам'яті. 

Висновки та пропозиції. В результаті 

проведених досліджень, запропоновано новий 

спосіб організації електронних словників 

систем комп'ютерного перекладу, який 

базується на perfect хеш-адресації. 

Ефективність використання хеш-пам'яті 

пропонується підвищувати за рахунок розміщення 

інформації для контекстного перекладу в 

проміжках між хеш-адресами слів, а за цими 

адресами зберігати посилання на контекстні 

відповідні дані для подальшого перекладу. 

Розробка виконана з урахуванням багаторів-

невості пам'яті сучасних комп'ютерних систем і 

завдяки цьому є суттєво швидшою в порівнянні 

з існуючими. Теоретичні та експериментальні 

дослідження довели, що запропонована організація 

пошуку забезпечує щонайменше в 2 рази біль-

шу швидкість пошуку, в порівнянні з відомими 

способами організації електронних словників. 

Розроблена організація запису та пошуку 

даних в електронних словниках може бути 

використана в якості компоненти 

швидкодіючих інтелектуалізованих систем 

комп'ютерного перекладу. 
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ORGANIZATION OF WORD SEARCHING IN ELECTRONIC DICTIONARIES IN COMPUTER TRANSLATION  SYSTEM     

The article is dedicated to acceleration the process of word search in electronic dictionaries for computer translation systems. In paper the 

method for quick content word searching in electronic dictionaries is proposed.  Method is based on using perfect hash-addressing which are 

realized by standard block ciphers such as AES. The special feature of  proposed method consist of  taking into account the multilevel 

organization of modern computer memory. To assess the effectiveness of this approach a simulation method was used. The results showed  that 

the search time in comparison with other methods has decreased by 2  - 4 times. 

Keywords: electronic dictionary, computer translation systems, hash-searhing, perfect hash addressing, multilevel memory organization. 

 

Шевченко О.Н., Гуменюк И.А., Марковский А.П. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКА В ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЯХ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ПЕРЕВОДА  

Статья посвящена проблеме повышения эффективности поиска в электронных словарях для систем компьютерного перевода. В 

работе предлагается метод быстрого поиска в электронных словарях.  Метод основан на применении хеш-адресации без коллизий, 

которая реализуется с использованием стандартизированных шифроблоков типа AES. Особенность предложенного метода 

состоит в учете многоуровневой организации современной компьютерной памяти. Для оценки эффективности выполнено 

моделирование, которое показало, что время поиска слов по сравнению с известными решениями сокращается в 2-4 раза. 

Ключевые слова: электронные словари, системы компьютерного перевода, хеш-поиск, хеш-адресация без коллизий, 

многоуровневая организация памяти.  


