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Σημασιακή ανάλυση κειμένου για παροχή εξατομικευμένων ροών συστάσεων
με χρήση ενισχυτικής μάθησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή αποτελεί μία υλοποίηση μιας νέας μεθόδου παραγωγής
προσωποποιημένων συστάσεων κειμένων σε χρήστες με βάση τα συναισθήματα
αυτών.
Η μέθοδος αυτή στοχεύει στον εντοπισμό μοτίβων στη συμπεριφορά του χρήστη με
βάση κάποιο reward το οποίο προκύπτει από την κάθε πραγματική εφαρμογή στην
οποία χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος. Ένα βασικό χαρακτηριστικό ενός τέτοιου
συστήματος είναι ο online χαρακτήρας του. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα πρέπει να
εκπαιδεύεται διαρκώς αλλά και να μπορεί να παράξει ροές από την πρώτη στιγμή.
Πρέπει, επίσης, να δοκιμάζει να προτείνει διαφορετικό περιεχόμενο, πράγμα που
οδηγεί στην αναγκαιότητα ύπαρξης μιας σωστής ισορροπίας ανάμεσα σε εξερεύνηση
και εκμετάλλευση (exploration – exploitation).

Το σύστημα αποτελείται από έναν αλγόριθμο σημασιολογικής ανάλυσης ο οποίος
συνδυάζει συσταδοποίηση και επεξεργασία κειμένου από ένα επίπεδο νευρωνικών
δικτύων τα οποία έχουν σκοπό να προβλέψουν το κέρδος του χρήστη για κάθε
κείμενο και από ένα επίπεδο με αλγορίθμους οι οποίοι προσπαθούν να εξερευνήσουν
τον χώρο του προβλήματος έτσι ώστε να προσορμίζονται σε αλλαγές της
συμπεριφοράς του χρήστη στο μέλλον.

Η ερευνητική αυτή εργασία συνδυάζει πολλές γνωστές μεθόδους καθώς και
παραλλαγές αυτών σε ένα ενιαίο σύστημα το οποίο έχει επιπλέον τις τεχνικές
προδιαγραφές να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση χαρακτηριστικών εφαρμογών.
Η συνεισφορά της εργασίας αυτής αφορά την υλοποίηση συστήματος μη
εποπτευόμενης σημασιολογικής ανάλυσης σε άγνωστο πλήθος συναισθημάτων,
καθώς και στη δημιουργία ενός online συστήματος μάθησης το οποίο παράγει ροές
συστάσεων στους χρήστες.
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Sentiment analysis for providing individualized feed of recommendations using
reinforcement learning

ABSTRACT
This study is an implementation of a new method of producing personalized text
recommendations to users based on their sentiment.
This method aims to identify patterns in user behavior based on a reward that results
from each actual application in which the algorithm is used. A key feature of such a
system is its online character. This means that the system must be constantly trained
but also be able to generate flows from the first moment. It must also try to suggest
different content, which leads to the need for a proper balance between exploration
and exploitation.

The system consists of a semantic analysis algorithm that combines clustering and
word processing, a level of neural networks designed to predict user reward for each
text, and a level of algorithms that attempt to explore the problem area to adapt to
changes in user behavior.

This research work combines many known methods as well as variations thereof into
a single system which in addition has the technical specifications to be used in typical
applications.

