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РЕФЕРАТ

   Магістерська атестаційна робота містить: 78 с., 13 рис., 14 табл., 2
додатки, 33 джерела.
    Об’єкт досліджень – процес аналізу емоційного змісту художніх текстів.
    Предметом дослідження – метод та модель змістової обробки тексту, що
надають змогу класифікувати основні переважаючі емоції.
При виконанні досліджень використані методи, що базуються на викори-
станні узагальнюючого аналізу сучасних літературних джерел, методів
автоматичного вилучення сенсу, кількісних методів, нечіткої логіки,
класифікації вилучених слів.
   Метою роботи є створення інструментальної основи для вилучення та
розпізнавання емоційних ознак з художнього тексту та моделювання оцінок
поведінки персонажів.
   Будь-який зв’язний текст є складним системним утворенням. Однак при
вирішенні конкретних завдань потрібно виявляти лише окремі, значущі для
вирішення даного завдання ознаки. Однією з таких ознак є емоційна складова.
При вирішенні завдань емоційного оцінювання поведінки з’являється
можливість моделювання емоцій і почуття емпатії. Це важливо при розробці
систем штучного інтелекту з точки зору безпеки взаємодії роботів і людей.
Виконано розробку метода та моделі з використанням глибинного аналізу
тексту, що дозволяє визначати емоції персонажів, їх дії щодо інших персонажів
та робити емоційні висновки до них.

МОДЕЛЬ, МЕТОД,  ЕМОЦІЇ, ВИЛУЧЕННЯ, РОЗУМІННЯ, СЛОВНИК



                                                         ABSTRACT

    Master’s attestation work contains: 78 p., 12 pic., 14 tables, 2 add., 33 sources.
   The object of research is the process of analyzing the emotional content of
artistic texts.
   The subject of the study is a method and a model of content processing that
allows to classify the main prevailing emotions.
In carrying out research methods used are based on the use of a generalized analysis 
of modern literary sources, methods of automatic sense extraction, quantitative 
methods, fuzzy logic, classification of deleted words.
   The aim of the work is to create an instrumental basis for extracting and
recognizing emotional features from artistic text and simulating character behavior
evaluations.
   Any connected text is a complex system of education. However, when solving
specific problems, it is necessary to identify only the individual, meaningful for the
task of solving this problem. One of these signs is an emotional component. When
solving problems of emotional evaluation of behavior, it is possible to model 
emotions and feelings of empathy. This is important in the development of artificial 
intelligence systems in terms of the safety of the interaction of robots and people.
The development of a method and a model with the use of in-depth analysis of
the text is made, which allows to determine the emotions of characters, their actions
with other characters and make emotional conclusions to them.
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