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ანოტაცია - ნაშრომში განხილულია კონცეპტების
ფორმირების მეთოდი, რომელიც საშუალებას იძლევა
გამოვიყენოთ ისინი ინფორმაციის სემანტიკურ ძებნაში.
მეთოდი შემუშავებულია ორი არსებული მეთოდის
Explicit Semantic Analysis (ESA) და ანალიტიკური
ევრისტიკების მეთოდების სინთეზის საფუძველზე.
სტატიაში განხილულია შემოთავაზებული ცნების აღწერის
(მისი ატრიბუტების) წარმოდგენისა და კონცეპტების
გამოთვლის ახალი მეთოდი, რომელიც უფრო
მოსახერხებელია და კომპაქტურად და სემანტიკურად
ზუსტად აღწერს კონცეპტებს. ეს მეთოდი შეიძლება
გამოყენებული იქნას კონცეპტუალური ძებნის სხვა
მეთოდებთან ერთად.

საკვანძო სიტყვები - კონცეპტი, სემატიკური ძებნა,
ანალიტიკურ-ევრისტიკული მეთოდი.

I. შესავალი

მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციული
ტექნოლოგიების სამომხმარებლო სივრცეში
მუდმივად ჩნდებიან სხვადასხვა საძიებო სისტემები
ინფორმაციის ძებნის ეფექტური ალგორითმების
შექმნა კვლავ აქტუალურია. განსაკუთრებით
აქტუალურია ინფორმაციის ნაკადის მზარდ
მოცულობაში მომხმარებლის მოთხოვნის
შესაბამისი (რელევანრური) ინფორმაციის მიღების
შესაძლებლობა. აქ იკევეთება ორი ძირითადი
მიმართულება: პასუხი მოთხოვნაზე იყოს რაც
შეიძლება ზუსტი (სემანტიკური თვალსაზრისით) და
2. მოთხოვნაზე პასუხი იყოს რაც შეიძლება სწრაფი.

სემანტიკური თვალსაზრისით ზუსტი პასუხის
მისაღებად აუცილებელია თვით მომხმარებლის
მოთხოვნა წარმოსდგეს ისეთი ფორმალიზებული
სახით, რომ არ დაირღვეს მისი შინაარსობრივი
მნიშვნელობა. ჩვენ შევისწავლეთ მთელი რიგი
მეთოდები, რომლებიც ნაწილობრიბ აგვარებენ ამ
პრობლემას, მაგრამ უმრავლესი მათგანი დიდი

მოცულობის ტექსტების სახით წარმოდგენილი
ცოდნის სტატისტიკურ დამუშავებაზეა
დაფუძნებული. არსებული სტატისტიკური
ანალიზისაგან განსხვავდება Explicit Semantic
Analysis (ESA) მეთოდი [1], რომელიც, ავტორების
აზრით, სემანტიკურად ზუსტად წარმოადგენს
განუზღვრელი მოცულობის ბუნებრივ ენოვან
ტექსტებს. ეს მეთოდი ძირითადად ეფუძნება
ცნენებათა ფორმირებას ვიკიპედიაში
განთავსებული სხვადასხვა სტატიების ანალიზით.
კვლევები რომლებიც ცნებათა ფორმირების
მოდელირების სფეროში გასული საუკუნის 60-იანი
წლებიდან მიმდინარეობს [2, 3], აქტუალობას არ
კარგავს და ნებისმიერმა ახალმა ან
მოდიფიცირებულმა მოდელმა შესაძლოა ახალი
რეალობები წარმოაჩინოს კონცეპტების
გამოყენების შესაძლებლობებში.

არანაკლებ საინტერესოა ცნებათა ფორმირების,
სახეთა ამოცნობის და ობიექტთა კლასიფიკაციის
ანალიტიკური ევრისტიკების მეთოდი [4]. ეს
მეთოდი ასევე წარმატებით გამოიყენებოდა
ცოდნის ბაზის ფორმირებისსათვის სხვადასხვა
დანიშნულების ექსპერტული სისტემებისათვის [5,6].

