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Постановка проблеми. На сьогодні інформаційні системи (ІС) все ширше використовуються в різних сферах діяльності. Відповідно до цього збільшується кількість користувачів, які хочуть отримати доступ до інформації, яка зберігається в ІС [1]. З часом виникла потреба створення способу спілкування між некваліфікованим користувачем і ІС.
Використання шаблонних запитів до реляційної бази даних не є повноцінним, оскільки ці
шаблони не можуть врахувати всі бажання користувачів [2; 3]. Найкращим варіантом для
цього є природня мова (ПМ) в інтерфейсному представленні. ПМ як інтерфейс інформаційних систем має вагомі переваги в порівнянні з іншими формами спілкування користувача з ІС. Ці переваги особливо вагомі для некваліфікованих користувачів [4; 5].
В основі проектування ІС лежить моделювання предметної області (ПрОб). Під моделлю ПрОб розуміється деяка система, що імітує структуру або функціонування досліджуваної ПрОб і відповідає основній вимозі – бути адекватною цій галузі [6]. Словники предметної області необхідні для реалізації систем управління в галузях техніки
[7], медицини [8], в експертних системах [9]. Тому основним завданням є створення
словника деякої ПрОб, для якої буде розроблятися ІС. Цей словник дозволить коректно
записати вимоги, зрозуміти їхню суть та виділити об’єкти в предметній області. В подальшій розробці ІС створений словник ПрОб буде основою для побудови інтерфейсу
користувача на ПМ. Побудова словника ПрОб створить можливість знаходити потрібні
документи і фрагменти тексту серед раніше проаналізованих документів. Новизна полягає в побудові словника ПрОб для текстів українською мовою та введення індексації
термінів у тексті. Терміни предметної області дозволяють формалізувати властивості
різних предметних областей [10]. У перспективі індексування термінів дасть можливість пошуку документів і фрагментів тексту на основі статистичних характеристик.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо створення інтерфейсу для
спілкування користувачів з інформаційними системами на ПМ неодноразово порушувались та обговорювались [11]. Але все ж залишаються проблеми щодо аналізу текстів
предметної області і виділення в них ключових слів [12]. Особливо ця проблема притаманна для української мови, оскільки немає інформації про побудову автоматизованого
словника ПрОб на українській мові. Відповідно, суть проблеми полягає також у наявності програмних продуктів, які здійснюють синтаксичний аналіз тексту українською мовою. Здебільшого такі програмні продукти представлені в межах великих програмних
комплексів. І саме наявність відкритого коду дає змогу застосувати потрібний модуль
для синтаксичного аналізу українського тексту і знаходження термінів у тексті [13].
Термін і ключове слово тісно пов’язані, але є різними поняттями. Термін – слово
або словосполучення, що визначає чітко й однозначно окреслене поняття і його співвідношення з іншими поняттями в межах спеціальної сфери. Ключове слово – слово
або сталий вислів ПМ, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа. Відповідно, термінів у тексті може бути значно більше, ніж ключових слів. У
цій роботі здійснюється пошук термінів. Знаходження ключових слів у наукових текстах за допомогою стеммера Портера вже було розглянуто в роботі [14].
На підставі аналізу загальних тверджень [15], текст характеризувався тільки кількістю входжень ключових слів у тексті. Не можна було виділити фрагмент тексту найбільш інтенсивно використовуваного терміна. Також не можна було виділити окремий
документ або фрагмент документа, в якого існує певне поєднання термінів.
Це все приводить до того, що потрібно не тільки знати кількість термінів у тексті,
але і їхній розподіл по тексту. Відповідно до цього виникає проблема виявлення позицій термінів. Сучасні рішення пропонують різні методи пошуку текстової інформації
для знаходження позицій ключових слів [16]. Всі вони передбачають виконання повторного пошуку по тексту, щоб знайти потрібний термін. Щоб уникнути подібних повторень, застосовується індексація термінів. Це забезпечує тільки одне проходження по
тексту з метою виявлення позицій термінів, весь подальший пошук здійснюється за допомогою наявності індексованих термінів. У реляційних базах даних індексація є звичайною практикою, а основи індексування описані [17]. Проте в ІС з використанням
інтерфейсу ПМ індексування термінів у текстах використовується не завжди, незважаючи на певні переваги.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. За рахунок індексування (запису позицій) термінів у словнику предметної області буде затрачатися менше
