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ВСТУП 

У сучасному світі дуже швидко розвиваються NLP-технології, однією з         

яких є автоматичне розпізнавання мовлення (automatic speech recognition, ASR)         

— перетворення усного мовлення на писемний текст. У результаті роботи          

більшості таких систем ми отримуємо текст без будь-якої сегментації на          

речення та без розділових знаків. Наприклад, ASR від компанії Google має           

систему автоматичного прогнозування пунктуаційних знаків лише для       

англійської мови [19]. 

Актуальність створення системи автоматичного розставляння     

розділових знаків визначається тим, що подальше оброблення       

текстів-результатів розпізнавання без знаків пунктуації є доволі       

проблематичним. Без сегментації на речення неможливо визначити й межі         

висловлювання, яке є носієм комунікативної функції [2]. Загалом, це не є           

значною перешкодою для завдань сентимент-аналізу чи автоматичного       

визначення іменованих сутностей (NER) [33]. Однак для інших задач наявність          

пунктуації суттєва. По-перше, пунктуація значно підвищує читабельність       

тексту [34], що важливо для офіційних документів, наприклад, автоматичних         

записів медичних сеансів (це є стандартною практикою в деяких країнах) [33]           

або стенограм судових засідань. По-друге, пунктуація значно підвищує        

результативність багатьох типів робіт із розпізнаним текстом — семантичним         

парсингом, побудовою систем «запитання-відповідь», машинним перекладом та       

ін. [38]. 

Метою цього дослідження є створення системи автоматичного       

визначення та розставляння пунктуаційних знаків у текстах (за допомогою         

інструментального засобу Punctuator2), які ми отримуємо в результаті роботи         

системи розпізнавання мовлення. 

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 

1) проаналізувати систему пунктуаційних знаків української мови; 
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2) ознайомитися з науковими працями про моделі-класифікатори як       

системи для прийняття рішень, а також із метриками оцінки ефективності          

таких моделей; 

3) створити навчальну вибірку текстів; 

4) ознайомитися з науковими працями про векторне представлення       

слів (ембединги), оскільки експериментальні дослідження доводять, що       

використання ембедингів і/або тегів частин мови покращує результати для         

задачі автоматичного визначення пунктуації для англійської мови [15]; 

5) адаптувати ембединги для обраної моделі (Punctuator2); 

6) провести препроцесинг навчальної вибірки; 

7) послідовно ітеративно натренувати моделі з додаванням нових       

властивостей до них; 

8) провести оцінку результатів. 

Об’єктом дослідження є система української пунктуації. Предмет       

дослідження — можливість автоматизації розставляння пунктуаційних знаків у        

текстах-результатах розпізнавання українського мовлення за допомогою      

інструментальних засобів із відкритим кодом. Теоретичне значення роботи —         

подальший розвиток методів і алгоритмів моделювання мовленнєвої       

інтелектуальної діяльності людини. Дослідження проводилося на матеріалі       

корпусу БРУК [3], а також 16 текстів художньої літератури для дітей (див.            

Додаток 1). У процесі роботи використовувалися статистичні методи для         

визначення якості отриманої моделі, емпіричні методи – експериментування з         

налаштуваннями моделі та вхідними даними як спосіб покращити ефективність         

моделі (опис, порівняння, експеримент), метод машинного навчання, метод        

аналізу через синтез. 

Інформаційна база дослідження — мова програмування Python та її         

бібліотеки (random [25], pymorphy2 [27], re [26], os [20]); інструментальний          

засіб із відкритим кодом Punctuator2 [21] . 
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РОЗДІЛ 1. Пунктуація 

«Розділові знаки – це умовно прийняті графічні знаки, основне         

призначення яких полягає в поділі писемної форми мови з метою кращого           

увиразнення й розуміння змісту» [2, c. 10]. 

В українській мові виділяють такі основні розділові знаки [4]: 

● Знаки, що стоять у кінці речення: крапка, три крапки (цей знак           

також може бути й усередині речення), знак оклику, знак питання; 

● Знаки в межах речення: кома, крапка з комою, двокрапка, тире,          

дефіс, дужки, лапки. 

Термін “пунктуація” в мовознавчій науці має кілька значень [2]. Ним          

позначають: 

1)  систему графічних розділових знаків;  

2) історично усталену систему правил уживання розділових знаків на        

письмі;  

3) розділ мовознавства, що вивчає закономірності пунктуаційної      

системи та кодифіковані норми вживання розділових знаків. 

В описі нашого експериментального дослідження ми будемо вживати        

термін “пунктуація” в першому значенні, а також використовувати        

термін-синонім “розділові знаки”. Однак для визначення правил, за якими         

розставляються розділові знаки в текстах, у цьому розділі нашої роботи, ми           

звернемося до терміну “пунктуація” у значенні “розділ мовознавства”. 

В українській мові виділяють такі принципи пунктуації [2]: 

● Синтаксичний – передбачає вказівку на синтаксичну структуру       

речення, його одиниці. Наприклад, у реченні Хто не вміє перемагати себе, той            

не зможе перемагати інших (Г. Гейне) складнопідрядна частина речення         

відділяється комою, хоча в усному мовленні це може бути ніяк не виражено; 

● Морфологічний – передбачає вказівку на морфологічну природу       

членів речення. Наприклад, у реченні Сакура – окраса нашого саду ставиться           

тире між підметом і присудком, вираженим іменником, а в реченні Вона окраса            
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нашого саду – ні, бо тут підмет виражений не іменником, а займенниковим            

іменником; 

● Семантичний – полягає у тому, що пунктуація залежить від змісту          

речення. Так, у реченні Він ударив рукою, так що скло задзвеніло виражено            

наслідок, тому кома ставиться перед складним сполучником так що. Він ударив           

рукою так, що скло задзвеніло – виражено спосіб дії, тому кома ставиться між             

відповідним словом у головному реченні і сполучником що; 

● Інтонаційний принцип тісно пов’язаний із семантичним, бо за        

допомогою інтонації ми або оформлюємо зміст речення (Це – Ви? Це Ви!!!), або             

конкретизуємо зміст висловлювання (подув вітер, зашелестіло листя       

(послідовність дій), подув вітер – зашелестіло листя (причина-наслідок)). 

Основними принципами української пунктуації вважають структурний      

(морфологічний і синтаксичний) та тісно з ним пов’язаний семантичний.         

Інтонаційний принцип, який «програмується» змістом речення, є допоміжним.        

Ці фактори значно ускладнюють процес автоматичного розставляння       

пунктуації, адже під час обробки природної мови, у тому числі перетворення           

мовлення в текст, простіше визначити рух частоти основного тону й структуру           

інтонаційних контурів, значно складніше – морфологічну та синтаксичну        

структуру слів і речень, а семантичні властивості тексту зазвичай не          

визначаються взагалі. 

Для української мови немає системи, яка б автоматично розставляла         

пунктуаційні знаки, однак є програми для коригування текстів, які у своїй           

роботі частково враховують пунктуацію, наприклад, Microsoft Office Word,        

Google Docs, OnlineCorrector [19], LanguageTool [17], система автоматичного        

перекладу та перевірки тексту Soloveiko [7]. Усі вони лише частково          

розпізнають пунктуаційні помилки. Ці програми не підходять для розставляння         

розділових знаків у текстах-результатах розпізнавання мовлення. Щоб створити        

таку систему (навчити модель), потрібно для початку побудувати класифікатор,         

який буде автоматично визначати розділові знаки. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

1.Термін “пунктуація” вживають для позначення як самої системи        

графічних знаків на письмі, так і для правил, за якими вони           

розставляються. 

