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УВОДНО СЛОВО

Зборник пред нама настао је из реферата изложених на Међународном
научном симпозијуму Словенска терминологија данас, који се одржао 11‒13.
маја 2016. године у Београду, у организацији Српске академије наука и умет-
ности (Одељења језика и књижевности), Института за српски језик САНУ,
Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења књижевности
и умјетности) и Матице српске. У Организационом одбору скупа били су:
Предраг Пипер, редовни члан САНУ, Слободан Реметић, редовни члан
АНУРС, проф. др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др
Мато Пижурица, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Исидора Бјелаковић,
др Викторија Људвиговна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович
Шчербин и др Владан Јовановић. Секретари Организационог одбора били
су др Марина Спасојевић и др Мирјана Петровић-Савић, а научни секрета-
ри: Весна Ђорђевић и Бојана Томић. Будући да је један од основних циљева
с ко јим је осно ва но Дру штво срп ске сло ве сно сти био рад на ства ра њу срп ске
научне терминологије, одржавање Симпозијума у оквиру програма обеле-
жа ва ња 175 го ди на од осни ва ња Дру штва, да нас Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти, би ла је при ли ка из но ва се под се ти ти овог ва жног до га ђа ја.

На Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија да-
нас изложено је 63 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Репу-
блике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке,
Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.

Пр вог да на, пре не го што је Сим по зи јум зва нич но био отво рен, одр жан
је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету
слависта, по унапред припремљеном програму Комисије. На састанку Ко-
мисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колектив-
не монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и
изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике
за по ме ну ти пе ри од. По ред чла но ва Ко ми си је, на Сим по зи ју му су уче ство ва-
ли домаћи и страни филолози из више лингвистичких дисциплина, будући
да тер ми но ло ги ја пред ста вља ва жан сег мент но мен кла ту ре сва ке по је ди нач не
науке, дисциплине, па тако и лингвистике у целини.



Скуп је отворен поздравном речју потпредседника Српске академије
наука и уметности академика Љубомира Максимовића, а потом су поздрав-
не речи упутили и представници других установа у својству организатора и
покровитеља скупа: проф. др Слободан Реметић, редовни члан Академије
наука и умјетности Републике Српске, др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, проф. др Срето Танасић, директор Института за српски је-
зик САНУ, и проф. др Љиљана Бајић у име Савеза славистичких друштава
Србије и Међународног комитета слависта. На пленарној седници, којој су
пред се да ва ли ака де мик Пре драг Пи пер, др Вик то ри ја Љу дви гов на Ива шчен ко
и проф. др Сре то Та на сић, из ло же но је се дам ре фе ра та, у ко ји ма су пред ста вље -
на истраживања у области терминологије из седам словенских лингвистич-
ких средина: Украјине, Русије, Словеније, Белорусије, Пољске, Хрватске и
Србије.

Другог дана скупа организоване су две паралелне секције, уобличене
у два преподневна и два послеподневна блока. Након сваког блока предви-
ђена је и реализована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
из ло же но је де вет на ест ре фе ра та, у ко ји ма су об ра ђи ва ни про бле ми из лин гви-
стичке терминологије у словенским језицима, затим представљене анализе
термина из разних области знања и стваралаштва из угла етимологије, исто-
риј ског раз во ја и са вре ме ног ста ња, ана ли зи ра на прак тич на пи та ња упо ред не
и вишејезичне терминологије и терминографије. У оквиру друге секције,
изложено је деветнаест реферата, у којима су обрађене те ме ве за не за ме сто
тер ми на у лек сич ком си сте му сло вен ских је зи ка, упо редно из у ча ва ње тер ми -
но ло шких си сте ма, из ра ду тер ми но ло шких елек трон ских база и портала, као
и израду терминолошких речника.

Током трећег дана скупа паралелне секције подразумевале су препо-
дневни и један послеподневни блок (само у првој секцији), након којих је,
такође, организована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
изложено је дванаест, а током друге секције седам реферата. У рефератима
су обрађиване теме које се односе на функционалну раслојеност термино-
лошког израза, затим питање терминологије у језицима специјалне намене,
проблем интернационализације и национализације у терминологији словен-
ских језика итд. С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата,
као што је било очекивано, у првом реду биле су посвећене дескриптивним,
нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и
у њеној историји.

