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РЕФЕРАТ

Магістерська атестаційна робота містить: 54 с., 11 рис., 6 табл., 12
джерел.

Об'єктом дослідження є процес діалогу бізнес-оператора з програмою-
ботом.

Предмет дослідження – моделі і алгоритми природномовного інтерфейсу
та способи якими програмний додаток може зрозуміти та надати відповідь.

При виконанні роботи були досліджені методи аналізу природної мови, їх
переваги, проаналізовано предметну область, визначено її структуру,
сформовано основні функціональні задачі, обрано базу даних для зберігання
даних у процесі обробки текстів та результати.

На основі проведених досліджень продумано та описано алгоритм роботи
програмного додатку, призначеного для обробки природної мови та
його реалізація програмними інструментами.

Мета роботи полягає в мінімізації кількості і трудомісткості операцій по
створенню ПМ-інтерфейсу і збільшення його незалежності від предметної
області і платформи виконання ПМ-інтерфейсу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:  ПРИРОДНА МОВА, ПРИРОДНОМОВНІ ІНТЕРФЕЙСИ, 
ДІАЛОГОВА СИСТЕМА, БАЗА ДАНИХ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



ABSTRACT

Master's attestation work contains: 54 p., 11 fig., 6 tables, 12 sources.
The object of the researching – is the process of dialogue between the business

operator and the bot program.
The subject of the researching – is the models and algorithms of the natural-

language interface and the ways in which the software application can understand and
respond.

During the work, the methods of natural language analysis were studied, their
advantages were analyzed, the domain was analyzed, its structure was defined, basic
functional tasks were formed, a database was selected for data storage in the word
processing process and results.

On the basis of the conducted researches the algorithm of work of the software
application intended for processing of natural language and its realization by software
tools is thought out and described.

The purpose of the work is to minimize the number and complexity of
operations to create a PM-interface and increase its independence from the subject
area and platform implementation PM-interface.

NATURAL LANGUAGE, NATURAL LANGUAGE INTERFACES, DIALOGUE
SYSTEM, DATABASE, SOFTWARE