2.Основними елементами пунктуації як системи графічних знаків є        

розділові знаки. Основними розділовими знаками української мови є        

крапка, кома, тире, крапка з комою, три крапки, двокрапка, знак питання,           

знак оклику, лапки, дужки. 

3.Принципи української пунктуації: морфологічний, синтаксичний,     

семантичний та інтонаційний. Морфологічний та синтаксичний принципи       

іноді об’єднують в один – структурний принцип. 

4.Структурний та семантичний принципи є основними принципами       

української пунктуації, а інтонаційний – допоміжним, що ускладнює        

автоматичну обробку усного мовлення. 

5.Станом на сьогодні для української мови ще не створена система, яка б            

автоматично розставляла розділові знаки в несегментованому попередньо       

тексті (наприклад, в тексті, який ми отримуємо в результаті розпізнавання          

мовлення). 
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РОЗДІЛ 2. Машинне навчання: класифікатори. Метрики машинного 

навчання 

Машинне навчання застосовують у багатьох сферах життя, у тому числі й           

у прикладній лінгвістиці. Його використовують для сентимент-аналізу, задач        

видобування інформації, фільтрування даних, оптимізації пошуку контенту, в        

синтезі та розпізнаванні мовлення тощо [29]. 

У цій роботі ми використаємо тип машинного навчання «класифікатор».         

Особливістю класифікаторів є те, що вони приписують вхідним даним         

належність до певного класу із заздалегідь визначеного набору класів [13]. 

2.1. Метрики для визначення ефективності роботи класифікатора 

Існує доволі багато метрик для оцінки роботи класифікаторів. Це         

спричинено кількома факторами: 

1. Розвитком теорії NLP, що веде до винаходження все нових,         

ефективніших метрик; 

2. Широким охватом NLP-сфери – одна метрика просто не може охопити          

всі можливі моделі та завдання, для яких їх створюють. 

Однак є вже деякі усталені, «класичні», метрики, які можна         

використовувати в багатьох випадках. Розглянемо деякі з них. 

Точність (надійність, accuracy) 

Точність є однією з найпростіших метрик для оцінки класифікаційних         

моделей. Неформально можна сказати, що точність – це частка передбачень,          

яку визначила певна модель. Формально точність розраховують за наведеною         

нижче формулою [9]: 

 ,очність , AccuracyТ =  Кількість усіх передбачень
Кількість правильних передбачень  =  T P

T P +T N+F P +F N   

де TP – правильно визначені (True) і належать до цього класу (Positive);            

TN – правильно визначені (True) і не належать до цього класу (Negative); FP –              

неправильно визначені (False) і належать до цього класу (Positive); FN –           

неправильно визначені (False) і не належать до цього класу (Negative). 
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На перший погляд точність може здаватись досить ефективною        

метрикою, але на практиці це не завжди так. При невеликій кількості істинно            

позитивних прикладів (а так зазвичай і буває), наприклад 100 із 10 000, навіть             

якщо система все класифікує як негативне, то зробить лише 100 помилок і буде             

мати точність 99% [13]. 

Повнота, також відома як чутливість (recall, True Positive Rate – TPR),           

визначається за формулою: 

,P RT =  T P
T P +F N   

де TP – правильно визначені (True) і належать до цього класу (Positive);            

FN - неправильно визначені (False) і не належать до цього класу (Negative). 

Precision-Recall – корисний показник успішності прогнозування, коли       

класи дуже незбалансовані. При пошуку інформації достовірність – це міра          

релевантності результату, тоді як повнота – це міра кількості справді          

релевантних результатів. 

Достовірність (precision) вимірюється як .P =  T P
T P +F P  

Повнота (чутливість, recall) вимірюється як .R =  T P
T P +F N  

Система з високою повнотою, але низькою достовірністю дає багато         

результатів, але більшість її передбачуваних міток є неправильними в         

порівнянні з еталонними мітками. Система з високою достовірністю, але з          

низькою повнотою – навпаки, повертає дуже мало результатів, але більшість її           

передбачуваних міток є правильними в порівнянні з еталонними мітками.         

Ідеальна система з високою повнотою та достовірністю поверне багато         

результатів, при цьому всі результати будуть позначені правильно [23]. 

F1-міра (F1-score) 

F1-міра – це один із способів поєднання достовірності та повноти. 

Вона вимірюється як , де P – достовірність, R – повнота. У цій   1F =  2P R
P +R           

формулі достовірності та повноті приписана однакова вага, однак є більш          

загальна формула, у якій є можливість самому вибирати, що нам більш           

важливо, достовірність чи повнота: . Коли β > 1, більшу вагу має    βF =  
β P +R2

(β +1)P R2
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достовірність, а коли β < 1, більшу вагу має повнота [13]. Гарною вважається             

F1-міра у 40% і вище [1]. 

Складність (розгалуженість, перплексія) 

Ця метрика відрізняється від усіх попередній тим, що її застосовують не           

саму по собі для вимірювання абсолютної якості моделі за певним показником,           

а для відносного порівняння декількох моделей. Перплексія вимірює, наскільки         

вдало модель класифікує об'єкти (тобто для імовірнісних класифікаторів:        

наскільки високу імовірність приналежності до істинного класу модель        

приписує певному об'єкту). Із двох моделей кращою є та, у якої перплексія            

нижча (бо вона правильніше приписує вірогідності належності до певного         

класу) [13]. Важливою умовою порівняння моделей на основі перплексії є          

використання однієї з вибірок, контрольної, для перевірки, інакше результати         

будуть недостовірними. Також перплексію можна використовувати на різних        

етапах тренування моделі, щоб бачити, чи потрібно ще продовжувати навчання,          

чи модель не дає кращих результатів, і навчання можна завершувати. 

 Перплексія дискретного розподілу p вимірюється за формулою [22]: 

.P (p) 2P =  
− (x)p(x) ∑

 

x
p

 

Серед більш специфічних метрик зупинимося на частоті помилок слів         

(WER) і частоті помилок речень (SER).  

Частоту помилок слів (word error rate, WER) зазвичай використовують у          

задачах розпізнавання мовлення. Вона показує частоту помилок у розпізнаній         

послідовності слів, а в нашому випадку – розділових знаків, та вимірюється за            

формулою [37]: 

,ER W =  N
S + I  + D   

де S – кількість замін, I – кількість вставок, D – кількість видалень,             

зроблених моделлю, N – кількість усіх слів у відрізку. 

На відміну від , SER вказує відсоток речень, переклади яких точно   ERW         

не відповідають референтним [8]. Вимірюється за формулою [14]: 

ERS =  кількість усіх речень
кількість неправильних речень  
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Для нашого дослідження ми будемо використовувати: 

● перплексію (на різних епохах тренування однієї моделі); 

● F1-міру, WER (Err) i SER (тільки в нашому випадку будемо          

оцінювати не переклад, а речення з розставленою пунктуацією) – для          

визначення ефективності моделі. 

2.2. Класифікатори для автоматичного визначення пунктуації 

На сайті Github нами було знайдено ряд інструментальних засобів із          

відкритим кодом для розставляння пунктуації в несегментованому тексті:        

Punctuator, Punctuator2, punkProse, DeepPunct, X-Punctuator, TF-punctuator та       

ін. Розглянемо деякі з них більш детально. 

Punctuator [21] – робота Ottokar Tilk та Tanel Alum¨ae з Інституту           

кібернетики Таллінського Університету Технологій. Це LSTM-рекурентна      

нейронна мережа для визначення пунктуації у несегментованому тексті.        