часу на пошук у тексті. Для створення словника предметної області з урахування позицій термінів у тексті потрібно вирішити такі проблеми.
1. Проаналізувати вхідний текст синтаксичним аналізатором української мови для
знаходження в тексті термінів та приведення їх до нормальної форми. Сформувати список термінів з урахуванням кількості повторень у тексті.
2. Проаналізувати вхідний текст і виділити в ньому всі речення з урахуванням правил переліку значень у тексті та інших особливостей тексту.
3. Проаналізувати кожне речення з метою виявлення в них вже знайдених термінів і
здійснення індексації термінів.
4. Побудувати словник предметної області відповідно до знайдених термінів і їхніх
позицій у тексті. Урахувати можливість наявності синонімів та тлумачень термінів.
У результаті вирішення виділених проблем буде створений словник предметної області, який буде містити в собі всю необхідну інформацію про терміни. Також буде створений службовий файл для кожного вхідного тексту для того, щоб збільшити швидкість
пошуку за рахунок індексації термінів.
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Мета статті. Головною метою цієї роботи є розроблення методу побудови словника предметної області на основі автоматизованого аналізу текстів українською мовою, що дасть змогу зменшити час на побудову словника.
Синтаксичний аналіз вхідного тексту українською мовою. Для синтаксичного
аналізу тексту українською мовою було використано програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом Language Tool, а також модуль для Language Tool, який призначений для роботи з текстом українською мовою language-uk [13]. Цей програмний модуль
був модифікований для виконання поставлених цілей. Ця програма підраховує кількість входжень слів, які є іменниками у тексті. Необхідно, щоб на вхід програми поступав текст, а у результаті програма видавала список слів (словосполучень), які є іменниками, із зазначенням кількості входжень кожного слова (словосполучення). Слова
(словосполучення) мають бути приведені до початкової форми.
Програмне забезпечення LanguageTool працює на основі словника, тому для слів,
які пишуться однаково, неможливо однозначно визначити такі параметри, як рід, число, відмінок тощо. Далі наведено повний список параметрів: noun іменник, adj прикметник, adjp дієприкметник, adv прислівник, prep прийменник, numr числівник, part частка, pron займенник, verb дієслово, p множина, s однина, m чоловічий, f жіночий, n
середній; відмінки: v_naz, v_rod, v_dav, v_zna, v_oru, v_mis, v_kly; actv активний, pasv
пасивний, nv не відмінюється, np без множини, pres теперішній час, 3 3-а особа, perf
доконане, imperf недоконане, tran перехідне, intran неперехідне, coord сурядний (сполучник), subord підрядний (сполучник), compb базова форма, def означальний, rel відносний, int питальний, ind неозначений, anim істота (людина/людиноподібна істота).
Через неоднозначність у результаті роботи програма для деяких слів повертає набір можливих форм слів, які отримано у результаті визначення параметрів, а також набір форм,
які було отримано у результаті узгодження іменника і прикметника (дієприкметника).
Алгоритм роботи синтаксичного аналізатора української мови:
1. Розбивка тексту на слова (LanguageTool).
2. Видалення слів зі списку, які повинні ігноруватись.
3. Вибирається слово. Проводиться морфологічний розбір слова (LanguageTool).
4. Якщо слово є іменником, виконуємо для нього п. 5. Перевірка чи є попереднє і
наступне слово прикметником (дієприкметником), якщо так, то узгоджуємо його із
іменником і виконуємо для нього п. 5.
5. Перевірка чи є вхідне слово (словосполучення) унікальним для результуючого
списку, якщо так, то добавляємо його у список, якщо ні, то збільшуємо значення змінної, яка відповідає за кількість входжень слова у текст на 1.
6. Якщо у вхідному спискові є ще слова, то виконується перехід до пункту 3.
Виділення термінів. Для виділення термінів на цьому етапі не потрібно виділяти
повноцінні речення. Виділення речень відбувається примітивно, враховуючи тільки
знаки закінчення речення: «.», «!», «?». Це потрібно для того, щоб не допустити наявність знаків закінчення речення між елементами терміна. На цьому етапі не враховується належність терміна до конкретного речення.
Для того, щоб виділити терміни, потрібно здійснити два проходи по тесту. На першому проході потрібно знайти всі іменники, які будуть термінами на цьому етапі.
Уявімо аналізований текст T у вигляді множини умовних речень S :

