
Projekt 2 � Eksploracja Danych w Pythonie
Klasy�kacja recenzji aplikacji mobilnych

Zadanie polega na napisaniu klasy�katora przewiduj¡cego ogóln¡ ocen¡ na podstawie tekstowej
opinii. Zbiór ucz¡cy znajduje si¦ w pliku reviews_train.csv i zawiera nast¦puj¡ce atrybuty:

• reviewerID � identy�kator u»ytkownika, który napisaª opini¦,

• asin � identy�kator produktu (aplikacji),

• reviewerName � nazwa u»ytkownika, który napisaª opini¦,

• helpful � oceny innych czy opinia byªa pomocna (w formacie [liczba oznacze« jako pomocna,
liczba oznacze« jako niepomocna],

• reviewText � tre±¢ recenzji,

• summary � streszczenie recenzji (któtki tekst z ogóln¡ ocen¡),

• unixReviewTime � czas udost¦pnienia recenzji (format UNIX),

• reviewTime � czas udost¦pnienia recenzji (format tekstowy),

• score � ocena ogólna (liczba caªkowita z zakresu 1-5).

Zadanie nale»y wykona¢ w Pythonie (np. przy u»yciu bibliotek NLTK i scikit-learn). Wykorzy-
stywane biblioteki nie s¡ narzucone, mo»na dowolnie wykorzystywa¢ dost¦pne dla pythona biblioteki.

Wraz z kodem rozwi¡zania nale»y dostarczy¢ sprawozdanie (w formie PDF) opisuj¡ce wszystkie
kroki rozwi¡zania wraz z opisem motywacji danego wyboru, m. in.:

• które atrybuty zostaªy wykorzystane,

• w jaki sposób dane zostaªy wst¦pnie przetworzone,

• jakie klasy�katory zostaªy przetestowane i z jakim rezultatem,

• czy, w jakim zakresie zostaªy zoptymalizowane parametry algorytmów (i z jakim rezultatem),

• jakie miary oceny zostaªy dobrane do oceny algorytmu i dlaczego,

• jaki byª scenariusz testowania (podziaª na zbiór ucz¡cy i testowy),

• . . . .

Je±li uruchomienie kodu wymaga jaki± szczególnych opcji (np. przekazani parametrów do skryptu)
to te» nale»y umie±ci¢ takie informacje w sprawozdaniu.

Pa«stwa rozwi¡zanie zostanie uruchomione na dodatkowym zbiorze testowym (niedost¦pnym na
etapie uczenia) aby zwery�kowa¢ jego jako±¢ i porówna¢ z innymi rozwi¡zaniami.

Problem jest trudny i nie nale»y spodziewa¢ si¦ spektakularnych wyników, jednak
Pa«stwa algorytm powinien przede wszystkim wnosi¢ jak¡± dodatkow¡ wiedz¦ (tzn. dziaªa¢ znacz¡co
lepiej od algorytmów losowego lub przypisuj¡cego zawsze klas¦ wi¦kszo±ciow¡).
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Ocenie podlega¢ b¦d¡:

• zªo»ono±¢ rozwi¡zania (zarówno ostatecznego jak i liczba przetestowanych algorytmów, para-
metrów i opcji),

• ostateczny wynik klasy�kacji na ukrytym zborze testowym,

• jako±¢ merytoryczna, czytelno±¢ oraz estetyka sprawozdania.

Rozwi¡zanie (kod ¹ródªowy oraz sprawozdanie) nale»y dostarczy¢ w formie linku do repozytorium
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Maksymalna ocena: 25pkt, termin: 26.01.2021
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