II. კონცეფტებზე დაფუძნებული მეთოდები ძებნაში

კონცეპტებზე დაფუძნებული ინფორმაციული ძებნა
არის ალტერნატიული მიდგომა, რომელიც
ეფეუძნება ადამიანის მიერ სამყაროს რეალურ
აღქმას. კონცეპტებზე დაფუძნებული ძებნისას
ობიექტის და მოთხოვნის წარმოდგენა ხდება
კონცეპტებით, განსხვავებით საგასაღებო სიტყვებით
(ტერმინებით) წარმოდგენისაგან (BOW მეთოდი).
კონცეპტუალურ სივრცეში განხორციელებული
ძებნა ნაკლებადაა დამოკიდებული სპეციფიურ
ტერმინებზე (საგასაღებო სიტყვებზე), რაც



მეტყველებს მის ღირსებებზე. გარდა ამისა,
ცნობილია, რომ ძებნის პროცესში საკმაოდ
აქტუალურია ომონიმების პრობლემა. კონცეპტებით
ძებნა ამ პრობლემის გადაჭრას უწყობს ხელს.
კონცეპტებით ძებნა გაზრდის დაბრუნებული
შედეგის რელევანტობას. შედეგი იქნება უფრო
ზუსტი და სრული. ერთ-ერთი წარმატებული
მცდელობა, ცოდნის კონცეპტებით წარმოდგენის,
რომელიც გაკეთდა მათემატიკაში, აღწერილია
ლენარტის შრომაში [7].

ადამინის მიერ სამყაროს შემეცნების პროცესი და
შესაბამისად ობიექტების აღქმა და ცოდნის
დაგროვება ხდება კონცეპტებით. ამაზეა საუბარი
ვიგოდსკის შრომაში[8]. ადამიანის
მსოფლმხედველობის ფორმირება და მის მიერ
სამყაროს შემეცნება და მის მიერ ცოდნის
დაგროვების და წარმოდგენის ძირითადი
ერთეული არის კონცეპტი[9].

დღეისათვის ცნობილია კონცეპტებზე
დაფუძნებული ინფორმაციული ძებნის ESA (Explicit
Semantic Analysis) [10],  WordNet  [11], LSA (Latent
Semantic Analysis), WikiRelate [12] მეთოდები.

სტატიაში წარმოდგენილია კონცეპტის
ფორმირების ჩვენეული მეთოდი, რომელიც ორი
მეთოდის Explicit Semantic Analysis (ESA) და
ანალიტიკური ევრისტიკების მეთოდის შერწყმით
შეიქმნა.ეს მეთოდი შესაძლებელია წარმატებით
იქნეს ინტეგრირებული და გამოყენებული
ინფორმაციული ძებნის სხვადასხვა მეთოდებთან
ერთად.ბუნებრივ ენებზე შედგენილი ტექსტის
კომპიუტერული დამუშავება ემყარება კონცეპტების
ფორმირებას და მათ შორის მიმართებების
აღწერას, რომელიც არის საფუძველი სემანტიკური
ძებნის.

III. ანალიტიკური ევრისტიკების მეთოდების
სინთეზირება

იმისათვის, რომ შევძლოთ ანალიტიკური
ევრისტიკების მეთოდის გამოყენება [13],
უპირველესად უნდა მოვახდინოთ ამ მეთოდში
გამოყენებული ძირითადი ელემნტებისა და
ცნებების განმარტება.

ნიშან თვისებათა სიმრავლე - ამ სიმრავლეს
შეუსაბამოთ ამა თუ იმ ენის სიტყვათა სიმრავლე .
ყოველი ასეთი სიმრავლე შესაძლებელია თავის
მხრივ წარმოვადგინოთ რვა-ათი Ai მტყველების
ნაწილების შესაბამის სიტყვებისქვესიმრავლის
გაერთიანებად (1. არსებითი სახელი, 2. ზმნა, 3.
ზედსართავი სახელი, 4. რიცხვითი სახელი, 4.
ნაცვალსახელი,  6. ზმნიზედა, 7. კავშირი, 8.
წინდებული (ან თანდებული), 9. ნაწილაკი, 10.
შორისდებული). ქვესიმრავლეთა რაოდენობა
დამოკიდებულია კონკრეტული ენის სპეციფიკაზე
(მაგ. ინგლისური ენისთვის არის რვა, ხოლო
ქართული ენისთვის - ათი). ყოველი , ( = 1,8),
არის , , = 1, ელემენტებისაგან შემდგარი
სიმრავლე, სადაც Niარის სიტყვათა რაოდენობა
კონკრეტულ Ai მეტყველების ნაწილში.

