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План презентації:

● Формування проблеми
● Засоби реалізації
● Функціональна частина
● Актуальність



  

Формування проблеми
Комунікація є засобом реалізації змісту мислення 

за допомогою мовних одиниць, ключовою мовною - 

одиницею є текст.

У процесі комунікативної відбувається обмін 

знаннями.

З розвитком всесвітньої мережі текст став 

основним засобом комунікації в глобальній мережі.



  

Формування проблеми

Кожен день у світі:

– Відправляється 230 000 000 000 електронних листів

– Виконується 5 000 000 000 пошукових запитів в Google

– Створюється 4 000 000 постів в блогах

– Відправляється 650 000 000 твітів

Ключовим елементом тут є текст



  

Формування проблеми

Аналіз інформації дає можливість прогнозувати події, 

базуючись на технології Data Mining та Machine Learning. 

Маючи засоби реалізації можливо уникати події 

негативного характеру до їх появи.

За останній час найбільш актуальними з них є терористичні 

загрози.



  

Засоби реалізації

Scala — мультипарадигмова мова програмування, що 

поєднує властивості об'єктно-орієнтованого та функційного 

програмування.

Apache Spark — високопродуктивний рушій для 

оброблення даних, що зберігаються в кластері Hadoop. Дає 

можливість працювати з великими обсягами даних.



  

Засоби реалізації

ScalaNLP — лінгвістичний пакет для парсингу та 

обробки текстів.

WordNet —  семантичний словник. У ньому розбито на 

групи синонімів — синсети, та надається коротке загальне 

визначення, та семантичні стосунки між цими словами.



  

Функціональна частина

● Метод підготовки даних
● Метод оцінки даних
● Алгоритм прогнозування



  

Метод підготовки даних 
складається:

● Сегментація тексту на 
речення

● Очищення тексту

● Визначення частин 
мови в тексті

До Після

1)The nitrogen in our DNA, 
the calcium in our teeth, the 
iron in our blood, the carbon 
in our apple pies were 
made in the interiors of 
collapsing stars. We are 
made of starstuff.

1) The nitrogen in our DNA 
the calcium teeth iron blood 
carbon apple pies were 
made interiors of collapsing 
stars.
2) We are made of starstuff.

1) The nitrogen in our DNA 
the calcium teeth iron blood 
carbon apple pies were 
made interiors of collapsing 
stars.
2) We are made of starstuff.

1)nitrogen DNA calcium teeth 
iron blood carbon apple pies 
made interiors collapsing stars
2)made starstuff

1)nitrogen DNA calcium teeth 
iron blood carbon apple pies 
made interiors collapsing stars
2)made starstufF

1)DNA/NN calcium/NN 
teeth/NNS iron/NN 
blood/NN carbon/NN 
apple/NN pies/NNS
2)made/VBN



  

Метод оцінки

● Створення асоціативних пар слів
● Створення синонімічних кластерів слів 

засобами WordNet
● Оцінка пар та кластерів на рівень загрози



  

Приклад оцінки

● Приклад 1
1)DNA/NN calcium/NN teeth/NNS iron/NN blood/NN carbon/NN apple/NN 
pies/NNS

2)made/VBN

Результат: (0.0, 0.0)

● Приклад 2

1)Tomorrow/NN throw/VB bomb/NN airport/NN

2) shoot/NN someone/NN parking/NN lot/NN

Результат: (0.125,0.16666666666666666)



  

Алгоритм прогнозування

Логістична регресія або логіт регресія — статистичний 
регресійний метод, що використовується у випадку коли 
залежна змінна може набувати тільки двох значень. 



  

Принцип роботи алгоритму

Основна ідея логістичної регресії полягає в тому, що простір 
вхідних значень може бути розділений лінійної границею (прямою) на 
дві відповідні класам області.

Детальніше розглянемо як відбувається розподіл. Візьмемо для 
прикладу дві змінні x1 та x2 , тоді функція яка відповідає границі 
розподілу буде мати вигляд:

β0+x1∗β1+x2∗β2

В залежностів від значень x1 та x2 точка буде знаходитись в 
одній з площин, з деякою ймовірністю.



  

Принцип тренування 

моделі:

1)Формування тестових 

наборів даних

2)Визначення лінії розподілу 

моделі



  

Використання 

попередньо натренованої 

моделі:

1) Завантаження моделі

2) Прогнозування 

3) Виведення результатів

Результат має вигляд:
Приклад 1: (0.0, 0.0)
[0.0015583434,0.9984416565],1.0 
 не містить загроз

Приклад 2: (0.125,0.1666)
[0.9989294102,0.0010705897],0.0 
 містить загрозу 

[Ймовірність],оцінка ризику



  

Актуальність

Найяскравішим прикладом актуальності буде 
широке використання технологій аналізу 
даних такими розвідувальними установами:

● National Security Agency (NSA) — USA - 
Cполучені Штати Америки

● Government Communications Headquarters — 
Велика Британія

● Bundesnachrichtendienst, BND - Германія 



  



  

Дякую за увагу
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