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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчального 

курсу «Технології обробки природної мови» містять п’ять лабораторних робіт і 

призначені для студентів, які навчаються зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні 

науки». 

Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Технології обробки природної мови» являють собою опис різноманітних 

підходів і методик обробки природномовних текстів з метою вилучення змісту 

та сенсу й іншої інформації, зокрема авторства тих чи інших творів. 

Тематика робіт відповідає лекційному курсу та вибудувана за принципом 

«від простого до складного». Використовуються приклади, що сприяють 

кращому засвоєнню матеріалу. Окрім того, у методичних вказівках надано всі 

відомості, необхідні для виконання лабораторних робіт, які дають змогу 

зрозуміти принципи обробки природномовних текстів. 

У методичних вказівках описано принципи та методи первинної обробки 

текстів, методи статистичного аналізу текстів, методи створення тематичних 

словників і метод атрибуції текстів з метою визначення авторства. 

У результаті виконання лабораторних робіт майбутні магістри практично 

засвоять основні  методи та підходи до обробки природномовних текстів . 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

− особливості підготовки текстів для автоматизованої обробки;  

− принципи та методи аналізу семантики текстів;  

− принципи роботи інформаційно-пошукових систем;  

− принципи роботи програм автоматичної обробки природної мови;  

уміти: 

− аналізувати текст як з точки зору його лінгвістичних особливостей, так 

і з боку його формальних (у т.ч. кількісних) характеристик; 

− розробляти алгоритми попередньої обробки тексту; 

− користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням: 

морфологічними та синтаксичними аналізаторами; програмами-конкордансами, 

системами автоматичного оптичного розпізнавання тексту; програмами синтезу 

й обробки усної мови. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ  

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноручно, розбірливим почерком, чисто й акуратно, пастою на 

аркушах білого паперу форматом А4 чи комп’ютерним способом (у текстовому 

редакторі Microsoft Word) шрифтом ґарнітурою Tіmes New Roman, розміром 14 

пунктів, з інтервалом – 1,5 рядка. На одній сторінці допускається не більш ніж 

три виправлення, зроблені акуратно та розбірливо (допускається застосування 

коректора). 

Під час підготовки до лабораторної роботи необхідно вивчити 

рекомендовану літературу, лекційний матеріал з навчальної дисципліни й 

ознайомитися з функціональними можливостями необхідного програмного 

пакета, що необхідний для виконання поточної лабораторної роботи. 

Лабораторна робота виконується на персональних комп’ютерах з 

використанням спеціалізованого програмного забезпечення. 

Звіт має містити титульну сторінку і звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи. Після кожної лабораторної роботи наведений зміст звіту. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Елементарні операції над строками 

Мета: придбання та закріплення навичок подання даних типу рядок 

символів і реалізації елементарних рядкових операцій. 

Короткі теоретичні відомості 

Будь-яка інформаційна технологія обробки текстів передбачає 

використання певного набору елементарних операцій і процедур з символами, 

словами і фразами. Це пов’язано з вирішенням основних задач первинної 

обробки текстів, таких як приведення різних граматичних форм слів до 

загальної форми; формування частотного словника понять тексту (слів і 

словосполучень), фільтрацією слів заданого словника; формуванням списків 

слів, пов’язаних у тексті за змістом із заданими словами; отриманням списків 

речень, що містять задані слова. 

Саме тому необхідно вміти конструювати процедури технічної підтримки 

первинної обробки текстів, знати уявлення про рядки, операції над рядками і 

засоби обробки рядків у мовах програмування. 

Завдання на самостійну роботу 

Розробити на мові програмування процедуру або функцію, що виконує 

задану операцію над даними типу string. Передбачити й описати реакцію на 

некоректне завдання параметрів. 

Порядок виконання роботи 

1. Відповідно до номером прізвища за журналом ознайомитися з 

вихідними даними варіанта.  

2. Скласти та затвердити у викладача специфікації програми, текст 

програми, вихідні дані контрольного прикладу.  

3. Ввести текст програми і запустити контрольний приклад.  

4. Провести аналіз отриманого рішення.  

5. Зберегти текст програми та вихідні дані для подання у звіті. 
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Варіанти індивідуальних завдань 

1. Ім’я процедури/функції – Words(s). Призначення – підрахунок числа 

слів у рядку s. 