Радови представљени у овом зборнику одражавају главне токове у ко-
јима се у словенском свету данас развија терминологија схваћена у двама
основним значењима – као 1) уређен систем специјалних лексичких једини-
ца у служби одређене науке, струке, духовности, уметности и сл. и као 2)
аутономна лингвистичка дисциплина која се бави изучавањем термина као
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јединица терминолошког система. Садржај зборника чине радови који су
груписани у оквиру следећих целина: I. Поглед на развој терминолошких и
терминографских истраживања у словенским језицима. Правци у терми-
нологији, II. Терминологија и речници, III. Граматичка и лингвистичка тер-
минологија, IV. Стандардизација терминологије у прошлости и садашњости.
Термини и књижевнојезичка норма, V. Термин и лексички систем, VI. Функ-
ционална раслојеност терминолошког израза – научна, стручна (професио-
нална) терминологија и специјална лексика духовне и материјалне културе
народних говора, и, као последње поглавље, VII. Електронске терминоло-
шке базе података и њихова примена у терминологији, терминографији и
лексикографији. Терминолошки сајтови и портали.

Овај симпозијум била је згодна прилика да се сагледа српска термино-
логија у ширем словенском лингвистичком контексту, да се погледа оно што
је досад урађено и оно што још треба урадити. С друге стране, учешће вели-
ког броја домаћих лингвиста на скупу и објављивање њихових радова у овом
зборнику омогућује да се српска лингвистика у пољу терминологије на ва-
љан начин представи широј словенској публици.

Уредници
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VII. ЕЛЕКТРОНСКЕ ТЕРМИНОЛОШКЕ БАЗЕ
ПОДАТАКА И ЊИХОВА ПРИМЕНА У

ТЕРМИНОЛОГИЈИ, ТЕРМИНОГРАФИЈИ И
ЛЕКСИКОГРАФИЈИ. ТЕРМИНОЛОШКИ

САЈТОВИ И ПОРТАЛИ





СПОСОБЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ ИЗ ТЕКСТА

Александр Васильевич Зубов*

В этой статье автор детально анализирует методы автоматического из вле -
чения терминов из текста. Он рассматривает семантические и ста тисти чес кие
критерии опознания терминов в тексте и предлагает две статистические фор му -
лы для извлечения терминов из текста.

Ключевые слова: автоматический, анализ, критерии, метод, текст, фор му ла

Интенсивное развитие современных информационных технологий
привело к значительным изменениям в процессах обработки научно-техни-
ческих и публицистических текстов, процессах обучения и извлечения зна-
ний. И все эти задачи неразрывно связаны с понятием «термин».

Первые в России работы по изучению терминов и терминологии нача-
лись в начале 30-х годов XX столетия, когда в 1931 году была опубликована
статья ученого Лотте Д.С. «Очередные задачи научно-технической термино-
логии» (Карпуть 1986: 195). Уже в 1933 году при Всесоюзном комитете по
стандартизации была создана Комиссия по научно-техническим терминам.
С тех пор было создано огромное число одноязычных и двуязычных терми-
нологических словарей, информация о которых вошла в различные Библио-
графические указатели.

Систематическая работа по созданию различных терминологических
словарей в Беларуси была начата в феврале 1921 года, когда была основана
Научно-терминологическая комиссия при Научно-литературном отделе
Народного комиссариата образования Беларуси (Булыка 2014: 24). Работа по
созданию различных терминологических словарей в Беларуси активно про-
должается и в наши дни. Часть созданных за прошедший период терминоло-
гических словарей (263 словаря) приведена в Бібліяграфічным даведніке
„Тэрміналагічная слоўнікі (асобныя выданні) 1918–1998 гг.”, опубликован-
ном в Минске в 2000 году (Люшцік 2000). Два года назад по решению
Международного комитета славистов была создана Терминологическая Ко-
миссия, в состав которой вошли 4 ученых из Беларуси. Все вышесказанное
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свидетельствует о том, что проблемам терминологии в мире уделяют боль-
шое внимание.

Несмотря на это, до сих пор не выработано единое и общепринятое
определение понятия «термин». Ориентируясь на автоматическое извлечение
терминов из текста, будем считать, что термин – это языковой знак, который
может быть и отдельным словом и словосочетанием. Он, как языковой знак,
является носителем элементарной научной, технической, производственной и
тому подобной информации в виде отдельного научного понятия, входяще-
го в систему понятий определенной области знания или деятельности (Пе-
рерва 1978: 132).

Не предложены и конкретные методы выделения из текстов терминов–
слов и терминов–словосочетаний. Предлагаются для этого различные критерии
выделения терминов (Кобрин 1977: 11): дефинитивный критерий, критерий
концептуальной целостности, информационный критерий, статистический
и семантико-синтаксический критерии.

