
Dokumentum osztályozás
rejtett Dirichlet-allokációval

Doktori értekezés tézisek

Bíró István
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1. Bevezetés

Az utóbbi években az Internet széleskörű elterjedése folyamatosan hatalmas mennyiségű elektronikus

szöveges adatot hoz létre. A szöveges adatok feldolgozása, belőlük hasznos információk kinyerése majd

felhasználása új, hatékony módszereket kíván. A dokumentumok osztályozása, amelynek során doku-

mentumokat kategóriacímkékkel látunk el, az egyik ilyen nagy gyakorlati fontosságú, komoly kihíváso-

kat rejtő feladat. A dokumentumok megfelelő reprezentálása kulcsfontosságú a dokumentum-osztályozó

algoritmusok hatékonysága, robusztussága, és minősége szempontjából. A leggyakrabban alkalmazott

reprezentáció a vektortér modell [7], ami a dokumentumokat egy sokdimenziós vektortérben ábrázolja:

ahol a vektortér dimenzióinak a dokumentumokban előforduló különböző szavak felelnek meg. A do-

kumentumokat ebben a térben a szógyakoriság vektorral reprezentáljuk. Az algoritmusok futási ideje,

tárigénye erősen függ a vektortér dimenziójától, ezért kiemelkedő jelentősége van a különböző dimenzió-

csökkentő módszereknek, mint például a rejtett szemantikus analízisnek (Latent Semantic Analysis,

LSA) [2]. Az LSA egy szinguláris érték felbontáson alapuló vektortértranszformáció segítségével az

eredeti dokumentumvektorokat kisebb dimenziójú vektorokká alakítja át, amelyek jól jellemzik a doku-

mentumgyűjtemény (korpusz) rejtett szemantikai szerkezetét.

Egy másik, kisdimenziós reprezentációt eredményező modell a rejtett Dirichlet-allokáció (Latent Di-

richlet Allocation, LDA) [1]. Az LDA egy generatív valószínűségi modell, amely egy korpusz dokumen-

tumait reprezentálja rögzített számú téma keverékeként. A témákat a korpusz szókészlete (szótár) felett

vett multinomiális valószínűségeloszlásokkal reprezentálja, egy dokumentum pedig ezen eloszlások ke-

veréke.

Kutatásaink során az LDA modellt és annak továbbfejlesztett változatait alkalmaztuk webes doku-

mentumok osztályozására. Az első tézisben összehasonlítottuk az LSA és az LDA modellek teljesítmé-

nyét, illetve megvizsgáltuk, hogy a fenti reprezentációk vajon ugyanazt az információt ragadják-e meg

a korpuszból. Webes dokumentumok nemcsak a bennük található szavakkal, hanem a ki- és befelé mu-

tató linkekkel is jellemezhetők. Megvizsgáltuk, hogy ha a kiinduló reprezentáció nem szó-alapú, hanem

link-alapú, akkor az erre épített modellek ragadnak-e meg újabb információt, azaz javítják-e az osztályo-

zás minőségét. Az LDA modell, mint a neve is mutatja, rejtett témákkal reprezentálja a dokumentumokat,

ezért explicit osztályozásra nem használható. A következő kutatásunkban (második tézis), ezért kifejlesz-

tettük a multi-korpusz LDA (MLDA) modellt, ami alkalmas erre a feladatra, majd összehasonlítottuk

különböző „state of the art” osztályozókkal (pl. C4.5, SVM, BayesNet). Az MLDA modell meglepően

jól teljesített, szignifikánsan maga mögé utasítva az előbbi módszereket. A harmadik tézisben a webes

korpuszokban található linkek által közvetített információt próbáltuk modellezni. A link, vagy hiperhi-

vatkozás mögött a dokumentum szerzőjének azon véleménye rejlik, hogy a hivatkozott dokumentumnak

szemantikai kapcsolata van a hivatkozóval. A link-alapú LDA modellnél a szavak keletkezése egy doku-
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mentumban függ a dokumentum által hivatkozott dokumentumok szavaitól is. A negyedik tézisben azzal

foglalkoztunk, hogy hogyan lehetne az LDA modelt skálázni nagyon nagy méretű korpuszokra. Mivel

az eredeti algoritmus futási idejében a szűk keresztmetszetet a Gibbs-mintavételezés adta, ennek gyorsí-

tására javasoltunk három stratégiát, amelyek jelentős teljesítménynövekedést eredményeznek minimális

minőségromlás mellett. Végül az utolsó tézisben arról számolunk be, hogy hogyan szerepeltek az MLDA

