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РЕФЕРАТ

Обсяг роботи складає  129 сторінок, 14 формул, 49 рисунків, 5 таблиць, 

24 літературних джерел.

Метою  роботи  є  вдосконалення  методів  обробки  неструктурованого 

контенту із соціальних мереж шляхом розробки методів і засобів семантичного 

та сентимент-аналізу із застосуванням NoSQL.

У  роботі  набули  подальшого  розвитку  методи  та  засоби  оцінки 

семантичного  та  сентимент-аналізу  неструктурованого  контенту  в  задачах 

моніторингу  соціальних  мереж,  які,  на  відміну  від  відомих,  дозволяють 

ідентифікувати характер динаміки сентимент-реакції користувачів на інтервалі 

часу  T за  рахунок  використання  моделей  сегментації  і  класифікації  часових 

рядів сентимент-оцінок.

Інформаційна  технологія  може  бути  корисна  в  сферах,  де  важливо 

відслідковувати сентимент-складову повідомлень: рекламній справі, вірусному 

маркетингу, в сфері інформаційних війн, дослідженні ринку тощо.

Розроблені методи та засоби можуть бути покладені в основу розробки 

моделі на основі штучного інтелекту для автоматизації задач інформаційного 

впливу та управління у соціальних мережах.

АНАЛІЗ  СОЦІАЛЬНИХ  МЕРЕЖ,  ТЕМАТИЧНЕ  МОДЕЛЮВАННЯ, 

МАШИННЕ  НАВЧАННЯ,  КЛАСТЕРИЗАЦІЯ  ТА  КЛАСИФІКАЦІЯ, 

СЕМАНТИЧНИЙ  ТА  СЕНТИМЕНТ-АНАЛІЗ,  ІНФОРМАЦІЙНА 

ТЕХНОЛОГІЯ. 



ABSTRACT

Volume work includes   129 pages, 14 formulas, 49  drawings,  5 tables,  24 

references. 

The aim of the work is to improve methods for processing unstructured content 

from social networks by developing methods and tools for semantic and sentiment 

analysis using NoSQL.

The  methods  and  means  of  estimating  semantic  and  sentiment  analysis  of 

unstructured content in the tasks of monitoring social networks, which, unlike the 

known, allow to identify the dynamics of the sentimental reactions of users on the 

time interval T due to the use of segmented models and time series classification 

sentiment assessments.

Information technology can be useful in areas where it is important to track 

sentiment-component  messages:  advertising,  viral  marketing,  information  wars, 

market research, etc.

The developed methods and tools may be the basis for developing a model 

based on artificial intelligence for automating the tasks of information influence and 

management in social networks.

ANALYSIS  OF  SOCIAL  NETWORKS,  TOPIC  MODELG,  MASHINE 
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