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ANALYSIS OF EXISTING SYSTEMS  
FOR DETERMINATION OF TONNITY OF TEXT 

 
Abstract. The article considers the existing systems for the analysis of the test. The development of computer 

technology and the increasing role of information on the present day has given the methods of text analysis a special 
privileged role. Methods of text analysis are used to search, systematize, evaluate, select information, diagnose, 
analyze and predict the events or behavior of the subject, which is why these methods have been widely used in 
security systems. 

Keywords: text, text analysis, text analysis program. 
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Ақпараттық жəне есептеуіш технологиялар институты, Алматы қ., Қазақстан 

 

МƏТІН ҮНДЕСІТІЛІГІН АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН 
ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЖҮЙЕЛЕРДІ ТАЛДАУ 

 
Аннотация. Мақалада мəтінді талдауға арналған қолданыстағы жүйелер қарастырылған.Компьютерлік 

технологиялардың дамуы мен ақпараттың рөлінің артуы жағдайында қазіргі таңда мəтінді талдау əдістеріне 
ерекше көңіл бөлінді.Мəтінде талдау əдістері іздеу, жүйеге келтіру, бағалау, ақпаратты іріктеу,оқиғаларды 
немесесубъектінің əрекетінанықтауда, талдау жəне болжау кезінде қолданылатындықтан, бұл əдістерқауіп-
сіздік жүйесіндекең қолданыс. 

Тірек сөздер: мəтін, мəтін талдауы, мəтін талдауға арналған бағдарламалар. 
 
Кіріспе. Компьютерлік технологиялардың дамуы мен ақпараттың рөлінің артуы жағдайында 

қазіргі таңда мəтінді талдау əдістеріне ерекше көңіл бөлінді. Мəтінде талдау əдістері іздеу, жүйеге 
келтіру, бағалау, ақпаратты іріктеу. Қазіргі кезде қоғам ақпараттың үлкен көлемін генерация-
лайды. Сол ақпараттың маңызды бөлігі – кітап, мақала, хат, хабарлама, түрлі құжаттар мен 
басқалары сияқты мəтіндік түрде жүреді. Осы мəтіндердің көпшілігі оңай басқарылмайтын 
құрылымға ие. Сонымен қатар мəтінді кластерлеу, мəтіндерді түйіндеу, екі мəтін релеванттылы-
ғын бағалау, сұраныс бойынша іздеу жəне т.б. тапсырмалар да бар. Сондықтан, осы тапсырма-
ларды автоматты түрде шешу үшін алгоритмдер мен құралдар қажет. 1960 жылдардан бастап 
ақпаратпен жұмыс істейтін автоматтандырылған іздеу жүйелері пайда бола бастады. Осы кезден 
бастап ақпараттық іздеудің принциптері мен əдістерін іске асыруға бағытталған белсенді 
жұмыстар жүріп жатыр.  

Мəтінді компьютерлік талдау есептерін шешудің қазіргі заманғы тəсілдері компьютерлік 
лингвистикалық талдаудың тұтас бірсатылы процедура еместігін көздейді. Мəтінді компьютерлік 
талдау процедурасы бірнеше өңдеу деңгейлерін қамтиды. Кейбір деңгейдегі өңдеуіштің мəтін 
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талдау нəтижелері келесі деңгейдегі өңдеуішке беріледі. Осылайша, өңдеуіштер əрбір буыны 
белгілі бір мəтіндік ақпаратты өңдеу сатысына жауап беретін тізбек түзеді. Лингвистикалық 
процессордың өңдеуіштер құрамы ол тағайындалған есептермен анықталады. Мəтінді талдауда 
қажет болатын түсініктер, қатынастар жəне шектеулермен, яғни қарапайым жəне түсінікті 
онтологияны ажырату қиын болатын күрделі грамматикалы əлсіз құрылымды мəліметтермен 
жұмыс жасаған кезде жоғарыда аталған мəселелерді шешу жолдары болады. 

