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Práce se zabývá zpracováním (filtrování a shlukování) rychlých toků zpráv např. komentářů u živých vysílání.
Současný trend živých vstupů a přenosů přináší nové problémy velkého množství zpráv a je nutné tyto
informace za běhu zpracovávat pro usnadnění interakce.
- Proveďte rešerši shlukovacích algoritmů. Vyberte vhodný algoritmus pro zpracování zpráv v reálném čase
- vhodné by bylo např. postupné zapomínaní starých zpráv a průběžné (neblokové) zpracování.
- Použijte datovou sadu komentářů živého vysílání platformy Twitch. Nad sadou navrhněte předzpracování
textů. Pro předzpracování použijte existující knihovny pro NLP (např. Gensim). Vyzkoušejte alespoň dva
přístupy (jednoduchý a rychlý vs. složitý a pomalý).
- Implementujte experimentální řešení problémů filtrování a shlukování krátkých textů v reálném čase.
- Proveďte experimenty zahrnující analýzu rychlosti a úspěšnosti řešení.
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Abstrakt

Práce se zabývá zpracováńım komentář̊u u on-line živých vyśıláńı pro usnadněńı
interakce. Je ćılem formou experimentu prozkoumat a vyzkoušet současné
možnosti shlukováńı proud̊u textu. Byla provedena rešerše existuj́ıćıch algor-
timů a implementaćı a na ńı navazuj́ıćı řešeńı, kde předzpracováńı text̊u je
realizováno v jazyce python za použit́ı knihoven Gensim a NLTK a shlu-
kováńı text̊u realizované v javovém frameworku pro strojové učeńı nad toky
dat MOA.

Kĺıčová slova machine learning,krátké texty,shlukováńı,tok,proud

Abstract

Topic of this thesis is processing of on-line live streams comments to enable
better interaction. The focus is to do a research of existing stream cluster-
ing algorithms and experimentally try them on real data. In the thesis is
a research of existing algorithms and implementations and a solution, where
text is preprocessed in programming language python with the use of libraries
NLTK and Gensim and clustering performed in java framework for stream
learning MOA.
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