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Хураангуй— Текст ангилах үндсэн зорилго нь тухайн
мэдээг тодорхой ангилалд хамааруулан ангилах, тодорхой
баримт бичигт харгалзуулна. Энэхүү судалгааны ажилд
Байесийн ангилагч ашиглан Монгол текстийг агуулгаар нь
ангилах туршилт хийсэн. Бид 10 ангилал тус бүрээр
сургалтын корпус үүсгэсэн. Өнөөг хүртэл Монгол текст дээр
энэхүү аргыг туршсан судалгааны ажил хийгдэж байгаагүй
тул шинэлэг сэдэв юм.

http://www.shuud.mn/

Эдгээр сайтуудад нийтлэг ашиглагдаж буй мэдээний
дараах 10 ангилалыг сонгон авлаа. Үүнд:
1. Боловсрол
2. Гэмт хэрэг
3. Дэлхийд
4. Нийгэм
5. Соёл урлаг
6. Спорт
7. Улс төр
8. Шар мэдээ
9. Эдийн засаг
10. Эрүүл мэнд зэрэг болно.

Түлхүүр үгс — Текстийн ангилал, Байесийн ангилагч,
корпус

I.

УДИРТГАЛ

Мэдээллийн
олон
хэрэгслүүдийн
нэг
болох
интернэтийн цахим хаягнаас өөрт хэрэгтэй мэдээ,
мэдээллийг хайж олох нь сүүлийн үед хүндрэлтэй
асуудлуудын нэг болсон.
Одоо ихэнх байгууллага, компаниуд болон хувь хүн
өөрийн гэсэн цахим хаяг, цахим хуудастай болсон бөгөөд
хүмүүсийн хэрэглээг интернэтгүйгээр төсөөлөхийн
аргагүй. Түүнийхээ хэрээр мэдээллийн сан хязгааргүй
ихээр өсөн нэмэгдэж байна. Эдгээр цахим хаягт оруулж
буй мэдээллүүдийг ижил төрлөөр нь ангилан, нэгтгэхэд
цаг хугацаа болон санхүү, хүн хүчний хувьд их ажил
шаардах нь тодорхой.

Мэдээний ангилалыг сургах корпус үүсгэхэд материал
хангалттай олдсон. Сургалтын корпусын параметрүүдээ
http://news.gogo.mn/-ний мэдээн дээр тулгуурлан сонголоо.
Мэдээг ангиласнаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэх
боломжтой. Үүнд:

Энэхүү их ажлыг хөнгөвчлөхийн тулд цахим хуудсанд
шинээр оруулж буй мэдээ мэдээллийг ангилал тус бүрт нь
корпус үүсгэн, сургаж, түүнийг тохирох ангилалд ангилах
нь дэвшилтэт арга юм.

-

Тухайн мэдээ ямар ангилалд хамаарч байгааг мэдэх

-

Тухайн мэдээнд юуны талаар өгүүлснийг мэдэх

Энэхүү сэдвээр Монголд өнөөг
судалгааны ажил байхгүй байна.

хүртэл

хийсэн

Гадаадад дараах нилээн хэдэн судалгааны ажил
хийгдсэн байна. Тухайлбал:

Мэдээний ангилалыг сонгохдоо Монгол улсын
хэмжээнд ашиглагдаж буй мэдээний портал сайтуудыг
харьцуулсан үзэж сонгосон. Тухайлбал:

Текстийг ангилагч (Jelinek et al., 1994, Magerman, 1995)ийн SDT-д үндэслэсэн дүрмийн задлан шинжлэгчийн нэг
хэсэг юм. Wall Street сэтгүүл дээр 96.5%-ийн
амжилттайгаар ажилласан нь (Мagerman, 1995) уг
өгүүлэлд ашигласан аргынхтай адил юм. Гэвч дээр
өгүүлснээр SDT арга нь өгөгдлийн хуваагдлын эсрэг үгийн
олонлогийг (Brown et al., 1992) байгуулахыг шаарддаг ба
өгөгдөл хуваагдах үзэгдлийг багасгахын тулд өргөтгөсөн
тэгшлэх алгоритмыг хэрэглэдэг. Хамгийн их энтропийн
арга нь SDT-гийн адил өгөгдлийг рекурсээр хуваадаггүй
тул өгөгдөл хуваагдлаас үүсэх найдваргүй тоон
үзүүлэлтээс зайлсхийж чаддаг. Иймд үгийн олонлогийг

http://news.gogo.mn/

http://www.news.mn
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хэрэглэх шаардлагагүй байдаг ба энгийн хязгаарлалт тавих
аргаар тэгшлэхэд ижил амжилттайгаар ажилладаг.
TBL нь статистик биш арга бөгөөд мөн л олон тооны
хувьсагчийг
ашиглан
нийт
үгийг
96.5%-ийн
амжилттайгаар, шинэ үгийг 85%-ийн амжилттайгаар
ангилдаг (Brill 1994). TBL дэх ойр орших үгсийн дүрслэл
нь энэ өгүүллийн загварынхтай адил ба TBL-ийн шинэ
үгийн дүрслэл нь манай загварын дүрслэлийн өргөтгөсөн
олонлог юм. TBL нь магадлалын загвар биш учраас ямар
нэг тархалт ашиглахгүй тул MaxEnt-ийн адил өөр том
загварын модуль болон ажиллах боломжгүй юм. Хамгийн
их энтропийн арга нь ангилах ямар ч шийдвэрийн хувьд
магадлалыг тооцоолж чадах ба энэ мэдээллийг ашиглан
нэр үгийн бүлгийг болон дүрмийн модыг байгуулах зэрэгт
ашиглах боломжтой (Jelinek et al., 1994, Magerman, 1995).