Модель можна тренувати у дві стадії: 

● Перша стадія – тренування тільки на тексті з розставленою         

пунктуацією; 

● Друга (опціональна) – тренування на тексті з паузацією, щоб         

модель зафіксувала зв’язок паузації з розділовими знаками. 

Модель має гарні метрики з F1-мірою до 76% на проблемноорієнтованих          

вибірках для англійської мови [21]. 

Цей проєкт було продовжено, результатом чого став Punctuator2, який є          

вже двонаправленою рекурентною нейронною мережею з механізмом уваги.        

Також було спрощено процедуру препроцесингу, а інша фактична інформація         

збігається з даними для Punctuator [24]. 

X-Punctuator [39] – реалізація PyTorch-системи передбачення пунктуації з        

використанням (B)LSTM. Більше з фактичної інформації, у тому числі, про її           

ефективність, достеменно невідомо.  

TF-punctuator [31] – ще одна модель LSTM. Розроблена на основі          

Punctuator2 для середовища машинного навчання TensorFlow. 
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У подальшій роботі було вирішено використовувати Punctuator2,       

оскільки цей інструментарій має найбільш просту та зрозумілу інструкцію, а          

також став основою для багатьох інших знайдених інструментальних засобів із          

відкритим кодом. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. Існують різні типи класифікаторів, а саме: на основі правил і на           

основі машинного навчання. 

2. Для практичної частини цієї роботи було вирішено       

використовувати класифікатор на основі машинного навчання з       

використанням багатошарового перцептрону (Deep Learning). 

3. Існує велика кількість метрик для оцінки роботи класифікаторів,        

наприклад, точність, перплексія, повнота, чутливість, F1-міра, SER тощо. 

4. Для експериментальних досліджень у цій роботі будуть       

використовуватися F1-міра, WER, SER і перплексія. 

5. Серед усіх класифікаторів з відкритим кодом для розставляння        

пунктуації в несегментованому тексті на основі машинного навчання для         

експериментальної частини роботи було обрано Punctuator2. 
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РОЗДІЛ 3. Вектори слів як спосіб математичного опису речень 

3.1. Поняття ембедингів 

Одним із найдавніших способів репрезентації слів у вигляді, який зможе          

прочитати комп’ютер, є відображення слів на цілі числа, що відповідають їхнім           

індексам у словнику (у цьому контексті словник – список унікальних          

словоформ, створений на основі або власної вибірки текстів, або на основі вже            

існуючих корпусів). Плюсами такого підходу є простота та стійкість. До того ж            

практичний досвід підтверджує, що прості системи, натреновані на великому         

масиві даних, працюють краще, ніж складні системи, натреновані на малій          

кількості даних [32]. Однак не в усіх сферах обробки природної мови є            

необхідна кількість даних, і не завжди просте збільшення вибірки текстів веде           

до покращення ефективності моделі. Відображення слів на цілі числа не несе в            

собі ніякої інформації про значення слова, його зв‘язки з іншими словами. Тому            

вчені і почали шукати інші, більш ефективні способи репрезентації своїх даних.  

Ембединги є n-вимірними векторами слів (токенів), де n набуває значень          

від кількох десятків до кількох сотень, і (на даний момент) найкращим           

способом числового представлення текстових даних зі збереженням       

семантичної інформації. 

Ідея такого представлення слів ґрунтується на теорії латентного        

семантичного аналізу (ЛСА), яка, у свою чергу, спирається на праці лінгвістів           

та філософів 50-х років минулого сторіччя [15, 18]. ЛСА робить припущення,           

що сукупність контекстів усіх слів, у яких зустрічається або не зустрічається           

слово, забезпечує набір взаємних обмежень, що значною мірою визначає         

схожість значень слів і наборів слів між собою [15]. Схожі слова мають схожий             

контекст (дистрибуційна гіпотеза) і навпаки – якщо слова зустрічаються в          

однаковому контексті, вони скоріше за всього мають схоже або ідентичне          

значення [13]. 

Існують також різні варіанти векторного представлення. Наприклад, для        

репрезентації контексту усіх слів у всіх наявних документах створюється         
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матриця, побудована з великого масиву текстів, рядками якої є слова, а           

стовпцями – документи [28]. Від такого відображень слів ембединги         

відрізняються тим, що в подібну таблицю заноситься не номер у словнику           

словоформ, а кількість вживань словоформи (зазвичай її ще й нормалізують,          

тобто приводять до початкової форми). У результаті отримуємо для усіх слів           

вектори розмірністю n, де n – кількість документів. Такий вектор буде дуже            

розсіяним (sparse), що для деяких завдань є дуже незручним, і до того ж це              

займає значно більше комп’ютерної пам’яті. Тому до таких векторів можуть          

застосовуватися математичні методи для зменшення розмірності векторних       

просторів, наприклад сингулярний розклад матриці (SVD) або невід’ємна        

факторизація матриць (NMF). 

Іншим способом є створення не документно-тéрмінової матриці, а        

терміно-тéрмінової матриці. Також можна натренувати модель на основі        

нейронної мережі, яка сама в процесі роботи буде створювати щільні вектори           

(word2vec) [6]. 

Вектори можна використовувати для: 

● Порівняння документів (кластеризація даних, класифікація     

документів); 

● Знаходження подібних документів у різних мовах на основі аналізу         

базового набору перекладених документів (cross-language information      

retrieval); 

● Пошуку співвідношень між термінами (синонімія та      

багатозначність); 

● Пошуку інформації (information retrieval); 

● Пошуку найкращої подібності між невеликими групами термінів у        

семантичному плані (вибір однієї відповіді у тестах); 

● Машинного навчання / видобування текстів; 

● Аналізу асоціацій слів у корпусі текстів [18]. 

Програмне забезпечення для навчання та використання ембедингів       

токенів включає Word2vec Томаса Міколова, GloVe Стенфордського       
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університету, GN-GloVe, AllenNLP, ELMo, BERT, fastText, Gensim, Indra та         

Deeplearning4j. Principal Component Analysis (PCA) та T-Distributed Stochastic        

Neighbour Embedding (t-SNE) використовуються для зменшення розмірності       

векторних просторів слів та візуалізації ембедингів слів та кластерів [35]. 

3.2. Ембединги для української мови 

На жаль, українська мова не так добре розроблена в плані ресурсів для            

комп’ютерної обробки, як, наприклад, англійська, та все ж існує декілька          

варіантів ембедингів: 

● у fastText [11] є 300-мірні ембединги, створені для 157 мов, у тому            

числі й для української мови: 

● декілька варіантів (як в тексті / усі переведені у нижній регістр /            

лематизовані / лематизовані і переведені у нижній регістр) 300-мірних         

ембедингів із різних корпусів (художня література, новини, Уберкорпус)        

є на сайті спільноти прикладних лінгвістів lang-uk (Word2Vec, його         

покращена версія LexVec, GloVe)  [36]. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

1. Ембединги є n-вимірними векторами токенів, що можуть       

застосовуватися для таких NLP-завдань: знаходження подібності між       

словами, реченнями або цілими документами; машинному навчанні;       

видобуванні текстів; видобуванні інформації тощо. 