1.  Қолданыстағы мəтіндік ақпаратты талдау жүйелеріне шолу жасау, жүйелерді салыстыру  
  критерийлерін анықтап, оларға салыстырмалы талдау жасау. 
 a. Графематикалық жүйелер. 
 b. Мəтіннің морфологиялық белгілері мен канонизациясын анықтау жүйелері. 
 c. Синтаксистік өзара байланысжəне синтаксистік парсингті талдау жүйелері. 
 d. Мəтіннің үндестігін талдау жүйелері. 
 e. Барлық тіл деңгейінде мəтінді талдауға мүмкіндік беретін интегралды пакеттер. 
2.  Осы ұсыныстармен жұмыс істейтінақпарат мəтін мен əдістер ұсыну тəсілдеріне шолу 
  жасау  
 a. raw textқұрылмаған мəтін пішіні 
 b. Vector Space Model (VSM) - векторлық деректер моделі  
 c. Vector Semantic Spaces - ықтималды векторлық деректер моделі 
 d. Синтаксистік талдау дарағы 
3.  Мəтіндік ақпараттың классификациялау жəне жіктеу əдістерінің қазіргі күйіне шолу жасау. 
 a. K-means, K-medoids, X-means 
 b. Аңғал Байесов сыныптаушысы (Naive Bayes) 
 c. K-NN жіктелімі  
 d. Иерархиялық жіктелімдер(аггломеративті жəне дивизимді) 
 e. Нейрондық желілер: көп қабатты персептрондар, рекурсивті нейрондық желілер, терең  
  оқыту нейрондық желілері (Deep Learning) 
4.  Мəтінді алдын ала өндеудің əдістерін салыстырмалы талдау жəне іске асыру. 
 a. Мəтінді канонизациялау алгоритімі: стемминг, лемматизация 
 b. Морфологиялық белгілерін анықтау алгоритімдері: 
 c. Синтаксистік парсерлер 
5.  Деректер моделін, жүйе компоненттері мен олардың өзара байланысын жобалау. 
 a. Бағдарламалық құралдарды таңдау 
 b. ДҚ жобалау 
 c. Жүйе архитектурасын жобалау 
 

 
 

1 сурет - Мəтіндік ақпаратты талдау үдерісі 

Семанитикалық талдау(семанитикалық бағанды 
құру) 

Синтаксикалық талдау(синтаксикалық талдау 
дарағын құру) 

Морфологиялық талдау(қалыптандыру, стемминг, 
POS-tagging) 

Графематикалық талдау   (токенизациялау, 
бумалық сөздерді жою, атаулы мəнді анықтау) 



ISSN 1991-346X                                                                                      Серия физико-математическая. № 5. 2017 
 

 
151 

Зерттеу əдістері.Осылайша, жұмыс қойылымдық шолу, теориялық жəне тəжірибелік құрамдас 
бөліктерін қамтитын бірнеше бөлімдерден тұрады. 

Мəтінді талдау күрделілігі тілденгейініңарту шамасына қарай жоғарылайды. Жоғары 
деңгейдегі талдауды алдыңғы деңгейлерде жүргізілген талдаусыз өткізу мүмкін емес. Мысалы, 
синтаксистік талдау жүргізу (синтаксистік талдау дарағын құру) морфологиялық талдаусыз мүмкін 
емес. Өз кезегінде, синтаксистік талдау дарағын құрмай тұрып, семанитикалық байланысты 
анықтау мүмкін емес. 