és a link-alapú LDA modelljeink a Web Spam Challenge-en, ahol a feladat egy webkorpuszban a spam

tartalmú oldalak minél pontosabb azonosítása volt.

2. Előzmények

2.1. Dokumentumok osztályozása

A dokumentum-osztályozás [8] célja szöveges dokumentumoknak előre definiált halmazból vett kategó-

riacímkékkel való ellátása. Osztályozónak nevezzük azt a függvényt, amely egy adott dokumentumhoz

hozzárendeli a lehetséges kategóriák egyikét vagy akár részhalmazát (egycímkés illetve többcímkés eset).

A módszer elemi lépései: ismert kategóriájú dokumentumokból (az ún. tanítódokumentumokból) kinyert

információk alapján felépítünk egy osztályozót, majd az osztályozó segítségével kategorizáljuk a teszt-

dokumentumokat.

2.2. Rejtett szemantikus analízis (LSA)

A korpusz dokumentumaiból egy M ∈ R
m×V dokumentum-szó mátrixot építünk, ahol m a dokumen-

tumok száma, V pedig a korpusz szókészletének mérete. Ezt a mátrixot a szinguláris érték felbontással

faktorizáljuk és a legnagyobb k darab sajátértékhez tartozó sajátvektor által kifeszített altérbe képezzük.

Az így kapott mátrix mérete m × k lesz, tehát minden dokumentumot egy k-dimenziós vektor fog rep-

rezentálni. A módszer előnyei a következőek. Legtöbbször az eredeti dokumentum-szó mátrix mérete

túl nagy az elvégzendő feladat szemponjából. A mátrix ezenkívül túl zajos lehet a szavak szinonimikus,

poliszémikus tulajdonságai miatt, és ezt a zajt bizonyítottan csökkenti a kis-dimenziós reprezentáció.

Harmadrészt a dokumentumok a szótártérben igen ritkák (a dokumentumban lévő különböző szavak

száma sokkal kisebb mint a szótár-méret), megnehezítve ezáltal a hagyományos távolság ill. hasonlóság

mértékek alkalmazhatóságát. Az LSA által adott reprezentáció igen alkalmasnak bizonyult számos szö-

vegbányászati feladat megoldásakor, például dokumentumok osztályozásakor (document classification),

dokumentumok csoportosításakor (document clustering) és dokumentumok összefoglalásakor (document

summarization).
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2.3. Rejtett Dirichlet-allokáció

Ebben a részben röviden bemutatjuk a rejtett Dirichlet-allokációt, a kutatásunk kiindulópontját képező

modellt. Adott V darab szót tartalmazó V halmaz, K darab témát tartalmazó T halmaz, és M darab

tetszőleges hosszúságú dokumentum. Minden k ∈ T témához véletlenül választunk egy V feletti �ϕk

multinomiális eloszlást Dir(�β) szerint, ahol Dir(�β) egy V -dimenziós Dirichlet-eloszlás. Hasonlóan, min-

den m dokumentumhoz véletlenül választunk egy T feletti �ϑm multinomiális eloszlást Dir(�α) szerint,

ahol Dir(�α) egy K-dimenziós Dirichlet-eloszlás. �α ∈ R
K
+ , �β ∈ R

V
+ a megfelelő Dirichlet-eloszlások

hiperparaméterei.

A dokumentumok szavait a következőképp generáljuk: az m dokumentum minden n ∈ [1, Nm] szó-

pozíciójához választunk egy zm,n = k témát �ϑm-ból, majd választunk egy wm,n = t szót �ϕk-ból. Ezt a

generatív folyamatot az 1. ábrán látható Bayes háló szemlélteti.