2. Для української мови у вільному доступі є ембединги Word2Vec,         

LexVec та GloVe.  
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РОЗДІЛ 4. Експериментальне дослідження. Передбачення знаків 

пунктуації в еталонних текстах без сегментації на речення 

4.1. План експериментального дослідження 

Для досягнення поставленої мети (тобто для створення системи        

автоматичного визначення пунктуації в текстах на основі машинного навчання)         

було розроблено план експериментального дослідження. План дещо       

коригувався в процесі роботи, оскільки деякі пункти ставали неактуальними в          

результаті проведених досліджень. 

Етап 0 (підготовчий етап): 

1) Розбити масив текстів на тренувальні вибірки. 

2) Зробити базову модель – baseline. Ця модель має тільки базовий          

препроцесинг (див. пункт 4.3. цього розділу) і буде використана для          

порівняння з наступними моделями. 

Етап 1: 

Щоб визначити, чи корисними є інші додавання до базового         

препроцесингу потрібно натренувати ряд моделей, додаючи одну зміну. Якщо         

зміна дає приріст F-міри і/або зменшення Err i SER, залишити її в наступних             

ітераціях, в іншому випадку – відмовитись від неї: 

1) Створити модель без цифр у текстах. 

2) Створити модель без чисел (без цифр і чисел, написаних словами). 

3) Створити модель без лапок у текстах. 

Етап 2 (додавання ембедингів): 

1) Знайти ембединги для української мови. 

2) Натренувати модель з ембедингами fasttext. 

3) Натренувати модель з ембедингами word2vec. 

4) Натренувати модель з ембедингами lexvec. 

5) Натренувати модель з ембедингами glove. 

6) Описати результати дослідження. 

У процесі роботи виникли такі проблеми: 
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● Проблема: тексти для тренування моделей потребують нормалізації       

через великий вміст елементів, що не мають відношення до змісту. 

Вирішення: був розроблений спеціальний автоматичний препроцесинг      

текстів (видалення тегів, виокремлення тіла тексту тощо; див. Додаток         

3), додаткова експертна перевірка ефективності препроцесингу. 

● Проблема: під час роботи Punctuator2 усі ембединги завантажувалися        

в оперативну пам’ять і переповнювали її, що призводило до         

автоматичного вимкнення серверу. 

Вирішення: були залишені лише ті ембединги, які містяться в словнику          

навчальної вибірки, що зменшило кількість місця, яке вони займають. 

4.2. Результати експериментального дослідження 

Було зібрано масив текстів (датасет), який у фінальному варіанті         

препроцесингу складається з 1 217 443 токенів (разом із знаками пунктуації),  

1 024 639 токенів (без знаків пунктуації), із них – 124 592 унікальних. Код              

програми для обчислення статистики можна подивитись у Додатку 4. 

Кількість незнайомих слів (UNK-токенів) була в межах 7-10% у         

тренувальній вибірці і 12-15% у калібрувальній і тестовій вибірках. На основі           

цього датасету було натреновано моделі Punctuator2 для автоматичного        

визначення пунктуації у несегментованому тексті. 

Як уже зазначалося вище, Punctuator2 дає можливість натренувати        

модель у дві стадії: тільки на тексті і на тексті з інформацією про паузацію в               

відповідних звукових записах. Однак тренувався тільки перший етап моделі,         

оскільки для другого етапу не було зібрано достатню кількість текстів із           

інформацією про паузи в звукових файлах. 

 4.3. Загальний препроцесинг датасету 

Загальний препроцесинг, у першу чергу, складався з токенізації.        

Токенізація (процес розділення тексту на токени (машинні слова)) – це процес           

сегментації тексту (у нашому випадку – послідовності символів, не тільки букв,           
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а й пробілів, цифр, знаків пунктуації тощо) на слова та фрази [30]. Завданням             

токенізації є відокремлення власне слів (лексем) від інших токенів, а саме:           

знаків пунктуації; розділів, номерів сторінок; цифр і номерів телефонів (які          

можуть включати в себе не тільки цифри, а й знак “плюс”, дужки чи тире); тегів               

[10]; формул; поштових адрес; посилань (на книжки, ресурси в Інтернеті,          

соціальні мережі тощо); емодзі та значків; іншого так званого “текстового          

сміття” (такого, як знак §, нижнє підкреслення (_), знак нерівності, знаки \, °,             

*...) тощо [5]. 

Методи токенізації в основному залежать від завдання, для якого         

виконувалась токенізація, оскільки для різних завдань важливими є різні         

елементи (наприклад, одні токенізатори просто ділять машинні слова за         

пробілами в тексті, інші відділяють розділові знаки або прибирають їх і т. д.). 

У нашому випадку весь текст був переведений у верхній регістр. Це було            

зроблено для того, щоб не давати моделі підказок щодо можливого розділового           

знаку в вигляді регістру, адже якщо в тексті зустрічається слово з великої            

літери, то з дуже великою ймовірністю можна стверджувати, що це початок           

речення, і перед цим словом повинен бути розділовий знак кінця речення).           

Також було прибрано теги в трикутних дужках, посилання в вигляді URL, а            

також посилання на літературу в квадратних дужках. Прибрано нумерацію         

пунктів документів, розділів, три крапки замінено однією тощо. Усі знаки          

пунктуації було переведено в формат, описаний в інструкції до моделі, а саме:            

,COMMA, .PERIOD, :COLON, -DASH, !EXCLAMATIONMARK,     

?QUESTIONMARK. Лапки та дужки було токенізовано. 

Увесь масив текстів було розбито на навчальну, калібрувальну та тестову          

вибірки в співвідношенні 80/10/10 (трохи більше 10 Mb текстів на тренування і            

майже по 1,5 Mb текстів на калібрувальну та тестову вибірки). Усі абзаци в             

текстовому корпусі було перемішано між собою за допомогою методу shuffle          

бібліотеки random у середовищі python3 [25] (код див. у Додатку 2). 

 

18 
 



4.4. Тренування моделей та оцінка результатів 

Усього було натреновано 11 моделей на базі інструментарію Punctuator2         

в середовищі GoogleColab [12]. Через велику кількість моделей, а також той           

факт, що їхнє випробовування послідовно проводилося відразу після        

тренування, ми не розділяємо пункти «тренування моделі» та «оцінка         

результатів моделі». 

Для того, щоб краще розуміти, як певні зміни в препроцесингу впливають           

на результати моделі, було натреновано низку моделей, у яких кожна наступна           

включає якусь одну зміну, порівняно з попередньою. За результатами         

тренування моделі вирішувалося, чи залишати цю зміну, чи ні. Детальну          

зведену таблицю можна подивитися в Додатку 1. 

Модель 1 – baseline. Базовий препроцесинг. 

 
Таблиця 4.2.1 – Ефективність моделі 1 
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Model_punct_baseline_h256_lt0.02.pcl 
Vocabulary size: 50905 
7.43% UNK-s in ../data/train 
12.18% UNK-s in ../data/dev 
12.29% UNK-s in ../data/test 
Number of parameters is 15068679 

Dev set Test set 
PUNCTU
ATION 

PRECISI
ON RECALL 

F-SCO
RE 

PUNCTU
ATION 

PRECISI
ON RECALL 

F-SCOR
E 

,COMMA 70,39 41,6 52,3 ,COMMA 70,89 41,4 52,3 
.PERIOD 40,5 34,8 37,4 .PERIOD 40,6 33,6 36,8 

?QUESTI
ONMARK 0 0 0 

?QUESTI
ONMAR
K 0 0 0 

!EXCLAM
ATIONM
ARK 0 0 0 

!EXCLA
MATION
MARK 0 0 0 

:COLON 0 0 0 :COLON 0 0 0 
-DASH 0 0 0 -DASH 0 0 0 



Продовж. табл. 4.2.1 

 
Модель 2 – no digits 

Оскільки цифри в тексті зазвичай не несуть додаткової інформації [5], то           

їх було замінено  на спеціальний токен <NUM>. 

