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Яхимович О. В. Інформаційна технологія пошуку ключових слів на основі
парсингу англомовних текстів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Вінницький національний
технічний університет, Вінниця, 2021.
Завдання пошуку ключових слів тексту виникає у бібліотечній справі,
лексикографії та термінознавстві, а також в усіх задачах інформаційного
пошуку. В даний час обсяги і динаміка інформації, яка підлягає обробці в цих
областях, роблять особливо актуальною задачу автоматичного пошуку
ключових слів, які можуть використовуватися для створення і розвитку
термінологічних ресурсів, а також для ефективної обробки документів –
індексування, реферування, кластеризації та класифікації. Популярність та
затребуваність пошукових машин для кожного користувача Інтернету висуває
високі вимоги до релевантності результатів пошуку, яка прямо пропорційна
якості процесів знаходження ключових слів у текстовій інформації.
Існує значна кількість доступних систем автоматичного пошуку ключових
слів, розроблених і орієнтованих на обробку природних мов. В основу роботи
таких систем покладено методи пошуку ключових слів тексту, які умовно
можна розділити на дві категорії ‒ експертно-лінгвістичні та статистичні.
Перша група методів ґрунтується на значеннях слів, отриманих експертним
шляхом, зокрема використовують словники з зібраними семантичними даними
про кожне слово або онтології предметних областей. Однак, лінгвістичні
методи ресурсоємні на ранніх етапах. Тому найбільша кількість відомих
напрацювань у напряму експертно-лінгвістичної обробки текстів відома для
визнаної мови міжнародного

спілкування – англійської. З іншого боку,
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традиційні

статистичні

методи,

які

є

фактично

мово-незалежними,

супроводжуються значними обсягами «вербального шуму», що суттєво впливає
на якість пошуку ключових слів. Внаслідок цього статистичні методи зазвичай
супроводжуються емпіричними процедурами, налаштованими на конкретний
клас задач, що суттєво звужує їхню область застосування.
Підвищення якості процесу пошуку ключових слів вимагає залучення
додаткової інформації, бажано універсального, а не специфічного характеру.
Зокрема, відсутня формальна постановка та розв'язок задачі пошуку ключових
слів як згортки інформації у тексті. Не враховуються у відомих методах пошуку
ключових слів результати аналізу зв’язків між лексичними одиницями тексту, а
інформаційна оцінка результатів парсингу тексту не береться до уваги як
складова відповідного критерія якості.
Перспективними є гібридні методи пошуку ключових слів, для яких
швидкість статистичної обробки тексту підсилюється можливостями сучасних
лінгвістичних пакетів, що мають найбільш розвинутий функціонал, у першу
чергу, для англійської мови. Тому актуальним науковим завданням є підвищення
якості пошуку ключових слів у англомовному тексті шляхом розробки
інформаційної

технології

пошуку

ключових

слів

на

основі

парсингу

англомовних текстів.
Мета дисертаційного дослідження полягає у підвищенні якості пошуку
ключових слів у англомовному тексті.
Для досягнення вказаної мети в роботі розв’язуються такі основні задачі:
1. Аналіз й порівняльна характеристика відомих підходів, методів та
засобів пошуку ключових слів.
2. Побудова математичної моделі процесу пошуку ключових слів на
основі інформаційної оцінки результатів парсингу тексту.
3. Розробка методу пошуку ключових слів на основі визначення зв'язків
між словоформами.
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4. Розробка методу зменшення впливу вербального шуму на пошук
ключових слів.
5. Експериментальне дослідження результатів запропонованих методів у
порівнянні з аналогами.
6. Розробка та апробація інформаційної технології пошуку ключових слів
англомовного тексту.
Науковою новизною виконаного дисертаційного дослідження визначено:
1. Удосконалено модель пошуку ключових слів, яка, на відміну від
існуючих, побудована на основі інформаційної оцінки результатів парсингу
тексту та враховує результати аналізу зв’язків між лексичними одиницями
тексту, що дозволило формалізувати критерій якості процесу пошуку ключових
слів.
2. Уперше розроблено метод пошуку ключових слів, який, на відміну від
існуючих, базується на знаходженні синтаксичних зв’язків між словоформами у
реченнях англомовного тексту за допомогою технологічних можливостей
парсингу сучасних лінгвістичних пакетів. Запропонований метод дає змогу
підвищити чисельні характеристики якості пошуку ключових слів, а саме
повноту (за Жаккаром) і точність.
3. Удосконалено метод зменшення впливу вербального шуму на пошук
ключових слів, який, на відміну від існуючих, побудовано на основі
стенфордської класифікації зв'язків між лексичними одиницями речення, що
дозволило підвищити якість результатів пошуку ключових слів у порівнянні з
основним методом.
4. Набула