(b) Таамаглах

Параметр
Сэдэв

Зураг 1. Автомат ангилагчын мэдээ таних сургалтын
машины ерөнхий дараалал

Корпус үүсгэн сургалтын олонлог болон туршилтын
олонлогуудыг оруулна.

Гадаад орнуудад хийгдээд нилээдгүй хугацаа өнгөрч,
түүнийгээ даган амжилтын хувь болон боломжууд нь
өссөөр байгаа юм. Иймээс Байесийн ангилагч ашиглан
Монгол текстийг агуулгаар нь ангилах чиглэлийн
судалгааны ажлын анхны туршилт юм.

II.

Ангилагчын загвар

Параметр
тодорхойлогч

Оролт

Корпус
Сургалтын
олонлог

Тестийн
олонлог

БАЙЕСИЙН АНГИЛАГЧ АШИГЛАН ТЕКСТИЙГ
АНГИЛАХ НЬ
Зураг 2. Ангилагчийн сургалтын
корпусын зохион байгуулалт

Ангилагч нь өгөгдсөн текстийг зөв ангилал руу сонгон
оруулах ёстой. Харин олон мэдээг ангилахдаа тодорхой
дэс дарааллын дагуу ангилдаг.
Байесийн ангилагчын дүрэм:
D гэсэн өгөгдлийн олонлог болох
ангилал руу ангилахдаа:

Сэдэв

) –г

𝑐

𝑐𝑗
𝑐

...

Зураг 3. Ангилагчын сүлжээний граф

График 3-т үзүүлсэний дагуу орсон текстийн өгөгдлөөс
таних магадлалыг томъёогоор дүрсэлвэл:

=

(2)

(1)
P(ПАРА) =∑

(3)
(4)

(a) Сургах
Сэдэв

Оролт

Параметр
тодорхойлогч

(5)

Машины
сургалтын
алгоритм

(6)
(7)

Параметр
ПАРА
СЭД
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МОНГОЛ МЭДЭЭНД ТЕКСТИЙН АНГИЛАЛ АШИГЛАСАН

хураалтын ажлын хүрээнд сонгуулийн 80 хэсэгт 1500
гаруй хүн ажиллаж байгаа юм байна. Мөн сонгуульд
зориулан Монгол улсын УИХ-аас 59 сая төгрөгийн
төсвийг батласан тухай тойргийн хорооны дарга
М.Баасандорж хэлж байлаа. СХД-ийн Тамгын газар, 26-р
тойргийн
хорооноос
нийт
Сонгинохайрханчуудад
сонгуульдаа идэвхтэй оролцохыг уриаллаа. Санал
хураалтад хувь заахгүй бөгөөд нийт санал өгсөн ирцээс
хамгийн их санал авсан нь УИХ-ын гишүүн болох юм. >>

ТУРШИЛТЫН ҮР ДҮН

Мэдээний 10 ангилал тус бүрээр 20, нийт 200 мэдээ
бүхий сургалтын корпус үүсгэлээ. Энэхүү корпус дээр
үндэслэн дараах График 4-т дүрсэлсэн дарааллын дагуу
туршилтыг хийлээ.
(a) Сургах
Сэдэв

Оролт

Параметр
тодорхойлогч

Байесийн ангилагчын мэдээ таних програмыг
ажиллуулвал дараах үр дүнд хүрч байна:
Програмын таних магадлал: 0,53
А-Агуулагдаж буй байдал

Байесийн
сургалтын
алгоритм

Текст

Текст
аж
байна
Монгол
УИХ
...

(b) Таамаглах
Оролт

Параметр
тодорхойлогч

Байесийн
ангилагчын загвар

Үнэн
Худал
Худал
Худал
Үнэн
Үнэн
...

Сэдэв1

Сэдэв2

А1

А2

Гэмт хэрэг
Дэлхий
Улс төр
Улс төр
...

Улс төр
Улс төр
Нийгэм
Эрүүл мэнд
...

4.5
4.5
4.4
3.4
...

1.0
1.0
1.0
1.0
...