 
Таблиця 4.2.2 – Ефективність моделі 2 
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Overall 58,9 36,6 45,2 Overall 59,4 36,19 45 

Err: 14,97% Err: 15,01% 
SER: 73,8% SER: 73,7% 

Model_punct_no_digits_h256_lr0.02.pcl 
Vocabulary size: 50625 
7.39% UNK-s in ../data/train 
12.11% UNK-s in ../data/dev 
12.23% UNK-s in ../data/test 
Number of parameters is 14996999 
Dev set Test set 

PUNCTUAT
ION 

P
RECISI
ON 

R
ECAL
L 

F
-SCOR
E 

PUNCTUATI
ON 

P
RECISI
ON 

R
ECAL
L 

F
-SCOR
E 

,COMMA 70,89 42,9 53,4 ,COMMA 71,1 42,5 53,2 
.PERIOD 42,5 31,4 36,1 .PERIOD 42,5 31 35,8 
?QUESTION
MARK 29,2 1,4 2,7 

?QUESTION
MARK 42,9 1,2 02,1 

!EXCLAMA
TIONMARK 100 0,4 0,8 

!EXCLAMA
TIONMARK 0 0 0 

:COLON 0 0 0 :COLON 0 0 0 
-DASH 0 0 0 -DASH 0 0 0 

Overall 61 36,6 45,7 Overall 61,19 36,3 45,5 

Err: 14,79% Err: 14,86% 
SER: 72,9% SER: 72,9% 



Модель 3 – no quotes 

У текстах було прибрано всі лапки. Хоча зазвичай для таких моделей           

лапки прибираються [5], і модель дала приріст F-міри, але показала гірші           

результати в Err i SER, тож у наступних моделях лапки було залишено. 

 
Таблиця 4.2.3 – Ефективність моделі 3 

 
Модель 4 – no numbers 

Було замінено на <NUM> не тільки цифри, а й числа, записані літерами.            

Модель показала трохи гірші результати, тому ці зміни надалі не          

враховувалися. 
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Model_punct_no_quotes_h256_lr0.02.pcl 
Vocabulary size: 50540 
7.47% UNK-s in ../data/train 
12.23% UNK-s in ../data/dev 
12.35% UNK-s in ../data/test 
Number of parameters is 14975239 
Dev set Test set 

PUNCTUAT
ION 

P
RECI
SION 

R
ECAL
L 

F
-SCOR
E 

PUNCTUAT
ION 

P
RECIS
ION 

R
ECAL
L 

F
-SCOR
E 

,COMMA 59,4 55 57,09 ,COMMA 58,8 54,8 56,8 
.PERIOD 41,9 36,19 38,9 .PERIOD 41,9 35 38,1 
?QUESTION
MARK 46,4 5,5 9,8 

?QUESTION
MARK 37,5 3,1 5,8 

!EXCLAMA
TIONMARK 23,3 1,5 2,8 

!EXCLAMA
TIONMARK 15,4 1,2 2,3 

:COLON 0 0 0 :COLON 0 0 0 
-DASH 0 0 0 -DASH 0 0 0 

Overall 54,3 45,9 49,8 Overall 54 45,5 49,4 

Err: 15,42% Err: 15,57% 
SER: 75,2% SER: 75,6% 



Таблиця 4.2.4 – Ефективність моделі 4 

 
Модель 5 – new preprocessing 

Було уніфіковано усі види лапок, тире та апострофів, власний токенізатор          

замінено на токенізатор pymorphy2 [27]. Модель показала гірші результати.         

Однак через те, що наступні моделі тренувалися з ембедингами, було залишено           

уніфікацію дужок, оскільки в ембедингах був тільки вектор для токену «”».           

Токенізатор pymorphy2 було залишено. 

Усі наступні моделі не мають змін у препроцесингу, а відрізняються або           

використаними ембедингами, або спрощеною пунктуацією. 
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Model_punct_no_numbers_h256_lr0.02.pcl 
Vocabulary size: 50573 
7.39% UNK-s in ../data/train 
12.12% UNK-s in ../data/dev 
12.23% UNK-s in ../data/test 
Number of parameters is 14983687 
Dev set Test set 

PUNCTU
ATION 

PRECISI
ON RECALL 

F-SCOR
E 

PUNCTU
ATION 

PRECISI
ON RECALL 

F-SCO
RE 

,COMMA 60,19 53 56,39 ,COMMA 60,6 52,5 56,3 
.PERIOD 40,1 42,69 41,4 .PERIOD 39,6 41,5 40,5 
?QUESTI
ONMARK 32,1 3,4 6,1 

?QUESTI
ONMARK 48,6 3,5 6,6 

!EXCLAM
ATIONM
ARK 33,3 0,2 0,3 

!EXCLA
MATION
MARK 54,5 1 1,9 

:COLON 56 3 5,7 :COLON 47,59 2,1 4 
-DASH 26,1 0, 6 1,9 -DASH 47,59 1 1,9 
Overall 52,4 40,8 45,9 Overall 52,6 40,8 45,9 

Err: 15,53% Err: 15,65% 
SER: 79,7% SER: 76,8% 



Таблиця 4.2.5 – Ефективність моделі 5 

 

Модель 6 – LexVec ембединги Уберкорпусу 

На сайті спільноти прикладних лінгвістів lang-uk [36], звідки і бралися          

готові ембединги, вони розділені за жанрами. Для нашої роботи (у цій і всіх             

наступних моделях на базі Уберкорпусу) було використано ембединги з         

художньої літератури (відфільтровані під параметри нашого словника),       

оскільки токени звідти найбільше співпадають із токенами з зазначеного         

словника (приблизно 47,500 з 50,500). Модель показала найкращі результати:         

на тестовій вибірці F-міра становила 51,8%, Err - 12,95%, SER - 66,2%. 
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Model_punct_new_preproc_h256_lr0.02.pcl 
Vocabulary size: 50552 
7.32% UNK-s in ../data/train 
11.99% UNK-s in ../data/dev 
12.11% UNK-s in ../data/test 
Number of parameters is 14978568 
Dev set Test set 

PUNCTUAT
ION 

PREC
ISION 

RECA
LL 

F-SCOR
E 

PUNCTUAT
ION 

PRECI
SION 

RECA
LL 

F-SCO
RE 

,COMMA 52 60,19 55,8 ,COMMA 52,6 59,4 55,8 
.PERIOD 48,1 24,9 32,8 .PERIOD 46,6 23,4 31,2 
?QUESTION
MARK 41,4 2,4 4, 5 

?QUESTION
MARK 64 3,1 6 

!EXCLAMA
TIONMARK 50 0,3 0,6 

!EXCLAMA
TIONMARK 40 0,3 0,6 

:COLON 50 1,09 2,1 :COLON 50 1,09 2,1 
-DASH 51,8 1,4 2,7 -DASH 48,1 1,3 2,4 
Overall 51,3 39,8 44,8 Overall 51,5 39,5 44,7 

Err: 16,03% Err: 16,13% 
SER: 79,0% SER: 79,2% 



Таблиця 4.2.6 – Ефективність моделі 6 

 

Модель 7 – fastText ембединги 

Модель трохи відстає від попередньої моделі за результатами, але вони          

також прийнятні. 

