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9027. Назва технології
1 - українською мовою
Пошук релевантної інформації в соціальних мережах
3 - англійською мовою
The search of relevant information in social networks
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Мета з якою було розроблено технологію є підвищення якості та релевантності пошуку інформації у соціальних мережах
за рахунок удосконалення пошукового алгоритму
2. Основна суть технології
Одержання більшої повноти та достовірності інформації за запитами
3. Анотований зміст
Розроблено новий метод семантичного пошуку незв'язаних даних в соцмережах, в якому інтегровані латентносемантичний і частотний методи аналізу тексту, що дозволяє підвищити точність і повноту отриманих результатів у
порівнянні з власної реалізацією соцмереж. Експериментально показано, що при використанні авторського алгоритму
для апробації розробленого методу і відповідного програмного продукту істотно підвищується точність пошуку "питаннявідповідь" у порівнянні з використанням тільки власного вбудованого в соцмережі пошуку. Запропонований метод
дозволяє об'єднати в собі різні підходи до вирішення завдання пошуку пов'язаних даних і знизити навантаження на індекс
(БД, сервер) пошукового інструменту; Використання синонімічного набору для аналізу і побудови зв'язків між термами -

об'єктами пошуку дозволяє персоналізувати пошукову видачу замовників для підвищення точності відповіді на їх запити.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
За допомогою створених програмних засобів надається можливість реалізувати пошук інформації на основі частотного і
латентно-семантичного аналізів в розподілених ІПС в "особі" соцмереж, що підвищує ефективність і розширює
інтелектуальні можливості комп’ютерних систем на прикладі розробленого алгоритму.
5. Ознаки новизни технології
Запропонований метод дозволяє об'єднати в собі різні підходи до вирішення завдання пошуку пов'язаних даних і знизити
навантаження на індекс (БД, сервер) пошукового інструменту; Використання синонімічного набору для аналізу і побудови
зв'язків між термами - об'єктами пошуку дозволяє персоналізувати пошукову видачу замовників для підвищення точності
відповіді на їх запити; В даній роботі розроблений алгоритм використовується в середовищі соціальних мереж як в масиві
невпорядкованих текстових даних, що є його відмінною рисою і не має відомих автору аналогів.
6. Складові технології
Технологія складається з розробленого нового методу семантичного пошуку незв'язаних даних в соцмережах, в якому
інтегровані латентно-семантичний і частотний методи аналізу тексту, що дозволяє підвищити точність і повноту
отриманих результатів у порівнянні з власною реалізацією соцмереж, а також реалізації авторського алгоритму для
апробації розробленого методу і відповідного програмного продукту істотно підвищується точність пошуку "питаннявідповідь" в порівнянні з використанням тільки власного вбудованого в соцмережі пошуку.
Опис технології англійською мовою
This work on the basis of the analysis of research on semantic search in unstructured networks describes its own author’s
algorithm for searching data associated with a pre-specified search query in large text arrays. Also described is the development
of an application program to work with the generated algorithm, which can be used in further research.
9127. Технічні характеристики
Обробка масивів даних обїемом більше ніж 1ТБ
9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Підвищення достовірності пошукової інформації на 15-20% (підвищується саме достовірність інформації)
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
Немає
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
У порівнянні з відомими технічними рішеннями розроблена технологія дозволяє підвищити точність та релевантність
семантичного пошуку у соцмережах в середньому до 10 % за рахунок використання частотного аналізу та семантичноонтологічного словника.
9155. Галузь застосування
Туристична, промислова, патентна діяльність, ліцензійна діяльність, реклама
9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології
Україна
9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології
Україна
9157. Ступінь відпрацювання технології
– 9157/TRL4 - перевірено прототип в лабораторії, технологію перевірено в лабораторії
– якщо технологічну документацію розроблено за результатами лабораторних випробувань дослідного зразка - 9157/Л
5535. Умови поширення в Україні
53 - за договірною ціною
5211. Умови передачі зарубіжним країнам
63 - за договірною ціною
6012. Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження: 10 тис. грн.
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