2. Ім’я процедури/функції – Parse (s, c). Призначення – розділення рядка s 

на дві частини: до першого входження символу c і після. 

3. Ім’я процедури/функції – Substr (s, n, l). Призначення – виділення з 

рядка s підрядка, починаючи з позиції n довжиною l. 

4. Назва процедури/функції – Pos (s, s1). Призначення – пошук входження 

підрядка s1 у рядок s. 

5. Ім’я процедури/функції – LastPos(s, s1). Призначення – пошук 

останнього входження підрядка s1 у рядок s. 

6. Ім’я процедури/функції – WordIndex(s, n). Призначення – визначення 

позиції початку в рядку s слова з номером n. 

7. Ім’я процедури/функції – Word Length (s, n). Призначення – визначення 

довжини слова з номером n. 

8. Ім’я процедури/функції – SubWord (s, n, l). Призначення – виділення з 

рядка s n слів, починаючи від слова номер m. 

9. Ім’я процедури/функції – WordCmp (s1, s2). Призначення – порівняння 

рядків (з ігноруванням множинних пробілів). Видача результату порівняння у 

вигляді кількості однакових символів. 

10. Ім’я процедури/функції – Compress (s, c). Призначення – заміна в 

рядку s множинних входжень символу на єдине. 

11. Ім’я процедури/функції – Trail (s). Призначення – видалення головних 

і хвостових прогалин. 

12. Ім’я процедури/функції – Space (s, l). Призначення – доведення рядка 

s довжини n шляхом вставки пробілів між словами. 

13. Ім’я процедури/функції – Find Words (s, s1). Призначення – пошук 

входження в рядок s заданої фрази (послідовності слів) s1.  

14. Ім’я процедури/функції – StrType(s). Призначення – визнання типу 

рядка s (можливі типи – рядок букв, десяткове число, комбінація букв і цифр, 
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двійкове число). Копіювання рядка s в рядок s1 n раз.  

15. Ім’я процедури/функції – Complw(s1, s2). Призначення – порівняння 

рядків s1 і s2 з ігноруванням відмінності в регістрах.  

16. Ім’я процедури/функції – Word (s). Призначення – виділення першого 

слова з рядка s. 

Примітка: скрізь під словом розуміється послідовність символів, 

обмежена пробілами або початком/кінцем рядка. Кілька наступних підряд 

пробілів між словами інтерпретуються як один пробіл. 

Зміст звіту 

1. Тема лабораторної роботи.  

2. Мета роботи.  

3. Індивідуальне завдання.  

4. Вибір методу та засобів. 

5. Структура програми. 

6. Текст програми з коментарями.  

7. Вихідні дані контрольного прикладу.  

8. Результати роботи програми з поясненнями. 

Контрольні питання 

1. Роль процедур обробки рядків у технологіях обробки природної мови. 

2. Навести приклад застосування процедур, що перелічені у варіантах 

завдань. 

3. Перелічити завдання обробки природномовних текстів. 

4. Перелічити напрям досліджень в обробці природномовних текстів. 

Література: [7, стор. 182].  

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Первинна обробка тексту. Видалення стоп-слів 

Мета: придбання та закріплення навичок програмної реалізації первинної 

обробки текстів. 

 



 9 

Короткі теоретичні відомості 

Стоп-слова, або шумові слова, – термін з теорії обробки природної мови. 

Стоп-слова можуть ділитися на загальні та залежні.  

До загальних можна віднести прийменники, суфікси, прислівники, 

вигуки, цифри, частки і т. ін. Загальні шумові слова завжди усуваються з 

пошукового запиту (за винятком пошуку за суворою відповідністю пошукової 

фрази), також вони ігноруються під час побудови інвертованого індексу. 

Уважається, що кожне із загальних стоп-слів є майже в усіх документах 

колекції. 

Залежні стоп-слова підпорядковуються пошуковій фразі. Ідея полягає в 

тому, щоб по-різному враховувати відсутність просто слів із запиту та 

залежних стоп-слів із запиту в знайденому документі. Наприклад, під час 

пошуку за запитом «Пушкін Олександр Сергійович», є сенс відобразити всі 

документи, які містять: Пушкін, Олександр Сергійович Пушкін, Олександр 

Пушкін. Але навряд чи є сенс відображати документи, що містять тільки: 

Олександр Сергійович, Олександр, Сергійович. 

