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Об’єкт дослідження - семантична орієнтація текстів новин.

Предмет дослідження - метод Наївного Байєсу та згорткові нейронні мережі. 

Актуальність обраної теми - зростаюча популярність соціальних мереж, таких як 
Twitter, в останні роки викликало великий інтерес до аналізу настроїв їх 
користувачів. Аналіз тональності відноситься до класу методів, заснованих на 
обчислювальній обробці, що використовується для ідентифікації, вилучення, та 
характеристики суб’єктивної інформації, наприклад, думок, виражених в тій чи 
іншій частині тексту, що дозволяє класифікувати ставлення автора до різних тем в 
позитивні та негативні категорії. Аналіз настроїв має широку сферу застосувань в 
різних галузях, включаючи бізнес-аналітику, політику, соціологію тощо. Такі дані, 
як коментарі, блоги, твіти, відео і т.д., які висловлюють думки відносно різних тем 
і подій, пропонують величезні можливості для вивчення і аналізу людських думок 
і настроїв.

Методи дослідження - нейронні мережі, методи обробки текстів.



Збір та обробка даних

2 набори даних:

• основний - фрагменти новин зі статей та заголовки новин 
статей про економіку США

• допоміжний - твіти на загальну тематику з Twitter



Методи дослідження

Наївний Байєс

де
𝑍 - масштабуючий множник, який є константою,

𝑝(𝐶) – ймовірність класу,

𝑃 𝐹(	 	𝐶) – умовна ймовірність ознаки, за умови класу 𝐶.

𝑝 𝐶 𝐹*, … , 𝐹- = 	
1
𝑍 𝑝(𝐶)0𝑝 𝐹(	 	𝐶)

-
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Методи дослідження

Згорткові нейронні мережі



Аналіз результатів

Метрики аналізу результатів:

• Точність
• Чутливість
• Специфічність
• F1 метрика

Набори даних:

• Новини

• Твіти



Наївний Байєс



Згорткові нейронні мережі (новини)



Згорткові нейронні мережі (твіти)
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