The contribution of this work is the implementation of a system of unsupervised
semantic analysis in an unknown set of emotions, as well as the creation of an online
learning system that generates streams of recommendations to users.
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι προσωποποιημένες ροές (feeds) [1] αποτελούν ένα πολύ σημαντικό
χαρακτηριστικό πολλών εφαρμογών και έχουν σκοπό να προσφέρουν στον χρήστη
μια εμπειρία που θα σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά του και τους στόχους του. Η
συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται σε προτάσεις κειμένου, πράγμα που σημαίνει
πως για να υλοποιηθεί, χρειάζεται να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο μπορεί να
κατανοήσει τη φυσική γλώσσα, κυρίως μέσω της εξαγωγής συναισθημάτων
(sentiment analysis). Ένα βασικό χαρακτηριστικό ενός τέτοιου συστήματος είναι ο
online χαρακτήρας του. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα πρέπει να εκπαιδεύεται
διαρκώς αλλά και να μπορεί να παράξει ροές από την πρώτη στιγμή. Πρέπει επίσης να
δοκιμάζει να προτείνει διαφορετικό περιεχόμενο, πράγμα που οδηγεί στην
αναγκαιότητα ύπαρξης μιας σωστής ισορροπίας ανάμεσα σε εξερεύνηση και
εκμετάλλευση (exploration - exploitation).

1.1 Ροές δεδομένων στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο
Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο κατακλυζόμαστε από ροές δεδομένων οι οποίες
γίνονται συνεχώς πιο δυναμικές και έχουν σκοπό μία προσωποποιημένη παρουσίαση
των δεδομένων έτσι ώστε να αυξήσουν κάποιο reward. Από τις ροές των ειδήσεων
μέχρι τις ροές των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διάφοροι αλγόριθμοι
προσπαθούν να προσφέρουν μία εξατομικευμένη εμπειρία στον κάθε χρήστη, έχοντας
συνήθως σαν reward το χρονικό διάστημα στο οποίο αυτός θα σπαταλήσει στην
εκάστοτε πλατφόρμα.

Η επιλογή του reward το οποίο η κάθε πλατφόρμα επιλέγει, συνήθως δεν συνάδει με
τις αρχικές προθέσεις του χρήστη, κάτι το οποίο μπορεί να αποδειχτεί προβληματικό
1
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σε πολλά επίπεδα. Η στρατηγική αυτή πέρα από προβλήματα εθισμού που μπορεί να
δημιουργήσει, εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική και κοινωνική πόλωση, μιας
και η προσπάθεια της μεγιστοποίησης της παραμονής του χρήστη στην πλατφόρμα,
οδηγεί στην επιλογή προτάσεων που ενισχύουν την ήδη υπάρχουσα άποψη του
χρήστη. Αυτό σημαίνει πως ο χρήστης δύσκολα θα συναντήσει αναρτήσεις οι οποίες
ενδέχεται να του προκαλέσουν ευχάριστα συναισθήματα μιας και αυτές δεν είναι
συνήθως ικανές να τον κρατήσουν στην πλατφόρμα. Αντίθετα θα συναντήσει
περισσότερο αναρτήσεις οι οποίες θα τον εξοργίσουν ή αναρτήσεις οι οποίες θα του
ενισχύσουν την άποψη που ήδη έχει, χωρίς να του προβάλουν έναν ψύχραιμο
αντίλογο.
Μια καλύτερη υλοποίηση αυτών των αλγορίθμων ως προς την πλευρά των
συμφερόντων του χρήστη, θα αξιοποιούσε ένα διαφορετικό reward function το οποίο
θα μπορούσε να ορίσει ο χρήστης ανάλογα με το τι επιθυμεί να πετύχει με τη χρήση
αυτών των μέσων και θα απέφευγε το overfitting, προτείνοντας τα αντίθετα από αυτά
που αναμένονται έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να εξερευνήσει διαφορετικές
απόψεις και ποικίλα θέματα. Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας
ενός τέτοιου δυναμικού συστήματος το οποίο μπορεί να βρει εφαρμογή οπουδήποτε
υπάρχουν εξατομικευμένες ροές συστάσεων.

Η ροή ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται με αντίστροφη
χρονολογική σειρά, δηλαδή από την πιο πρόσφατη στη λιγότερο πρόσφατη
ενημέρωση. Το κύριο μειονέκτημα της χρονολογικής ροής ειδήσεων είναι ότι ένας
χρήστης μπορεί να χάσει τα σημαντικότερα για αυτόν με βάση το reward που
συνήθως σχετίζεται με τις προτιμήσεις του και τα ενδιαφέροντά του.

