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Анотація. Цілі даної праці: опис та оцінка методу латентно-семантич-
ного аналізу (ЛСА) в контексті досліджень з семантичного пошуку у 
неструктурованих мережах. Завдання дослідження: всебічна оцінка ЛСА, його 
переваг та недоліків і пошук на основі проведеної оцінки шляхів удосконалення 
методу ЛСА, реалізація алгоритму для пошуку даних, що пов'язані з наперед 
заданим пошуковим запитом, у великих текстових масивах, а саме 
соцмережах, розробка прикладних програмних засобів для роботи зі 
створеним алгоритмом. Предмет дослідження — метод латентно-
семантичного аналізу та/або теоретичні обґрунтування оптимізації його 
роботи. 

Ключові слова: семантичний пошук, онтологія, латентно-семантичний 
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Abstract. This article examines the method of latent-semantic analysis, its 

advantages, disadvantages, and the possibility of further transformation for use in 
arrays of unstructured data, which make up most of the information that Internet users 
deal with. To extract context-dependent word meanings through the statistical 
processing of large sets of textual data, an LSA method is used, based on operations 
with numeric matrices of the word-text type, the rows of which correspond to words, 
and the columns of text units to texts. The integration of words into themes and the 
representation of text units in the theme space is accomplished by applying one of the 
matrix expansions to the matrix data: singular decomposition or factorization of 
nonnegative matrices. The results of LSA studies have shown that the content of the 
similarity of words and text is obtained in such a way that the results obtained closely 
coincide with human thinking. Based on the methods described above, the author has 
developed and proposed a new way of finding semantic links between unstructured 
data, namely, information on social networks. The method is based on latent-
semantic and frequency analyzes and involves processing the search result received, 
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splitting each remaining text (post) into separate words, each of which takes the 
round in n words right and left, counting the number of occurrences of each term, 
working with a pre-created semantic resource (dictionary, ontology, RDF schema, ...). 
The developed method and algorithm have been tested on six well-known social 
networks, the interaction of which occurs through the ARI of the respective social 
networks. The average score for author's results exceeded that of their own social 
network search. The results obtained in the course of this dissertation can be used in 
the development of recommendation, search and other systems related to the search, 
rubrication and filtering of information. 

Keywords: semantic search, ontology, latent-semantic analysis, information 
analysis, contextual search, social network, text. 

 

Вступ 
У сучасному світі кількість інформації стає дедалі більшою. Значна її частина 

являє собою неструктуровані текстові дані, наприклад, різні web-ресурси, 
соціальні мережі, блоги, форуми, сайти новин та ін. Людині складно самостійно 
обробляти їх. Більш того, ручний аналіз неефективний для великих обсягів 
тексту, тому що він обмежений швидкістю, похибками та помилками, 
зумовленими людським фактором. Отже, потрібні методи, здатні автоматично 
обробляти такі дані. Методи можуть ґрунтуватися на добуванні певної 
інформації, наприклад, списках тем, що містяться в текстах [1]. 

Неструктуровані дані становлять більшу частину інформації, з якою мають 
справу користувачі. Тому автоматична кластеризація (виявлення схожих за 
темами текстів) є однією з найважливіших задач, що вирішуються за допомогою 
інформаційних систем [2]. 

Найбільш популярні методи визначення тематики текстових ресурсів 
засновані на аналізі семантичних моделей тексту. Моделі семантики тексту 
описують текстові одиниці і їх взаємозв'язок між собою, ґрунтуючись на 
семантичних значеннях використовуваних текстових одиниць. Текстовими 
одиницями, в залежності від моделі, можуть бути слова, фрагменти тексту 
(наприклад, пропозиції), документи колекції і т.п. [3]. 

Тематичне моделювання застосовується для вирішення широкого спектра 
завдань, таких як [4]: тематичний пошук документів і об'єктів, кластеризація, 
класифікація, анотування текстових документів. 