Заманауи мəтіндік ақпаратты талдау құралдарын екі үлкен санатқа бөлуге болады: 
1.Мамандандырылған құралдар - нақты тіл деңгейінде талдау жасауға арналған аспаптар 

(морфологиялық анализатор, синтаксистік парсеттер жəне т.б.); 
2. Интегралды пакеттер –əртүрлі тіл деңгейлерінде мəтіндік талдау жүргізуге мүмкіндік 

беретін бағдарламалық құралдар;  
Зерттеу нəтижелері.  
Семантикалық талдау – семанитикалық түйін мен семанитикалық қарым-қатынастан 

тұратын семанитикалық сөйлем құрылымды құруға бағытталған талдау. Талдау жүргізу мақсаты –
бастапқы сөйлем сөздерінен құралған осы түйіндерді құру болып табылады.Семантикалық түйін 
құрылымына қатысты гипотез жасау негізінсинтаксистік талдау нəтижесінде қол жеткізген 
ақапарат құрайды [1]. Талдау нəтижелері бірқатар кезеңнен тұратын (семанитикалық түйіндер мен 
синтаксикалық фрагмент ңұсқаларын инициализациялау, көптеген сөздік интерпретация түйін-
дерін құрылу, уақыт топтарынжасау, жақша ішіндегі түйіндержасау жəне т.б.) семанитикалық 
баған түрінде ұсынылады. Семантикалық талдау əртүрлі əдістемелер арқылы жүргізілуі мүмкін, 
мəселен, PROTAN жəне басқа көптеген əдістеме түрлерімен. Мысалы, семантикалық талдау T-
LAB ToolsforTextAnalysis əдістемесімен жүргізілген, аталмыш əдістеме тақырыптық талдау, 
салыстырмалы талдау, шектестік талдау сынды үш түрлі талдау жүргізуге мүмкіндік беретін, 
сонымен қатар сөздердің мағыналық паттерндері мен мəтіннің негізгі идеяларын айқындайтын 
компьютерлік əдістеме болып табылады. Бұл əдістемеде мəтінмен жұмыс істеу процессі өзіне 
мəтінді саралауды, түйін сөздер іріктемесін, сондай-ақ талдаудың үш типтерін жүзеге асыруға 
арналған процедураларды қамтиды. 

 
Кесте 1 - Орыс тіліндегі мəтіндерді синтаксистік талдауға арналған құралдар 

 
Атауы Əдістері Лицензиясы Платформасы Console API Модуль- 

ділігі 
Құны 
(ком. 
тұлға.) 

Еркін таратылатын 

АОТ Сөздікті LGPL GNU/Linux, 
Microsoft 
Windows 

+ + АОТ модулі 
 

 

Link Grammar 
Parser 

Байланыс 
грамматикасы 

BSD GNU/Linux, 
Microsoft 
Windows 

+ +   

AGFL Соңғы торлар 
аффиксінің 
граматикасы 

GPL GNU/Linux, 
Microsoft 
Windows 

+    

MaltParser Машиналықоқу өзіндік Java +    

NLTK Машиналық оқу Apache 
Lisence 

Python  +   

Pattern Ереже,  тұрақты айту BSD Python     

 Проприетарлық 

ABBYY 
Compreno 

Ереже Коммерциялық Microsoft 
Windows 

  модуль 
ABBYY 

SDK 

н/д 

DictaScope Ереже Коммерциялық FreeBSD, 
Microsoft 
Windows 

 + Кітапхана н/д 
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Синтаксикалық талдау – сөздер рөлдері мен олардың өзара байланысын нəтижесінде 
осындай байланыстар көрсететін дарақтар жинағына қол жеткізе отырып, анықтайды. Міндеттерді 
орындау кіріс деректерінің көп мағыналығы жəне сол сияқтыталдау ережелерінің бірмəнді 
еместігімен байланысты талдау барысында туындайтын балама нұсқалардың көптігімен күрделене 
түседі [2]. 1 кестеде орыс тіліндегі мəтіндердісинтаксистік талдауғаарналған құралдар келтірілген. 

 
Кесте - 2. Орыс тіліндегі мəтіндерді талдауға арналған құралдар 

 
Название Методы Лицензия Платформа Console API Модуль 

ность 
Стоимость 
(ком.лиц.) 