 

Таблиця 4.2.7 – Ефективність моделі 7 
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Model_punct_ubercorpus_lexvec_h256_lr0.02.pcl 
Vocabulary size: 47535 
10.59% UNK-s in ../data/train 
14.77% UNK-s in ../data/dev 
14.83% UNK-s in ../data/test 
Number of parameters is 16365383 
Dev set Test set 

PUNCTU
ATION 

PRECISI
ON RECALL 

F-SCOR
E 

PUNCTU
ATION 

PRECISI
ON RECALL 

F-SCO
RE 

,COMMA 68 57,59 62,3 ,COMMA 68,5 57,49 62,5 
.PERIOD 63,6 29,7 40,5 .PERIOD 59,9 27 37,3 
?QUESTI
ONMARK 44,1 16,8 24,3 

?QUESTI
ONMARK 53,8 17,8 26,8 

!EXCLAM
ATIONM
ARK 28,59 1,6 3 

!EXCLA
MATION
MARK 32,4 2,4 4,39 

:COLON 57,49 5 9,1 :COLON 50 5,3 9,5 
-DASH 41,09 9,2 15,1 -DASH 46,2 8,7 14,7 
Overall 66,1 43,2 52,3 Overall 66,1 42,6 51,8 

Err: 12,67% Err: 12,95% 
SER: 65,5% SER: 66,2% 

Model_punct_fasttext_h256_lr0.02.pcl 
Vocabulary size: 48465 
9.32% UNK-s in ../data/train 
13.66% UNK-s in ../data/dev 
13.74% UNK-s in ../data/test 



Продовж. таблиці 4.2.7 

 

Модель 8 – LexVec ембединги Уберкорпусу зі спрощеною пунктуацією 

Punctuator2 дає можливість спростити пунктуацію, замінивши тире та дві         

крапки на кому, крапку з комою і знак оклику на крапку. Результати були             

несподіваними, адже така ж модель із повною пунктуацією дала найкращі          

результати, а ця модель дала гарні результати на всьому матеріалі (окрім           

достовірності (precision) на знаку питання, що негативно вплинуло на ввесь          

результат і зробило цю модель найгіршою). Важко сказати, що саме вплинуло           

на таку поведінку моделі, адже знак питання не було змінено під час спрощення             

пунктуації, та й модель до цього завжди віддавала перевагу достовірноті, а не            

повноті, на відміну від цієї ітерації. 

 

Таблиця 4.2.8 – Ефективність моделі 8 
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Number of parameters is 16644383 
Dev set Test set 

PUNCTU
ATION 

PRECISI
ON 

RECAL
L 

F-SCOR
E 

PUNCTU
ATION 

PRECISI
ON 

RECAL
L 

F-SCO
RE 

,COMMA 70,89 52,1 60,09 ,COMMA 71,3 51,5 59,8 
.PERIOD 54 37,4 44,2 .PERIOD 51,4 34,9 41,6 

?QUESTI
ONMARK 52,1 11,89 19,4 

?QUESTI
ONMAR
K 47,19 9,8 16,2 

!EXCLAM
ATIONM
ARK 33,3 3 5,4 

!EXCLA
MATION
MARK 25,5 2,6 4,7 

:COLON 66 7,1 12,8 :COLON 50 5,5 9,9 
-DASH 62,5 5,2 9,7 -DASH 58,8 5,1 9,4 
Overall 65,3 42 51,1 Overall 64,6 41 50,2 

Err: 13,02% Err: 13.4% 
SER: 67,3% SER: 68.5% 

Model_ubercorpus_lexvec_3_punct_h256_lr0.02.pcl 



 

Модель 9 – fastText ембединги зі спрощеною пунктуацією 

Ця модель тренувалася паралельно з попередньою моделлю, тому не було          

відомо про таку низьку ефективність моделей зі спрощеною пунктуацією. Після          

таких результатів було вирішено не проводити тренування моделей зі         

спрощеною пунктуацією. 

 
Таблиця 4.2.9 – Ефективність моделі 9 
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Vocabulary size: 47535 
10.59% UNK-s in ../data/train 
14.77% UNK-s in ../data/dev 
14.83% UNK-s in ../data/test 
Number of parameters is 16364612 
Dev set Test set 

PUNCTU
ATION 

PRECISI
ON RECALL 

F-SCOR
E 

PUNCTU
ATION 

PRECISI
ON RECALL 

F-SCO
RE 

 
,COMMA 75,4 45,6 56,8 ,COMMA 75,7 45,4 56,69 
.PERIOD 55,6 37,7 44,9 .PERIOD 52,7 35,19 42,19 
?QUESTI
ONMARK 0,3 53,5 0,6 

?QUESTI
ONMARK 0,3 55,2 0,6 

Overall 8,4 43,3 14,09 Overall 8,3 42,4 13,09 

Err: 91,61% Err: 91,7% 

SER: 473,4% SER: 468,8% 

Model_fasttext_3_punct_h256_lr0.02.pcl 
Vocabulary size: 48465 
9.32% UNK-s in ../data/train 
13.66% UNK-s in ../data/dev 
13.74% UNK-s in ../data/test 
Number of parameters is 16643612 
Dev set Test set 

PUNCTU
ATION 

PRECISI
ON 

RECAL
L 

F-SCOR
E 

PUNCTU
ATION 

PRECISI
ON 

RECAL
L 

F-SCO
RE 



Продовж. табл. 4.2.9 

 
Моделі 10 і 11 – GloVe i word2vec ембединги Уберкорпусу 

Несподіваними виявилися і результати цієї моделі, особливо після успіху         

LexVec i fastText. У зв’язку з такою різницею в ефективності моделей, можна            

зробити припущення, що це викликано відсутністю токена завершення        

сегменту тексту (документу, абзацу), <\S>, і токена для слів, що не ввійшли до             

словника,  <UNK>, у GloVе і word2vec (на відміну від LexVec і fastText). 

 
Таблиця 4.2.10 – Ефективність моделі 10 
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,COMMA 14,49 0,1 0,1 ,COMMA 18,3 0,1 0,2 
.PERIOD 48,5 46,4 47,4 .PERIOD 46,5 44,3 45,4 
?QUESTI
ONMARK 1,3 26 2,6 

?QUESTI
ONMARK 1,4 27,4 2,6 

Overall 19,2 15,4 17,01 Overall 18,4 14,6 16,03 

Err: 19,72% Err: 20,1% 

SER: 101,9% SER: 102,8% 

Model_ubercorpus_glove_h256_lr0.02.pcl 
Vocabulary size: 47535 
10.59% UNK-s in ../data/train 
14.77% UNK-s in ../data/dev 
14.83% UNK-s in ../data/test 
Number of parameters is 16365383 
Dev set Test set 

PUNCTUATI
ON 

PREC
ISION 

RECA
LL 

F-SCO
RE 

PUNCTUAT
ION 

PRECI
SION 

RECA
LL 

F-SCO
RE 

,COMMA 0 0 0 ,COMMA 50 0 0 
.PERIOD 0 0 0 .PERIOD 0 0 0 
?QUESTION
MARK 0 0 0 

?QUESTION
MARK 0 0 0 

!EXCLAMA
TIONMARK 0 0 0 

!EXCLAMA
TIONMARK 0 0 0 



Продовж. Таблиці 4.2.10 

 
Таблиця 4.2.11 – Ефективність моделі 11 

 

Повну зведену таблицю, а також окрему таблицю та графік ефективності          

моделей на тестовій вибірці можна подивитися в Додатку 2.  
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:COLON 0 0 0 :COLON 0 0 0 
-DASH 0 0 0 -DASH 0 0 0 
Overall nan 0 nan Overall 13.3 0 0 