T  { S i }i  1, n ,

(1)

а кожне речення – у вигляді послідовності елементів e (слів і знаків пунктуації):
e1 ,..., el ,.., em .
Кожен елемент буде характеризуватися текстом N та множиною атрибутів A :
e  N , A  .
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Визначимо деякі з атрибутів. Нехай A1 є частиною мови, A2 – число, A3 – рід, A4 –
особа, A5 – відмінок, A6 – час.
Знаходимо в кожному реченні іменники noun . Якщо виконується умова:
el  A1  noun ,
(4)
то як термін приймається tx  el .
На другому проході шукаємо частоти спільної появи виділених раніше іменників і сусідніх слів. Потрібно врахувати природні обмеження довжини стійкого словосполучення,
такі як: розділові знаки; слова, які не можуть входити в термін (наприклад, займенник);
обмеження по довжині (не більше 3 слів зліва і з права від раніше виявленого терміна).
Нехай досліджувана група має вигляд:
C x 3  C x2  C x1  tx x  C x 1  C x 2  C x 3 ,
(5)
де C x 3  C x 3 – слова (можливі кандидати на входження в словосполучення).
Здійснюємо прохід вліво. Якщо виконується умова:
Cx1  agj  (txx  A2  Cx1  A2)  (txx  A3  Cx1  A3)  (txx  A5  Cx1  A5) , (6)
то як термін приймається txx  Cx 1  txx . Робимо повторні дії до кінця лівого порогу
для слів C x 2 , C x 3 .
Після закінчення проходу вліво здійснюємо прохід вправо. Якщо виконується умова:
Cx1  agj  (txx  A2  Cx1  A2)  (txx  A3  Cx1  A3)  (txx  A5  Cx1  A5) , (7)
то як термін приймається txx  txx  Cx 1 . Робимо повторні дії до кінця правого порогу
для слів C x 2 , C x3 .
Якщо вказані умови не виконуються, то нові терміни не додаються.
Виявляємо частоти появ можливих термінів: txx  C x1 , txx  C x1  C x 2 ,
txx  C x1  C x 2  C x3 ,
C x1  txx ,
C x2  C x1  txx ,
C x3  C x 2  C x1  txx ,
C x1  txx  C x 1 , C x2  C x1  txx  C x1  C x 2 тощо.
Встановлюємо поріг мінімальної частоти для словосполучення. У випадку, коли однослівний термін зустрічається як самостійно, так і в словосполученні, то потрібно
створити два відповідні терміни. Якщо є конкуруючі словосполучення, це означає, що
всі вони є в списку термінів.
Результатом роботи такого синтаксичного аналізатора є два списки: список № 1 містить у собі всі терміни в початковій формі з вказаною кількість повторень у тексті для
кожного; список № 2 містить у собі всі терміни в тому вигляді, в якому вони зустрічаються в тексті, також біля кожного такого слова записана його початкова форма. Для
подальшого аналізу вхідного тексту буде використовуватися список № 2.
Для того, щоб дізнатися позиції термінів у тексті, потрібно проаналізувати вхідний
текст на наявність перечислень, і врахувати це при розділені тексту на речення. Після
цього потрібно розділити вхідний текст на речення, кожне речення записується з нового рядка службового файла.
Формування рядків з урахуванням правил переліку в тексті. Перед початком
аналізу тексту потрібно перевести вхідний текст T у формат *.txt і результат (вихідний
текст) Tr1 теж записується у форматі *.txt.
Кожен текст може складатися з певних перечислень, які записуються з нового рядка, при цьому не несуть повну інформацію, оскільки не є повноцінними реченнями. Потрібно проаналізувати текст на наявність у ньому переліків і об’єднати їх у повноцінні
речення відповідно до знаків пунктуації.
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Вхідний текст T може характеризуватися не тільки реченнями (1), а ще і складається з множини рядків R , відповідно T  { R q }q  1, b .
Для початку потрібно проаналізувати всі рядки Rq вхідного тексту T на наявність у
тексті різного типу переліків Type, а саме простих Simple і складних Complex переліків.
Кожний рядок Rq складається з множини елементів, R q  {e t }t  1, v . Здійснюємо
прохід по кожному рядку Rq відповідно до розміру q  v вхідного тексту T .
Крок 1. Першим кроком аналізуємо останній символ елементу ev кожного рядка Rq .
Крок 2. Якщо останній елемент ev рядка Rq закінчується символом «:» ev ':' і відзначено, що перелік ще не розпочинався, то додаємо рядок Rq в вихідний текст