Свободно распространяемое 

АОТ словарный LGPL GNU/Linux, 
Microsoft 
Windows 

 +   

MAnalyzer словарный MIT GNU/Linux - - Библиотека - 

Myaso алгоритм 
Витерби 

MIT Ruby - + Библиотека - 

mystem словарный Некоммер 
ческая 

GNU/Linux, 
Microsoft 
Windows 

+ +   

phpmorphy словарный LGPL PHP - + Библиотека - 

Pullenti 
SDK 

н/д Условно 
бесплатная 

NET  + модуль SDK 100 000 руб 

pymorphy словарный MIT Python - + Библиотека - 

RussianMo 
rphology 

словарный Apache 
License 

Java - + Библиотека - 

RussianPO 
STagger 

словарный GPL Java + + модуль 
GATE 

- 

Snowball алгоритм 
Портера 

BSD GNU/Linux, 
Microsoft 
Windows 

+ +   

Stemka словарный Собственн 
ая 

GNU/Linux, 
Microsoft 
Windows 

+ +   

SVMTool метод 
опорных 
векторов 

LGPL Perl  + Библиотека  

TreeTagger деревья 
принятия 
решений 

Некоммер 
ческая 

GNU/Linux, 
Microsoft 
Windows 

+ +   

FreeLing словарный Условно 
платная 

GNU/Linux - + Библиотека  

Проприетарное 

RCO словарный Коммерче 
ская 

Microsoft 
Windows 

 + Пакет для СУБД 
OracleRCO 

от 35 000 
руб 

 
Мəтінді өңдеудің қиынырақ жəне ресурс сыйымды сатысы синтаксистік талдау болып 

табылады. Есептерге байланысты лингвистикалық процессорларда үстіртін (shallow) немесе терең 
(deep) синтаксистік талдау пайдаланылады [3]. Үстіртін талдау дегеніміз қарапайым, рекурсив 
енгізілмеген синтаксистік топтардың бөлінуі, бұл тəсіл шетелдік əдебиет көздерінде «chunking» 
терминімен белгілі. Бұл синтаксистік талдаудың ең қарапайым есебі. Қоспа синтаксистік дарақ 
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құруды көздейтін үстіртін талдау үшін грамматикалық сынды синтаксистік əдістер де қолда-
нылады. Олардың ішінде стохастистік контекстік-еркін грамматика құруға негізделген əдістер 
кеңінен танымал [4]. Терең синтаксистік талдау мынадай экстралингвистикалық білімдерді тарта 
отырып, ережелер жүйесін пайдалануға негізделеді: семантикалық сөздіктер, тезаурустар, топтас-
тыру [5]. Орыс тілін терең синтаксистік талдау жүйелеріне ЭТАП-3 [4], Abby Compreno [6] 
жатады. Ал ағылшын жəне басқа да еуропа тілдері үшін терең синтаксистік талдау əдістері Xerox 
XLE жүйесінде [7], RASP [8] и ENJU [9]. іске асырылады. Қазіргі синтаксистік талдау əдістері өте 
жоғары дəлдігі мен синтаксистік байланыстар орнату толықтығын көрсетеді: тілге байланысты 
орта есеппен 75% - дан 90% - ға дейін [3]. 

Мəтінді сөздерге жəне сөйлемдерге бөлу бірінші кезектегі міндет болып табылады. Ол əдетте 
эвристикаларды қолдану арқылы тұрақты өрнектер мен түпкілікті автоматтар көмегімен шешіледі [10].  

Морфологиялық талдау – аталмыш сөзтұлға жасалынған қалыпты форма мен осы сөзтұлғамен 
тіркелінген параметрлер жинағын анықтаумен қамтамасыз етеді[11]. 2 - кестеде орыс тіліндегі 
мəтіндерді талдауға арналған құралдар көрсетілген.  

Морфологиялық талдау басқа да мəтін талдау түрлері үшін негіз болып табылатындықтан, 
көптеген əдістемелерде іске асырылады. 