Тобто в цьому запиті шумовими словами є Олександр і Сергійович. 

Залежні стоп-слова вирізняються тим, що в пошуковому запиті їх слід 

ураховувати тільки за наявності в шуканому документі значущих ключових 

слів. 

Завдання на самостійну роботу 

Обробити текст, видаливши з нього знайдені стоп-слова. 

Порядок виконання роботи 

1. Підібрати словник стоп-слів і зберегти його у файлі stopwords.txt. 

2. Розробити програму, що розбиває текст на речення та слова, та видаляє 

з нього слова, що зустрічаються в словнику.  

3. Навести лістинг коду та результати обробки у вигляді скриншотів 

програми. 

Зміст звіту 

1. Тема лабораторної роботи.  



 10 

2. Мета роботи.  

3. Завдання роботи.  

4. Вибір методу та засобів. 

5. Структура програми. 

6. Текст програми з коментарями.  

7. Вихідні дані контрольного прикладу.  

8. Результати роботи програми з поясненнями. 

Контрольні питання 

1. Поясніть, які слова називають стоп-словами. 

2. Дайте класифікацію стоп-слів. 

3. З якою метою видаляють стоп слова з тексту? 

4. Які процедури ви використовували для видалення стоп-слів? 

Література: [3, стор. 165; 7, стор. 173]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Перший і другий закони Зіпфа 

Мета: придбання навичок статистичної обробки текстів. 

Короткі теоретичні відомості 

Суть законів Зіпфа: у кожній мові є слова, які зустрічаються частіше, ніж 

інші, але не мають значення. Є слова, які зустрічаються рідше, але мають 

набагато більше смислове значення. 

Джордж Кінгслі Зіпф (George Kingsley Zipf) у середині 20 століття 

встановив, що всі створені людиною тексти побудовані за єдиними правилами. 

Яку б мову не використовували, хто б не писав – класик або графоман, – 

внутрішня структура тексту залишиться незмінною. Вона описується законами 

Зіпфа. 

Обчислимо частоту появи (входження) усіх слів у тексті. Деякі слова 

будуть мати однакову частоту, тобто входити в текст рівну кількість разів. 

Об’єднаймо слова з однаковою частотою входження в одну групу. Розташуємо 

частоти в міру їх зменшення та пронумеруємо. Порядковий номер частоти 

назвемо рангом частоти – rf. Так, слова, що найчастіше зустрічаються матимуть 
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ранг 1, наступні за ними – 2 і т. д. Визначимо ймовірність входження 

конкретного слова в текст. Імовірність, умовно кажучи, буде дорівнювати 

відношенню частоти входження fw цього слова до загальної кількості всіх слів у 

тексті Nt: 

Рw = fw / Nt .                                                      (3.1) 

Джордж Зіпф виявив цікаву закономірність. Виявляється, якщо 

помножити ймовірність Рw входження слова в текст на ранг частоти rf, то 

отримана величина (С) приблизно постійна: 

С = Рwrf = fw rf / Nt                                                   .2) 

Перетворюючи формулу (3.2) к виду: 

fw =СNrf ,                                                       (3.3) 

отримаємо перший закон Зіпфа – РАНГ–ЧАСТОТА. 

Ураховуючи, що не тільки C, але і кількість слів в конкретному тексті, – 

величини постійні, легко помітити, що функція fw =(rf ) є функція виду y=k/x (де 

k=const, x – аргумент функції y) та її графік – гіпербола, яка зображена на 

рис. 3.1.  

 

Отже, за першим законом Зіпфа, якщо найпоширеніше слово 

зустрічається в тексті, наприклад, 100 раз (відповідає значенням y = 100/1), то 

наступне за частотою слово навряд чи зустрінеться 99 разів. Частота входження 

Р

анг 

Частота 

слова 

Рисунок 3.1 – Графік функції «Ранг – частота» 
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другого за популярністю слова, з високою часткою ймовірності, виявиться 

близько 50 (y = 100/2), третього – близько 33 (y = 100/3), четвертого - близько 

25 (y = 100/4) і т. д. Значення константи в різних мовах є різним, але всередині 

однієї мовної групи залишається незмінним, який би текст ми не взяли. Так, 

наприклад, для англійських текстів константа Зіпфа дорівнює приблизно 0,1, 

для російської мови – 0,06...0,07. 

