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1 Bevezető

Az elmúlt évtizedekben az internet fokozatosan egyre nagyobb és nagyobb szerepet töltött be az

életünkben és gyökeresen alakította át az információáramlás módját. Manapság már nem csak in-

formációkeresésre használjuk a Webet, de aktívan szerkesztjük is annak tartalmát különböző plat-

formokon keresztül, mint például wiki oldalak, blogok, fórumok, szociális hálók, továbbá ugyanezen

platformokon keresztül már meglévő tartalmakat értékelünk, véleményezünk, címkézünk. Az internet

hatalmas és folyamatosan növekedő méretéből, illetve az adatok ilyenfajta sokszínűségéből fakadóan

szinte elképzelhetetlen, hogy bármilyen számunkra hasznos információt megtaláljunk keresőmotorok,

Web archívumok és Web könyvtárak segítsége nélkül.

A keresőmotorok Weboldalak milliárdjait indexelik le és teszik lehetővé felhasználóik számára,

hogy kulcsszavak alapján megtalálják a számukra érdekes dokumentumokat. A keresők legfőbb fela-

data, a felhasználó kulcsszavaihoz releváns dokumentumok rangsorolása úgy, hogy a felhasználónak

csak a találati lista első néhány elemét keljen megvizsgálnia ahhoz, hogy megtalálja a számára érdekes

információt. Ahhoz, hogy a keresők a lehető legjobb “minőségű” találati listát adják vissza, kifinomult

tartalom- és hálózatalapú algoritmusokat használnak a dokumentumok rangsorolásához.

A 90-es évek közepén a Weboldalak működtetői is felismerték, hogy üzletileg nagyon megéri a

keresőmotorok találati listáinak az elején szerepelni, ezért elkezdték úgy optimalizálni Weboldalaikat,

hogy azzal befolyásolni tudják a keresők rangsoroló algoritmusait és ezáltal egyre több és több láto-

gatót csalogattak az oldalukra. Míg ezen optimalizációk egy része valóban javítja az oldalak minőségét

és jobban megtalálhatóvá teszi a felhasználók számára, addig néhány ravaszabb üzemeltető elkezdte

teletömni az oldalait népszerű keresőkifejezésekkel és még egyéb stratégiákat találtak ki, hogy olyan

szavakra javítsák a pozíciójukat a találati listákon, amik nem is relevánsak az oldalaikhoz. Az ilyen

oldalakat nevezzük Web spam-nek. Mivel a spammelés erősen rontja a találati listák minőségét, ezért

a keresőknek elsődleges feladatává vált, hogy fel tudják ismerni és ki tudják szűrni a spam oldalakat.

A haszontalan tartalmak kiszűrése mellett, a keresők arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy szemé-

lyre szabják a találati listáikat. Például abban az esetben, ha a felhasználó a “daru” kifejezésre keres,

az vonatkozhat a madárra, az emelőgépre, vagy egy Pápua Új-Guineai nagyvárosra. Annak érdekében,

hogy a keresők el tudják dönteni, hogy a felhasználó számára melyik témakör lehet a legérdekesebb,

egyrészt mindenféle szempontok alapján kategorizálják a Weboldalakat, másrészt kategorizálják a fel-

használóikat is az alapján, hogy előzőleg milyen szavakra kerestek rá és milyen oldalakat látogattak

meg.

Disszertációmban ismert és új módszereket mutatok be spam oldalak automatikus felismerésére,

illetve Weboldalak témájának a meghatározására, továbbá olyan új, a spamségre és a témakörre orto-

gonális jellemzőit vizsgálom Weboldalaknak, amik segítségével finomabban lehet meghatározni azok
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minőségét.

2 Új eredmények

Tézis 1 Graph Stacking

Számos eredmény született arra a módszerre építve, hogy a Web egy kisebb, ismert részhalmazából

kiindulva, hogyan lehet a megbízhatóságot [10, 14], illetve a megbízhatatlanságot [13, 7] a Web gráf

élein keresztül az egész Webre kiterjeszteni. Más munkákban olyan kapcsolat alapú módszereket

mutattak be, amik egy hálózatban bármely két csúcsra kiszámítják, hogy a két csúcs mennyire hasonlít

egymásra.