1. ábra. Az LDA Bayes hálója

A modell paramétereinek becslése Gibbs-mintavételezéssel [3] történik, ami egy sokdimenziós való-

színűségeloszlásokból való mintavételezésére alkalmas eljárás, amennyiben minden marginális egyvál-

tozós feltéteteles valószínűségeloszlás explicite kifejezhető. Az LDA esetében a p(�z|�w) eloszlást kell

becsülni, ahol �z ∈ T N , �w ∈ VN és N =
∑M

i=1 Ni a dokumentumok összes pozícióinak a száma. A
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megfelelő marginális eloszlások zárt alakban felírhatók, mivel a Dirichlet-eloszlásnak a multinomiális

eloszlás konjugált priorja, azaz minden m ∈ [1, M ], n ∈ [1, Nm]-re:

p(zm,n = k|�z¬(m,n), �w) ∝ N
¬(m,n)
kt + βt∑V

v=1(Nkv + βv) − 1
· N

¬(m,n)
mk + αk∑K

z=1(Nmz + αz) − 1
, (2.1)

Nkt megadja, hogy a t szó a k témában hányszor szerepel, Nmk pedig, hogy a k téma a m dokumentum-

ban hányszor szerepel. Az N¬(m,n) azt jelöli, hogy az m dokumentum n-edik szópozícióját kihagyjuk a

megfelelő számlálókból. A Gibbs-mintavételezés egy Markov-láncot reprezentál, a stacionárius eloszlás

létezéséhez szükséges feltételekkel együtt, ezért megfelelő számú iterálás után megállunk, majd a �z minta

alapján kiszámítjuk a �ϕk és �ϑm változókat:

ϕk,t =
Nkt + βt∑V

v=1(Nkv + βv)
, ϑm,k =

Nmk + αk∑K
z=1(Nmz + αz)

. (2.2)

Miután a modellt az adott korpusz alapján felépítettük, lehetőség van tetszőleges új d dokumentum

�ϑd téma-eloszlásának becslésére a (2.1)-hez hasonlóan:

p(zd
i = k|�z d

¬i, �w) ∝ Ñ¬i
kt + βt∑V

v=1(Ñkv + βv) − 1
· N¬i

dk + αk∑K
z=1(Ndz + αz) − 1

. (2.3)

Itt �z d a d dokumentum szó-pozícióihoz rendelt téma-vektor, i pedig ezen pozíciók felett futó index, az

Ñ számlálók tartalmazzák az eredeti korpusz és a d dokumentum megfelelő szó és téma aggregátumait.

3. Új eredmények

1. téziscsoport: LSA és LDA-alapú osztályozások összehasonlítása [C4]

Ebben a tézisben összehasonlítottuk az LSA és az LDA szövegbányászati modellek teljesítményét, il-

letve megvizsgáltuk, hogy ezen reprezentációk ugyanazt az információt ragadják-e meg a korpuszból.

Mindkét modell alapja az, hogy a dokumentumokat szavakkal reprezentáljuk. Weboldalak osztályozása

során azonban gyakran használják a weboldalak közti linkeket is az osztályozás minőségének javítására.

Kipróbáltuk ezért az LSA és az LDA azon módosítását, amikor a szavak helyett a dokumentumot a ki- és

befelé mutató linkek reprezentálják.

Azt várjuk, hogy a linkek alkalmazása a szó-alapú reprezentációhoz képest új információt ragad meg,

ezzel növelve az osztályozó teljesítményét. Az LDA és az LSA által előállított k-dimenziós reprezen-

tációk könnyedén aggregálhatók, így építhetünk egy olyan modellt, amely kombináltan tartalmaz egy

LSA-t, ami szavakon lett számolva, egy másik LSA-t, ami linkeken, és két hasonló módon számolt LDA-

t. Természetesen nem szükséges hogy a különböző modellek ugyanannyi dimenziós reprezentációt hasz-
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náljanak, előfordulhat, hogy az LSA-nál 15 szó-alapú dimenzió elegendő, míg az LDA-nál 30 link-alapú

téma-eloszlás adja a legjobb teljesítményt.

