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Актуальність роботи

Обсяги інформації, що вироблена людиною, постійно

збільшується, що в значно збільшує проблему зберігання

великих обсягів інформації та вилучення з них необхідної

важливої інформації. З кожним днем все актуальнішою стає

проблема її обробки. При великій кількості електронних

матеріалів користувачеві незабаром просто неможливо буде

знайти потрібну інформацію без ефективних методів обробки

інформації. Допомогти у вирішенні цих проблем може

консолідація інформації. У широкому розумінні під

консолідацією можна розуміти процес пошуку, відбору,

аналізу, структурування, перетворення, зберігання, каталогізації

та надання споживачу інформації по заданим темам. Задача

консолідації інформації є одною з найважливіших задач
обробки великих об’ємів даних.

У даній роботі проводиться дослідження вже відомих методів

парсингу інформації для найбільш ефективного використання

методу у поставленій задачі.



Мета, об'єкт і предмет

дослідження
Мета: розробка веб ресурсу для моніторингу екологічної 

ситуації в Україні за відкритими інформаційними ресурсами за 

допомогою методів парсингу

Об'єкт: методи консолідації даних та фільтрація отриманих 

результатів

Предмет: програмне забезпечення реалізації веб

ресурсу для парсингу інформації з декількох джерел та

фільтрації отриманих даних для моніторингу екологічної

ситуації в Україні та її регіонах



Завдання дослідження

проаналізувати існуючі методи парсингу інформації з
відкритих ресурсів;

проаналізувати методи фільтрації даних для запобігання

повторення однакових статей з різних ресурсів;

модифікувати метод парсингу інформації для збільшення

швидкості роботи;

реалізувати метод парсингу зі зберіганням ієрархії

елементів як найбільш зручний для поставленої задачі;



Наукова новизна

удосконалено спосіб збереження ієрархії елементів для
існуючих методів парсингу для більш швидкої роботи веб
ресурсу;

набуло подальшого розвитку використання методу

фільтрації отриманих результатів для видалення однакових

результатів з різних джерел;

удосконалено спосіб отримання актуальної інформації

про екологічний стан в Україні з декількох джерел.



Використані методи

Використання методу парсингу регулярними виразами як
найбільш ефективного для вирішення поставленої задачі;

метод фільтрації отриманих даних для видалення
однакових статей;

Метод аналізу відповідностей для побудови таблиць.



Причина вибору  методу парсингу 

регулярними виразами



Отримання інформації з 

4-х джерел



Інтерфейс веб-ресурсу



Інтерактивна карта України 



Панель для вибору 

параметрів запиту



Результати роботи парсингу



Апробації



Висновки
проаналізовано методи консолідації даних з відкритих
інформаційних ресурсів;

запропоновано алгоритм для фільтрації отриманої

інформації;

модифіковано алгоритм пошуку та збереження

інформації про екологічну ситуацію в Україні;

модифіковано програмне забезпечення парсингу
інформації з декількох інформаційних ресурсів для

подальшого аналізу даних у зручному вигляді



Дякую за увагу!