подальшого

розвитку

інформаційна

технологія

пошуку

ключових слів, яка, на відміну від існуючих, враховує додаткову інформацію
процесів

парсингу

речень

у

межах

послідовного

застосування

двох

запропонованих методів, що дозволило уточнити чисельні оцінки змістовних
параметрів тексту та підвищити якість пошуку його ключових слів.
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Практична цінність отриманих в дисертації результатів полягає у
наступному: формальному описі методики пошуку ключових слів англомовного
тексту, створенні алгоритму її реалізації та розробці програмного забезпечення,
що знаходить ключові слова на основі врахування значимих зв’язків між
словоформами у реченнях англомовного тексту та подальшою фільтрацією
вербального шуму. Створені моделі, алгоритми та програмні засоби можуть
бути використані при вирішенні практичних задач комп’ютерної лінгвістики,
які потребують знаходження ключових слів, наприклад, для підвищення
точності аналізу контенту сайту і підняття позиції сайту в результатах пошуку.
Використання

мово-незалежних

засобів

запропонованої

інформаційної

технології у поєднанні з необхідними, згідно з отриманою специфікацією,
технологічними ресурсами лінгвістичного аналізу інших природних мов
дозволить розширити область застосування інформаційної технології, зокрема
на українську мову.
Основні результати та дисертаційна робота в цілому апробовані на восьми
науково-практичних конференціях:
- міжнародній Інтернет-конференції «Молодь в технічних науках:
дослідження, проблеми, перспективи» (МТН-2015), м. Вінниця, 23-26 квітня
2015 р.;
- першій міжнародній конференції «Адаптивні технології управління
навчанням», м. Одеса, 23-25 вересня 2015 р.;
- третій міжнародній науковій конференції «Вимірювання, контроль та
діагностика в технічних системах» (ВКДТС-2015), м. Вінниця, 27-29 жовтня
2015 р.;
- XLIV, XLV, XLVI, XLVIІ та XLVIІІ науково-технічних конференціях
підрозділів ВНТУ факультету комп'ютерних систем та автоматики, м. Вінниця,
щорічно у 2015 ‒ 2019 рр.
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Дослідження, результати яких представлено в дисертації, проводились
відповідно до пріоритетних тематичних напрямів науково-технічних розробок
на період до 2020 року «Технології та засоби розробки програмних продуктів і
систем», затверджених постановою Кабінету Міністрів України №556 від
23.08.2016 р. Зокрема, дослідження проводились згідно планів наукових
досліджень

кафедри

автоматизації

та

інтелектуальних

інформаційних

технологій Вінницького національного технічного університету, а саме у
науково-дослідних роботах «Інтелектуальна інформаційна технологія образного
аналізу тексту та синтезу інтегрованої бази знань природно-мовного контенту»
(№ ДР 0114U003462) та «Ідентифікація прихованих залежностей в онлайнових
соціальних мережах на основі методів нечіткої логіки та комп'ютерної
лінгвістики» (№ ДР 0117U000575).
Робота впроваджена на ТОВ НВП «СПІЛЬНА СПРАВА», а також в
навчальний процес кафедри АІІТ Вінницького національного технічного
університету, що підтверджено виданням навчального посібника “A lexical
relationships-based keywords selection in an English text” та актом про результати
впровадження

від

10.01.2020.