Σύμφωνα με τον Shen [29], η κατάταξη (ranking) σε ένα news feed, περιλαμβάνει
κατάταξη ενημερώσεων ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ταξινόμηση και
εμφάνιση με φθίνουσα σειρά συνάφειας των ενημερώσεων ειδήσεων του κάθε
χρήστη. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι όροι για
την αναφορά στη διαδικασία κατάταξης, όπως αναδιάταξη, σύσταση, εξατομίκευση
κ.λπ.. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Berkovsky και Freyne [30], η κατάταξη των
ενημερώσεων ειδήσεων μπορεί να θεωρηθεί είτε ως top-K recommendation είτε ως
πρόβλημα ανακατάταξης. Σε αντίθεση με τη χρονολογική ροή ειδήσεων, η διαδικασία
κατάταξης γίνεται έτσι ώστε οι πιο σχετικές ενημερώσεις να βρίσκονται στην κορυφή
της ροής ειδήσεων και οι λιγότερο σχετικές στο κάτω μέρος [31].
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1.1 Ροές δεδομένων στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο

Εικόνα 1.1: Ροές δεδομένων/ειδήσεων σε κοινωνικά δίκτυα

1.2 Τρέχουσα κατάσταση και αναγκαιότητα
Στη βιβλιογραφία δεν εμφανίζεται αυτούσιο το συγκεκριμένο πρόβλημα, μιας και
παρ’ ότι υπάρχουν εργασίες που μελετούν το θέμα των εξατομικευμένων προτάσεων
σε ροές [2], δε φαίνεται να υπάρχουν εργασίες οι οποίες να αξιοποιούν τη γνώση που
προκύπτει από το κείμενο, κάτι που είναι απαραίτητο αν χρειαζόμαστε γενίκευση,
δηλαδή ένα δυναμικό pool κειμένων τα οποία μπορούν να προταθούν. Πιο
συγκεκριμένα, αυτό που εμφανίζεται συχνά σε εργασίες, είναι η χρήση μεταδεδομένων του κειμένου (όπως για παράδειγμα η κατηγορία μιας είδησης [2]) αντί για
την αξιοποίηση της πληροφορίας του κειμένου, πράγμα το οποίο οδηγεί σε απώλεια
πληροφορίας και σε αδυναμία γενίκευσης σε προβλήματα τα οποία η είσοδος είναι
απρόβλεπτη ή σε προβλήματα που δεν είναι διαθέσιμα τέτοια μετα-δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, σε μία προσπάθεια πρότασης σχετικών tweets στο Twitter [29],
προτάθηκε ένα σύστημα το οποίο λαμβάνει υπ’ ΄όψιν 5 τύπους χαρακτηριστικών:
1. Σύνδεση μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη (social tie strength). Η σύνδεση
αυτή μπορεί να περιλαμβάνει κοινές επαφές, κοινά ενδιαφέροντα κτλ,
2. Συνάφεια του κειμένου και των hashtags,
3
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3. Δύναμη του δημιουργού (πλήθος followers, likes κτλ),
4. Δραστηριότητα του χρήστη στο δίκτυο, δηλαδή το πλήθος και η συχνότητα των
αναρτήσεων που πραγματοποιεί.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν ένα εποπτευόμενο μοντέλο παλινδρόμησης (Gradient
Boosted ranking algorithm) (GBrank) για να προβλέπουν βαθμολογίες συνάφειας για
tweets. Η ακρίβεια (ACC) βελτιώθηκε κατά 34,5% σε σύγκριση με το χρονολογικό
μοντέλο.