1.1. tézis. Kísérleti eredmények

A kísérletezés alapjául az Open Directory Project (továbbiakban ODP) által támogatott nyílt

tartalmú webkönyvtárt használtuk. Ez egy olyan webkorpusz, ahol a weboldalak kézzel van-

nak kategórizálva egy kategória-taxonómiába. Egy adott oldal esetén az oldalhoz tartozó

főkategóriával dolgoztunk. A dokumentumokhoz tartozó téma-eloszlások mint osztályjel-

lemzők alapján végeztük az osztályozást SVM és C4.5 osztályozókkal. Eredményeink a kö-

vetkezők:

• Az LDA jobban teljesített, mint az LSA 8%-kal F-mértékben mérve és 5%-al AUC-ban

mérve.

• A link-alapú reprezentáció általában rosszabb eredményeket adott mint a szöveg-alapú,

de a kettő kombinációja jobb volt a szöveg-alapúnál is. Ezzel sikerült igazolni, hogy

valóban más információt ragadnak meg a különböző reprezentációk. A kombinált mód-

szer 27%-ot javított F-mértékben, míg 7%-ot AUC-ban mérve.

• Maguk a modellek is másképp dolgozzák fel a rejtett információt: egy kombinált mo-

dell, melyben az LDA és az LSA által adott jellemzők is szerepelnek 20%-al jobb F-

mértéket és 7%-kal jobb AUC-ot adott a szokásos LSA-hoz képest, illetve 11%-kal jobb

F-mértéket és 2%-kal jobb AUC-ot az LDA-hoz képest.

2. téziscsoport: Multi-korpusz LDA [C2]

Ebben a tézisben bemutatjuk a multi-korpusz LDA (MLDA) modellt, egy, az osztályozás minőségét javító

heurisztikát, illetve az ezzel kapcsolatos kísérleteket. Az LDA a dokumentumokat rejtett témák felett vett

eloszlással reprezentálja, ami azt jelenti, hogy explicit osztályozásra nem használható, hiszen csak egy

reprezentációt ad. Az MLDA egy olyan modell, amely a dokumentumokat az eredeti kategóriák felett

vett eloszlással reprezentálja, így nincs szükség további osztályozó alkalmazására.

2.1. tézis. Multi-korpusz LDA model

Az MLDA lényegében egy kétszintű hierarchikus modell rejtett témákkal és ismert kategóri-

ákkal. Adott egy korpusz, amelyben a dokumentumok m kategóriába vannak sorolva. Bont-

suk a korpuszt m diszjunkt halmazra a kategóriák alapján, majd építsünk minden egyes hal-

mazra egy LDA modellt, halmazonként más-más számú téma alkalmazásával. Végül egye-

sítsük a modelleket egy nagy modellé. Ha az i kategóriához tartozó halmaznál ki darab rejtett
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témával építettünk modellt, akkor a nagy modell k =
∑

i ki darab rejtett téma feletti elosz-

lásokkal reprezentálja a dokumentumokat. Ez azonban több információt hordoz, mint egy k

darab témából álló sima LDA modell, hiszen mindegyik rejtett témáról ismert, hogy melyik

kategóriából származik. Egy teszt-dokumentum esetén a modell által adott k méretű elosz-

lás komponensei kategóriánként összegezhetők, eredményül egy m méretű eloszlást adva,

amely megadja, hogy a vizsgált dokumentum az egyes kategóriákhoz milyen súllyal tarto-

zik, ez pedig megfelel egy hagyományos osztályozó kimenetének. A fenti konstrukció ekvi-

valens a következővel: tekintsük a tanító-dokumentumok korpuszát, ahol a dokumentumok

m darab kategória valamelyikébe vannak besorolva, és minden i kategóriához rögzítsünk

egy ki-t. Módosítsuk a Dir(�α), �α ∈ R
k, k =

∑
i ki Dirichlet-eloszlást úgy, hogy megenge-

dünk αj = 0 paramétert is. Az ilyen eloszlásból választott multinomiális eloszlás megfelelő

komponense is 0 lesz. Egy adott i kategóriába tartozó dokumentum esetében olyan Dir(�αi)-t

használunk, amelyre �αi mindenhol 0, kivéve az i kategóriához tartozó témáknál. A modell-

