
РЕФЕРАТ 

Актуальність теми: На даний момент у світі все більше набуває 

популярності японська мова. Багато людей вивчають її з цільлю навчання в 

Японії, еміграції та отримання роботи,  з метою налагодження бізнес відносин 

з японськими компаніями або ж просто з метою спілкування з носіями мови 

чи перегляду японської анімації або читання книжок на японській мові. 

Водночас з ростом популярності мови спостерігається відсутність подібних 

математичних та програмних забезпечень для аналізу текстів на японській 

мові. 

Мета дослідження: основна мета полягає в дослідженні та розробці 

математичного забезпечення та архітектури програмного забезпечення для 

аналізу текстів на японській мові. 

Об`єкт дослідження: процес синтаксичного та семантичного аналізу 

тексту на японській мові 

Для реалізації поставленої мети сформульовано наступні завдання:  

- пошук та аналіз існуючих рішень та вибір алгоритмів для 

подальшоЇ реалізації; 

- розробка та обгрунтування математичного забезпечення для 

аналізу; 

- розробка архітектури програмного забезпечення, бібліотек, 

необхідних для його роботи; 

- розробка програмного забезпечення, його опису та інструкції до 

нього. 

Предмет дослідження: методи та алгоритми аналізу японського тексту, 

поєднання різних методів для покращення аналізу. 

Наукова новизна:  Найбільш суттєвими науковими результатами 

магістерської дисертації є: 

- вперше створено правила для аналізу тексту на японській мові, 

спрямовані на спрощення написання тексту з певним рівнем ввічливості; 



- запропоновано архітектурне рішення для високонавантаженої 

системи аналізу тексту. 

Практичне значення: Розроблене математичне та програмне 

забезпечення може бути використане максимально просто використане для 

аналізу тексту на японській мові, а саме для перевірки його за обраними 

правилами, визначення даних про використані у ньому іерогліфи, сутності та 

слова що можуть бути написані іерогліфами. 

Зв’язок  з  науковими  програмами,  планами,  темами: робота 

виконувалась  на  кафедрі  автоматизованих  систем  обробки  інформації  і 

управління Національного технічного університету України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". 
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