Άλλες μελέτες οι οποίες ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, όσον αφορά τα social
media, είναι οι παρακάτω: [32,33,34,35,36,37,38,39]

Όλες αυτές οι μελέτες συνδυάζουν διάφορα χαρακτηριστικά από την πλατφόρμα για
την οποία επιδιώκουν να παράξουν ροές, σε αντίθεση με το πρόβλημα αυτής της
εργασίας στο οποίο δεν υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια δεδομένα. Επιπλέον οι εργασίες
αυτές δεν ασχολούνται με τη συσχέτιση context – συναισθήματος. Στην σχέση αυτή,
επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η συσχέτιση ενός παράγοντα του περιβάλλοντος (ή
περισσότερων παραγόντων) με το συναίσθημα του κειμένου το οποίο θα εμφανιστεί
στη ροή, κάτι το οποίο, όπως αναφέρθηκε, δεν συναντάται αυτούσιο στην
βιβλιογραφία.

Το πρόβλημα της απόκτησης reward από τον χρήστη και της επιλογής της πρότασης
μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν ένα contextual multi-armed bandit [3] πρόβλημα,
δηλαδή σαν ένα πρόβλημα που ανήκει στον reinforcement learning κλάδο. Το πεδίο
είναι αρκετά ενεργό τα τελευταία χρόνια [4],[5],[6] και βρίσκει εφαρμογές και σε
άλλου τύπου προβλήματα. Εξ’ ορισμού, το πρόβλημα δε γενικεύεται, μιας και
απαιτείται σταθερός αριθμός επιλογών στην έξοδο (arms).
Με βάση τα παραπάνω, η αναγκαιότητα της εργασίας αυτής εντοπίζεται στο γεγονός
ότι σε πολλές πραγματικές εφαρμογές οι πιθανές έξοδοι δεν είναι πεπερασμένες και
το είδος της γλωσσικής πληροφορίας που περιέχουν δεν μπορεί να είναι γνωστό από
πριν, είναι αδόμητο και απρόβλεπτο, πράγμα που σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε σε
αυτή την εργασία.
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1.3 Αντικείμενο εργασίας και Συνεισφορά
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο -δοθέντων
κάποιων κειμένων- θα μπορεί να παρουσιάζει, ενώ παράλληλα εκπαιδεύεται, μία
προσωποποιημένη ροή αυτών των κειμένων στον χρήστη, έχοντας σκοπό να αυξήσει
το κέρδος (reward) έτσι όπως αυτό ορίζεται ανάλογα με την εφαρμογή. Το σύστημα
αυτό θα πρέπει να αξιοποιεί το συναίσθημα των κειμένων αυτών (sentiment analysis,
το οποίο θα προκύπτει από ένα μοντέλο εκπαιδευμένο με μεγάλο όγκο δεδομένων),
καθώς και άλλες πληροφορίες του προβλήματος (context). Ο αλγόριθμος θα πρέπει να
είναι γενικός και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές, όπως για
παράδειγμα στη δημιουργία ενός feed ειδήσεων, ενός feed συμβουλών και
προτάσεων, ενός συστήματος οργάνωσης παραγωγικής εργασίας κ.α.

Η συνεισφορά της διπλωματικής εργασίας συνοψίζεται ως εξής:
1. Μη εποπτευόμενη σημασιολογική ανάλυση (unsupervised sentiment analysis) σε
άγνωστο και ακαθόριστο πλήθος συναισθημάτων μέσω συσταδοποίησης (clustering)
σε word embeddings.
2. Συνδυασμός συστήματος οnline εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων που βασίζονται
σε Hedge Propagation με bandit αλγορίθμους.
3. Υλοποίηση αρχιτεκτονικής πολλαπλών νευρωνικών δικτύων και επιπέδων με
σκοπό την αξιοποίηση διάφορων συνδυασμών συναισθημάτων.
4. Υλοποίηση αρχιτεκτονικές πολλαπλών επιπέδων Bandit αλγορίθμων οι οποίοι
βοηθάνε στην κατανόηση της αλλαγής προτιμήσεων από τον χρήστη.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά το θεωρητικό υπόβαθρο που
χρειάστηκε για την υλοποίηση αυτής της εργασίας. Στη συνέχεια αναλύεται η
αρχιτεκτονική του συστήματος που υλοποιήθηκε και περιγράφεται σε υψηλό επίπεδο
η λειτουργία και η αναγκαιότητα του κάθε μέρους του. Στα επόμενα κεφάλαια (4,5,6)
αναλύεται ξεχωριστά κάθε κομμάτι του συστήματος, δηλαδή το κομμάτι της
σημασιολογικής ανάλυσης, της online εκπαίδευσης και του bandit. Τέλος,
παρουσιάζεται μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (κεφάλαιο 7) καθώς και η μελέτη
μίας περίπτωσης μαζί με συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντικές εργασίες.
5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(κεφάλαιο 8).
Τέλος, στο παράρτημα παρουσιάζονται κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες για την
υλοποίηση του συστήματος και για την οργάνωση του κώδικα.