Результати

експериментів

показали,

що

запропонована інформаційна технологія одночасно збільшує у межах від 8,1%
до 12,7% повноту за метрикою Жаккара та від 9,1% до 14,3% абсолютну
точність пошуку ключових слів для англомовних текстів обсягом 140-1400 слів
у порівнянні з аналогами.
Ключові слова: інформаційна технологія, ключові слова, вербальний шум,
лінгвістичний пакет, DKPro Core, синтаксичний аналіз, словосполучення.
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ABSTRACT

Yahimovich O. V. Information technology of searching keywords based on
parsing English texts. – Qualification research paper, manuscript copyright.
Thesis for the degree of a candidate of technical sciences in specialty 05.13.06
«Information technology». – Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,
2021.
The task of searching keywords in the text arises in the library business,
lexicography and terminology, as well as in all tasks of information retrieval.
Currently, the amount and dynamics of information to be processed in these areas,
make it especially important to the automation process of searching keywords in texts
that can be used to create and develop terminological resources, as well as for
efficient document processing - indexing, abstracting, clustering and classification.
The extraordinary demand and popularity of search engines for every Internet user
puts forward high demands on the relevance of search results, which is directly
proportional to the quality of the technological process of searching keywords in
textual information. Therefore, the topic of the thesis is relevant.
There are a lot of automatic searching keywords systems available, designed
and focused on natural language processing. The work of such systems is based on
methods of searching keywords in the text, which can be divided into two categories expert-linguistic and statistical. The first group of methods is based on the meanings
of words obtained by experts, in particular, use dictionaries with collected semantic
data about each word or ontology of subject areas. However, linguistic methods are
resource-intensive in the early stages. Therefore, the largest number of known
developments in the direction of expert-linguistic processing of texts is known for the
international communication language - English. On the other hand, traditional
statistical methods, which are, in fact, language-independent, are accompanied by
significant amounts of "verbal noise", which significantly affects the quality of
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searching keywords in texts. As a result, statistical methods are usually accompanied
by empirical procedures tailored to a specific class of problems, which significantly
narrows their scope of its usage.
Increasing the quality of the searching keywords process requires additional
information, preferably universal rather than specific knowledge. In particular, there
is no formal description and solution of the problem of searching keywords as a
convolution of information in the text. The known methods of searching keywords do
not take into account the results of the analysis of relationships between lexical units
of the text, and the informational evaluation of the results of parsing the text is not
taken into account as part of the relevant quality criterion.
The hybrid methods of keyword search, for which the speed of statistical text
processing is enhanced by the capabilities of modern linguistic packages that have the
most advanced functionality, especially for the English language, are promising.
Therefore, the actual scientific task is to increase the quality of searching keywords in
English text by developing information technology for searching keywords based on
parsing English texts.
The purpose of the qualification research paper is to improve the quality of
searching keywords in English text.
In order to achieve the mentioned purpose, the following basic tasks are solved
in the work:
1. Analysis and comparative characteristics of known approaches, methods and
ways of searching keywords.
2. Formalization of a mathematical model of the searching keywords process
based on information evaluation of the results of text parsing.
3. Development of a method for searching keywords based on determining the
relationships between word forms.
4. Development of a method to reduce the impact of verbal noise for searching
keywords.
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5. Experimental research of the results of the proposed methods in comparison
with analogues.
6. Development and approbation of information technology for searching
keywords in English text.
The scientific novelty of the qualification research paper is:
1. The model of searching keywords has been improved, which, unlike the
existing ones, is based on the information evaluation of parsing text results and takes
into account the results of analysis of relationships between lexical units of text,
which allowed to formalize the quality criterion of searching keywords process.
2. For the first time, searching keywords method has been developed, which,
unlike the existing ones, is based on finding syntactic relationships between word
forms in sentences of English text with the help of technological capabilities of
parsing of modern linguistic packages. The proposed method allows to improve the
numerical characteristics of searching keywords quality, namely completeness
(according to Jacquard) and accuracy.
3. The method of reducing the impact of verbal noise for searching keywords
has been improved, which, unlike the existing ones, is based on the Stanford
classification of relationships between lexical units of a sentence, which has
improved the quality of results of searching keywords compared to the main method.
4. The information technology of searching keywords has been further
developed, which, unlike the existing ones, takes into account additional information
of sentence parsing processes within the bounds of the consistent use of the two
proposed methods, which allowed to refine numerical estimates of content parameters
of the text and improve the quality of searching keywords.
The practical value of the results obtained in the qualification research paper is
as follows: formalization of the searching keywords method of the English text,
creation of an algorithm for its implementation and development of software that
searching keywords based on complex relationships between word forms in sentences
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of English text and subsequent filtering of verbal noise. Created models, algorithms
and software can be used to solve practical problems of computational linguistics that
require searching keywords, for example, to improve the accuracy of site content
analysis and raise the position of the site in search results. The use of languageindependent means of the proposed information technology in combination with the
necessary, according to the obtained specification, technological resources of
linguistic analysis of other natural languages will expand the area of information
technology, in particular for Ukrainian texts.
The results of the qualification research paper were reported and discussed at 8
scientific and technical conferences:
-