Для выделения из научных и технических текстов терминов чаще все-
го используются семантические и статистические критерии. При использо-
вании семантических критериев выявление степени терминологичности
языкового выражения проводится путем логико-семантического соотнесения
профессионального понятия и соответствующего ему языкового выражения,
а затем проверки его на терминологичность путем применения логических
теорем, предложенных Б.Н. Головиным (Сергевнина 1982: 48). Семантиче-
ский критерий выполним только человеком. Он должен иметь для этого спе-
циальные словари сочетаемости слов, тезаурусы, энциклопедии и т.п.

Применение статистических методов позволяет более объективно и
с большей достоверностью отобрать термины–слова и термины–словосоче-
тания в специальных текстах и различных подъязыках. Использование стати-
стического метода для автоматического выделения терминов–слов детально
описано в работе (Пиотровский–Ястребова 1969). Для выделения терминов из
текстов какого-либо подъязыка необходимо иметь еще одно множество текстов,
относящихся к текстам другого научно-технического или общественно-по-
литического стиля. По этим двум множествам текстов с помощью компьюте-
ра составляются частотно-алфавитные словари. Если частотно-алфавитный
словарь исследуемых текстов обозначить через X, а словарь другого типа
текстов через Y, то мерой терминологичности любого слова исследуемого
подъязыка, зафиксированного в частотно-алфавитном словаре этого подъя-
зыка, является величина T, равная разности номеров I этого слова в частот-
но-алфавитных словарях текстов исследуемого подъязыка и текстов другого
подъязыка:

T = I (X) – I (Y).
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При небольшом значении величины T, слово исследуемого подъязыка
является общеупотребительным. При достаточно заметной разности номе-
ров I, исследуемое слово является термином по отношению к слову другого
используемого множества текстов. При очень большой разности номеров I,
слово исследуемого подъязыка является термином для текстов исследуемо-
го подъязыка.

Профессор Р.Г. Пиотровский в одной из своих давних статей (Пиотров-
ский–Ястребова 1969: 252–257) описал результаты применения этого мето-
да. Для его проверки были взяты 3 пары частотных словарей:

1. Английский частотный словарь подъязыка электроники и частотный
словарь английского языка в целом Торндайка и Лорджа.

2. Английский частотный словарь подъязыка электроники и частотный
словарь английских школьных текстов.

3. Английский частотный словарь подъязыка электроники и англий-
ский частотный словарь текстов по судовым механизмам.

Оказалось, что в первых двух случаях компьютер вполне доказатель-
но выделил термины для английских текстов по электронике, а в 3-м случае
этого сделать не удалось.

Статистический метод может быть использован и для автоматическо-
го выделения терминологичных словосочетаний. Для этого используется
специальный критерий воспроизводимости (КВ), который компьютер вы-
числяет по формуле (Сергевнина 1982: 52):

где m – число выборок текстов, в которых встретилось исследуемое терми-
нологическое словосочетание X, n – общее число текстов, которые были взя-
ты для исследования.

Тогда       – ОВ (относительное вхождение исследуемого терминологи-
ческого словосочетания). Оно имеет значение от 0 до 1.

это общая частота исследуемого словосочетания во всех
исследуемых выборках текстов.

И, наконец, компьютер подсчитывает по формуле (2) величину крите-
рия воспроизводимости. Чем больше величина КВ, тем более терминоло-
гично исследуемое словосочетание.

Дру гие во змо жные под хо ды к ав то ма ти че ско му вы де ле нию тер ми но ло -
гических словосочетаний представлены в работе А.И. Табарчи. Он, обобщая
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существующие методы автоматического извлечения терминов из текста,
проводит их классификацию по следующим пяти критериям (Табарча 2010:
133–136):

1. По адаптивности.
2. По количеству слов в извлекаемых терминах.
3. По используемым лингвистическим ресурсам.
4. По применяемым количественным методам.
5. По способу фильтрования слов общей лексики.
В заключении своей статьи А.И. Табарча проводит оценку каждого из

предложенных методов с опорой на достаточно большой список литерату-
ры на русском и английском языках.
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AUTOMATIC EXTRACTION OF TERMS FROM TEXTS

S u m m a r y

This paper analyses the methods used for the automatic derivation of terms from text. Spe-
cial attention is given to semantics and the statistical criteria for term derivation.
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