Ο κώδικας της εργασία είναι διαθέσιμος μέσω Github από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://github.com/skaftanis/Sentiment-analysis-for-providing-individualized-feed-ofrecommendations-using-reinforcement-learning

Με βάση τα αποτελέσματα της εργασίας έχει προετοιμαστεί και είναι προς υποβολή
ερευνητική εργασία (paper) στο διεθνές συνέδριο WCCI2022 IEEE WORLD
CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE (https://wcci2022.org/).
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Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές θεωρητικές πηγές που
χρησιμοποιήθηκαν για αυτή την εργασία. Γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των
βασικών στοιχείων και αναφέρονται οι εργασίες στις οποίες οι ιδέες αυτές
αναφέρθηκαν καθώς και άλλες πηγές. Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και πιο
τεχνικά σημεία για όλα αυτά θα αναλυθούν στα αντίστοιχα κεφάλαια.

2.1 Μηχανική μάθηση και νευρωνικά δίκτυα
Η μηχανική μάθηση (machine learning) [7] είναι υποπεδίο της επιστήμης των

υπολογιστών που αναπτύχθηκε από τη μελέτη της αναγνώρισης προτύπων και της
υπολογιστικής θεωρίας μάθησης στην τεχνητή νοημοσύνη. Το 1959, ο Άρθουρ
Σάμουελ ορίζει τη μηχανική μάθηση ως "Πεδίο μελέτης που δίνει στους υπολογιστές
την ικανότητα να μαθαίνουν, χωρίς να έχουν ρητά προγραμματιστεί". Η μηχανική
μάθηση διερευνά τη μελέτη και την κατασκευή αλγορίθμων που μπορούν να
μαθαίνουν από τα δεδομένα και να κάνουν προβλέψεις σχετικά με αυτά. Τέτοιοι
αλγόριθμοι λειτουργούν κατασκευάζοντας μοντέλα από πειραματικά δεδομένα,
προκειμένου να κάνουν προβλέψεις βασιζόμενες στα δεδομένα ή να εξάγουν
αποφάσεις που εκφράζονται ως το αποτέλεσμα.
Το πεδίο αυτό βρίσκει τις ρίζες του σε παλαιότερα χρόνια, αλλά η ραγδαία αύξηση
στις εφαρμογές, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και στην έρευνα έγινε
φανερή τα τελευταία 6-10 χρόνια λόγω της εύκολης πρόσβασης σε μεγάλο όγκο
δεδομένων και σε ισχυρά υπολογιστικά συστήματα.
Εάν θελήσουμε να δούμε τη μηχανική μάθηση ως ένα απλουστευμένο μαθηματικό
μοντέλο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουμε ένα σύστημα:

7

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΑΧ=Β

Εάν το Α και το Β είναι γνωστά, τότε η εύρεση του Χ είναι στην πραγματικότητα ένα
πρόβλημα μηχανικής μάθησης. Στη μηχανική μάθηση, έχοντας στη διάθεσή μας
δεδομένα εισόδου (Α) καθώς και το αποτέλεσμα (Β), καλούμαστε να υπολογίσουμε
τη συνάρτηση που τα συνδέει.

