РЕФЕРАТ
Магістерська дисертація: 64 с., 17 рис, 33 таб., 2 додатки, 38 джерел.
Актуальність теми: Сьогодні важливість обробки текстових даних
стрімко збільшується. Це пов'язано з великою кількістю текстової інформації,
доступної через Інтернет. Оскільки мільйони символів вмісту формуються
щодня, людина не має фізичної здатності обробляти всю інформацію.
На українському ринку поки відсутні застосунки для виявлення аномалій.
Українські медіа, наукова сфера та бізнес все ще не мають інструменту для
виявлення аномальних даних в текстах рідною мовою, що робить ці сфери менш
розвинутими ніж такі ж сфери, що працюють у англомовному середовищі.
Мета дослідження: покращення аналізу україномовних потокових
текстових даних та виявлення в них аномалій в режимі реального часу
Для реалізації поставленої мети були сформульовані наступні завдання:
- обґрунтувати вибір методу виявлення аномалій;
- створити математичну модель вибраного методу виявлення аномалій;
- виконати програмну реалізацію методу виявлення аномалій;
- дослідити ефективність методу виявлення аномалій.
Об’єкт дослідження: потоки україномовних текстових даних.
Предмет дослідження: виявлення аномалій в потокових текстових даних.
Методи дослідження: методи text mining, методи інтелектуального
аналізу даних.
Наукова новизна: Найбільш суттєвими науковими результатами
магістерської дисертації є:
- розробка адаптованого методу Isolation Forest виявлення аномалій в
потоках текстових даних з підтримкою української мови.
Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що
запропонований модифікований алгоритм Isolation Forest, який підтримує
виявлення аномалій в україномовних даних.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: робота
виконувалась на кафедрі автоматизованих систем обробки інформації та
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Апробація: Основні положення роботи доповідались і обговорювались на
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