კონკრეტული C „ცნების“ ერთი რომელიმე
„აღმწერი ტექსტი“წარმოვადგინოთ = , , =1,8 , = 1, , სიმრავლის სახით , სადაც , არის
ყველა განსხვავაებული სიტყვა ამ ტექსტში, M არის
განსხვავაბული სიტყვების რაოდენობა ამ ტექსტში.
რა თქმა უნდა არსებობს კონკრეტული C „ცნების“
აღმწერი სხვა ტექსტიც . ყველა ასეთი სიმრავლე
წარმოადგენს საწყისი სიმრავლის
ქვესიმრავლეს. ჩვენ შეგვიძლია ეს სიმრავლე
გავაფართოო ალ-სიმრავლემდე. ასეთ
შემთხვევაში შევძლებთ სრულად გამოვიყენოთ
ანალიტიკური ევრისტიკების მეთოდი.

როგორც აღვნიშნეთ, Explicit Semantic Analysis
(ESA) მეთოდი მონაცემების წყაროდ იყენებს
ვიკიპედიის საცავს [10]. ძირითადად გამოიყენება
ამა თუ იმ ცნების (აღვნითშოთ ეს ცნება, როგორც cj,
j=1,…,Nwik,Nwikარის ვიკიპედიის საცავში შემავალი
ცნებების რაოდენობა) განმმარტავი ტექსტი
(როგორც წესი ერთ ცნებას შეესაბამება ერთი
ტექსტი; აღვნითშოთ ეს ტექსტი, როგორც T ).
ყოველი ასეთი ტექსტი წარმოდგება წონითი
ნაკრებების სახით, სახელდობრ ეგრეთწოდებული
TFIDF scheme[14] საშუალებით.სემანტიკური
გადამყვანიახდენს ტექსტის სიტყვების იტერაციას,
იღებს ინვერტირებული ინდექსებისაგან შემდგარ

ზედა ინდექსს (ამ შემთხვევაში wik-ს) ვიყენებთ იმის
განსასხვავებლად, რომ ვიყენებთ ერთ კონკრეტულ
საცავს მაგ.Wikipedia-ს



შესაბამის ჩანაწერს და აერთიანებს მას ცნების
ვექტორში, რომელიც წარმოადგენს ტექსტს.

ნაშრომი [9]-ის შესაბამისად წარმოვიდგინოთ cj

კონცეპტის აღმწერი ტექსტი wiსიტყვების
სიმრავლის სახით T ={w },i=1,…,Mwik(Mwikარისვიკიპედიის საცავში
შემავალი სიტყვების რაოდენობა), რომელსაც
შეესაბამება TF-IDF〈v 〉 ვექტორი, სადაც ყოველ
wiსიტყვას შეესაბამებაv წონა.

სიტყვის (ტერმინის) წონა დამოკიდებულია მის
სიხშირეზე. ერთიდაიგივე ტერმინს სხვადასხვა
დოკუმენტში შესაძლებელია სხვადასხვა წონა
გააჩნდეს. ვექტორული სივრცის მოდელში
დოკუმენტში ტერმინის წონები ,,ტერმინების
სივრცეში” განიხილება როგორც მისი
კოორდინატები.დოკუმენტების და ტერმინების
,,სივრცის” გაერთიანებით მიიღება მატრიცა
დოკუმენტი-ტერმინი.

ტერმინის წონების დასადგენად წარმატებით
გამოიყენება წონების ავტომატური გენერაციის
სქემა „term frequency *  inverse document frequency”,
რომელიც შემდეგნაირად გამოისახება:  „tf  *  idf”
.(maning) tf − idf , = tf , × idf (1)

ასევე იქმნება 〈 〉ვექტორი, რომელშიც
წარმოადგენს wiსიტყვის ინვერტირებულ ინდექსსcj

კონცეპტის შესაბამისი ტექსტისათვისვიკიპედიის
საცავიდან. საცავში არსებული cj კონცეპტის
შესაბამისი ტექსტისათვის გვექნება
წონების ვექტორი რომელიც განისაზღვრება
როგორც: ∑ ∙∈ . (2)

აღვწეროთ მიღებული cj კონცეპტი
ანალიტიკური ევრისტიკების მეთოდისათვის [13]
მისაღებ ფორმაში. გავამარტივოთ აღნიშვნები და
ჩავთვალოთ, რომ ყოველიcj ზოგადად აღიწერება, , … , „სიტყვებით“.აღწერაში
მონაწილე სიტყვების რაოდენობა მკვლევარის
(კონცეპტის შემმუშავებლის) აზრზეა
დამოკიდებული. ამ რაოდენობის განსასაზღვრად
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა

მიდგომა, რომელიც უმთავრესად დამოკიდებული
იქნება ტექსტის მოცულობაზე, შინაარსობრივად
განსხვავებული სიტყვების რაოდენობაზე და სხვ.
ყოველი სიტყვის მოხვედრა აღწერაში
განისზღვრება cj კონცეპტის შესაბამისი ტექსტის

წონების ვექტორით.