Частина графіка, що виділена, показує ранги тих груп слів, що мають 

найбільше значення в тексті. Тобто, так звані «ключові слова» слід шукати саме 

в цій зоні, орієнтуючись або на ранг, або на частоту слів.  

Розглядаючи перший закон, ми ігнорували той факт, що різні слова 

входять у текст з однаковою частотою. Зіпф установив, що частота і кількість 

слів, що входять у текст з цією частотою, теж пов’язані між собою. Якщо 

побудувати графік, відклавши по осі ординат частоту входження слова, а по осі 

абсцис – кількість слів у групі з даною частотою, то отримана крива буде 

зберігати свої параметри в межах однієї мови для всіх створених людиною, 

текстів. Однак і міжмовні відмінності є невеликими. Якою б мовою текст не був 

написаний, форма кривої Зіпфа залишиться незмінною. Можуть трохи 

відрізнятися лише коефіцієнти, що визначають параметри кривої.  

Сказане ілюструється кривими, зображеними на рис. 3.2, на якому показані 

Рисунок 3.2 – Графік «кількість слів – частота» 
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криві для англійської (сама нижня), французької та російської мов (сама 

верхня). (Числа на шкалах рис. 3.2 наведені для окремого прикладу). 

Отже, другий закон Зіпфа «кількість – частота» говорить: форма кривої 

залежності частоти та кількості слів, що входять у текст з цією частотою, 

однакова для всіх текстів. 

Завдання на самостійну роботу 

1. Вибрати за допомогою викладача текст для дослідження. 

2. Розробити програму, яка виконує такі функції: 

– визначає абсолютну та відносну частоту всіх слів тексту; 

– будує таблиці даних щодо частоти та рангу слів та експортує таблиці в 

Excel файл;  

– розраховує константу C; 

– виводить список слів, серед яких мають бути ключові слова тексту, для 

чого в настройках програми передбачити можливість фіксації двох констант, 

які обмежують частоту слів. 

3. Побудувати в Excel криві Зіпфа для першого і другого законів. 

Зміст звіту 

1. Тема лабораторної роботи.  

2. Мета роботи.  

3. Завдання роботи.  

4. Вибір методу та засобів. 

5. Структура програми. 

6. Текст програми з коментарями.  

7. Вихідні дані контрольного прикладу.  

8. Результати роботи програми з поясненнями. 

9. Графіки, побудовані в Excel.  

Контрольні питання 

1. Поясніть суть першого закону Зіпфа. 

2. Поясніть суть другого закону Зіпфа. 

3. Поясніть, як можна виділити найважливіші слова з тексту. 

4. Що означає константа С у законі Зіпфа? 

Література: [3, стор. 85; 7, стор. 79].  
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Складання тезауруса предметної галузі  

Мета: придбання навичок аналізу предметної області з метою підготовки 

словників для системи обробки текстів. 

Короткі теоретичні відомості 

Офіційне тлумачення тезауруса як наукового поняття дає 

енциклопедичний словник, згідно з яким тезаурус подається як одномовний 

термінологічний або тематичний словник, що максимально охоплює лексику 

певної галузі знань і встановлює асоціативні зв’язки між поняттями. Тезаурус 

дозволяє виявити механізм накопичення понять і реалізувати інтелектуальний 

аналіз даних, зокрема аналіз природномовного тексту. Тезаурус містить 

терміни. Термін – це слово або словосполучення, що чітко виражає окреслене 

поняття певної галузі техніки, науки, культури і т. ін. 

Якщо в термінологічних тлумачних словниках, енциклопедіях, глосаріях 

слова розміщуються, зазвичай, за абеткою, то тезаурус передбачає 

структурування за тематичними рубриками. Положення слова визначається 

його смислом, семантикою, змістовою близькістю до інших слів, з якими воно 

перебуває в семантичних відношеннях (семантичне гніздо).  

