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данни по задание на ограничен естествен език  
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Abstract: A methodology for database program generation described on limited natural 

language:  In this paper is present a methodology for creation and service of database structures, using 

program generated modules described on limited natural language.   
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ВЪВЕДЕНИЕ 

С научно-изследователска, практическа и демонстрационна цел в Младежкото 

конструкторско бюро по Интелектуални системи в Русенския университет (1985-

1995г.) бяха разработени  няколко  продукта
[4]

, базиращи се на правила
[3]

, и 

приемащи поставените задачи на естествен език. В групата бяха разработени 

подсистеми за морфологичен и синтактичен анализ
[4]

 на ограничен български език, 

различни продукционни системи, базиращи се на правила, както и семейство 

интерпретатори
[3]

 (с връщане при неуспех), осигуряващи обхождането на мрежите 

със знания (разновидности на мрежи и графи – „семантични мрежи на преходите”). 

Разработваната тематика по създаване на системи за автоматизирано 

проектиране на софтуер и на създаването на интелектуален интерфейс за диалога 

човек-машина е тясно свързана с необходимостта от високо-квалифициран 

персонал за разработка, намаляване на времето за проектиране, разработване и 

тестване, както и с предварителната подготовка на потребителя. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Една от системите, „Интелектуална система за генериране на бази от данни”, 

приема поставено описание на структури и задачи на ограничен естествен език, 

разпознава ги (след морфологичен и семантичен анализ), създава и попълва 

подходящо вътрешно-машинно представяне и на негова основа генерира програмен 

код (в случая - на език Паскал), който създава и обслужва описаните структури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По зададеното условие на задача системата (фиг. 1) извършва морфологичен и 

синтактичен анализ на текста, създава и попълва вътрешно-машинното представяне 

на указаните структури, след което генерира програма на Паскал, реализираща 

зададената в условието функционалност.  

Отправна точка в разработената методика е заданието да се описва от 

потребителя на ограничен естествен (в случая – български) език (ОБЕ). Да се 

„разбере” текстът – това значи той да се преобразува във вътрешно-машинно 

представяне и  да се свърже с базовите знания. Процесът на това преобразуване 

преминава през два етапа: морфологичен анализ и семантичен анализ (синтактичен 
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Фигура 1. ИС за генериране на БД по задание на ОБЕ 
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анализ в случая не се извършва). Входният текст се анализира от система за 

морфологичен анализ, в резултат на което на всяка входна дума се отделя 

основата, получава се основната форма, приписва се морфологична информация 

(позволяваща да се отнесе думата към определена синтактична група), добавя се 

(ако е необходимо) и някаква семантична информация. Цялата тази информация се 

получава в структуриран файл с данни, чиито компоненти са структури с входните 

думи и съответните им характеристики. За морфологичния анализ са необходими 

речници на входните думи, морфологични таблици с корените на думите, списъци с 

афиксите и др. Тази подсистема е реализирана като Система, базираща се на 

правила (СБП). 

След това започва своята работа Подсистемата за семантичен анализ, чиято 

задача е да изясни „смисъла” на входния текст, т.е. – да се получи неговото 

вътрешно-машинно представяне. Най-точно задачата за „разбиране” може да се 

определи по следния начин: 

• формиране на еднозначно представяне на входната дума в термите на 

базовите знания; 

• обединяване на входната дума с базовите знания.  

Семантичната интерпретация трябва да се опира на вътрешния модел на 

предметната област, представена от базата знания. Лесно може да се покаже, че 

синтактически правилна фраза може да не е правилна семантически. Основна 

трудност при работата на тази подсистема се явява анализът на думите за 

многозначност и размитост. Някои използвани принципи за разрешаване на 

многозначността са: 

• избира се интерпретация, съответставаща на част от базата данни с най-

много връзки между върховете; 

• избира се интерпретация, при обединяването на която с базите знания се 

добавя минимално число върхове на дъги; 

• при избора се използва някаква оценка с евристичен характер; 

• запомнят се всички интерпретации и се формира действие за получаване 

на нова информация, отстраняваща многозначността. Такова действие 

може да бъде, например, искане на определена информация от 

ползвателя. 