 

Виконання досліджень 
Векторна модель (Vector Space Model, VSM) [5] представлення текстів є 

одним з перших способів, застосовуваних для вирішення завдань тематичного 
моделювання. Подання текстового корпусу в даному випадку відбувається за 
допомогою векторів з одного загального для всієї колекції векторного простору, 
в якому кожному слову зіставляється вага відповідно до обраної вагової функції 
[6]. Вага слова в документі може бути визначена різними методами: 
статистичним підходом (булевська вага [5], tf-idf [7], логарифм входження слова 
в текст та ін.), місцем появи слова, оформленням слова і ін. [8]. 

Для групування документів, представлених у вигляді векторів вагових 
значень термів, що входять в них, часто використовується скалярний добуток 
вагових векторів 
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 PL! �r⃗, N⃗� = r⃗ ∙ N⃗,      (1) 
 

де x, y — вектори, що відповідають документам, елементи яких — вагові 
значення термів, що визначаються в результаті аналізу великого масиву 
документів.  

Описана модель входить до так званих кластерних методів класифікації. 
Мета методів кластеризації полягає в тому, щоб подібність об’єктів, які 
потрапляють в кластер, було максимальним. Тому методи кластерного аналізу 
базуються на таких визначеннях кластера, як множини об’єктів, значення деякої 
міри близькості (зокрема, семантичної) між будь-якими двома елементами яких 
(або значення близькості між будь-яким документом цієї множини і центром 
кластера) не менше певного порогу [9]. 

Латентно-семантичний аналіз (LSA, Latent Semantic Analysis) — це теорія 
і метод для видобування контекстно-залежних значень слів за допомогою 
статистичної обробки великих наборів текстових даних [10]. Текстовий корпус 
представляється у вигляді числової матриці — слово-текст, рядки якої 
відповідають словам, а стовпці текстовим одиницям — текстам. Існують різні 
схеми визначення кожного елемента даної матриці. 

Етапи проведення методу LSA: 

- Складається загальний словник усіх унікальних слів у всіх документах, без 
урахування слів, що не несуть смислового навантаження (стоп-слів). 

- Для кожного слова визначається частота його входження в кожен доку-
мент Vij. 

- Складається терм-документна матриця A. В терм-документній матриці ряд-
ки відповідають документам в колекції, а стовпці відповідають термінам. 

Об'єднання слів у теми і представлення текстових одиниць в просторі тем 
здійснюється шляхом застосування до даної матриці одного з матричних роз-
кладань. Найбільш популярними є: сингулярне розкладання [11] і факторизація 
невід'ємних матриць [12]. Наприклад, згідно з теоремою про сингулярне 
розкладання, будь-яка дійсна прямокутна матриця може бути розкладена на 
добуток трьох матриць: A = USVT, де A ∈ Rn×m, матриці U ∈ Rn×k і V ∈ Rm×k — 

ортогональні, а S ∈ Rk×k — діагональна матриця, значення на діагоналі якої 
називаються сингулярними значеннями матриці A, VT — транспонована матриця. 
Якщо в матриці S залишити тільки k найбільших сингулярних значень, а в 
матрицях U і V — тільки відповідні цим значенням стовпці, то добуток одержаних 
матриць S, U і V буде найкращим наближенням початкової матриці A до матриці 
A' рангу k 

 

A' ≈ A = USVT.        (2) 
 

Оскільки в якості матриці A використовувалася матриця слова-на-тексти, то 
матриця A', що містить тільки k перших лінійно незалежних компонент A, 
відображає основну структуру різних залежностей, присутніх у вихідній матриці. 
Структура залежностей визначається ваговими функціями слів. Таким чином, 
кожне слово і текст представляються за допомогою векторів в загальному 
просторі розмірності k — просторі гіпотез. Подібність між будь-якою комбінацією 
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слів і/або текстів легко обчислюється за допомогою скалярного добутку векторів. 
Як правило, вибір k залежить від поставленого завдання і підбирається емпірично. 
Якщо вибране значення k занадто велике, то метод втрачає свою потужність 
і наближається за характеристиками до стандартних векторних методів. Занадто 
мале значення k не дозволяє вловлювати відмінності між схожими словами або 
текстами [13]. 