Тезауруси використовують у багатьох галузях, але останнім часом ними 

активно користуються в інформатиці, теорії штучного інтелекту для 

розроблення інформаційно-пошукових систем, де є потреба певним чином 

систематизувати дані.  

Тезаурус моделює систему знань певної предметної галузі. Він дозволяє 

розкрити зміст поняття через його семантичні зв’язки з іншими термінами 

певної галузі знань. У потужних інформаційних системах часто 

використовуються складніші моделі знань – онтології.  

Онтологія – всеосяжна та детальна формалізація деякої галузі знань за 

допомогою концептуальної схеми, що забезпечує загальний словник певної 

сфери діяльності та визначає (з різними рівнями формалізації) значення 

термінів і відношення між ними. Зазвичай така схема складається з ієрархічної 
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структури даних, що містить усі релевантні класи об’єктів, їх зв’язки, 

відношення між ними та правила (теореми, обмеження), що прийняті в цій 

галузі. У найбільш загальному випадку вона являє собою угоду про спільне 

використання понять, що містять засоби надання предметних знань і 

домовленості про методи розуміння. Тому можливо вважати тезаурус одним із 

простих видів онтології, яка завдяки своїй ефективній семантиці може широко 

використовуватися у різноманітних задачах аналізу текстів. 

Наведемо етапи побудови тезауруса.  

Формальна модель тезауруса – Тs = < T, R >, де Т – скінченна множина 

термінів, R – скінченна множина відношень між цими термінами.  

Тезаурус можна розглядати як семантичну мережу, у вузлах якої 

знаходяться терміни, пов’язані відношеннями з обмеженого набору R. Основні 

технологічні фази створення тезауруса:  

1. Пошук джерел і накопичення галузевої інформації, на підставі якої й 

створюється словник.  

2. Виділення лексичних одиниць, тобто формування словника (глосарія).  

Під час відбору цих слів ураховувалися інформативність слова та роль слова в 

цій предметній сфері.  

3. Формування словарних описів (дескрипторів) і виявлення 

підпорядкованості й асоціативних відносин. 

4. Розробка набору семантичних зв’язків. 

5. Установлення зв’язків між термінами завдяки посиланням конкретного 

типу зв’язку на інший термін.  

6. Графічне або матричне відображення онтографу ПрО і складання 

формалізованого опису онтології ПрО.  

Розглянемо приклад побудови фрагмента глосарія з ПрО «Розумне 

місто». З літератури вибрано такі поняття: «Розумне місто», «Розумний 

лічильник», «Розумна економіка», «Відходи», «Сонячна енергія», «Пасивна 

теплова сонячна система», «Гідроенергія», «Активна теплова сонячна система», 

«Розумна мережа», «Розумна мобільність», «Розумне життя», «Відновлювальна 
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енергія», «Біоенергія», «Розумне довкілля», «Розумні люди», «Зелені будівлі», 

«Розумне управління», «Транспорт», «Геотермальна енергія», «Міський 

сервіс», «Енергія», «Бізнес-процес», «Вітроенергія», «Комунікація».  

За загальним відношенням «вище – нижче» виконаємо ранжування 

списку понять:  

1. «Розумне місто».  

2. «Розумна економіка», «Розумна мобільність», «Розумне життя», 

«Розумне довкілля», «Розумні люди», «Розумне управління».  

3. «Відходи», «Зелені будівлі», «Відновлювальна енергія», «Транспорт», 

«Міський сервіс», «Енергія», «Бізнес-процес», «Комунікація».  

4. «Геотермальна енергія», «Біоенергія», «Вітроенергія», «Сонячна 

енергія», «Гідроенергія», «Розумна мережа».  

5. «Пасивна теплова сонячна система», «Активна теплова сонячна 

система», «Розумний лічильник».  

Множина відношень складається з елементів – {відношення категорії, 

рід – вид, керується, використовує, використовується в, характерне для}.  

Далі необхідно створити набір матриць, у яких відображені відношення 

між термінами. Наприклад, між першим рівнем – «Розумне місто» та другим 

рівнем вищенаведеного переліку є відношення категорії. Оскільки це 

відношення має одне джерело (денотат «Розумне місто»), то матриця 

«Категорії» має лише один рядок. Між другим і третім рівнями має бути 

складено дві матриці, – відношення «рід –вид» та відношення «характерне для» 

тощо. 