international internet conference «Youth in Science: Research, Problems,

Prospects» (МТН-2015), Vinnytsia National Technical University, April 23-26, 2015;
- the first international conference «Adaptive technologies of learning
management», Odessa, September 23-25, 2015;
- the third international scientific conference «Measurement, control and
diagnostics in technical systems» (ВКДТС-2015), Vinnytsia National Technical
University, October 27-29, 2015;
- XLIV, XLV, XLVI, XLVIІ and XLVIІІ scientific and technical conferences
of teaching staff, staff and students of Vinnytsia National Technical University,
Faculty of Computer Systems and Automation, annually in 2015 - 2019.
The results of the qualification research paper which are presented, was
conducted in accordance with the priority thematic areas of scientific and technical
development for the period up to 2020 "Technologies and tools for software and
systems development", approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine №556 from
23.08.2016. In particular, the research was conducted according to the research plans
of the Automation and Intelligent Information Technologies Department of Vinnytsia
National Technical University, namely in the research works «Intelligent information
technology of figurative analysis of text and synthesis of integrated knowledge base
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of natural language content» (№ 0114U003462) та «Identification of hidden
dependencies in online social networks based on the methods of fuzzy logic and
computational linguistics» (№ 0117U000575).
The results of the qualification research paper were implemented at LLC
«Spilna Sprava» and also to the educational process of the Automation and Intelligent
Information Technologies Department of Vinnytsia National Technical University.
This is confirmed by the publication of a textbook “A lexical relationships-based
keywords selection in an English text” and act on the results of implementation from
January 10, 2020. The results of the experiments showed that the proposed
information technology simultaneously increases in the range from 8.1% to 12.7%
the completeness of the Jacquard metric and from 9.1% to 14.3% the absolute
accuracy of searching keywords for English texts of 140-1400 words in comparison
with analogues.
Keywords: information technology, keywords, verbal noise, linguistic package,
DKPro Core, syntactic analysis, phrase.
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ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Завдання пошуку ключових
слів тексту виникає у бібліотечній справі, лексикографії та термінознавстві, а
також в усіх задачах інформаційного пошуку. В даний час обсяги і динаміка
інформації, яка підлягає обробці в цих областях, роблять особливо актуальною
задачу автоматичного пошуку ключових слів, які можуть використовуватися для
створення і розвитку термінологічних ресурсів, а також для ефективної обробки
документів – індексування, реферування, кластеризації та класифікації.
Популярність та затребуваність пошукових машин для кожного користувача
Інтернету висуває високі вимоги до релевантності результатів пошуку, яка
значно залежить від якості пошуку ключових слів у текстовій інформації.
Значний внесок