Tr1  {Rw }w  1, x . Перед додаванням рядків вихідний текст Tr1   . Відзначаємо, що
перелік розпочався і наступний рядок Rq 1 тексту T буде входити до цього переліку
(Type = Simple), якщо останній елемент ev рядка Rq не закінчується символом «:»

ev [end] ':' , то переходимо до наступного пункту.
Крок 3. Якщо останній елемент ev рядка Rq закінчується символом «:» ev [end] ':' і
відзначено, що перелік розпочався, то додаємо рядок Rq у вихідний текст Tr1 (Type =
Complex), в іншому випадку переходимо до наступного кроку.
Крок 4. Якщо останній елемент ev рядку Rq закінчується символом «;» ev [end] '; '
або символом «,» ev [end] ' , ' за умови, що перелік розпочався, то до рядка R w1 вихідного
тексту Tr1 додається рядок Rq ( Rw1  Tr1 )  ( Rw1  Tr1 )  ( Rq  T ) , відзначаємо, що триває об’єднання переліку в один рядок. В іншому випадку переходимо до наступного кроку.
Крок 5. Якщо знайдено останній пункт переліку, тобто останній елемент ev закінчується символом «.» ev [end] '.' , то до рядка R w1 вихідного тексту Tr1 додається рядок
Rq вхідного тексту T , відзначаємо, що перелік і об’єднання закінчено, в іншому випадку
переходимо до наступного кроку.
Крок 6. Якщо перераховуються окремі речення, які закінчуються елементом ev з
останнім символом «.» ev [end] '.' , то такі пункти не входять до переліку і записуються
як окремі рядки R w вихідного тексту Tr1 .
Крок 7. Якщо ні одна з умов не була виконана, то рядок Rq вхідного тексту T копіюється у вихідний текст Tr1 без змін і без відміток про початок переліку.
Вихідний текст Tr1  {Rw } переходить до наступної стадії оброблення.
Виділення речень. Виділення повноцінних речень відбувається за допомогою регулярних виразів.
Для коректного виділення речень у тексті потрібно дотримуватися таких правил:
1. Повноцінно закінченим реченням вважається речення, яке закінчується символом «.» або «!» або «?». Також можна вважати кінцем речення символ кінця рядку (\n).
2. Кожне наступне речення розпочинається з великої літери.
3. Якщо речення розпочинається з нумерації типу «1. Текст.», то нумерацію «1.»
потрібно віднести до цього речення.
4. Якщо в реченні зустрічається скорочення типу «і т. д.», то потрібно відносити
його до складу цього речення.
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5. Якщо в реченні зустрічаються ініціали типу «Т. Г. Шевченко» або
«Т. Шевченко», то потрібно відносити їх до складу цього речення.
6. У випадку, коли в реченні зустрічається текст у дужках «( )», потрібно все, що
міститься в дужках, віднести до складу цього речення.
Потрібно проаналізувати текст Tr1 (результат попереднього етапу) і виділити із рядків R w повноцінні речення, які будуть занесені до результуючого тексту Tr, який складається з множини речень S j , Tr  {S j } j  1, z . До моменту аналізу вхідного тексту Tr1 ,
Tr   , j  0 .
Кожен рядок R w складається з цілого числа речень S , яких може бути 1 або більше.
Виділення речень відбувається для кожного рядка R w окремо відповідно до їхньої послідовності. Речення може розпочинатися як зі слова з великої літери, так і з нумерації.
Кожен рядок R w можна також представити у вигляді послідовності символів, а не
тільки як послідовність елементів (2),
el1 ,..., elr ,..., elu ,..., el h .
(8)
Введемо деякі позначення для визначень речень:
Велика літера – (( А  Я )  ( A  Z ))  Big .
Маленька літера – (( а  я )  (a  z))  Small .
Не літера – (( А  Я )  ( A  Z )  ( а  я )  (a  z))  notBS .
bg – початок рядка.
en – кінець рядка.
Визначення окремих фрагментів речення:
1. Слово (або літера), яке розпочинається з великої літери:
Ar ((elr1  [bg])  (elr1  [notBS]))  ((elr  [Big]) ...  (elu  [Big  Small ]))  (elu1  [notBS]).
2. Слово (або літера), яке розпочинається з маленької літери:
A2 r  (el r 1  [ notBS])  ((el r  [ Small])  ...  (elu  [ Big  Small]))  ( elu 1  [ notBS]) .
3. Закінчення речення:
Br  ((elr 1 '.')  (elr1 '!' )  (elr1 ' ?'))  (((elr ' ' )  Ar1 )  (elr  en)) .
4. Нумерація:
C r  ( elr 1  [bg ])  ( elr  [0  9])  ...  (el u  [ 0  9])  (elu 1 '.' )  ( elu  2 ' ' )  Au 3 .
5. Ініціали:
Dr  (elr1 ' ' )  (elr  [Big])  (elr 1 '.') .
6. Скорочення:
Er (elr1 '.')  ((elr ' ' )  A2 r1 ) .
7. Текст у дужках:
Fr (elr ' (' )  (elr1  f ) ... (elu  f )  (elu 1 ' )') ,
де f – будь-які символи.
На основі визначення окремих фрагментів речення можна описати умову виділення
речення в тексті:
( Ar  Cr )  (( Ar1  A2 r 1  Dr 1  E r 1  Fr ! )  ...  ( Au  A2u  Du  Eu  Fu ))  Bu 1 . (9)
Кожне знайдене речення в тексті Tr1 записується в новому рядку вихідного тексту
Tr . На виході отримуємо вихідний текст Tr  {S j } , який переходить до наступної стадії оброблення.
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Процес створення таблиці термінів пропонується розділити на декілька етапів. Спочатку формується початкова форма таблиця термінів, в якій міститься інформація,
отримана після роботи синтаксичного аналізатора. На основі таблиці початкової форми
знаходяться позиції термінів і зберігаються в ній. Наступним кроком пропонується модифікувати початкову форму таблиці термінів до першої форми таблиці термінів. Це
дасть змогу відсіяти всю зайву інформацію і дописати потрібну. Наступним етапом потрібно модифікувати першу форму таблиці термінів до основної таблиці термінів, для
того, щоб виділити синоніми як терміни. Це дасть змогу прискорити пошук термінів у
подальшій роботі. Останнім етапом буде корекція основної таблиці термінів, для усунення повторень між усіма термінами.
Початкова форма таблиця термінів. На основі результатів виявлених термінів із
списку № 2 формуємо початкову форму таблиці термінів, яка в подальшому буде використана для знаходження позицій термінів (перше проходження) та формування основної форми таблиці. Представимо початкову форму таблиці термінів у вигляді множини
записів TP  {tp pi } pi  1, pn . Кожен запис являє собою кортеж:

tp pi  tx pi , pf pi , inTextpi , countTpi , posRpi  ,

(10)

де tx pi – термін (одне або декілька слів);
pf pi – список можливих початкових форм терміну (якщо вони є);
inText pi – список усіх форм терміну, які зустрічаються в тексті;
countT pi – кількість появ терміна в тексті;
posR pi – список позицій, в яких виявлено термін.
Список позицій, в яких виявлено термін posRpi , представимо у вигляді послідовності елементів er1 ,..., ero ,..., erop .
Кожен елемент ero буде характеризуватися атрибутами:

ero  Nr, pos, len  ,

(11)

де Nr – номер речення, в якому знаходиться термін;
pos – номер символу, з якого розпочинається термін (позиція терміна в реченні);
len – кількість символів у терміні (довжина терміна).
На початку список позицій posRpi для кожного терміна txpi є пустим.
Знаходження позицій термінів. Зчитуємо інформацію з початкової форми таблиці
TP про термін txpi . inText pi – являє собою послідовність елементів, які є списком усіх
форм терміна, які зустрічаються в тексті ep1 ,..., ep p ,..., ep pl .
За допомогою алгоритму Бойера – Мура [18] здійснюємо пошук epp у множині усіх
речень S j тексту Tr . Алгоритм пошуку стрічки Бойера – Мура, вважається найбільш
швидким серед алгоритмів загального призначення, призначених для пошуку підрядка
в рядку. Алгоритм порівнює символи шаблону epp справа наліво, починаючи з самого
правого, один за іншим з символами вихідного рядка S j . Якщо символи збігаються,
проводиться порівняння передостаннього символу шаблону і так до кінця. Якщо всі
символи шаблону збіглися з накладеними символами рядка, значить, підрядок знайдено, і пошук закінчено. Що стосується розбіжності будь-якого символу (або повного збігу всього шаблону), він використовує дві попередньо обчислювані евристичні функції,
щоб зрушити позицію для початку порівняння вправо.
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Якщо елемент epp знайдено в реченні S j , то корегуємо записи в таблиці TP. Формуємо список позицій posT терміна, але не заносимо його в таблицю, доки елемент
epp не буде порівняний з усіма елементами речень S j . Коли список posT сформований, заносимо його в таблицю posRpi  posT для конкретного терміна.
Здійснюємо повторні дії для кожного терміна txpi таблиці TP. У результаті буде відомо позиції усіх термінів у тексті.
Перша форма таблиці термінів. Для подальшого аналізу потрібно перетворити
початкову таблицю термінів TP до першої форми, відсіюючи непотрібну інформацію і
з додаванням необхідної інформації.
Першу форму таблиці термінів TF можна представити у вигляді множини записів
TF  {tfpos}pos 1, len. Кожен запис являє собою кортеж записів:
tf pos  tx pos , countT pos , posR pos , synonimT pos , valueTpos  ,