építés során tehát m különböző Dirichlet-eloszlást használunk, majd megfelelő számú iterá-

ció után a szavakhoz rendelt témák alapján kiszámítjuk a (2.2) változókat. Ezek segítségével

egy teszt-dokumentumra a (2.3) alapján tudunk téma-eloszlást számolni, majd a kategóriák

alapján azokon belül aggregálni.

2.1. tézis. Szótár-szűrés és ϑ-simítás perszonalizált PageRank-kel

Az osztályozás hatékonyságának növelése érdekében a dokumentumok kis információtar-

talmú szavait kiszűrtük. Ezt kategóriánként végeztük el, azaz megtartottuk azon szavakat

amelyek az adott kategóriában viszonylag gyakoriak, de más kategóriákban viszonylag rit-

kák (a kategóriák felett vett entrópiájuk nagy).

Egy másik fontos megállapítás, hogy amikor az MLDA modellt használjuk egy ismeretlen

dokumentumnál, akkor már rendelkezésünkre áll a tanulókorpusz dokumentumainak téma-

eloszlása. A dokumentumok téma-eloszlásainak átlaga legyen a �̂ϑ eloszlás, ami megmondja,

hogy egy adott téma mennyire fontos a tanítókorpusz alapján.

Abban az esetben, ha az MLDA modell két különböző kategóriában hasonló rejtett témára

tanul rá, veszíthetünk az osztályozás teljesítményéből, ha egy későbbi teszt-dokumentumnál

aszimmetrikusan súlyozza ezen témákat. Ezen hatás csökkentésére javasoltunk egy heurisz-

tikát, ami a témák hasonlósága alapján szétosztja a téma-súlyokat egymás között, hasonlóan

az egy lépéses perszonalizált PageRank-hez. Rögzítsünk egy m dokumentumot, aminek a
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modell alapján számolt téma-eloszlása �ϑm. Minden h ∈ K témára:

ϑ
új

m,h = c · ϑm,h +
∑

j∈K\h
Sj ·

ϑ̂j

JSD(ϕj, ϕh) + ε
· ϑm,j, (3.1)

ahol c annak az aránya hogy a téma eredeti súlyából mekkora részt nem osztunk szét, �̂ϑ

a dokumentumok téma-eloszlásainak átlaga, ε egy kis konstans a 0-val osztás elkerülésére,

ϕj, ϕh a megfelelő témák szó-eloszlásai, JSD pedig a Jensen-Shannon divergencia. c = 1

megfelel a simítás-mentes esetnek. Sj-t úgy választjuk meg, hogy ϑm,j hozzájárulása a többi

témához ∑
h∈K\j

Sj ·
ϑ̂j

JSD(ϕj, ϕh) + ε
· ϑm,j = (1 − c)ϑm,j (3.2)

legyen, biztosítva, hogy ϑ
új

m,j ismét egy eloszlás. A simítás következménye, hogy ha két téma

nagyon hasonló szó-eloszlású (JSD ≈ 0), akkor ezen témákhoz tartozó súlyok kiegyenlí-

tődnek, csökkentve ezzel a lehetséges osztályozási hibát.