Поради експерименталния характер на разработката на този етап не са внедрени 

подсистеми за анализ на многозначност и размитости. Не съществуват проблеми в 

случай на нужда такива модули да бъдат допълнително добавяни. 

Подсистемата за семантичен анализ е реализирана също като СБП. На същия 

принцип е построена и подсистемата за генериране на изходния текстов файл 

(декларативна част от програма на Паскал). Тази единност открива възможност да 

се използува общ интерпретатор. Освен това при СБП лесно могат да се добавят 

нови модули с правила, лесно може да се накара системата да трасира пътя, по 

който е минала при вземането на съответното решение. На практика тук има 

обхождане на граф. На базата на евристични подходи е възможно да се предскаже в 

коя част от графа най-вероятно се намира търсеното решение и съответно да се 

избере подходяща стратегия на обхождане,  да се предпочете различен клон.  За 

„рабирането” на поставената задача е реализиран следният подход: структурите 

данни, които системата ще може да реализира,  са представени в паметта чрез 

фреймове
[2]

, а входният текст се интерпретира чрез попълване на фреймовете. 
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Пример:  Нека имаме следния входен текст: 

„Да се създаде масив Алфа. Масивът е с размерност 5 на 10 елемента 

от цял тип.” 

Съответстващият на тези изречения фрейм е показан на фиг. 2.  Характерни 

полета са: име на структурата, тип на структурата, тип на индексите на масива, тип 

на елементите на масива, № на дъщерния фрейм (ако има такъв).  За всяко поле 

съществува булев флаг, показващ дали полето е попълнено. Има и флаг, 

индикиращ завършен фрейм. При анализ на входния текст, семантиката ще попълни 

полетата (табл. 1), както следва: 

Таблица 1 

име: Алфа  

тип: 9 {това е избраният код за типа масив} 

размерност: 2  

тип на индексите на масива: 1..5 

1..10 

 

име на типа на елементите на 

масива:

 

integer 

 

тип на елементите на масива: 1 {това е кодът за цял тип} 

№ на дъщерния фрейм: -1 {т.е. няма такъв} 

флаг за фрейм-родител: 0 {т.е. няма} 

 

На следващ етап подсистемата за генерация на изходния текст ще отбележи в 

частта за декларации в програмата (source-code): 

 

var  alfa: array[1..5, 1..10] of integer; 

       br1, br2 : integer; 

 

Флагът за съществуване на фрейм-родител не е вдигнат, което е указание, че 

това е структурата, която трябва да бъде генерирана. 

Започвайки работа, подсистемата за семантичен анализ проверява (по 

съответния клон от семантичната мрежа на преходите – фиг. 4) дали първото 

изречение е за създаване на структура от данни (главна мрежа). Ако е – вдига 

съответен флаг, с което при започване анализ на следващо изречение по този клон 

не се минава (пести се време за анализ). Системата е настроена да проверява 

първо за създаване на структура (т.е. – точно този клон от семантичната мрежа) по 

интуитивни съображения: в разговорната си реч човек има навика да казва първо 

какво действие да бъде извършено, а след това да описва обекта на това действие.  