Текст
Хүснэгт 1. Өгөгдсөн мэдээнд хамгийн их тохиолдож буй текст
Сэдэв

Корпусын нийт 200 мэдээнд орсон хамгийн их агуулагдаж
буй эхний 20 текстийг Хүснэгт 2-т харууллаа.
А-Агуулагдаж буй байдал

Зураг 4. Байесийн ангилагчын мэдээ таних сургалтын
машины ерөнхий дараалал

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Параметр тодорхойлогчыг def document_features гэсэн
функцээр илэрхийлсэн. Тодруулбал:
def document_features(document):
document_words = set(document)
features = {}
for word in word_features:
features['contains(%s)'
% word] = (word in document_words)
return features
Жишээгээр Байесийн ангилагчын мэдээ таних сургалтын
машины ерөнхий дарааллыг харуулвал:
Оролтын жишээ мэдээ:
<< СОНГИНОХАЙРХАНЧУУД НЯМ ГАРАГТ СОНГОЛТОО ХИЙНЭ
УИХ-ын сонгуулийн 26-р тойргийн дахин санал хураалт
энэ сарын 14-ний ням гарагийн 07.00-20.00 цагийн
хооронд явагдана. Энэ тойрогт АН-аас Л.Эрхэмбаяр,
МАН-аас Д.Сумъяабазар нар нэр дэвшиж буй.
Дахин санал хураалтад бэлтгэх ажлын хүрээнд өчигдөр
бүх хэсэгт туршилтын санал хураалт явуулжээ.
Үүнд 1600 хүн оролцож, бүх автоматжуулсан машин
хэвийн ажилласан байна. Тус тойрогт өнгөрсөн
сонгуулийн, тодруулбал 2012 зургадугаар сарын 28-ны
санал хураалтын нэрсийн хавтгайгаар хүний тоог авч буй
бөгөөд нийт 179824 сонгогчийн нэрсийн жагсаалтыг
хэсгүүдэд тараасан аж. Дахин сонгуулийн санал

Текст
УИХ
энэ
эрүүл
газар
хоёр
харин
бөгөөд
болно
жил
уу
гэдэг
мэндийн
хүн
эх
нь
юм
мянган
хувьд
эмнэлгийн
дарга
...

Сэдэв1
Улс төр
Эдийн засаг
Эрүүл мэнд
Боловсрол
Улс төр
Нийгэм
Шар мэдээ
Соёл урлаг
Соёл урлаг
Соёл урлаг
Соёл урлаг
Эрүүл мэнд
Эрүүл мэнд
Боловсрол
Эдийн засаг
Эдийн засаг
Дэлхий
Эдийн засаг
Эрүүл мэнд
Улс төр
...

Сэдэв2
Эдийн засаг
Дэлхий
Нийгэм
Нийгэм
Эрүүл мэнд
Шар мэдээ
Нийгэм
Эдийн засаг
Эдийн засаг
Эдийн засаг
Нийгэм
Нийгэм
Нийгэм
Улс төр
Дэлхий
Дэлхий
Эдийн засаг
Нийгэм
Улс төр
Соёл урлаг
...

A1
5.7
4.9
4.4
4.4
3.4
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.6
3.6
3.6
3.5
3.5
3.5
3.5
3.3
3.3
3.1
...

A2
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
...

Хүснэгт 2. Хамгийн их агуулагдаж буй текст

Судалгааны сургалтын корпусыг алхам алхамаар
нэмэгдүүлэх бүрт Байесийн ангилагчын мэдээ танилт
өсөлт болон бууралттай байсан. Харин корпусын хэмжээ
180 болсоны дараагаар өсөх хандлагатай болсон.
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[3]
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[4]
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[6]
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0
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График 1. Байесийн ангилагчын мэдээ танилт корпусын
хэмжээнээс хамаарч буйг магадлалын харьцуулалт

[9]
[10]

ДҮГНЭЛТ

[11]

Судалгааны ажлыг товч дүгнэвэл:

[12]

IV.











Монголын мэдээний портал сайтууд мэдээг
ангилахдаа
оператор
буюу
хүний
тусламжтайгаар
ангилдаг.
Энэхүү
текст
ангилагчийг бодитоор ашиглавал цаг хугацааг
хэмнээд зогсохгүй тодорхой ажилтнуудын орон
тоог багасгах болон байгууллагын хүний
нөөцийн зардлыг бууруулах боломжтой юм.

[13]

[14]

Судалгааны ажлыг явуулахад мэдээний сайтууд
дээрхи мэдээлэлд үг үсгийн алдаа, ялангуяа нэг
үгийг дунд нь зайтай бичсэнээс тухайн үгийг
програм хоёр үг гэж таних, ижил үгийг ялгаатай
бичсэнээс ялгаатай үг гэж таних зэрэг асуудлууд
нь хүндрэл учруулсан. Үүнээс гадна монгол
кирилл
үсэг
програмчлалын
хэл
дээр
танигдахгүй байсан тул галиглах асуудалд ч мөн
цаг хугацаа ихээхэн зарцуулсан билээ.

[15]

[16]

[17]

Корпусын хэмжээг нэмэгдүүлсэнээр тесктийн
ангилал
таних
магадлалыг
өндөрсгөх
боломжтой.

[18]

Цаашид текстийн ангилагч ашиглан мэдээг
таних асуудал дээр тулгуурлан ойролцоо
мэдээллийг санал болгох дараагийн судалгааг
үргэлжлүүлэн судална.

[19]
[20]

Дараагийн судалгаанд хэлний загварын паттерн
дээр суурилсан ангилагчийн аргыг ашиглана.
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