გავაფართოოთ კონცეპტების შესამუშავებელი
სივრცე და გამოვიყენოთ ვიკიპედიის მსგავსი სხვა
საცავებიც:

AllRefer.com,
bartleby.com,
Britannica.com,
infoplease.com,
Encyclopedia.com,
techweb.com/encyclopedia,
libraryspot.com/encyclopedias.htm#science,
education.yahoo.com/reference/encyclopedia.
ყველა ამ საცავშიც არსებობს cj კონცეპტის
შესაბამისი ტექსტი. შესაბამისად ამ საცავისთვისაც
შეგვიძლია გამოვიყენოთ ESA მეთოდი და შემდგომ
აღვწერთ , , … , “სიტყვებით“ (L არის ამ
საცავში შემავალი სიტყვების რაოდენობა).თუ ამ
პროცედურას ჩავატარებთ ჩვენს ხელთ არსებული
ყველა საცავისათვის, მივიღებთ ერთი cj კონცეპტის
შესაბამის რამოდენიმე, შესაძლოა განსხვავებულ,
აღეწრას.cjკონცეპტის ყოველი აღწერის
შეესაბამისი ტექსტისათვის გვექნება წონების
ვექტორი.

ცხრილი 1.

საცავები cj კონცეპტის აღიწერა

Wikipedia , , … ,
x , , … ,
… …

y , , … ,
ცხადია, რომ ყოველიcj კონცეპტის აღმწერ
სხვადასხვა „ვექტორში“ შემავალი სიტყვები
მეორდება. გავაერთიანოთ ეს სიტყვები და



მივიღოთ საცავების სიტყვების საერთო სიმრავლე= { , , … , }, max - არის ყველა საცავში
არსებული მაქსიმალური განსხვავებული სიტყვის
რაოდენობა. ჩავთვალოთ, რომ ეს რიცხვია N. ამ
აღნიშვნებში ჩვენ შეგვიძლია cj კონცეპტის აღმწერი
ყველა ვექტორი წარმოვადგინოთ ერთი და იგივე N
სიგრძის ვექტორის სახით, რომლის ელემენტებია

, i=1, …N

= მონაწილეობს აღწერაში;
არ მონაწილეობს აღწერაში. (3)

შესაბამისად ცხრილი 1, მიიღებს უნიფიცირებულ
სახეს:

ცხრილი 2

საცავი ... ...

, , … , … ,
, , … , … ,

… … … … … … …

, , … , … ,
… … … … … … …

, , … , … ,
სადაც

, = მონაწილეობს აღწერაში საცავში;
არ მონაწილეობს აღწერაში საცავში. (4)

რადგან ყოველი cj კონცეპტის აღწერა სასრულია,
სასრულია = { , , … , } სიმრავლეც, ჩვენ
შეზღუდვის გარეშე შეგვიძლია ეს სივრცე ალ-
სიმრავლედ წარმოვიდგინოთ [13], და მასში
განვმარტოთ ყველა ის ოპერაციები, რაც
განმარტებულია ასეთი ტიპის სიმრავლეებში.
აქედან გამომდინარე cj -ს ყოველი k-ური
რეალიზაცია მოხერხებულია წარმოვადგინოთ
ჩვეულებრივი იმპლიკანტის სახით:( ) − , & , &⋯& , (5)

cj სრული რეალიზაცია წარმოვადგინოთ
დიზიუნქციური ნორმალური ფორმის სახით:( , & , &⋯& , ) ∨ ⋯ ∨ ( , & , &⋯& , )∨ ⋯ ∨ ( , & , &⋯& , )
ამ დიზიუნქციური ნორმალური ფორმის
მინიმაზაციით მივიღებთ cj კონცეპტის
განზოგადოებულ წარმოდგენას.

