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МЕТА РОБОТИ

Проаналізувати записи соціальних мереж про кар’єрні можливості, використавши засоби

інтелектуального аналізу даних задля підвищення якості інформації, що розміщується в

соціальних мережах

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Записи про кар’єрні можливості в соціальних мережах, як набір характеристик (кількість

вподобань, коментарів, поширень, підписників) та змісту цього запису (текст запису та

вкладення – фотографії, відео тощо)

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методи інтелектуального аналізу даних, зокрема методи класифікації тексту, лінійної

регресії та дерева рішень



АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ

Актуальність роботи полягає в тому, що серед усіх проаналізованих засобів
для аналізу даних в соцмережах немає засобів, які б аналізували зміст
запису та надавали рекомендації стосовно того про що потрібно
розміщувати записи, щоб вони були як умога більш популярними



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1. Проаналізувати існуючі засоби аналізу інформації про кар’єрні можливості в соціальних мережах,

знайти їхні основні переваги та недоліки, особливо звернувши увагу на можливість змістовного

аналізу записів.

2. Розробити узагальнений показник якості запису в соціальній мережі, як показник, що залежить від

критеріїв, імпортованих з соціальної мережі (кількість вподобань, поширень тощо)

3. Створити систему, яка б могла прогнозувати категорію запису та популярність на основі його

вмісту.



ЖОДЕН З НИХ НЕ АНАЛІЗУЄ ЗМІСТ ЗАПИСУ!!!

1. Facebook business manager

2. Simply Measured

3. Quintly

4. Social bakers

5. Rival IQ

ІСНУЮЧІ ЗАСОБИ АНАЛІЗУ СОЦМЕРЕЖ



ВХІДНІ ДАНІ:

73 914 ЗАПИСІВ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ FACEBOOK ПРО КАР’ЄРНІ МОЖЛИВОСТІ 125 КОМПАНІЙ У 19 КРАЇНАХ.
ДЛЯ КОЖНОГО ЗАПИСУ МІСТИТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТАКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Зміст запису (контент, текст)

• Кількість вподобань

• Кількість поширень

• Кількість коментарів

• Час розміщення

• Кількість підписників на момент розміщення

• Визначена вручну змістовна категорія запису

• Наявність вкладення до запису (фото, відео, 

посилання тощо)

• Інформація про те, чи був цей запис
прорекламований



EMPLOYER REPUTATION & IMAGE

JOB CHARACTERISTICS

PEOPLE & CULTURE

• Attractive/exciting products and services

• Corporate Social Responsibility

• Corporate transparency

• Ethical standards

• Fast-growing/entrepreneurial

• Innovation

• Inspiring leadership

• Inspiring purpose

• Market success 

• Prestige

• A creative and dynamic work environment

• A friendly work environment

• Commitment to diversity and inclusion

• Enabling me to integrate personal interests in my schedule

• Interaction with international clients and colleagues

• Leaders who will support my development

• Recognising performance (meritocracy)

• Recruiting only the best talent

• Respect for its people

• Support for gender equality

• Challenging work

• Customer focus

• Flexible working conditions

• High level of responsibility

• High performance focus

• Opportunities for international travel/relocation

• Professional training and development

• Secure employment

• Team-oriented work

• Variety of assignments

REMUNERATION & ADVANCEMENT OPPORTUNITIES

• Clear path for advancement

• Competitive base salary

• Competitive benefits

• Good reference for future career

• High future earnings

• Leadership opportunities

• Overtime pay/compensation 

• Performance-related bonus

• Rapid promotion

• Sponsorship of future education

EXTRINSIC INTRINSIC

H
A
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D
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O

F
T

The attributes of the employer as an organisation The social environment and attributes of the workplace

The contents and demands of the job, including the learning 

opportunities provided by the job

The monetary compensation and other benefits, now and in 

the future

ЗМІСТОВНІ КАТЕГОРІЇ ЗАПИСІВ



ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАПИСУ У FACEBOOK:

Для оцінки якості запису в Facebook була введена характеристика якості запису. Вона є зваженою

характеристикою до кількості вподобань, коментарів та поширень

𝑓1(𝑃) =
𝑙 𝑃 +5𝑐 𝑃 + 10𝑠(𝑃)

𝑎(𝑃)0.8

𝑓𝑁 𝑃 = 1000 ∗ (1 − 𝑒
−𝑓1 𝑃

1000 )

Де f1(P) – показник якості запису, де l(P) – кількість вподобань, c(P) – кількість коментарів запису, s(P) 

– кількість поширень, a(P) – кількість підписників сторінки на момент розміщення запису.

fN – нормалізований показник якості запису, що усуває надвеликі значення f1(P)



ОСНОВНІ
ПРОБЛЕМИ
РОЗМІЩЕННЯ
ІНФОРМАЦІЇ
ПРО КАР’ЄРНІ
МОЖЛИВОСТІ В
СОЦІАЛЬНИХ
МЕРЕЖАХ

1. Класифікація змістовної категорії записів – на

основі введеного змісту запису потрібно

визначити, до якої змістовної категорії він

належить

2. Прогнозування популярності запису на основі

заданих його параметрів – на основі попередньо

введених характеристик запису (час запису, 

наявність вкладень, країна, де він був розміщений, 

наявність реклами) необхідно спрогнозувати

популярність запису.



ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗКУ
ЗАДАЧІ

Мова програмування Python:

• Інтерпритованість

• Простота написання коду

• Велика кількість бібліотек

• Ідеально пристосована для задач

аналізу даних



БІБЛІОТЕКА FACEBOOK FASTTEXT

Допомагає у розв’язку задач класифікації тексту:

• Будує ієрархічний класифікатор – забезпечує високу

швидкість

• Подає текст у вигляді низьковимірного вектора

• Час тренування – декілька секунд

• Точність алгоритму – 73 %



БІБЛІОТЕКА SCIKIT-LEARN

Місить засоби для побудови

моделей для розв’язку задач

інтелектуального аналізу даних:

• Лінійна регресія

• Класифікація

• Кластеризація

• Дерева рішень



ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ

• Чат-бот інтерфейс

• Навчається на основі підготовленої

вибірки

• Надає змістовну категорію запису

на основі введеного його тексту

• Прогнозує популярність запису на

основі введених його критеріїв



АКТ ПРО
ВПРОВАДЖЕННЯ



ВИСНОВКИ

• Проаналізовано існуючі підходи аналізу даних про кар’єрні можливості в

соціальних мережах

• Розглянуто структуру записів в соціальній мережі Facebook

• Введено критерій якості записів в мережі Facebook

• Розроблено програмний продукт, що дозволяє на основі введеного тексту запису

класифікувати його за змістовною категорією та прогнозувати його популярність



ПОДАЛЬШЕ ПОКРАЩЕННЯ

В подальшому роботу можна буде покращити шляхом:

• Створення зручного веб-інтерфейсу

• Аналіз вкладень до записів (фотографій, відео, посилань)

• Інтеграцією з системою Facebook API для автоматичного стягування інших записів

про кар’єрні можливості

• Покращення точності шляхом удосконалення алгоритмів



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