A mi félig felügyelt, stacked graphical tanuló algoritmusunk a fenti módszereket kombinálja a

klasszikus Web klasszifikáló eljárásokkal a következőképpen:

1. Minden fel nem címkézett Website-ra adjunk egy predikciót a vizsgált tulajdonságra valamilyen

gépi tanuló algoritmussal.

2. Ezután valamilyen élsúly függvény segítségével minden u site-nak válasszuk ki a k legközelebbi

szomszédját. Ezután kreáljunk egy új jellemzőt u-hoz úgy, hogy aggregáljuk a szomszédságéban

lévő predikciókat.

3. Végül futtassuk újra a gépi tanuló algoritmusunkat a kiterjesztet attribútumhalmazon, majd foly-

tassuk a 2-es lépéssel.

Munkánkban számos egy- és többlépcsős hasonlósági függvényt hasonlítottunk össze: co-citation,

cosine, Jaccard és ezeknek a többlépcsős variánsait. Ezen felül megvizsgáltunk különböző módszere-

ket az egy csúcs szomszédságában lévő predikciók aggregálására.

Módszerünket két adathalmazon is teszteltük. Spam felismerésére a WEBSPAM-UK-2006 [4]

adathalmazt, churn felismerésére pedig egy kisebb magyar vonalas telefontársaság adatait használtuk.

Tézis 1.1 A különböző hálózati távolságfüggvényekkel kombinált stacked graphical

módszerekkel szignifikáns javulást lehet elérni a klasszifikáció pontosságában mind

spam, mint churn felismerésre.

Az eredményeket Benczúr Andrással, Csalogány Károllyal és Lukács Lászlóval közösen publikáltuk

[C1]. Az én hozzájárulásom a munkához a hálózati jellemzők legenerálása, a hasonlósági függvények
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definiálása, és a legjobb gépi tanuló algoritmusok megtalálása volt a WEKA adatbányászati alkalma-

zás eszköztárában. A churn adat előkészítését illetve a graph stacking algoritmusban az aggregációs

módszerek definiálását Lukács László csinálta. A TFIDF leírók kiszámolását illetve az eredmények

kiértékelését Csalogány Károly csinálta.

Tézis 2 Sonar Stacking

A fent leírt stacked graphical módszer egyik kulcs lépése, a Website-ok szomszédságában lévő predik-

ciók aggregálása [3] új attribútumokká. Azonban amikor Website-okat klasszifikálunk, akkor felmerül-

het bennünk, hogy rengeteg információt veszítünk azzal, hogy az aggregálásnál semmit nem tudunk a

site-ok belső struktúrájáról, vagy a linkeknek a struktúrában elfoglalt pontos helyükről.

Amitay és csapata [1] megmutatták, hogy különböző témájú Website-ok különböző karakter-

isztikájú belső struktúrával rendelkeznek. Egy oldalnak a site-on belüli mélységét az url-ben lévő per

jelek számának a segítségével definiálják és az alábbi típusú jellemzőket generálják:

• különböző mélységben lévő oldalaknak az eloszlása,

• a ki- és be-linkek mélységének az eloszlása,

• a legfelső és legalsó lévő szinten lévő linkek számának az aránya,

• a külső és belső linkek, ezen belül is a felfelé, lefelé, vagy szinten belül elhelyezkedő linkek

eloszlása

Ebből kiindulva a stacked graphical módszernek egy olyan finomításával kísérleteztünk, ahol

a szomszédságban lévő predikciók aggregálásánál figyelembe vesszük a site-ok belső struktúráját,

illetve a linkek site-on belüli pozícióját is. Ennek érdekében az Amitay által leírt jellemzőket a

következő mértékekkel egészítjük ki:

• egy site-nak a szomszédságba mutató, illetve a szomszédságból jövő linkjeinek eloszlása a

szomszédságban lévő predikciókkal súlyozva,

• egy site-nak a szomszédságba mutató, illetve a szomszédságból jövő linkjeinek a mélysége a

szomszédságban lévő predikciókkal súlyozva,

• egy site-nak a legfelső és legalsó szinten lévő linkjeinek az aránya a szomszédságban lévő

predikciókkal súlyozva
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Kísérleteinkhez a WEBSPAM-UK-2007 adathalmazt használtuk, amit a DMOZ Open Directory

Project legnépszerűbb kategóriáival címkéztünk fel.