2.2. tézis. Kísérleti eredmények

Itt is az 1.1-es tézisben ismeretett ODP webkönyvtárt használtuk. Az MLDA osztályozási tel-

jesítményét összehasonlítottuk néhány a gyakorlatban jól bevált osztályozóval (SVM, C4.5,

BayesNet). Teszteltük a szótárszűrés és a ϑ-simítás hatásait, valamint az egyes kategóriák-

hoz rendelhető rejtett témák számától való függést. Utóbbinál két lehetőséget próbáltunk,

az adott kategória alkategóriáinak számát, illetve az al-alkategóriák számát. Eredményeink a

következők:

• Az MLDA modell közvetlen osztályozóként használható, mivel a korpusz eredeti ka-

tegóriái felett vett eloszlással reprezentálja a dokumentumokat. Ezen eloszlás kompo-

nensei megadják, hogy az adott dokumentum mennyire tartozik az adott kategóriához.

• Az MLDA modell kategóriánként párhuzamosan futtatható, így kisebb futási idővel

rendelkezik.

• Az MLDA, mint közvetlen osztályozó AUC-ban mérve 15%-kal jobban teljesített, mint

egy tf × idf -alapú SVM.

• 2%-os javulást mértünk AUC-ban, ha téma számnak az adott kategória al-kategóriáinak

számát adtuk meg.

• 10%-os javulást értünk el a heurisztika-nélküli MLDA modellhez képest szótár-szűréssel

és alkalmasan választott paraméterű ϑ-simítással.
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3. téziscsoport: Link-alapú LDA [C1]

Ebben a tézisben bemutatunk egy link-alapú LDA modellt, amely egy dokumentum téma-eloszlásának

meghatározásakor figyelembe veszi a hivatkozott dokumentumokat is. A modell alapvetően arra a gya-

korlati tényre épít, hogy a hivatkozott dokumentum témái hatással vannak a hivatkozó dokumentumra.

Bemutatjuk ennek a modellnek az alkalmazási lehetőségét weboldalak osztályozására. A modell a lin-

kekhez explicit súlyokat is rendel, amelyeket stacked graphical learning-nél [4] alkalmaztunk.

3.1. tézis. A link-alapú LDA model

Az alapötlet az, hogy egy adott dokumentum adott szó-pozíciójának témáját két lépésben

választjuk: először választunk egy dokumentumot a ki-szomszédok közül (önmagát is ide-

sorolva), majd ezen ki-szomszéd téma-eloszlásából választunk egy témát. Végül a témához

tartozó szó-eloszlásból választunk egy szót. A generatív folyamatot a 2. ábrán látható Bayes-

háló szemlélteti.

2. ábra. A link-alapú LDA Bayes-hálója

A dokumentumokat és azok linkjeit egy irányított gráffal reprezentáljuk, ahol a csúcsok a do-
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kumentumok és az élek a linkek. Az LDA-nál ismertetett �ϑm és �ϕk eloszlások mellett szükség

van egy �χm eloszlásra, amit az adott m dokumentum ki-szomszédai (Sm halmaz) felett ér-

telmezünk. A �χm eloszlást Dir(�γm)-ből választunk, ahol �γm a megfelelő Dirichlet-eloszlás

hiperparamétere. Mivel a dokumentumok ki-szomszédainak száma változó mennyiség, ezért

az utóbbi Dirichlet-eloszlásokból dokumentumonként egyet használunk.

A link-alapú LDA modellhez módosítani kell a Gibbs-mintavételezést, hogy figyelembe ve-

gye a linkeket is. A cél tehát egy p(�r, �z|�w) eloszlás becslése, ahol �r ∈ DN , �z ∈ T N , �w ∈ VN ,

és N =
∑M

i=1 Ni a dokumentumok összes pozícióját jelöli. Ehhez szükségünk lesz a margi-

nális eloszlásokra, ami a következő alakban írható fel:

p(zm,n = k, rm,n = l|�z¬(m,n), �r¬(m,n), �w) ∝

N
¬(m,n)
lk + αk

K∑
z=1

(Nlz + αz) − 1

· N
¬(m,n)
ml + γl

Sm∑
r=1

(Nmr + γr) − 1

· N
¬(m,n)
kt + βt

V∑
v=1

(Nkv + βv) − 1

, (3.3)

ahol Nml megadja az l ∈ Sm dokumentum által generált szavak számát, hasonlóan Nlk

megadja, hogy a k téma az l dokumentumban hányszor szerepel, végül Nkt megadja hogy a

t szó a k témában hányszor szerepel. Hasonlóan az LDA-hoz itt is bizonyos számú iteráció

után megállunk, és a �z minta alapján kiszámítjuk �ϕk-t és �ϑm-et (2.2) szerint, és �χm-et a

következőképp:

χml =
Nml + γml

|Sm|∑
r=1

(Nmr + γmr)

. (3.4)

3.2. tézis. Kísérleti eredmények

A modell igazolásához erős link-struktúrával rendelkező korpuszra volt szükség, amely fel-

tételnek eleget tesz a WEBSPAM-2007 korpusz, ami a .uk domén 12,5 millió oldalból álló

részhalmaza. Az egyes oldalakat hosztok szintjén aggregáltuk, majd a hosztokat az ODP

alapján besoroltuk az egyes főkategóriákba. Eredményeink a következők:

• Kísérletileg igazoltuk a modell log-likelihood-jának konvergenciáját.

• Kísérletileg igazoltuk a korrelációt a modell log-likelihood és az AUC mérték között.

• Összehasonlítottuk a link-alapú LDA modell osztályozási teljesítményét a hagyomá-

nyos LDA modellel, előbbi 4%-kal jobban teljesített AUC-ban mérve.
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• Összehasonlítottuk a link-alapú LDA modellt a link-PLSA-LDA modellel [5], ami szin-

tén egy LDA-n alapuló linkeket is figyelembe vevő modell. Itt a modelleket a linkekhez

rendelt súlyok alapján mértük össze a stacked graphical learning osztályozási módszer-

rel [4]. A mi modellünk 3%-kal teljesített jobban AUC-ban mérve.

4. téziscsoport: Gyorsított Gibbs-mintavételezés

Ebben a tézisben bemutatjuk a Gibbs-mintavételezés gyorsításával kapcsolatos eredményeinket. Mi-

vel az LDA modell gyakorlati alkalmazása során szükség van egy mintavételező eljárásra, a Gibbs-

mintavételezés gyorsítása teszi lehetővé az LDA modell alkalmazhatóságát nagyságrendekkel nagyobb

korpuszokra is. A Gibbs-mintavételezés elemi lépése a következő: az m dokumentum n-edik szavához a

(2.1) szerinti feltételes eloszlást kiszámítjuk, majd az eloszlás alapján választunk egy témát, amire lecse-

réljük a szóhoz tartozó régi témát. Az alap észrevételünk az, hogy mivel a fenti lépés nem függ a szavak

sorrendjétől, ezért az azonos szavak többszöri előfordulásait csoportosíthatjuk, és a fenti műveletet cso-

portonként is elvégezhetjük.

4.1. tézis. Aggregált Gibbs-mintavételezés

Ebben az esetben a (2.1) szerinti F feltételes eloszlást a dokumentum adott szavának első

előfordulásánál kiszámítjuk, majd a dokumentum összes pozíciójára, ahol ez a szó szerepel,

választunk egy témát F -ből, anélkül hogy pozíciónként újra kiszámolnánk. Ebben az eset-

ben F -et annyiszor számítjuk ki, ahány különböző szó van a dokumentumban, ami átlagos

esetben sokkal kevesebb lehet mint a dokumentum összes szavának száma. Azon szavaknál,

ahol a gyakoriság meghaladja a témák számát, a tárigényt is csökkenthetünk, ha az adott szó

előfordulásaihoz tartozó témákat egy K méretű számláló-vektorban tároljuk.

4.2. tézis. Limit Gibbs-mintavételezés

Ez a mintavételezés arra a feltételezésre épít, hogy az LDA modellben egy dokumentum té-

mája nem változik, ha minden szavának gyakoriságát egy konstanssal megszorozzuk. Ezért

itt egy adott szó összes előfordulásához magát az F -et rendeljük hozzá, anélkül hogy válasz-

tanánk belőle. Természetesen ehhez módosítani kell a számlálók értelmezését a valós típusú

gyakoriságok miatt.