у

розвиток

математичних

моделей

та

методів

семантичного аналізу природномовних текстів закладено закордонними
дослідниками Н. Хомскі, Д. Маккарті, Т. Виноградом, К. Менінгом, Д.
Журафски, Колмогоровим А.М., Мельчуком І.А., Апресяном Ю.Д., Поспєловим
Д.А., Сосніним П.І., плідно працювали та продовжують дослідження у цьому
напряму вітчизняні науковці Шабанов-Кушнаренко Ю.П., Бондаренко М.Ф.,
Широков В.А., Шлезінгер М.І., Анісімов А.В., Шаронова Н.В., Дарчук Н.П.,
Бісікало О.В., Хайрова Н.Ф, Шевченко І.В. тощо.
Натепер існує значна кількість доступних систем автоматичного пошуку
ключових слів, розроблених і орієнтованих на обробку природних мов. В
основу роботи таких систем покладено відомі методи пошуку ключових слів
тексту, які умовно можна розділити на дві категорії ‒ експертно-лінгвістичні та
статистичні. Перша група методів ґрунтується на значеннях слів, отриманих
експертним

шляхом,

зокрема

використовують

словники

з

зібраними

семантичними даними про кожне слово або онтології предметних областей.
Такі методи ресурсоємні на ранніх етапах – розробка онтологій, наприклад,
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вельми

трудомісткий

процес

[1].

Тому

найбільша

кількість

відомих

напрацювань у напряму експертно-лінгвістичної обробки текстів відома для
визнаної мови міжнародного спілкування – англійської. З іншого боку,
традиційні

статистичні

методи,

які

є

фактично

мово-незалежними,

супроводжуються значними обсягами «вербального шуму», що суттєво впливає
на якість пошуку ключових слів. Внаслідок цього статистичні методи зазвичай
супроводжуються емпіричними процедурами, налаштованими на конкретний
клас задач, що суттєво звужує їхню область застосування.
Підвищення якості процесу пошуку ключових слів вимагає залучення
додаткової інформації, бажано універсального, а не специфічного характеру.
Зокрема, відсутня формальна постановка та розв'язок задачі пошуку ключових
слів як згортки інформації у тексті. Не враховуються у відомих методах пошуку
ключових слів результати аналізу зв’язків між лексичними одиницями тексту, а
інформаційна оцінка результатів парсингу тексту не береться до уваги як
складова відповідного критерія якості.
Потрібно звернути увагу на гібридні методи пошуку ключових слів, для
яких швидкість статистичної обробки тексту підсилюється можливостями
сучасних лінгвістичних пакетів, що мають найбільш розвинутий функціонал, у
першу чергу, для англійської мови. Тому актуальним науковим завданням є
підвищення якості пошуку ключових слів у англомовному тексті шляхом
розробки інформаційної технології пошуку ключових слів на основі парсингу
англомовних текстів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження, результати яких представлено в дисертації, проводились
відповідно до пріоритетних тематичних напрямів науково-технічних розробок
на період до 2020 року «Технології та засоби розробки програмних продуктів і
систем», затверджених постановою Кабінету Міністрів України №556 від
23.08.2016 р. Зокрема, дослідження проводились згідно планів наукових
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досліджень

кафедри

автоматизації

та

інтелектуальних

інформаційних

технологій Вінницького національного технічного університету. Автор брав
участь у виконанні науково-дослідних робіт «Інтелектуальна інформаційна
технологія образного аналізу тексту та синтезу інтегрованої бази знань
природно-мовного

контенту»

(№

ДР

0114U003462)

та

«Ідентифікація

прихованих залежностей в онлайнових соціальних мережах на основі методів
нечіткої логіки та комп'ютерної лінгвістики» (№ ДР 0117U000575).
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у підвищенні
якості пошуку ключових слів у англомовному тексті.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні задачі:
1. Аналіз й порівняльна характеристика відомих підходів, методів та
засобів пошуку ключових слів.
2. Побудова математичної моделі процесу пошуку ключових слів на
основі інформаційної оцінки результатів парсингу тексту.
3. Розробка методу пошуку ключових слів на основі визначення зв'язків
між словоформами.
4. Розробка методу зменшення впливу вербального шуму на пошук
ключових слів.
5. Експериментальне дослідження результатів запропонованих методів у
порівнянні з аналогами.
6. Розробка та апробація інформаційної технології пошуку ключових слів
англомовного тексту.
Об’єкт дослідження ‒ процес обробки вербальної інформації для пошуку
ключових слів у англомовному тексті.
Предмет дослідження – моделі, методи та технологічні засоби пошуку
ключових слів у англомовному тексті.
Методи досліджень. Для побудови моделі пошуку ключових слів
використано методи теорії множин та теорії інформації. Розробка методів

20

пошуку ключових слів та зменшення впливу вербального шуму базувалася на
основі поєднання методів лінгвістичного аналізу англомовного тексту та
статистичних

методів.