Tézis 2.1 Az alap stacked graphical módszerhez képest jelentős javulást lehet elérni,

ha a site-ok belső struktúráját is figyelembe vesszük az aggregálásnál.

A kiterjesztett stacked graphical módszer Benczúr András, Gyöngyi Zoltán és Kurucz Miklós közreműködésével

készült el. Az én hozzájárulásom az új attribútumok kifejlesztése, a kísérletek futtatása, illetve a külön-

böző gépi tanuló algoritmusokat összekombináló módszerek összehasonlítása volt. Gyöngyi Zoltán a

WEBSPAM-UK adathalmaznak a DMOZ kategóriákkal való felcímkézését csinálta, Kurucz Miklós

pedig a baseline módszerként használt sonar leírókat számolta ki.

Tézis 3 Keresztnyelvű Web klasszifikáció

Míg angol nyelvű tanítóhalmaz több különböző Web klasszifikációs feladathoz is létezik, addig, ha

más nyelven akarunk Website-okat klasszifikálni, akkor a nagyon drága, emberi szaktudást igénylő

címkézési feladattal találjuk magunkat szemben. A klasszikus keresztnyelvű módszerek általában

szótárakat, automatikus fordító eszközöket vagy újabban többnyelvű Wikipedia szócikkeket használ-

nak. Számunkra azonban a Web méretéből fakadóan elsődleges szempont a skálázhatóság, ezért a ko-

moly erőforrásokat igénylő nyelvfeldolgozó algoritmusok nem nagyon jöhetnek szóba. Ezzel szem-

ben a klasszikus Web klasszifikációs eljárások site-okon aggregált tartalom-, illetve kapcsolatalapú

jellemzőkre támaszkodnak [3]. Ezeknek egy része ugyan nyelvfüggetlen, azonban a legerősebb mód-

szerek, a nagyon is nyelvfüggő, bag of words reprezentáción alapulnak [8].

Kísérleteinkben összehasonlítottuk, hogy hogyan teljesítenek a nyelvfüggetlen jellemzőkön, il-

letve a szótárakon alapuló módszerek, továbbá az általunk javasolt félig-felügyelt tanulásos módsz-

erünk, ami a kevert nyelvű site-okban rejlő lehetőségeket próbálja kihasználni. Algoritmusunknak a

legnagyobb ereje abban rejlik, hogy kihasználhatjuk a nagyon erős bag of words reprezentációt úgy,

hogy közben nincs szükségünk szótárra. Módszerünk a következőképpen működik:

1. felépítjük a modelljeinket az angol nyelvű tanítóhalmazon

2. a cél domain-ben megkeressük a kevert nyelvű site-okat és ezeknek az angol felén kiértékeljük

a modelljeinket

3. ezután a site-ok másik, idegen nyelvű felét, illetve az előző lépésben kapott predikciókat használva,

felépítjük a tanítóhalmazunkat a célnyelven és felépítjük a célnyelvű modelljeinket.

4. végül kiértékeljük az új modelljeinket a cél site-okon.
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Kísérleteinket egy 2009-es Portugál Web crawl-on futtattuk. Tanítóhalmaznak az angol nyelvű

ClueWeb09 adatot használtuk. Spam címkéket a Portugese Web Archive-tól illetve a Waterloo Spam

Rankings-től [5] kaptunk. A spam mellett még a legnépszerűbb DMOZ kategóriákkal is felcímkéztük

az adathalmazunkat.

Tézis 3.1 Megmutattuk, hogy a keresztnyelvű Web klasszifikáció legerősebb forrásai

olyan Website-okból állnak, amiken ugyanabban a témában, több nyelven is van

tartalom.

Tézis 3.2 A klasszikus tartalom alapú Web klasszifikációs jellemzők keresztnyelvű

normalizálása spam-re nem működik és témakör klasszifikálására is nagyon gyengén

teljesít

Eredményeinket Garzó Andrással, Daróczy Bálinttal, Kiss Tamással és Benczúr Andrással publikáltuk

közösen [C2]. Az én hozzájárulásom a klasszifikációs módszerek futtatása a kapcsolat- és tartalom-

alapú leírókon és a portugál hosztok crawl-olása és ezek felcímkézése a DMOZ kategóriákkal volt.