Завдання на самостійну роботу 

1. Вибрати за допомогою викладача тексти, що описують задану для 

дослідження предметну галузь. 

2. Скласти індексований глосарій термінів, які, на вашу думку, мають 

високу інформативність і роль у цій предметній сфері.  

3. Сформувати словарні описи (дескриптори) та виявити 

підпорядкованість термінів і асоціативні відносини між ними. 
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4. Розробити набір семантичних зв’язків.  

5. Установити зв’язки між термінами завдяки посиланням конкретного 

типу зв’язку на інший термін.  

6. Зробити набір матриць, що описують зв’язки різних типів між 

термінами. 

Зміст звіту 

1. Тема лабораторної роботи.  

2. Мета роботи.  

3. Завдання роботи.  

4. Вибір предметної галузі та її короткий опис. 

5. Словник термінів. 

6. Вибір відносин (семантичних зв’язків).  

7. Матриці зв’язків за відносинами.  

Контрольні питання 

1. Поясніть  необхідність створення онтологій і тезаурусів. 

2. Поясніть склад і структуру онтології та тезаурусу. 

3. Поясніть етапи створення тезаурусу й онтології. 

4. Яким чином ви вибираєте терміни та зв’язки? 

Література: [2, стор. 16; 6, стор. 74; 8, стор. 391; 9, стор. 256].  

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Визначення авторства тексту 

Мета: отримання навичок статистичного аналізу тексту з метою 

визначення авторства. 

Короткі теоретичні відомості 

Система класифікації текстів складається з двох основних частин: 

частотного аналізатору із системним словником і класифікатора (рис. 2.1). На 

вхід системи надходить текст, на виході отримуємо рішення про припустиме 

авторство. 
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Перед початком роботи користувачеві необхідно визначити класи, з 

якими працюватиме система, і підібрати множину навчальних текстів. Далі з 

множини навчальних текстів певним чином виділяються службові слова й інші 

використовувані ознаки – формується системний словник. На останньому етапі 

ініціалізації системи, використовуючи навчальні тексти й отриманий системний 

словник, навчається класифікатор. Після процедури навчання класифікатор 

текстів готовий до роботи. 

Частотний аналізатор і системний словник 

Перша частина системи – це частотний аналізатор і системний словник, 

отут обчислюється так звана частотна характеристика вхідного тексту. 

Частотний аналізатор реалізує відомий лінгвістичний метод для обробки 

текстів на природних мовах – частотний аналіз, який показує розподіл повторів 

слів у тексті. 

Ця частина системи визначає для кожного слова vі з системного словника 

V його частоту входження fі в цей текст t. Частотна характеристика – це вектор 

f=(f1, f2,.., fn)  F, довжина якого дорівнює кількості слів у словнику V, кожна 

компонента fі – це ціле невід’ємне число – ознака розпізнавання. 

Іншими словами, для кожного слова vі  V визначається число його 

входжень fі  0 у цей текст tj. 

Системний словник – важлива частина класифікатора, і для ефективної 

роботи системи він повинен бути оптимальним, тобто задовольняти таким 

вимогам: 

– містити досить слів, щоб частотний аналіз був інформативним; 

– бути невеликим, щоб процедуру частотного аналізу виконати за 

прийнятний час. 

Розглянемо множину текстів, присвячених визначеній тематиці чи 

приналежних одному автору. 

Для кожного слова з цих текстів виконується частотний аналіз. Виходить 

множина пар «слово – частота». 

Далі виконується так зване ранжування – отримана множина пар 
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сортується за спаданням щодо частоти. Маємо список, де вгорі службові та 

загальновживані слова, унизу – рідковживані, спеціальні слова. 

Отриманий список можна розділити на чотири частини: 

1) Службові слова. 

2) Загальновживані слова. 

3) Тематична лексика. 

4) Рідковживані спеціальні слова. 

Етапи функціонування класифікатора 

Перш ніж класифікатор почне працювати, його необхідно навчити на 

множині навчальних текстів. Цю процедуру розділимо на чотири етапи. 

1. Визначення кількості класів (авторів), з якими працюватиме система, і 

підбір навчальних текстів в однаковому об’ємі для кожного класу. 

2. Складання системного словника з будь-якої кількості службових слів. 