фиг. 2  Фрейм МАСИВ 

NAME:String[8]; 

BRDJind:1..10; 

TKSTind:1..10; 

typeInd:array[1..10] of 

  record 

      imeBr:String[7]; 

      tipInd:String[20];

  end; 

nameType:String[11]; 

vidType:0..14;

Nsldstvo:integer; 

FlagEnd:array[1..4] of Boolean; 

FlagCase:array[5..10] of Boolean;

VidFrame:0..14; 

{тип на еленентите на масива} 

{име

{размерност}

{текущо попълнен индекс}

{тип на индексите

 на масива} 

{име на типа на  

 елементите на масива} 

{№ на дъщерния фрейм}

{флагове} 

{флагове} 

{вид на фрейма} 

1 – общ флаг 

2 – име 

3 – вид на фрейма 

4 – съществува родител 

5 - размерност 

6 - текущо попълнен индекс 

7 – тип на индекс 

8 – име тип на елементите 

9 – тип на елементите 

10 - № на дъщерен фрейм 

флагове/полета
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Системата действа, като сравнява текущото изречение с всички заложени в нея 

типове конструкции на изречения (фиг. 3), докато открие подходящата. Извършва 

анализ, като търси в изречението различни опорни точки: семантични 

характеристики, знаци, думи, при което попълва съответния фрейм. Анализът на 

следващото изречение започва от същото място – ако флагът за генерация е 

вдигнат, този клон се прескача и се продължава с останалите. От своя страна те 

също са подредени по някои интуитивни съображения – тези конструкции, които по-

рядко се използуват, са в края. 

В настоящата реализация е наложено ограничение да се работи с прости 

изречения (въпреки че системата допуска и някои сложни конструкции). 

Ограничението не съществено и лесно може да отпада при разширяване на 

системата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Същото се отнася и за възможните конструкции на изреченията. Работата с 

прости изречения предопределя факта, че обикновено една структура ще се описва 

с повече от едно изречение. Това налага анализът на изреченията да започва 

винаги по един и същи начин (в главната мрежа). От друга страна този подход 

позволява произволна подредба на входните изречения, което е характерна черта 

на естествения език.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличието на флагове за отделните полета във фреймовете освен като 

средство за самоконтрол от страна на системата се използува и за затваряне на 

пътя по някои клонове от мрежите – ако в един фрейм съответното поле е 

попълнено, активирането на клон от мрежата, анализиращ входното изречение за 

попълване на това поле е загуба на време. Това се явява и като средство за контрол 

над входния текст.  

Фигура 3. Мрежа за езикова конструкция за 

описание на структура 

Фигура 4. Семантична мрежа на преходите,  реализираща тази езикова 

(фиг. 3) конструкция 

ще бъде 

следва 

описвам 

декларирам

дефинирам

на

17 18

20

19 

EOFV, DUMA (0,’ДА’), CHANGE(16);
EOFV, DUMA (0,’СЕ’), CHANGE(17); 

16
EOFV, DUMA (0,’БЪДЕ’), CHANGE(17); 

EOFV, DUMA (1,’ГЕНЕРИРА’), CHANGE(18);  JSN(183,19); 

EOFV, DUMA (0,’.’), CHANGE(20);  RETURN 

15 
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Семантичният анализ на входния текст, попълването на фреймовете и 

интерпретацията на получената информация могат да бъдат проследени по 

рекурсивните мрежи на преходите. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Под формата на програмна система е разработена методика за създаване на 

интелектуални системи за обработка на бази от данни и за генериране на програмно 

осигуряване. Тази методика представлява стъпка към: 

• система за автоматизирано генериране на програми; 

• интелектуален итерфейс за управление на база от данни. 

На входа на системата се подава описание на структурата от данни на 

ограничен български език. Използват се системи, базиращи се на правила, за 

извършване на морфологичен и семантичен анализ на текста с цел получаване на 

дълбочинно вътрешно-машинно представяне.   

Последната част от системата извършва преход към описане на тази структура 

в декларативна част на програма на език Паскал, и на оператори за обслужване на 

генерираните структури. 
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РЕЗЮМЕ 

Поставя се задача на ограничен естествен език (български) за създаване и/или 

манипулация на База от данни. След морфологичен анализ следва семантичен 

анализ за разпознаване на текста  - попълване на фрейми. От попълнените фрейми 

се извършва генерация на сорс-код (Паскал) за създаване или манипулация на 

Базата от данни. 
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