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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

застосування для  розв’язання задачі лінгвістичного пошуку сучасних 

методів  штучного інтелекту забезпечує подальше впровадження 

інформаційних технологій у галузь пошуку текстової інформації, а також 

є актуальною темою дослідження нових методів використання штучного 

інтелекту

Технологія інтелектуального пошуку дозволяє:

• розширювати запит близькими за написанням словами, 

• знаходити всі лексикографічно близькі слова, що відрізняються замінами, 

пропусками і вставками символів,

• вести пошук слів з друкарськими помилками, а також у випадках, коли 

виникають сумніви в правильному написанні - прізвища, назви організації і т.п. 

• застосовуватись в системах перевірки орфографії
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження магістерської кваліфікаційної роботи є підвищення 

швидкодії інтелектуального пошуку набраного слова у словнику (файл з 

правильними словами) з метою виправлення помилок за рахунок 

використання нейронної мережі Хемінга.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання:

• провести аналіз предметної області інтелектуального лінгвістичного 

пошуку;

• розглянути існуючі методи вирішення задачі інтелектуального 

лінгвістичного пошуку та обґрунтувати вибір методу, який задовольняє мету 

даної магістерської кваліфікаційної роботи;

• сформулювати стадії інформаційної технології;

• розробити структуру використовуваної нейронної мережі;

• розробити алгоритм функціонування програмної реалізації 

інтелектуального лінгвістичного пошуку на основі нейронної мережі Хемінга;

• виконати програмну реалізацію інформаційної технології інтелектуального 

лінгвістичного пошуку на основі нейронної мережі Хемінга;

• провести тестування програмної реалізації інтелектуального лінгвістичного 

пошуку на основі нейронної мережі Хемінга та проаналізувати отримані 

результати;
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ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єкт дослідження – це процес автоматизованого інтелектуального 

пошуку набраного слова у файлі. 

Предмет дослідження – це методи та програмні засоби інтелектуального 

пошуку набраного слова у файлі на основі нейронної мережі Хемінга та їх 

швидкодія. 

Методи дослідження

У роботі використані наступні методи наукових досліджень: 

-- системного аналізу для аналізу структури інформаційної системи, 

-- теорії нейронних мереж для реалізації інформаційної технології 

інтелектуального лінгвістичного пошуку, 

-- методи математичної статистики для розробки процесу пошуку та 

обрахунків результатів експериментів із програмним засобом,

-- об’єктно-орієнтованого програмування для програмної реалізації .
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НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

полягає в наступному:

знайшла подальшого розвитку інформаційна технологія 

інтелектуального лінгвістичного пошуку за рахунок використання 

штучної нейронної мережі Хемінга для визначення подібних слів, 

що дозволило підвищити швидкодію виконання пошукових запитів.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

полягає у наступному:

-- Розроблено алгоритм інтелектуального лінгвістичного пошуку на основі 

нейронної мережі Хемінга.

-- Розроблено алгоритм функціонування нейронної мережі Хемінга для 

підвищення швидкодії виконання пошукових запитів.

-- Розроблено програмний засіб для інтелектуального лінгвістичного пошуку 

на основі нейронної мережі Хемінга.

Розроблені алгоритми можуть бути впроваджені в начальний процес 

як лекція на тему «Нейромережевий метод інтелектуального лінгвістичного 

пошуку з використанням нейронної мережі Хемінга» дисципліни 

«Нейромережеві методи обчислювального інтелекту». Також розроблений в 

роботі програмний продукт використаний в програмному забезпеченні, що 

розробляється компанією ПрАт «Фарлеп-Інвест», про що свідчить довідка про 

впровадження.



АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Відомі методи для реалізації пошуку на неточну відповідність:

1) перебір або сканування словника;

2) розширення вибірки або метод спел-чекера;

3) методи n-грам;

4) хешування;

5) триангуляційні дерева;

6) trie-дерева (промені).

Недолік відомих методів лінгвістичного пошуку  - низька швидкодія

Для уникнення недоліків відомих методів у даній роботі пропонується 

більш перспективна технологія, а саме – технологія інтелектуального 

пошуку за подібністю на базі штучних нейронних мереж.