(12)

де synonimTpos – список синонімів терміна;
valueTpos – тлумачення терміна.
Під тлумачним словником предметної області розуміється спеціалізований словник,
який дає роз’яснення множині понять, пов’язаних з діяльністю деякої організаційної
структури. Кожний запис у словнику представляє одне слово або стійке для цієї предметної області словосполучення, для якого наведене тлумачення, специфічне для цієї
предметної області, а також список синонімів.
Метод автоматичної побудови тлумачного словника предметної області розглядався
в роботі [19]. Розвитком цієї роботи стало урахування міжфразових зв’язків [20].
Значення таблиці TP буде призначено таблиці TF, а саме (txpos TF)  (txpi TP) ,
( countTpos  TF )  (countTpi  TP ) , ( posR pos  TF )  ( posR pi  TP) . Список синонімів
synonimTpos формується відповідно до словників синонімів. Тлумачення терміна
valueTpos формується відповідно до тлумачних словників.
Список синонімів терміна synonimTpos являє собою послідовність елементів (синонімів) Sn1 ,..., Snsb ,..., Snsf . Список позицій термінів posR pos являє собою послідовність
елементів p1 ,..., p ps ,..., p pf .
Основна форма таблиці термінів. Результатом аналізу першої форми таблиці TF,
буде основна таблиця термінів TT . Представимо основну таблицю термінів у вигляді
множини записів TT  {ttint }int  1, nt . Кожен запис являє собою кортеж:

ttint  txint , Groupint , countTint , posRint , valueTint  ,

(13)

де Groupint – номер групи термінів (спільна група означає, що терміни є синонімами).
У результаті заповнення таблиці термінів TT даними з таблиці термінів першої форми TF, будемо мати такі результати.
(txint TT)  (txpos TF),(txint 1 TT)  (Sn1 TF),...,(txintb TT)  (Snb TF),...,(txint  f TT)  (Snf TF);
(Groupint  TT )  gr ,(Groupint 1  TT )  gr,..., (Groupint b  TT )  gr,..., (Groupint  f  TT )  gr,
де gr – індивідуальний номер групи;
(countTint TT)  (countTpos TF),(countTint 1 TT)  null,...,(countTintb TT)  null,...,(countTint  f TT)  null;
( posRint TT)  ( posRpos TF),( posRint 1 TT)  null,...,( posRintb TT )  null,...,( posRint  f TT )  null;
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(valueint TT)  (valuepos TF),(valueint 1 TT )  null,...,(valueint b TT )  null,...,(valueint  f TT)  null.
Наступним кроком потрібно порівняти терміни між різними групами, щоб уникнути
повторень. Якщо виявиться, що терміни однієї групи збігаються з термінами іншої, то
потрібно дані з другої групи додати до першої групи і видалити другу групу. Групування
термінів дозволяє в подальшому використанні здійснювати швидший пошук терміна.
Висновки і пропозиції. Розроблений метод побудови словника предметної області
на основі автоматизованого аналізу тексту дозволяє зменшити час на побудову словника. Розроблено метод синтаксичного аналізу тексту української мови. Представлено алгоритми аналізу тесту для можливості здійснення індексації термінів. Реалізовано алгоритм побудови словника предметної області на основі попереднього аналізу тесту.
Передбачена можливість додавання синонімів та тлумачень до кожного терміна. Для
кожного вхідного тексту передбачено створення службової копії з структурою відповідно до представлених алгоритмів. Відповідно до наведених аналізу й алгоритмів було
розроблено програмний продукт, який дав змогу створити словник для предметної області. Дослідження за методом з роботи [19] показали, що час створення словника скоротився орієнтовно в 5 разів у порівнянні зі створенням словника вручну.
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