Морфологиялық талдау мынадай сатыларды қамтиды:  
1. Мəтінде көптеген мүмкін ықтимал морфологиялық сөз қолдану түсіндірмесін анықтау 

(леммалар мен сөзтұлғаның морфологиялық сипаттамалары);  
2. Омонимге рұқсат беру – мүмкін морфологиялық түсіндірмелерден мəтінде сөз қолдану 

бағытына сəйкес келетін түсіндірмені бөліп көрсету.  
Морфологиялық талдау үшін сөзтұлғамен бірге оның леммасы, морфологиялық қасиеттері 

сақталынатын тілдің сөз тұлғасы арнайы сөздікке орналастырылатын əдіс кеңінен қолданылады. 
Талдау осы сөздіктегі аталмыш сөзтұлғаны іздеуге түйістіріледі. Бұл тəсіл АОТ[12] жəне 
Freeling[13] мəтіндерді клмпьютерлік талдау жүйелерінде жүзеге асырылған.  

Кейбір жағдайларда тек сөздіксіз тəсіл - стемминг (stemming) пайдаланылады, онда белгілерін 
болжау аффикстер кестесі көмегімен, ал нормалау – аффикстерді мүмкін сөз негізіне дейін қию 
арқылы жүзеге асырылады [14]. Морфологиялық талдау нəтижесінде пайда болатын омонимдерге 
рұқсат юеру үшін жасырын Марков моделін [15, 16] жəне сөздердің морфологиялық 
сипаттамаларын анықтауға арналған сөз пайдаланулар мəнмəтінін пайдаланатын ережелер жүйесін 
(мəселен, машиналық оқыту көмегімен қалыптасатын) қолданады [17]. 

Графематикалық талдау. Морфологиялық мəтін талдауын бастау үшін бастапқы 
құрылымсыз мəтінді сөйлем мен сөзге бөлу қажет. Бұл бір қарағанда, жеңіл міндеттің өзіндік 
ерекшеліктері бар жəне əрі қарай мəтін талдау кезінде маңызды рөлге ие. 

Графематикалық талдау мыналарды қамтиды: 
 бастапқы мəтінді элементтерге бөлу (сөздерге, айырғыштарға); 
 мəтінге жатпайтын элементтерді жою (белгілерге, метаақпаратқа); 
 стандарттан тыс элементтерді бөліп рəсімдеу: 
 құрылымдық элементер: тақырыптар, абзацтар, ескертулер; 
 сандар, күндер, əріптік-сандық кешендер ; 
 аттары, əкесінің аты, тегі; 
 пішіндеу элементтері: курсивті, астын сызу, қалың шрифт; 
 электрондық мекенжайларды бөлу; 
 файл аттарын бөлу; 
 орнықты айналымды бөлу, бір бірінен бөлек жазылмайтын сөздер ; 
Ағылшын тіліндегі дереккөздерінде tokenization (токенизация) анықтамасын кездестіруге 

болады, ол өзінің мазмұны бойынша графематикалық талдауға ұқсас. Токенизация – мəтін ағынын 
токендерге бөлу процессі: сөздер, сөз тіркестері жəне сөйлемдер[18].Осылайша, графематикалық 
талдау мəтінді əрі қарай өңдеу үшін қажетті ақпарат қалыптастыратын қандайда бір кодтамада 
нышандар тізбегі түрінде ұсынылған құрылымы жоқ мəтіннің бастапқы талдауы болып табылады.  

Іс жүзінде графематикалық талдауға мамандандырылған құралдар жоқ. Көбіне, графематика 
интегралды NLTK, Stanford CoreNLP, Apache NLP, АОТ, MBSP мəтінді талдау пакетіне жəне де 
т.б. мəтіндерге енгізілген.Сондай-ақ токендерге бөлу міндеті мəтіннің белгілеу бағдарламасына 
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енгізілген, мысалы, part- of-speech taggers. Көп жағдайларда бөлу амалдарын тривиалді тəсілмен 
айырғыш сөздік жəне тұрақты өрнек сөздігін пайдалана отырып,шешуге болады. Сонымен қатар, 
бұл міндетті тұрақты өрнектер көмегімен де шешеді.  