4.3. tézis. Ritka Gibbs-mintavételezés

Az � paraméterű ritka Gibbs-mintavételezés a limit Gibbs-mintavételezés egy speciális válto-

zata, ahol a ritka szavakat figyelmen kívül hagyjuk a következő módon: minden m dokumen-

tumnál dm/�-szer veszünk visszatevéssel mintát, egy a dokumentum különböző szavai felett
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vett multinomiális eloszlásból, ahol dm a dokumentum szavainak száma. Az eloszlás értékei

az egyes szavak dokumentumon belüli relatív gyakoriságai, így a gyakori szavak nagyobb,

a ritkább szavak kisebb esélyel kerülnek be a mintába. Végül ezen szavakra elvégzünk egy

limit Gibbs-mintavételezést. � = 1-re hasonló eredményt várunk mint a limitnél, viszont

nagyobb értékekre körülbelül �-szer kisebb futási időt kapunk a modell pontosságának tole-

rálható romlása mellett.

4.3. tézis. Eredmények

• Igazoltuk, hogy a fenti heurisztikák helyesek, azaz mindegyiknek a p(�z|�w) eloszlás az

egyértelmű stacionárius eloszlása.

• Összehasonlítottuk a heurisztikák futási idejét a hagyományos Gibbs-mintavételezéssel

és egy más elven működő „state of the art” gyors Gibbs-mintavételezéssel [6]. Utóbbi-

nál 10-11 szeres gyorsítást értünk el mindössze 1%-os AUC csökkenés mellett.

• Kísérletileg igazoltuk a különböző mintavételezők modell log-likelihood-jának konver-

genciáját illetve az erős korrelációt a modell log-likelihood és az AUC között.

5. téziscsoport: Web spam szűrés

Ebben a tézisben beszámolunk a Web Spam Challenge 2008 versenyen elért eredményeinkről. A Web

Spam Challenge adatbányász verseny célja adott weboldalak osztályozása spam és normál kategóriákba.

Tanulóadatként a címkék egy része ismert. Ehhez rendelkezésre állt a WEBSPAM-UK2007 webkorpusz,

amelyet már a 3.2 tézisnél bemutattunk. A szervezők alap szöveg és link-alapú osztályozó jellemzőket

is rendelkezésre bocsátottak, hogy mérni lehessen a saját modellek relatív teljesítményét. Kísérleteket

végeztünk az MLDA és a link-alapú LDA modelljeinkkel önmagukban is és a megadott jellemzőkkel

kombinálva is.

5.1. tézis. Kísérleti eredmények az MLDA modellel

Hasonlóan a 3. tézisben ismeretett felépítéshez, két LDA modellt építettünk, egyet a spam

oldalakra, egyet a normál oldalakra, majd vettük ezen modellek unióját. Az aggregált modell

alapján előállítottuk a címkézetlen dokumentumok téma-eloszlásait, végül a spam témákhoz

tartozó értékek összegét használtuk az adott oldal spamségének megállapítására. Az MLDA

által adott osztályozást és az alap jellemzőkön adott osztályozást logisztikus regresszió segít-

ségével kombináltuk, így 11% javulást értünk el AUC-ban mérve az alap jellemzőkre épített

SVM osztályozóhoz viszonyítva. Modellünk a 4. helyen végzett.
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5.2. tézis. Kísérleti eredmények a link-alapú modellel

Egyszerűen előállítottuk a dokumentumok téma-eloszlásait a link-alapú LDA modell segítsé-

gével, majd egy standard osztályozóval (BayesNet, SVM, C4.5) elvégeztük az osztályozást.

Az osztályozás eredményét egy random forest osztályozó segítségével kombináltuk az alap

szöveg és link jellemzőkon számolt osztályozásokkal. Ezeket a kísérleteket 1 évvel a 2008-as

verseny után végeztük, legjobb eredményünk AUC = 0.854, míg a tavalyi győztes eredmé-

nye AUC = 0.848 volt, tehát ez a módszer tavaly nyertes lett volna.
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