IV. სინონიმების წარმოდგენა კონცეპტებში

ტექსტის სემანტიკური ანალიზისას ერთერთი
მნიშვნელოვანი საკითხია სინონიმებისა
განსაზღვრა. ამ თვისების გაუთვალისწინებლობამ
შესაძლებელია მნიშნელოვანი გავლენა იქონიოს
კონცეპტების ფორმირებაზე. რადგან ჩვენ
კონცეპტების ფორმირებისათვის ვიყენებთ
ტექსტიების სხვადასხვა წყაროს, შესაბამისად
ალბათობა იმისა, რომ ერთიდაიგივე ცნების
სხვადასხვა ტექსტურ აღწერაში სინონიმები
არსებობს, დიდია. გარდა ამისა შესაძლებელია ამ
თვისების გათვალისწინება აუცილებელი იყოს
ტექსტების იმ ბაზისათვის სადაც ხორციელდება
ძიება.

განვიხილოთ საცავების სიტყვების საერთო
სიმრავლე ქვანტური განზომილების სივრცედ.
ასეთ სივრცეში შესაძლებელია ყოველი
ელემენტი წარმოვიდგინოთ, როგორც
„შრედინგერის კატა“ [15] . ეს საშუალებას მოგვცემს
სიტყვის სინონიმის არსებობისას გვქონდეს
„ცოცხალი კატის“ იმდენი შესაძლო მდგომარეობა,
რამდენი სინონიმიც გააჩნია ამ სიტყვას.

თუ გავითვალისწინებთ ამ ფაქტს, მაშინ ( ) −, & , &⋯& , აღწერაში , იქნება
„შრედინგერის კატა“. შესაბამისად cj კონცეფტის
აღწერაში სიტყვის არსებობისას განვიხილავთ მის
სუპერპოზიციას.

ეს მიდგომა ჯერჯერობით ჰიპოთეზურია. ამჟამად
მიმდინარეობს მისი სრული დამუსავება
სრულყოფილ ალგორითმამდე.

V. მეთოდის საცდელი შემოწმება

შემოთავაზებული მეთოდის ეფექტურობის
შესამოწმებლად ჩატარდა სატესტო შემოწმება.
სხვადასხვა საგნობრივი არის 5 ცნებისათვის ზემოთ
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ტექსტი. ყოველი ცნებისათვის გამოიყო 10 ყველაზე
მაღალწონიანი სიტყვა, რომლის საფუძველზე
ყოველი აღმწერი ტექსტისათვის შეიქმნა
იმპლიკანტი. ყოველი ცალკეული ცნებისთვის
დამუშავდა 10-16 განსხვავებული აღმწერი ტექსტი.
მოხდა ცნების ფორმირება ზემოთ აღწერილი
მეთოდის შესაბამისად. მივიღეთ 5 ცნების
განსხვავებული აღწერა ნორმალური დიზიუნქციური
ფორმით.

ყოველი განსხვავებული კონცეპტის გამოყენებით
განხორციელდა ძებნა 300 განსხვავებული ტექსტის
შემცველ საცავში. აქ არ შედიოდა ის ტექსტები, რის
საფუძველზეც მოხდა ცნებების ფორმირება. ყოველ
ცნებას შეესაბამებოდა 42-65 ტექსტი. მიღებული
ცნებების საფუძველზე ჩატარდა ძებნის პროცედურა
ყოველი ცნებისათვის ცალცალკე . ძემბის სიზუსტე
მერეობს 0.81 დან 0.92 მდე.

დასკვნა

მეთოდის სატესტო შემოწმებამ აჩვენა, რომ
შემოთავაზებული მეთოდით კონცეპების შემუშავება
განზოგადოებულად აღწერს მის სემანტიკუს არსს.ეს
მეთოდი საშუალებას იძლევა კონცეპტის
არასტრუქტურირებული აღმწერი მეტამონაცემების
(ტექსტების) საფუძველზე მოხდეს
განზოგადოებული სემანტიკურიარსის მქონე
სტრუქტურის ფორმირება. ეს სტრუქტურა
წარმოადგება, როგორც ინფორმაციის ძებნის
ერთერთი ძირითადი კომპონენტი.

ამჟამად მიმდინარეობს კონცეპტების ფორმირების
საბაზო ტექსტების რაოდენობის გაზრდა და
აღმწერი სიტყვების ოპტიმალური რაოდენობის
შერჩება. რის საფუძველზეც მოხდება ძებნის
ალგორითმის ოპტიმიზირება.
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