Err: 19,35% Err: 19,56% 

SER: 100,0% SER: 100,0% 

Model_ubercorpus_glove_h256_lr0.02.pcl 
Vocabulary size: 47535 
10.59% UNK-s in ../data/train 
14.77% UNK-s in ../data/dev 
14.83% UNK-s in ../data/test 
Number of parameters is 16365383 
Dev set Test set 

PUNCTUATI
ON 

PREC
ISION 

RECA
LL 

F-SCO
RE 

PUNCTUAT
ION 

PRECI
SION 

RECA
LL 

F-SCO
RE 

,COMMA 73,4 50,4 59,69 ,COMMA 74,2 49,9 59,69 
.PERIOD 50,3 35,9 41,9 .PERIOD 48,5 33,4 39,5 
?QUESTION
MARK 0 0 0 

?QUESTION
MARK 0 0 0 

!EXCLAMA
TIONMARK 0 0 0 

!EXCLAMA
TIONMARK 0 0 0 

:COLON 0 0 0 :COLON 0 0 0 
-DASH 50 0,7 1,3 -DASH 28,59 0,2 0,4 
Overall 65,5 39,8 49,5 Overall 65,6 38,9 48,9 

Err: 13,12% Err: 13,3% 

SER: 67,8% SER: 68,0% 



ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

1. Було зібрано експериментальну вибірку, датасет, який у фінальному        

варіанті препроцесингу складається з 1 217 443 токенів (зі знаками          

пунктуації), 1 024 639 токенів (без знаків пунктуації), із них 124 592            

унікальних. Кількість незнайомих слів (UNK-токенів) була в межах 7-10% у          

тренувальній вибірці і 12-15% у калібрувальній і тестовій вибірках.  

2. Було натреновано 11 моделей на базі інструментарію Punctuator2. 

3. Найкращий результат показала модель 6 – LexVec ембединги        

Уберкорпусу, яка має F-міру 51,8%, Err – 12,95%, SER – 66,2% на тестовій             

вибірці. 

4. Ефективність моделі найбільше залежить від препроцесингу:      

токенізації, видалення “текстового сміття”, спрощення та уніфікування       

пунктуації. 

5. Ефективність моделі також залежить від способу представлення       

даних: модель на ембедингах працює значно краще, ніж безпосередньо на          

тексті тексті.  

6. Ефективність моделі на ембедингах доволі сильно залежить від        

наявності спеціальних токенів завершення сегменту тексту (документу,       

абзацу) та невідомого токену, </S> i <UNK> відповідно. 
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ВИСНОВКИ 

Автоматичне розставляння пунктуації в послідовності слів та визначення        

меж речень є важливим етапом багатьох систем обробки природної мови, як           

письмової, так і усної, зокрема, в системах автоматичного розпізнавання         

мовлення. У цій роботі було проаналізовано пунктуацію української мови та          

розглянуто можливість створення системи для автоматичного розставляння       

пунктуації в текстах-результатах розпізнавання українського мовлення. І хоча        

розвиток технологій прогнозування пунктуації перебуває на початковому етапі,        

за результатами експериментальних досліджень, проведених у межах цієї        

роботи, можна зробити ряд висновків. 

Під час аналізу системи пунктуації української мови було встановлено         

проблеми створення програми автоматичного визначення пунктуації, а саме те,         

що здебільшого пунктуація української мови залежить від       

структурно-семантичного складу висловлювання. Цей факт ускладнює      

можливість використання класифікаторів, заснованих на правилах, тому       

необхідно використати підходи машинного навчання, які реалізовані, зокрема, в         

інструментальному засобі Punctuator2. 

На підставі серії експериментальних досліджень визначено, які       

властивості препроцесингу тексту покращують результати моделей, а які        

навпаки – погіршують їх. Зокрема, до властивостей препроцесингу, які         

покращують результати моделей, віднесено заміну числових токенів у текстах         

на спеціальний токен <NUM>, токенізацію лапок і представлення слів у          

векторному просторі, тобто ембединг. 

До властивостей препроцесингу, які погіршують результати моделей,       

можемо віднести прибирання чи уніфікацію лапок, заміну чисел, які написані          

літерами, на спеціальний токен <NUM>, суттєве звуження множини знаків         

пунктуації та відсутність ембедингів для токенів завершення сегменту тексту         

(документу, абзацу) та невідомого слова, </S> і <UNK>, відповідно, при          

представленні слів у векторному просторі. 
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Досягнута ефективність для найкращої моделі – LexVec, ембединги        

Уберкорпусу (модель №6) – у порівнянні з базовою моделлю дає змогу           

автоматично перетворювати результати розпізнавання мовлення на текст з        

пунктуацією, яка полегшує сприйняття інформації людиною та сприяє        

використанню такого тексту для автоматизованого формування стенограм, в        

задачах семантичного парсингу, побудови систем “запитання-відповідь”,      

машинного перекладу тощо. 

У майбутньому планується додати до моделей інформацію про частини         

мови, що в таких системах зазвичай підвищує ефективність [15]. Вивчення          

перспектив моделювання інтонаційного принципу для визначення розділових       

знаків також є цікавим предметом майбутніх досліджень. Також планується         

провести експерименти з технічними налаштуваннями моделі і, можливо,        

розробити власний інструментальний засіб.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

Посилання на датасет, моделі та результати експериментального 

дослідження 

 

Масив текстів: 

https://drive.google.com/drive/folders/12JzP_uTs0ecSTS8j-b0bwRolVVEoYo

5S?usp=sharing 

 

Загальний датасет: 

https://drive.google.com/drive/folders/12JzP_uTs0ecSTS8j-b0bwRolVVEoYo

5S?usp=sharing 

  

Таблиця із загальними характеристиками моделей 

Таблиця є досить великою, тому було прийнято рішення завантажити її в           

окремий файл. Отримати цей файл можна за посиланням:         

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fVJxLQuELLGtJvYOuK3LCzrpTfaxXRjm

PCbiw2EnAQk/edit?usp=sharing 

У верхній таблиці наведена інформація про всі натреновані моделі, їхні          

характеристики та результати. Кольорові клітинки з назвою моделі означають,         

що зміни, зроблені в цій моделі потрібно або залишити (зелений колір), або            

відмовитися від них (червоний колір). 

Нижче також наведена спільна таблиця і графік із загальними         

результатами для тестової вибірки для кращої візуалізації результатів. 

