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 РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа включает в себя 68 страниц, 5 рисунков, 1 таблицу, 77 

источников. 

Ключевые слова: семантическая интерпретация текста, автоматическое 

извлечение информации из текста, информационный поиск, публицистические 

тексты, язык программирования Python, алгоритм поиска ключевых слов. 

Цель исследования: выявить возможности семантической интерпретации 

текста формально-языковыми средствами.   

Задачи исследования: систематизация методов семантической 

интерпретации текста,  разработка оригинального алгоритма поиска ключевых 

слов и установления соответствия текста избранной тематике. 

Объект исследования: семантическое структурирование языковых данных 

в среде массово-информационного дискурса.  

Предмет исследования: семантическое структурирование информации и 

выделение ключевых слов. 

Во введении к дипломной работе обоснована актуальность темы по 

перспективам в развитии прикладной лингвистики. В данной работе были 

использованы методы изучения, теоретического анализа и обобщения научно-

исследовательской литературы о семантическом анализе, семантической 

интерпретации и информационном поиске. 

В первой главе рассматривается классификация жанров массово-

информативного дискурса, классификация систем аналитической обработки 

информации, проведен обзор литературы по теме семантического анализа 

текста. 

Во второй главе проведен обзор формальных языков, раскрываются 

существующие методы анализа текстовых документов и информационного 

поиска. Также были предложены модели семантической интерпретации текстов 

и описан алгоритм поиска ключевых слов и установления соответствия текста 

избранной тематике. 

Предложенный нами алгоритм поиска ключевых слов и установления 

соответствия текста избранной тематике базируется на лексическом методе 

анализа документов.  

В заключении приводятся результаты дипломной и рассматриваются 

области применения разработанного алгоритма для дальнейшего 

использования. 

  



ABSTRACT 

 

The thesis includes 68 pages, 5 drawings, 1 table, and 77 sources. 

Keywords: semantic interpretation, automatic extraction of information, 

information retrieval, publicistic texts, Python programming language, algorithm of 

key words search. 

Aim of research: to reveal possibilities of semantic interpretation of the text 

formal language means.  

Matters of research:  to systematize methods of semantic interpretation of the 

text, and to develop original algorithm of keywords information retrieval and 

establishment of correspondence of the text to the chosen subject. 

Object of research: semantic structuring of linguistic data in sphere of mass-

media discourse.  

Subject of research: semantic structuring data and key words search. 

Relevance of a subject on prospects in development of applied linguistics is 

proved in introduction of the thesis. 

In this work were used methods of studying, the theoretical analysis and 

generalization of research literature on the semantic analysis, semantic interpretation 

and information search were used. 

In Chapter 1 we review the classification of genres of a mass and informative 

discourse, classification of systems of analytical information processing, and also the 

review of literature on a subject of the semantic analysis of the text is provided here. 

In Chapter 2 formal languages, the existing methods of the analysis of text 

documents and information retrieval are reviewed. Also we offered the classification 

of models of texts semantic interpretation and developed the algorithm of keywords 

searching and establishment of correspondence of the text to the chosen subject is 

described. 

The algorithm of keywords searching is based on a lexical method of the 

analysis of documents. This algorithm is prototypical and assumes its further 

verification and development. 

Results of research are given and sphere of the developed algorithm for further 

use is considered in the conclusion. 

  



 

РЭФЕРАТ 

 

 Дыпломная праца ўключае ў сябе 68 старонак, 5 малюнкаў, 1 табліцу, 

77 крыніц. 

Ключавыя словы: семантычная інтэрпрэтацыя, аўтаматычнае выманне 

інфармацыі, інфармацыйны пошук, публіцыстычныя тэксты, язык 

праграмiравання Python, алгарытм пошуку ключавых слоў. 

Мэта даследавання: выявіць магчымасці семантычнай інтэрпрэтацыі 

тэксту фармальна-моўнымі сродкамі. 

Задачамi даследавання з'яўляюцца сістэматызацыя метадаў семантычнай 

інтэрпрэтацыі тэксту, а таксама распрацоўка арыгінальнага алгарытму пошуку 

ключавых слоў і ўстанаўлення адпаведнасці тэксту абранай тэматыцы. 

Аб'ект даследавання: семантычнае структураванне моўных дадзеных у 

асяроддзi масава-iнфармацыйнага дыскурса. 

Прадмет даследавання: семантычная интэрпрэтацыя дадзеных и пошук 

ключавых слоў. 

Ва ўвядзенні да дыпломнай працы абгрунтавана актуальнасць тэмы па 

перспектывах у развіцці прыкладной лінгвістыкі. 

У дадзенай працы былі выкарыстаны метады вывучэння, тэарэтычнага 

аналізу і абагульнення навукова-даследчай літаратуры аб семантычным аналізе, 

семантычнай інтэрпрэтацыі і інфармацыйным пошуку. 

У першай главе разглядаецца класіфікацыя жанраў масава-

інфарматыўнага дыскурсу, класіфікацыя сістэм аналітычнай апрацоўкі 

інфармацыі, праведзены агляд літаратуры па тэме семантычнага аналізу тэксту. 

У другой главе праведзены агляд фармальных моў, раскрываюцца 

існуючыя метады аналізу тэкставых дакументаў і інфармацыйнага пошуку. 

Таксама былі прапанаваны мадэлі семантычнай інтэрпрэтацыі тэкстаў і апісаны 

алгарытм пошуку ключавых слоў і ўстанаўлення адпаведнасці тэксту абранай 

тэматыцы. 

Прапанаваны намі алгарытм пошуку ключавых слоў і ўстанаўлення 

адпаведнасці тэксту абранай тэматыцы грунтуецца на лексічным метадзе 

аналізу дакументаў. Дадзены алгарытм з'яўляецца прататыпiчным і мяркуе 

далейшую яго верыфікацыю і развіццё. 

У заключэннi прыводзяцца вынікі дыпломнай працы і разглядаюцца 

вобласці прымянення распрацаванага алгарытму для далейшага выкарыстання. 

 

 