Kiss Tamás számolta a kapcsolat-alapú jellemzőket számolta egy általa fejlesztett elosztott keretrend-

szerrel. Garzó András a szótár alapú fordítást csinálta illetve a BM25 leírókat számoló hadoop jobokat

implementálta. Daróczy Bálint pedig az SVM-et optimalizálta a BM25 leírókra.

Tézis 4 Szöveg klasszifikáció bi-klaszterezéssel

A Weben megjelenő vélemények elemzése, illetve ezek minőségének és megbízhatóságának meghatározása

erősen kutatott témává vált az adatbányászatban [6]. Az ismertebb módszerek azonban tipikusan csak

Weboldalak, blog bejegyzések vagy még ennél is kisebb egységek, kommentek és termékvélemények

szintjén működnek. Nekünk ezzel szemben az a célunk, hogy site szinten elemezzük a Webet, tehát

nem hagyatkozhatunk a komoly erőforrásokat igénylő nyelvfeldolgozó és érzelemfelismerő algorit-

musokra [12], amik nem tudnak a Web méretéhez skálázódni.

Az ECML/PKDD Discovery Challenge 2010 on Web Quality (DC2010) verseny vezette be a Web

site-ok semlegesség, részrehajlás és megbízhatóság szerinti értékelését. Úgy gondoljuk, hogy ezek az

újonnan bemutatott szempontok kulcsszerepet játszanak egy Website minőségének a meghatározásában.

A DC2010-es eredmények azonban azt mutatják, hogy a résztvevők [9, 2, 11] különösen nehezen

birkóztak meg az új feladatokkal. 0.6-os AUC-nál senkinek nem sikerült jobb eredményt elérnie sőt,

a nagy többség 0.5 körüli AUC-ot, azaz közel véletlenszerű klasszifikációt produkált.

Mivel a korábbi eredmények azt mutatják, hogy a legtöbb klasszifikációs feladatra a bag of words

reprezentáció működik a legjobban [8], ezért megpróbáltunk olyan szövegklasszifikációs megoldást

találni, ami direkt ezekre az új feladatokra van kihegyezve:
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1. bag of words reprezentációt helyett, bi-klaszterező algoritmus segítségével generálunk bag of

concepts reprezentációt,

2. a szótárat egyszerű szűréssel és a tanító adatban lévő szóelőforduláson alapuló újrasúlyozással

állítjuk elő. A többi kategóriával ellentétben ez a módszer nagyon sokat javított a kiegyensúly-

ozatlan minőségi kategóriákon

3. ha rendelkezésre áll a site-ok klaszter-távolság szerinti kompakt reprezentációja, akkor drágább

klasszifikáló algoritmusokat is használhatunk. Megoldásunkban többkerneles SVM-et használunk

korai és késői kernelösszevonással.

Módszerünket két adathalmazon is teszteltük. A DC2010-es adathalmazon eredményeinket összevetet-

tük a verseny résztvevőinek eredményeivel [9, 2, 11], illetve saját korábbi eredményeinkkel, amik

kizárólag spam detektálásra összpontosítottak [8]. A DC2010 mellet még a WebQuality 2015 Data

Challange C3 adathalmazán is kiértékeltük az algoritmusunkat.

Tézis 4.1 A bag of concepts alapú módszerünk az alap módszerekkel kombinálva

szignifikánsan jobb eredményeket produkál Website-ok minőségének a klasszifikálásában.

A DC2010 adathalmazon elért eredményeket Daróczy Bálinttal, Benczúr Andrással közösen pub-

likáltuk [C3]. A C3 adaton elért eredményeinket pedig Pálovics Róberttel kiegészülve publikáltuk

[C4]. Az én hozzájárulásom a bi-klaszter algoritmus tervezése és implementálása volt, a kód elérhető

a githubon1. Ezen felül a C3 adathalmaz crawl-olását és parszolását, a szöveges leírok számolását,

illetve az eredmények kiértékelését csináltam. Pálovics Róbert a C3 adathalmazon a baseline módsz-

erként használt mátrix faktorizációs és gradient boosted tree eljárásokat futtatta. Daróczy Bálint pedig

a multikerneles SVM-mel való kísérletezést csinálta.
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