Під

час

оцінки

релевантності

запропонованої

інформаційної технології застосовано методи вимірювання у метричних
просторах.
Наукова новизна отриманих результатів.
Удосконалено модель пошуку ключових слів, яка, на відміну

від

існуючих, побудована на основі інформаційної оцінки результатів парсингу
тексту та враховує результати аналізу зв’язків між лексичними одиницями
тексту, що дозволило формалізувати критерій якості процесу пошуку ключових
слів.
Уперше розроблено метод пошуку ключових слів, який, на відміну від
існуючих, базується на знаходженні синтаксичних зв’язків між словоформами у
реченнях англомовного тексту за допомогою технологічних можливостей
парсингу сучасних лінгвістичних пакетів. Запропонований метод дає змогу
підвищити чисельні характеристики якості пошуку ключових слів, а саме
повноту (за Жаккаром) і точність.
Удосконалено метод зменшення впливу вербального шуму на пошук
ключових слів, який, на відміну від існуючих, побудовано на основі
стенфордської класифікації зв'язків між лексичними одиницями речення, що
дозволило підвищити якість результатів пошуку ключових слів у порівнянні з
основним методом.
Набула подальшого розвитку інформаційна технологія пошуку ключових
слів, яка, на відміну від існуючих, враховує додаткову інформацію процесів
парсингу речень у межах послідовного застосування двох запропонованих
методів, що дозволило уточнити чисельні оцінки змістовних параметрів тексту
та підвищити якість пошуку його ключових слів.
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Практичне значення отриманих результатів. Прикладні результати
дисертаційного дослідження полягають у формальному описі методики пошуку
ключових слів англомовного тексту, створенні алгоритму її реалізації та
розробці програмного забезпечення, що знаходить ключові слова на основі
врахування значимих зв’язків між словоформами у реченнях англомовного
тексту та подальшої фільтрації вербального шуму.
Створені моделі, алгоритми та програмні засоби можуть бути використані
при вирішенні практичних задач комп’ютерної лінгвістики, які потребують
знаходження ключових слів, наприклад, для підвищення точності аналізу
контенту сайту і підняття позиції сайту в результатах пошуку. Використання
мово-незалежних засобів запропонованої інформаційної технології у поєднанні
з необхідними, згідно з отриманою специфікацією, технологічними ресурсами
лінгвістичного аналізу інших природних мов дозволить розширити область
застосування інформаційної технології, зокрема на українську мову.
Робота впроваджена на ТОВ НВП «СПІЛЬНА СПРАВА» (акт про
результати впровадження від 10.01.2020), а також в навчальний процес кафедри
АІІТ Вінницького національного технічного університету, що підтверджено
виданням навчального посібника “A lexical relationships-based keywords selection
in an English text” та актом про результати впровадження від 10.01.2020).
Результати експериментів показали, що запропонована інформаційна технологія
одночасно збільшує у межах від 8,1% до 12,7% повноту за метрикою Жаккара
та від 9,1% до 14,3% абсолютну точність пошуку ключових слів для
англомовних текстів обсягом 140-1400 слів у порівнянні з аналогами.
Особистий внесок здобувача. Усі результати, які складають основний
зміст дисертаційної роботи, отримані здобувачем самостійно. У роботах [146],
[142], [125], [126], [130], [94] здобувачеві належать усі теоретичні та практичні
результати. У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачу належать: [116]
– розробка програмного забезпечення для методу пошуку ключових слів на
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основі знаходження синтаксичних зв’язків між словоформами у реченнях
англомовного тексту за допомогою технологічних можливостей парсингу
лінгвістичного пакету DKPro Core; [147] – запропоновано використання заміни
займенників на відповідні до них іменники для зменшення впливу вербального
шуму на пошук ключових слів; експериментально підтверджено, що результати
пошуку ключових слів розробленим методом містять менше стоп-слів у
порівнянні з частотним словником; [101] – запропоновано підхід до
інформаційної оцінки процесів парсингу тексту у межах задачі пошуку
ключових слів; [10] – запропоновано методику зменшення впливу вербального
шуму на пошук ключових слів за допомогою вилучення слів, які відносяться до
неінформативних частин мови, а також слів, що відносяться до списку стопслів; [156] – експериментально підтверджено доцільність використання
розробленого методу пошуку ключових слів, оскільки він забезпечує кращу
релевантність результатів пошуку ключових слів у порівнянні з аналогами за
критеріями точності і повноти; [45] – запропоновано методику побудови
онтологій на основі знаходження відношень між термінами, яка може бути
використана