 
Кесте 3 -  Мəтін талдау əдістері 

 

 
 
Нəтижелерін талқылау 
 
Жоғарыда аталған əдістерден басқа мəтін талдаудың мынадайтəсілдері бар: құрылымдық 

талдау,семиотикалық (семиологиялық) талдау, жүйелік талдау, символикалық (мифологиялық) 
талдау, əлеуметтік индикаторлар мен түйін сөздер наррациясын (желі) талдау, əлеуметтік-рөлдік 
талдау,риторикалық талдау, перформативтікталдау, жанрлықталдау, сөйлеу қызметі талдауы, 
психоаналитикалық талдау, сыни талдау,тарихи талдау, мəдени талдау, интертекстуалды талдау, 
феноменологиялық талдау типтері; коммуникативтік стратегиялар мен еркін қауымдастық 
талдауы,прагма-, психо-, социо-, этно-, когнитивті-лингвистикалықталдау жəне т.б.түрлері бар. 

Қазіргі таңда лингвистикалық мəтін талдау əдістері ойлап табылып, мəтін қосымашларына 
автоматты морфологиялық, синтаксистік жəне семантикалық талдау жүргізуге мүміндік беретін 
бағдарламалық құралдар əзірленген: АОТ [19, 20], Solarix [21], NLTK [22, 23], FreeLing [24] жəне 
басқалар. Бұл жүйелердің есептеу тиімділігі мен лингвистикалық талдау сапасының деңгейі 
оларды үлкен мəтіндер топтамасын өңдеу үшін қолдануға мүмкіндік береді. 

Қорытынды. Қазіргі таңда автоматты морфологиялық, синтаксистік жəне семантикалық 
талдаулар жүргізуге мүмкіндік беретін бірқатар мəтіндік ақпаратты лингвистикалық талдау 
əдістері ойлап табылған. Сонымен қатар, ЕЯ мəтіндерін автоматты талдауға арналған 
бағдарламалық құралдар (олардың көпшілігі еркін бағдарламалық қамтамасыз ету лизензиясы 
бойынша таралады) əзірленген. Осыған қарамастан, өнеркəсіптік ақпараттық-аналитикалық 
жүйелерде лингвистикалық мəтіндер ақпараты (лексикалық, морфологиялық, синтаксистік жəне 
семантикалық) кешенжі түрде қолданылмайды. 

Белгілі қосымшаларда мəтіндік ақпараттың статистикалық сипаттамалары бар лексика 
векторы түріндегі қарапайым ұғымын қолданылады немесе мəтіннің өз моделін (мəселен, 
синтаксистік құрылымдар мен тек семантикалық мағыналарын есепке алатын) пайдалана отырып, 
жеке есептер (мысалы, сұрақ-жауапты немесе фразалық іздену) шешіледі. 

Кез келгенталдауды жүргізу барысындағы ең басты параметрлер бірі – қол жеткізген 
мəліметтердің нақтылығы (яғни талданатын мəтін толықтығымен жəне оның көрнекілігімен 
қамтамасыз ететін) жəне талдау бірлігінің толықтай зерттеуші біліктілігі мен негізі болып 
табылатын теориялық моделіне байланысты болатын интеркодтау дəйектілігі. Мəтіндік талдауды 
пайдалануды шектеу зерттеушінің субъективті əрекетінеықпал тигізіп, өз таңдауын жасауға əсерін 
тигізеді. 

 

Атауы Əдісі Тілдер Лицензиясы Платформасы 

     

Tokenizer Ереже орыс, ағылшын, 
неміс 

GPL C 

Greeb тұрақты өрнектер орыс, 
ағылшын, 

MIT Ruby 

Twitter NLP and 
Part-of- Speech Tagger 

Машиналық оқыту ағылшын 
 

GPL Java 

Lemmatizer Сөздік орыс, 
ағылшын, 

GPL GNU/Linux 
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Аннотация. В статье рассмотрены существующие системы для анализа теста. Развитие компьютерных технологий 

и увеличение роли информации на настоящий день отвело методам анализа текста особую привилегированную роль. 
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