Істотним недоліком методу LSA є значне зниження швидкості обчислення при 
збільшенні обсягу вхідних даних (наприклад, при SVD-перетворенні). Як показано 
в [13], швидкість обчислення відповідає порядку N2*k, де N = Ntext + Nword — сума 
кількості текстів і слів, k — розмірність простору чинників. Також не можна не 
відзначити, що у результатів роботи матричних розкладань відсутнє явне 
лінгвістичне обґрунтування, тому не завжди зрозуміло, як їх оцінювати та 
інтерпретувати. 

Існують також методи інкрементного оновлення всіх значень, які 
використовуються в LSA. При поповненні новим документом (наприклад, новим 
результатом пошуку за запитом) інформаційного масиву, для якого вже 
проведено сингулярне розкладання, можна не виконувати розкладання заново. 
Досить апроксимувати його, обчислюючи образ нового документа на основі 
раніше обчислених образів термів і ваг факторів. Нехай d — вектор ваг термів 
нового документа (новий стовпець матриці A), тоді його образ можна обчислити 
за формулою 

 .§ = P�E�t��..        (3) 
 

Існує також підвид латентно-семантичного аналізу, названий імовірнісним 
ЛСА (PLSA, Probabilistic Latent Semantic Analysis), запропонований Томасом 
Хоффманом в роботі [14]. 

В основі методу лежить аспектна модель (aspect model), яка пов'язує 
приховані (латентні) змінні тем t ∈ T = {t1,..., tn} з кожним змінним словом або 
темою, що спостерігається. Завдання полягає в виявленні латентних змінних. 
Таким чином, кожен документ може відноситися до деяких тем з певною 
ймовірністю, що є відмінною рисою цієї моделі в порівнянні з підходами, які не 
засновані на імовірнісному моделюванні. 

У порівнянні з LSA, PLSA має міцну основу в області статистики. У зв'язку 
з цим він краще підходить для практичних застосувань. Серед недоліків методу 
можна відзначити той факт, що число параметрів зростає лінійно в залежності 
від числа текстів в корпусі, що може призводити до перенавчання моделі [4]. 
Також слід мати на увазі, що модель необхідно перебудовувати заново кожен 
раз при додаванні нового тексту d в корпус розподілу p(t|d) [4]. 

Нещодавно Google оголосив, що він переходить від пошуку за ключовими 
словами до повністю семантичного пошуку. Використання IT-гігантами ЛСА-
підходів говорить не тільки про актуальність ЛСА як інструменту для 
ефективного пошуку серед масиву даних, а й вказує на область, в яких даний 
підхід є дуже актуальним і зручним [15]. 

Результати досліджень ЛСА показали, що: 
– зміст подібності слів і тексту виходить таким, що отримані результати тісно 

збігаються з людським мисленням. 
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– рівень ЛСА з видобування таких знань з тексту наближається до людських. 
У цьому та інших способах ЛСА виконує потужний порівняно з людською 
індукцією знань аналіз. 
 

Основні положення авторського методу пошуку незв’язаних даних 
На основі описаних вище методів автором був розроблений і 

запропонований новий спосіб пошуку семантичних зв'язків між 
неструктурованими даними, а саме — інформацією в соціальних мережах. 
Метод базується на латентно-семантичному і частотному аналізах. Детальніше 
розписаний в [16, 17]. 

На перших порах розроблений метод і алгоритм апробувалися на п’ятьох 
широковідомих соцмережах: «ВКонтакте» (ВК), яка була базовим тестувальним 
майданчиком, Google+ (нині закрита), Tumblr (сервіс мікроблогів), Reddit (тільки 
російськомовний сегмент), LiveInternet (блогова платформа, принципи роботи 
в цілому аналогічні таким у ВК). Також у рамках спроби протестувати метод на 
специфічних (вузькотематичних) об’єктах до списку «піддослідних» соцмереж був 
доданий LinkedIn (професійна мережа пошуку роботи, ділових контактів і т.ін.). 

Спочатку тематичні моделі розроблялися для застосування до текстів з книг 
і статей. Пости з соціальних мереж відрізняються від таких текстів: 

– містять багато «зайвого»: авторське форматування тексту, помилки, клони, 
реклама та ін.; 

– декількома мовами, нерідко одночасно. У зв'язку з цим розробка методу 
велася тільки для російської мови. 