3. Частотний аналіз будь-якої кількості навчальних текстів будь-якої 

кількості авторів з використанням системного словника. Результат – множина 

зразкових векторів для матричного класифікатора за відомими авторами. 

4. Робота класифікатора в режимі розпізнавання. 

Результатом класифікації має бути віднесення об’єкта, який має набір 

ознак, x1, x2,.хj, xn (точка в n-мірному просторі), до класу Wi, якщо вказана точка 

лежить у тій, що відповідає класу галузі ознак – Di. Кожна ознака – частота 

одного із службових слів. 

Для вирішення питання про приналежність точки Х до області Di. можна 

обчислювати відстань від цієї точки до центрів областей і встановити, до якого 

центру відстань менше всього. Для визначення координат центрів областей 

обчислимо середні арифметичні частоти службових слів, що зустрічаються, для 

кожного автора – отримаємо матрицю ║yij║, де j – номер службового слова, а  

i – «номер» автора. 

Для розпізнавання обчислюватимемо суму квадратів різниць між 

значеннями відносних частот службових слів, що зустрічаються, в 

розпізнавальному тексті та координатами центрів областей yij, тобто: 
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ijji yxF
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де xj – службове слово, m – кількість ознак (службових слів). 

Далі нормуємо значення функцій Fi так: 





M

i
i

i
i

F

F
F

1

, 

де М – кількість авторів, що розглядаються. 

Тоді ймовірність авторства можна обчислити за формулою: Pj = 1–Fj .  

На рис. 5.1 та 5.2 показані вікна програми, в яких є результати 

статистичного аналізу за службовими словами, розміщено текст, що підлягає 

аналізу, також імовірності авторства тих чи інших авторів. Програма дуже 

проста у використанні та має довідкове вікно з поясненнями щодо роботи з 

текстами та програмою.   

 

Рисунок 5.1 – Вікно статистики 
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Рисунок 5.2 – Вікно результатів аналізу 

 

Завдання на самостійну роботу 

1. Вивчити роботу програми на наявних прикладах. 

2. Отримати у викладача варіанти текстів декількох авторів. 

3. Сформувати навчальну та тестову вибірки. 

4. Навчити програму на прикладах. 

5. Тестувати програму на тестовій вибірці. 

6. Сформувати звіт щодо роботи. 

Зміст звіту 

1. Тема лабораторної роботи.  

2. Мета роботи.  

3. Завдання роботи.  

4. Вибір авторів і текстів. 
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5. Результати навчання та розпізнавання. 

Контрольні питання 

1. Поясніть необхідність атрибуції текстів щодо авторства. 

2. Поясніть структуру й алгоритм програми, що виконує атрибуцію 

текстів за допомогою статистики та розпізнавання. 

3. Поясніть етапи атрибуції текстів. 

4. Чому в деяких випадках статистична атрибуція не дає задовільних 

результатів? 

Література: [1, стор. 49; 4, стор. 152; 7, стор. 162].  

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт складається з п’яти робіт, які спрямовані на 

перевірку знань студентів з теорії та перевірки їх на лабораторних роботах. 

Виконання індивідуального завдання до лабораторних робіт і написання 

звітів є обов’язковим для всіх студентів. За п’ять лабораторних робіт студент 

може отримати 30 балів.  

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

− 6 балів виставляється за виконане повною мірою індивідуальне 

завдання до лабораторної роботи й написання звіту; 

− 3 бали, якщо студент працював на лабораторній роботі, правильно та 

вичерпно відповів на всі запитання. Водночас допускаються незначні 

неточності під час відповіді на одне з контрольних питань; 

− якщо студент не працював на занятті, невчасно здав індивідуальне 

завдання та не повною мірою його виконав чи відповів на контрольні питання, 

то кількість балів за кожну лабораторну роботу зменшується. 
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 Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

ЗВІТ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ПРИРОДНОЇ МОВИ» 

 

 

 

 

 

Виконав студент групи _________ 

ПІБ студента 

Перевірив посада, ПІБ викладача 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 20_ 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Технології обробки природної мови» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 122  «Комп’ютерні науки» за освітньо-професійною 

програмою «Інформаційні управляючі системи та технології» освітнього 

ступеня «Магістр» 
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