6



7

Програма 

Super Text 

Search

Програма 

Folder Find Text

Програма 

DocFetcher 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПОШУКУ

http://docfetcher.sourceforge.net/all/intro-001-results-edited.png
http://docfetcher.sourceforge.net/all/intro-001-results-edited.png
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ НЕЙРОННОЇ 

МЕРЕЖІ ХЕМІНГА
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НЕЙРОННОЇ 

МЕРЕЖІ ХЕМІНГА



АЛГОРИТМ РОБОТИ 

ПРОГРАМИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

ЛІНГВІСТИЧНОГО 

ПОШУКУ НА ОСНОВІ 

НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

ХЕМІНГА
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Процес  

створення 

нейронної 

мережі 

Хемінга 

Процес  

підрахунку 

значень вагових 

коефіцієнтів 

нейронів шарів 

мережі 

(знаходження 

вагових 

матриць W1 та 

W2). 

навчання функціонування

Процес отримання ASCII кода символів введеного слова

Процес формування вектора вхідних сигналів мережі із 

ASCII кода символів введеного слова

Процес подання вектора вхідних сигналів х на вхід мережі. 

Процес обрахунку вихідних сигналів нейронів першого 

шару нейронної мережі

Ітераційний процес обрахунку вихідних сигналів нейронів 

другого шару нейронної мережі до тих пір, поки вихідні 

сигнали нейронів другого шару не будуть однакові у двох 

послідовних ітераціях

Процес перетворення вихідних сигналів нейронів 2-го шару 

у ASCII код символів вихідного слова.
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Програмне забезпечення інформаційної технології інтелектуального 

лінгвістичного пошуку

Інформація про потрібне 

для пошуку слово

Інформація про 
файла, в якому буде 

здійснюватись пошук

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО ПОШУКУ



• мова програмування С++ 

• Середовище розробки - Microsoft Visual

Studio 2012,

надане кафедрою КН у рамках 

програми Dream Spark

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

ЛІНГВІСТИЧНОГО ПОШУКУ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ 

МЕРЕЖІ ХЕМІНГА
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РОБОЧІ ВІКНА ПРОГРАМИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПОШУКУ

Стартове вікно програми

Вікно вибору файлу для 

пошуку
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Результати роботи програми інтелектуального 

лінгвістичного пошуку на основі нейронної 

мережі Хемінга

Вікно з відображенням словнику у 

робочому полі
Вікно з відображенням 

результату пошуку



15

АНАЛІЗ ШВИДКОДІЇ РОЗРОБЛЕНОЇ 

ПРОГРАМИ

Із табл. видно, що розроблена програма в середньому 

витрачає на 33,2% 

((41,7-31,3/31.3)х100%=33,2%)) 

менше часу на пошук слова у словнику, ніж програма-аналог. 
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ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Було виконано оцінювання комерційного потенціалу розробки 

інформаційної технології інтелектуального лінгвістичного пошуку на основі 

нейронної мережі Хемінга.

-- Загальні витрати на виконання науково-дослідної, дослідно-

конструкторської та конструкторсько-технологічної роботи складають 

32224,57 грн.

-- Приведена вартість всіх чистих прибутків, що їх отримає підприємство 

від реалізації результатів наукової розробки 295550,55 грн. 

-- Щорічна ефективність вкладених в наукову розробку інвестицій - 109%, 

що вище за мінімальну бар'єрну ставку дисконтування, яка складає 32%. 

-- Термін окупності вкладених інвестицій - 0,92 року.
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Апробація результатів роботи.

Результати роботи були апробовані на 

-- науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку 

системного програмування» (25-26 листопада 2016 р.), м. Київ [2],

-- XLV регіональній науково-технічній конференції професорсько-

викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ з участю 

працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних 

працівників підприємств м. Вінниці та області (2016) [1] 

Публікації. За результатами магістерської кваліфікаційної роботи 

опубліковано 2 тез доповідей конференції [1, 2].

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ



Висновки
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В роботі створено інформаційну технологію інтелектуального 

лінгвістичного пошуку на основі нейронної мережі Хемінга та її 

програмну реалізацію, що здатна шукати близькі по написанню 

слова. Поставлена мета роботи досягнута, оскільки середня 

швидкодія інтелектуального пошуку набраного слова у словнику 

підвищена на 33,2%. Крім цього, у розробленій програмі час 

пошуку слова мало відрізняється для різних слів, а у програмі-

аналозі має широкий діапазон розкиду. 
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Дякую за увагу.