Після визначення мови обробка «сирих» знайдених у соцмережі за запитом 
даних складається з декількох етапів: 

– Видалення стоп-слів. Загальні стоп-слова — слова, що не несуть будь-якої 
самостійної смислового навантаження і присутні в багатьох текстах корпусу. До 
стоп-слів можна віднести префікси, суфікси, прийменники, вигуки, цифри, частки 
і т. п. Загальні стоп-слова є в багатьох постах. 

– Стемінг. В ході стемінгу від слів відкидаються суфікси і закінчення. Основа 
слова необов’язково збігається з морфологічним коренем слова. Даний 
алгоритм часто обрізає слово більш, ніж необхідно, що ускладнює отримання 
правильної основи слова. 

– Отримання обробленого тексту з нормалізованих слів. 
Затим за обробленим текстом відбувається пошук даних у соціальних 

мережах, взаємодія з якими відбувається через АРІ відповідних соцмереж. 
В ході подальшої роботи запропонований метод включає в себе обробку 

отриманої пошукової видачі, розбиття кожного тексту (посту), що лишився, на 
окремі слова, для кожного з яких береться окіл в n слів праворуч і ліворуч. 
Отримані околи об’єднуються в один, для якого проводиться підрахунок кількості 
входжень кожного терма (слова). 

Надалі терміни з найбільшою кількістю входжень відбираються для наступ-
ного етапу роботи алгоритму, а саме — роботи з семантичною мережею і пошуку 
пов’язаних даних на її основі. У такий спосіб за допомогою лексичного і 
частотного аналізів можна відібрати множину слів, які найчастіше пов'язуються з 
даним словом (наприклад, для «ліжка» це може бути «подушка», 
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«двоспальний», «меблі», «продаж» і т.д.), а відтак — дослідити, чи вони 
зустрічаються у відповідному списку індексів. 

Наступним кроком метод передбачає надсилання кожного слова з 
відфільтрованої вибірки до семантичного ресурсу (словника, онтології, RDF-
схеми, ...) для отримання списку онтологічно пов’язаних термінів, які 
визначаються самим ресурсом. У відповідь система отримає набір списків 
онтологічних термінів окремо для кожного елемента з вибірки. Отриманий список 
фільтрується на предмет знаходження у сумарному околі. 

Насамкінець відбувається ще один пошук у соціальній мережі, цього разу — 
за кожним словом-текстом відфільтрованої вибірки. Отримані пости — 
семантично пов’язані дані — є результатами пошуку за авторським методом для 
кожного початкового результату пошуку в соцмережі. 

Розроблений метод добре себе зарекомендував. Середні показники оцінки 
результатів роботи за авторською методикою наведені в таблиці 1. Слід 
зазначити, що, оскільки в якості вихідних документів отримуються дані, які 
позначаються самою соцмережею як релевантні пошуковому запиту, то якість 
пошуку самих даних за розробленим алгоритмом прямо пропорційна якості 
пошуку відповідної соцмережі. 

Таблиця 1 
Середні показники успішності роботи розробленого алгоритму  

у соціальних мережах 
 

Соціальна 
мережа 

Релевантність пошуку, % 
Пошук за алгоритмом Власний пошук соцмережі 

ВКонтакте 75,69 69,86 
Google+ 68,81 63,51 
Tumblr 70,07 67,44 

LiveInternet 44,60 37,80 
LinkedIn 92,40 90,83 
Reddit 68,35 64,45 

 
Висновки 
В рамках даної роботи розглянуті методи тематичного аналізу текстів на ос-

нові латентно-семантичного аналізу. Зокрема, були виконані наступні завдання: 

• Проаналізовано основні методи тематичного аналізу текстів. 

• Запропоновано новий авторський метод семантичного аналізу неструкту-
рованих даних на основі існуючих частотного і латентно-семантичного аналізів. 

• Для запропонованого методу розроблений та реалізований його матема-
тичний алгоритм, який уможливив його практичну апробацію. 

• Проведено порівняльний аналіз якості розробленого методу, заснований 
на показниках ефективності тестування у великих соцмережах. 

Використовуючи тематичне представлення тексту документа, можна 
обчислити значення (релевантність) кожного речення тексту [3], яку також можна 
використовувати в якості оцінки кількості інформації, що міститься в них. 
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