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Анотація 

В даній роботі описується програма для інтелектуального лінгвістичного пошуку, яка може розпізнавати 

слова тексту, набрані із помилками. Для реалізації цієї програми використовується штучна нейронна мережа 
Хемінга. Зроблено тестування програмного модуля та проаналізовано доцільність використання даного 

підходу для розробки програми інтелектуального лінгвістичного пошуку.  
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Abstract  

This paper describes the software for intelligent linguistic search that can recognize words of text typed with errors. 

To implement this program uses artificial Hamming neural network. Made software module testing and analysis of the 

feasibility of using this approach to develop intelligent applications linguistic search. 
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На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій і безперервним збільшенням обсягів 

інформації, доступної в глобальній мережі Інтернет, все більшої актуальності набувають питання 
ефективного пошуку і доступу до даних. Як показує практика, досить складно знайти потрібну 

інформацію використовуючи тільки пошук на точний збіг ключових слів, оскільки слова у запиті 

можуть бути з помилками або мати різні граматичні форми одного і того ж слова. Тому для більш 
точного лінгвістичного пошуку потрібна  перевірка правильності написання слів запиту. Один із 

способів підвищення точності результатів лінгвістичного пошуку - застосування мережі Хемінга[1] 

для інтелектуального пошуку.  

Найчастіше стандартний пошук з використанням ключових слів не дає бажаного результату, у 
зв'язку з тим, що такий підхід не враховує мовного та смислового взаємозв'язку між словами запиту.  

Як показує практика, досить складно знайти потрібну інформацію використовуючи тільки пошук на 

точний збіг ключових слів. Слова можуть зустрічатися в документах абсолютно в різних формах, що 
відрізняються від вихідних форм, зазначених у пошуковому запиті. 

При введенні інформації, наприклад при скануванні, з паперових носіїв в базу даних надходить 

неминуче спотворення інформації, помилки і друкарські помилки різного ступеня тяжкості, що 
ускладнює подальший пошук і робить його практично неможливим. Таким чином, гостро постає 

проблема пошуку документів, які неточно відповідають пошуковому шаблону. Пошукова система 

повинна доповнювати запит, що вводиться користувачем, асоціативно зв'язаними і близькими за 

значенням словами. 
Один із способів підвищення точності результатів пошуку - інтелектуальний пошук за подібністю 

з доповненням запиту синонімами ключових слів. Звичайні алгоритми пошуку виконують перевірку 

на точний збіг рядків. Традиційні алгоритми порівняння рядків дають тільки дві відповіді - рівні дані 
рядки чи ні. Алгоритми інтелектуального пошуку дають більш розширену відповідь - наскільки 

відрізняються рядки один від одного[2].  

Однак, алгоритми інтелектуального пошуку за подібністю поки що практично не реалізовані в 
сучасних пошукових системах. Інтелектуальний пошук за подібністю може бути реалізований на базі 

різних алгоритмів і функцій пошуку. Для нечіткого пошуку можуть були використані широко відомі 
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алгоритми та коди Хемінга [3]. Коди Хемінга давно і успішно застосовуються при кодуванні і 

декодуванні інформації, дозволяючи успішно відновити загублену при передачі інформацію. 

Нейронна мережа Хемінга (Hamming) реалізує класифікатор, що базується на найменшій похибці 
для векторів двійкових входів, де похибка визначається відстанню Хемінга. Відстань Хеммінга 

визначається як число біт, що відрізняються між двома відповідними вхідними векторами фіксованої 

довжини. Один вхідний вектор є незашумленим прикладом образу, інший - зіпсованим чином. 
Вектор виходів навчальної множини є вектором класів, до яких належать образи. У режимі навчання 

вхідні вектори розподіляються за категоріями, для яких відстань між зразковими вхідними векторами 

і поточним вхідним вектором є мінімальним.  

В подальшому для покращення процесу лінгвістичного пошуку пропонується використовувати 
імпульсні нейронні мережі [4]. Це покращить швидкість та результативність пошуку. Крім того, 

максимум переваг від імпульсних нейронних мереж можна досягти при їх апаратній реалізації [5,6]. 

Також вони є основою для побудови операційного блоку нейрокомп’ютерів [7], які незабаром 
прийдуть на допомогу цифровим комп’ютерам. 
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