
Виконала студентка

КПІ ім.Ігоря Сікорського

Групи ТР-71 мп

Петрова Т.О.

Керівник: Гусєва І.І



Мета та задачі дослідження

Метою розробки є створення програмного продукту 
для аналізу та обробки великих масивів даних 

Задачі:

• дослідити існуючі методи аналізу та обробки даних;

• обґрунтувати необхідність використання технологій 
великих даних; 

• проаналізувати специфіку аналізу тональності твітів
користувачів; 

• пристосувати методи аналізу та методи обробки до 
даної предметної області;

• розробити програмне забезпечення для аналізу та 
обробки тональності великих масивів твітів.



Аналіз тональності текстів



Наївний баєсів класифікатор

P(c|x) – апостеріорна ймовірність класу c при данному значенні
ознаки x.

P (c) - апріорна ймовірність даного класу. 

P (x | c) - правдоподібність, тобто ймовірність даного значення 
ознаки при даному класі. 

P (x) - апріорна ймовірність даного значення ознаки.



Багатошаровий перцептрон Румельхарта



Функціональна декомпозиція системи



Діаграма прецедентів системи



Архітектура системи



Діаграма
класів



Алгоритм 
попередньої 
обробки набору 
даних



Приклади інтерфейсу користувача



Приклади інтерфейсу користувача



Приклади інтерфейсу користувача

Тональність твітів за 

наївним баєсом



Приклади інтерфейсу користувача

Тональність твітів за 

перцептроном

Румельхарта



Порівняння результатів роботи

Алгоритм

Ознака наявності Ознака частотин

Уніграми
Уніграми та

біграми
Уніграми 

Уніграми та

біграми

Наївний баєсів

класифікатор
78.16 79.68 77.52 79.38

Багатошаровий перцептрон 80.1 81.7 80.15 81.35



Висновки

• Метою роботи було створення та дослідження системи аналізу та 
обробки великих масивів даних. Було взято до уваги, що аналіз тексту 
є важливою сферою використання технології великих даних. 

• У ході роботи досліджено методи аналізу та обробки даних, обрано 
два алгоритми для класифікації тексту: наївний баєсів класифікатор 
та багатошаровий перцептрон Румельхарта.

• На основі запропонованих алгоритмів аналізу було спроектовано та 
розроблено програмне забезпечення для визначення тональності 
тексту. Завдяки зіставленню словника найбільш популярних уніграм
та біграм з тренувального набору та вхідних даних система визначає 
емоційне наповнення тексту.

• Алгоритм аналізу та обробки великих масивів даних розбито на 
декілька фаз роботи. Початкові етапи: зчитування вхідного файлу та 
передобробка забезпечують наступні етапи відформатованими, 
готовими до аналізу даними. Побудова словника та, безпосередньо, 
алгоритми аналізу виділено в окремі фази. 

• Під час розробки системи було використано мову програмування 
Python та інтегроване середовище розробки PyCharm. 

• Створена система відповідає поставленим задачам. Результати роботи 
впроваджено в науковій роботі кафедри (тема: № 0117U003798). 