для

поліпшення

якості

інформаційного

пошуку; [152] –

запропоновано метод зменшення впливу вербального шуму

на

пошук

ключових слів на основі стенфордської класифікації зв'язків між лексичними
одиницями речення; [144] – запропоновано використовувати інформаційної
технології пошуку ключових слів для покращення ідентифікації токсичних
коментарів в соціальних мережах; [134], [119] – розробка програмного
забезпечення для модулю побудови семантичного графу на основі зв'язків між
словами у словосполученнях, отриманих з тексту, а також огляд сучасних
лінгвістичних пакетів; [135] – запропоновано використання модульного підходу
до фільтрації вербального шуму, що складається з модулів: виключення
словосполучень кандидатів з не інформативними типами зв’язків, заміни
займенників на іменники в словосполученнях кандидатів, виключення
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ключових слів, які належать до попередньо визначеного переліку не
інформативних для семантичного аналізу частин мови та списку стоп-слів;
[132], [133] – розробка програмного забезпечення на основі пакету DKPro Core
для задачі виявлення інформативних ознак тексту; запропоновано метод
класифікації тексті, що забезпечує підвищення кількісних характеристик
релевантності результатів, а саме повноту і точність; [107], [112] – проведено
аналіз зв'язків між лексичними одиницями тексту; реалізація програмного
експерименту з використанням лінгвістичного пакету DKPro Core на
англомовних текстах різної довжини; здійснено розрахунок чисельних
характеристик якості отриманих результатів за критеріями повноти та точності
та доведено ефективність використання розробленого методу в порівнянні з
аналогами.
Апробація матеріалів дисертації. Основні результати та дисертаційна
робота в цілому апробовані на восьми науково-практичних конференціях:
- міжнародній Інтернет-конференції «Молодь в технічних науках:
дослідження, проблеми, перспективи» (МТН-2015), м. Вінниця, 23-26 квітня
2015 р.;
- першій міжнародній конференції «Адаптивні технології управління
навчанням», м. Одеса, 23-25 вересня 2015 р.;
- третій міжнародній науковій конференції «Вимірювання, контроль та
діагностика в технічних системах» (ВКДТС-2015), м. Вінниця, 27-29 жовтня
2015 р.;
- XLIV, XLV, XLVI, XLVIІ та XLVIІІ науково-технічних конференціях
підрозділів ВНТУ факультету комп'ютерних систем та автоматики, м. Вінниця,
щорічно у 2015 ‒ 2019 рр.
Публікації. За темою дисертації з викладенням її основних результатів
опубліковано 21 науковій праці, серед яких 1 стаття у закордонному фаховому
періодичному виданні, що входить до SCOPUS, 1 стаття у виданні, що входить
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до SCOPUS, 6 статей у спеціалізованих фахових виданнях України, що
індексуються міжнародними бібліометричними та наукометричними базами
даних, 8 публікацій в матеріалах та тезах доповідей, 2 звіти про науководослідну роботу. Також, отримано 1 патент України на корисну модель (Пат.
135223 UA), опубліковано закордонну монографію та електронний навчальний
посібник (Додаток А).
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі
вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.
Основний зміст викладено на 137 сторінках друкованого тексту, містить 67
рисунки, 17 таблиць. Список використаних джерел містить 157 найменувань.
Загальний обсяг 193 сторінки.
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