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Класифікація даних

• Мета:
• Отримати з даних інформацію та структурувати її для презентації

• Виклики:
• Обробка великого об’єму неоднорідних даних, викладених різними мовами

• Підхід:
• Розробка гнучкої структури, залежної від мови, адаптованої для різних компонентів 

інформації. Деякі пов’язані з цим виклики:
• Класифікація компоненту «Професія»: поєднання таких методів, як машинне навчання, тематичне 

моделювання і неконтрольоване навчання 

• Класифікація компоненту «Уміння»: поєднання різних методів, таких як аналіз текстів на основі корпусного 
підходу або подібності з використанням бази знань 

• Компоненти:
• Забезпечення отримання пояснювальної інформації, методів класифікації протоколювання 

та відповідні функції



Молодший розробник ПЗ

В якості молодшого розробника ПЗ ви 

розроблятимете якісне ПЗ для використання в 

галузях польового картографування, збору даних, 

сенсорних мереж, вуличної навігації і т.д. Ви 

будете співпрацювати з іншими програмістами та 

розробниками для незалежної розробки та 

реалізація високоякісних веб-застосунків, 

програмних інтерфейсів користувача, що 

відповідають вимогам REST, та інтеграції з 

системами третіх сторін.

Ми шукаємо зацікавленого та відданого роботі 

розробника, здатного формулювати та 

вирішувати комплексні проблеми, пов’язані з 

розробкою веб-застосунків, розробкою ПЗ та 

дизайном досвіду користувача. 

Місцезнаходження - наш офіс у місті Харвелл, 

Сполучене Королівство.

Професія Уміння

Час Сфера

Галузь: …

2512 - Розробник ПЗ

Уміння: розробка ПЗ, 

реалізація веб-застосунків, 

вирішення проблем, розробка 

досвіду користувача

Харвелл, Сполучене 

королівство

…

Класифікація - Приклад

Вакансія

Отримана 
інформація

Отримана 
інформація

3



Конвеєр даних щодо 

професії

Моделі, що 

базуються на 

онтології

Класифікатор 

машинного 

навчання

Онтології Модель машинного 

навчання

Класифіковані 

об’єкти

Попередня 

обробка 

даних

Визначення 

мови
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Вихідні дані стосовно 

професії
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Единбург

NUTS 2021 + інші джерела
UKM25

Відповідність 
місцезнаходження 

вакансії

Визначення місцезнаходження 

вакансії
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Конвеєр даних щодо 

місцезнаходження 

вакансії:

Моделі, що 

базуються на 

онтології

Онтології

Класифіковані 

об’єкти
Попередня 

обробка даних

Визначення 

мови
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Вихідні дані щодо 

місцезнаходження 

вакансії
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Моделі, що 

базуються на 

онтології

Онтології

Класифіковані 

об’єкти
Попередня 

обробка даних

Визначення мови

Конвеєр даних про 

уміння

9



Шум

Текст для усунення 

багатозначності

Альтернативні назви

Послідовність та 

зв’язок
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Шум

Ми пропонуємо

<робота>

<високо мотивована 

команда>

<професіональний>

<сертифікований 

менеджер проекта>

<Scrum>

<що базується на 

результативності>
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Текст для 

усунення 

багатозначності
<дизайн> <застосунок>

Дизайн

ПЗ Система

Продукт Графіки
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<розробка> 

<застосунок>

Розробка

ПЗ Система

Продукт Графіка

Текст для 

усунення 

багатозначності
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<інформатика>

Інформатика

<ESCO>

Компьютерне програмування

Альтернативні 
назви
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<java> <eclipse>

Java

Eclipse

Послідовність 
та зв’язок
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Модель набору даних

2 таблиці

Документ FT Аналіз умінь FT

1 рядок для кожного з параметрів:
- Ключ загального ідентифікатора (General_ID

- Key)
- ОДВ
- Джерело даних
- Місцезнаходження вакансії

Чому? Тому що для кожного ОДВ ми можемо
Визначити вакансію з декількома локаціями

Наприклад, «розробник ПЗ у Лондоні/Ліверпулі»

1 рядок для кожного з параметрів:
- Ключ загального ідентифікатора (General_ID

- Key)
- ОДВ
- Джерело даних
- Місцезнаходження вакансії
- Уміння

Чому? Тому що для кожного ОДВ ми можемо
визначити декілька вмінь.

Наприклад, «розробник ПЗ у Лондоні/Ліверпулі з підходом, 
орієнтованим на потреби клієнтів, що володіє англійською 
та вміє справлятися зі стресом»
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Модель набору даних

Отже, для того, щоб отримати кількість вакансій, 
необхідно розрахувати унікальний показник на 
основі загального ідентифікатора (General_ID)



Документ FT

ОДВ

Місцезнаходж
ення вакансії

ДатиМова

Професія

КонтрактРівень освіти

Галузь

Зарплатня

Години роботи

Досвід

Веб-сторінка 
джерела

Компанія

1

n



Аналіз умінь FT

ОДВ

Місцезнаходж
ення вакансії

ДатиМова

Професія

КонтрактРівень освіти

Галузь

Зарплатня

Години роботи

Досвід

Веб-сторінка 
джерела 

Компанія

Уміння1

n

1
n
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Інструменти



Консоль AWS Athena 
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Інтерактивне заняття з Python та SQL
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