 

Готові моделі: 

https://drive.google.com/drive/folders/1C2zTz9DNHoFDLoV89dL3ymi_27RI

5zC5?usp=sharing 
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Додаток 2 

Програма розподілу вибірок 

 
make_train_dev_test.ру 
##################### FIRST STAGE ####################### 

import os, re 
from random import shuffle 
 

import docx2txt 
 

 

data = "" 
path = "./texts/" 
dirs = ["add/", "good/", "so-so/", "child_lit/"] 
with os.scandir("./Тексти") as entries: 
    for entry in entries: 
        MY_TEXT = docx2txt.process(entry) 

with open("./texts/child_lit/"+entry.name[:-4]+"txt", "w",    

encoding="utf-8") as file: 
            file.write(MY_TEXT) 

for directory in dirs: 
    full_path = path + directory 

    with os.scandir(full_path) as entries: 
        for entry in entries: 

with open(full_path + entry.name, "r",      

encoding="utf-8") as file: 
if full_path.endswith("good/") or    

full_path.endswith("so-so/"): 
data += re.search(r"(?<=<body>).*(?=</body>)",    

file.read(), flags=re.DOTALL).group(0) 
                data += file.read() 

 

data = data.split("\n") 
shuffle(data) 

data = "\n".join(data) 
data = data.split(" ") 
 

len_data = len(data) 
index = int(round(len_data * 0.8)) 
 

while data[index][-1] not in ".?!": 
    index += 1 
index += 1 
train = data[:index] 

index2 = int((len_data - index) / 2) + index 
while data[index2] not in ".?!": 
    index2 += 1 
index2 += 1 
test = data[index: index2] 

dev = data[index2:] 

path = "./preprocessed/" 
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with open(path + "data.train.txt", "w", encoding="utf-8") as file: 
    file.write(" ".join(train)) 
with open(path + "data.test.txt", "w", encoding="utf-8") as file: 
    file.write(" ".join(test)) 
with open(path + "data.dev.txt", "w", encoding="utf-8") as file: 
    file.write(" ".join(dev)) 
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Додаток 3 

Фрагмент коду програми препроцесингу 
 

text = text.strip() 

text = text.upper() 

 

# заміна поганих знаків 

text = re.sub(r"\(.+?\)", "", text, flags=re.M) 
text = re.sub(r"^РОЗДІЛ .+$", "", text, flags=re.M) 
text = re.sub(r"^\d+$", "", text, flags=re.M) 
text = re.sub(r"<d>–.+(?<=\.)", "", text, flags=re.M) 
text = text.replace("©", "") 
text = text.replace("1+1", "1") 
text = re.sub(r"http.*?\.ua", r"\n", text, flags=re.M) 
text = re.sub(r"\n\n+", r"\n", text, flags=re.M) 
text = re.sub(r"\d-\w", "<NUM>", text, flags=re.M) 
 

text = " ".join(tokenize.simple_word_tokenize(text))  # tokenize 
text = ultimate_preprocessing.unify_dashes(text) 

text = ultimate_preprocessing.unify_quotes(text) 

text = ultimate_preprocessing.unify_apostrophes(text) 

text = text.replace(", —", ",") 
text = text.replace("? —", "?") 
text = text.replace("...", ".") 
text = text.replace("?—", "?") 
text = re.sub(r"^— ", "", text) 
text = re.sub(r"\s\s+", " ", text, flags=re.M) 
text = re.sub(r"<.+?>", r"", text, flags=re.M) 
text = re.sub(r"^[0-9IXVХІ]+[.)][0-9]*([.]|[0-9XVIХІ])*\)?", r"",    

text, flags=re.M) # прибираємо пункти 
text = text.replace(" — ", " -DASH ") 
text = re.sub(r"(\. \d+ )+\.\d?", ".", text, flags=re.M) 
text = re.sub(r"\d+ : \d+", "1", text, flags=re.M) 
text = text.replace("%", " ВІДСОТКІВ") 
text = text.replace("№", "НОМЕР ").replace('■', "") 
text = text.replace("$", "") 
text = re.sub(r"\d+-\d+", "1", text, flags=re.M) 
text = re.sub(r"\w+-\d+ ", "1 ", text, flags=re.M) 
text = re.sub(r"\d+-\w+", "1", text, flags=re.M) 
text = re.sub(r"^ \.", r"", text, flags=re.M) 
text = re.sub(r"\d+ *\d+", "<NUM>", text, flags=re.M) 
text = re.sub(r"\.( \.)+", ".", text, flags=re.M) 
text = re.sub(r" [XVI]+ ", " 1 ", text, flags=re.M) 
text = text.replace("\\", "") 
text = text.replace("…", "") 
text = re.sub(r"^§.+$", "", text, flags=re.M) 
text = text.replace(",\n", ".\n") 
text = text.replace("\t", " ").replace("•", "").replace("|", "") 
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Додаток 4 

Програма для статистичного підрахунку 

 

import os, re 
from preprocessing import punct 
info = {} 

path = "./data_dir1/" 
c = 0 
t = 0 
with os.scandir(path) as entries: 
    for entry in entries: 

with open(path + entry.name, "r", encoding="utf-8") as        

file: 

            data = file.read() 

 

        tokens = re.split(r"\s|\n", data) 
 

        for token in tokens: 
            if token not in info.keys(): 
                info[token] = 1 
            else: 
                info[token] += 1 
 

# caluculate statistics 

 

print("Number of tokens including punctuation: ",      

sum(info.values())) 
print("Number of tokens not including punctuation: ", sum([v for         

k, v in info.items() if k not in punct.values()])) 
print("Number of unique tokens: ", len(info)) 
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АНОТАЦІЯ 

Назва конкурсної роботи: “Автоматичне визначення пунктуації для       

систем перетворення українського мовлення на текст”. 

У роботі висвітлюється проблема створення системи автоматичного       

розставляння пунктуації у несегментованому тексті для української мови за         

допомогою машинного навчання без учителя.  

Актуальність дослідження: подальша обробка текстів-результатів     

розпізнавання без знаків пунктуації є майже неможливою. Пунктуація,        

по-перше, значно підвищує читабельність тексту [34]. По-друге, вона підвищує         

результативність багатьох типів робіт із розпізнаним текстом — семантичним         

парсингом, побудовою систем «запитання-відповідь», машинним перекладом та       

ін. [38]. 

Мета дослідження: метою цього дослідження є створення системи        

автоматичного визначення та розставляння пунктуаційних знаків у текстах (за         

допомогою інструментального засобу Punctuator2), які ми отримуємо в        

результаті роботи системи розпізнавання мовлення. 

Об’єкт дослідження: система української пунктуації. Предмет      

дослідження: можливість автоматизації розставляння пунктуаційних знаків у       

текстах-результатах розпізнавання українського мовлення за допомогою      

інструментальних засобів із відкритим кодом.  

Матеріал: корпус БРУК [3], а також 16 текстів художньої літератури для           

дітей (див. Додаток 1).  

Методи дослідження: статистичні методи для визначення якості       

отриманої моделі, емпіричні методи – експериментування з налаштуваннями        

моделі та вхідними даними як спосіб покращити ефективність моделі (опис,          

порівняння, експеримент), метод машинного навчання. 
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Інформаційна база дослідження: мова програмування Python та її        

бібліотеки (random [25], pymorphy2 [27], re [26], os [20]); інструментальний          

засіб із відкритим кодом Punctuator2 [21] . 

Загальна характеристика наукової роботи: робота складається зі       

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури, чотирьох        

додатків. 

У Вступі висвітлено актуальність, мету, завдання, методи й інформаційну         

базу дослідження. 

У першому розділі “Пунктуація” проаналізовано систему пунктуації       

української мови. 

У другому розділі “Машинне навчання: класифікатори. Метрики       

машинного навчання” досліджуються метрики машинного навчання, які       

будуть використані в експериментальній частині роботи, а також описуються         

відомі нам інструментарії з відкритим кодом для створення моделей         

автоматичного розставляння пунктуації. 

У третьому розділі “Вектори слів як спосіб репрезентації речення”         

описуються ембединги. А також надається інформація про ембединги для         

української мови, які можна знайти в вільному доступі. 

Четвертий розділ “Експериментальне дослідження. Передбачення     

знаків пунктуації в еталонних текстах без сегментації на речення” є          

експериментальною частиною конкурсної роботи. У ньому детально описується        

використання інструментарію Punctuator2 для створення моделей для       

розставляння пунктуації в несегментованому тексті, а також аналізуються        

властивості препроцесингу, релевантні для покращення результатів моделей. 
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