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Анотація 
У роботі проаналізовано алгоритми фонетичного кодування і метрики, які використовують для 

оцінювання фонетичної подібності слів.  
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Abstract 
In this paper have been analyzed a few phonetic coding algorithms  and metrics, that are used to evaluate the 

phonetic similarity of words. 
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Вступ 

У сучасному світі взаємодія між людиною і машиною стала буденністю. Завдяки технічному 
прогресу вона не обмежується простим натисканням клавіш і виведенням інформації на екран. 
Користувач взаємодіє з пристроями різними способами: за допомогою сенсорів, жестів і голосових 
команд. Зараз всі ці можливості активно використовуються в повсякденному житті, наприклад 
існують мультимедійні додатки для вивчення іноземних мов. Для перевірки орфографії у таких 
програмах використовують швидкі фонетичні алгоритми, які формують однакові коди для слів із 
схожим звучанням (вимовою), що дозволяє здійснювати порівняння й індексацію множини таких слів 
на основі їх фонетичної подібності [1].  

Метою даної роботи є огляд та аналіз алгоритмів фонетичного кодування і метрик, які 
використовують для оцінювання фонетичної подібності. 

 

Результати дослідження 

Алгоритм SoundEx запатентований у 1918 році для роботи з англійською мовою, тому існує 
досить сильна залежність від заданої мови. У наш час розроблено багато модифікацій даного 
алгоритму для різних мов: китайської, іспанської, перської, арабської, малайської тощо [1]. 

Алгоритм NYSIIS розроблений у 1970 році для використання в однойменній інформаційній 
системі «New York State Identification and Intelligence System». Цей алгоритм дає трохи кращі 
результати порівняно з алгоритмом SoundEx, використовуючи більш складні правила перетворення 
вхідного слова в код. Також враховуються особливості написання слів та функціонування голосних 
звуків під час їх вимови. У ході дослідження алгоритмів фонетичного кодування встановлено, що 
даний алгоритм більш всього підходить для кодування прізвищ [1].  

Для врахування специфіки вимови слів у різних мовах розроблений алгоритм Daitch-Mokotoff 
SoundEx, названий за прізвищами авторів, який використовує більшу довжину коду. Даний алгоритм 
має складніші правила перетворення вхідного слова в код. Як і в алгоритмі NYSIIS, у формуванні 
результуючого коду беруть участь не лише поодинокі букви, але і їх послідовності [2]. 

Metaphone – ще один алгоритм фонетичного кодування слів з урахуванням основних правил 
англійської мови, розроблений у 1990 році. Він відрізняється від попередніх алгоритмів тим, що 
реалізує детальніші правила кодування. Ще одна відмінність полягає в тому, що літери не 
розбиваються на групи і не кодуються цифрами. На виході алгоритм дає код змінної довжини, який 
складається з букв [3].  

Спеціально для російської мови розроблений алгоритм фонетичного кодування Polyphone.  У 
ньому враховані морфологічні, фонологічні, фонетичні та історичні аспекти вимови слів. Даний 
алгоритм можна досить легко модифікувати для роботи з українською мовою [1].  
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Основним методом, реалізованим у розглянутих алгоритмах фонетичного кодування, є метод 
еквівалентних перетворень слова за звучанням, при якому частина слова, яка належить певній 
множині, замінюється її кодом або типовим представником. При цьому помітно, що частини слів з 
однієї множини, близькі за звучанням, також близькі за написанням.  

При введенні відповідної метрики на словах можна поставити задачу визначення їх схожості за 
звучанням шляхом обчислення відстані між ними за написанням. Цей підхід використовується в 
іншому класі алгоритмів фонетичного кодування, в якому обчислення фонетичного коду слова 
замінюється попарним порівнянням слів та обчисленням відстані між ними в певному метричному 
просторі. Зазвичай можна застосувати ряд метрик: 

1. Відстань Левенштейна – це міра відмінності двох слів, яка враховує мінімальну кількість 
операцій вставки, видалення і заміни, які необхідні для перетворення одного слова в інше [4]. 

2. Відстань на основі N-грам. N-грамою називається послідовність з N елементів (букв). Для 
визначення фонетичної схожості двох слів обчислюється кількість загальних N-грам (зазвичай N = 3). 
Очевидно, що такий розрахунок відстані між словами дає кращий результат для більш довгих слів, 
ніж для коротких. Даний алгоритм має досить низьку обчислювальну складність [1, 5]. 

3. Відстань Джаро – це мінімальна кількість однобуквених змін, яку необхідно виконати для 
перетворення одного слова в інше. Чим менша відстань Джаро, тим більше схожі слова. Слід 
зазначити, що обчислювальна складність визначення даної метрики найвища з розглянутих [1, 6]. 

 

Висновки 

У даній роботі проведено огляд алгоритмів фонетичного кодування і метрик, які 
використовують для оцінювання фонетичної подібності слів. Представлено основні ідеї, які можна 
реалізувати у програмному забезпеченні. 
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