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Об’єкт дослідження

 Колекція документів: медичні текстові дані у вигляді відгуків користувачів 

препаратів, збережені у різних форматах (pdf, txt, docx).

Предмет дослідження

 інформаційний пошук;

 інтелектуальний аналіз;

 метод максимальної правдоподібності;

 латентно-семантичний аналіз;

 булеві правила.



Актуальність

Розподіл інформації

Неструктуровані дані Структуровані дані

На сьогодні більша частина

інформації (90%) знаходиться у 

неструктурованому вигляді, тому 

використання її звичними аналітичними

моделями являється неможливим. 

В медичній сфері, обробляючи

текстові дані, можливо значно

покращити якість зворотнього зв'язку з 

пацієнтами, а тому і якість препаратів.



Мета роботи

Дослідження існуючих методів обробки неструктурованих текстових

даних та їх впровадження у системі аналізу та категоризації текстової

медичної звітності.



Перелік основних методів

 Класифікація тексту на основі генерації булевих правил;

 Кластеризація тексту з застосуванням методу максимальної 

правдоподібності;

 Латентно-семантичний аналіз



Застосовані математичні методи

 Метод максимальної правдоподібності

 Сингулярний розклад матриці

 Метод головних компонент



Статистичні міри, що використовувались 

для оцінки якості моделей

 RMSSTD

 F1-score

 Загальна точність

 Відстань Кульбека-Лейблера



F1 – score та загальна точність

 precision =
TP

TP+FP

 recall =
TP

TP+FP

 F1 = 2 ∗
precision∗recall

precision+recall

 Accuracy =
TP+TN

TP+FP+TN+FN



RMSSTD

RMSSTD є мірою однорідності в межах кластерів, 
статистичний показник:

√
𝑆𝑆1 +⋯+ 𝑆𝑆𝑝

𝑑𝑓1 +⋯+ 𝑑𝑓𝑝

тобто об'єднане стандартне відхилення всіх змінних. 
Термін 𝑆𝑆𝑗 - сума квадратів j-оі змінної, обчислюється за 

формулою:

𝑆𝑆𝑗 = 

𝑖=1

𝑛

(𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑖𝑗)
2



СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ



Програмне забезпечення, яке було 

використано в дипломній роботі
SAS Viya

(хмарні обчислення)

SAS Enterprise Miner

(локальний інструмент)



SAS технології

 Нормалізація, стемінг

 Виокремлення понять

 Створення тематик з поєднанням важливих понять

 Розподіл документів по створеним категоріям

 Аналіз тональності текстів



Огляд хмарного інструменту SAS Viya





Результати

Взаємозв’язок понять



 Проведено аналіз сучасних методів інформаційного пошуку;

 Досліджені можливості використання наявних інструментів текстової

аналітики;

 Налаштування їх під конкретну галузь;

 Розроблена система, яка дозволяє виконувати задачу класифікації, аналізу

тональності, розподілу текстової інформації по категоріям отримуючи на 

вхід велику кількість медичних звітів.

Результати



Тематики

Об’єднання понять та підвищення їх до категорій





Категоризація

Створення категорій на основі булевих правил



Порівняльна таблиця характеристик 

моделей класифікації з використанням WOE 

та без використання WOE

Навчальна вибірка (Train) Тестова вибірка (Test)

Загальна 

точність

F1 Загальна 

точність

F1

Модель без використання 

WOE

0.774 0.673 0.728 0.631

Модель з використанням 

WOE

0.803 0.701 0.785 0.682



Дякую за увагу