Τα νευρωνικά δίκτυα (artificial neural networks) αρχικά προτάθηκαν ως ένα
μαθηματικό μοντέλο προσομοίωσης της πολύπλοκης λειτουργίας του ανθρώπινου
εγκεφάλου. Η δομή του εγκεφάλου είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την παράλληλη
επεξεργασία δεδομένων και τη δυνατότητα συνεχούς μάθησης μέσω της
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Τα δύο αυτά βασικά χαρακτηριστικά συμβάλλουν
στην ικανότητα, αφενός, να εκτελεί δύσκολα καθήκοντα, όπως ταχύτατη αναγνώριση
μορφών, ταξινόμηση κ.ά. και αφετέρου, να εξελίσσεται συνεχώς, μαθαίνοντας από το
περιβάλλον του κατά την αλληλεπίδρασή του με αυτό. Η δομή του τεχνητού
νευρωνικού δικτύου μιμείται κατά το δυνατό εκείνη του βιολογικού νευρωνικού
δικτύου, ώστε να εμφανίζει παρόμοιες ιδιότητες. Κατ’ αναλογία επομένως με ένα
δίκτυο νευρώνων εγκεφάλου, ένα τεχνητό δίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο
τεχνητών νευρώνων που αλληλεπιδρούν, συνδεόμενοι μεταξύ τους με τις λεγόμενες
συνάψεις (synapses). Ο βαθμός αλληλεπίδρασης είναι διαφορετικός για κάθε ζεύγος
νευρώνων και καθορίζεται από τα λεγόμενα συνοπτικά βάρη (synaptic weights).

Αποδεικνύεται [47] ότι ένα νευρωνικό δίκτυο με πεπερασμένο αριθμό νευρώνων
μποροεί να προσεγγίσοει οποιαδήποτε συνάρτηση!

2.1.1 Κατηγορίες Μηχανικής Μάθησης
Τα προβλήματα στον χώρο της μηχανικής μάθησης, ανάλογα με το γενικότερο
πρόβλημα το οποίο επιλύουν, χωρίζονται σε προβλήματα εποπτευόμενης μάθησης
(supervised learning), προβλήματα μη εποπτευόμενης μάθησης (unsupervised
learning), προβλήματα ημι-εποπτευόμενης μάθησης (semi-supervised learning) και
προβλήματα ενισχυτικής μάθησης (reinforcement learning).

8

2.1 Μηχανική μάθηση και νευρωνικά δίκτυα

Supervised learning: Η εποπτευόμενη μάθηση είναι μια προσέγγιση, όπου ένας
αλγόριθμος εκπαιδεύεται σε δεδομένα εισόδου που έχουν επισημανθεί για μια
συγκεκριμένη έξοδο. Το μοντέλο εκπαιδεύεται έως ότου μπορέσει να ανιχνεύσει τα
υποκείμενα μοτίβα και τις σχέσεις μεταξύ των δεδομένων εισόδου και των ετικετών
εξόδου, επιτρέποντάς του να αποφέρει ακριβή αποτελέσματα επισήμανσης όταν
παρουσιάζονται με δεδομένα που δεν έχουν δει ποτέ πριν.

Η εποπτευόμενη μάθηση είναι καλή σε προβλήματα ταξινόμησης, όπως στον
προσδιορισμό της κατηγορίας που ανήκει ένα άρθρο ειδήσεων ή στην πρόβλεψη του
όγκου των πωλήσεων για μια δεδομένη μελλοντική ημερομηνία.

Unsupervised learning: Σε αυτήν την κατηγορία χρησιμοποιούνται κατά την
εκπαίδευση δεδομένα στα οποία δεν περιέχεται η πληροφορία του επιθυμητού
αποτελέσματος. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το clustering και το dimentionality
reduction.

Semi-supervised learning: Η ημι-εποπτευόμενη μάθηση είναι μια προσέγγιση στη
μηχανική μάθηση που συνδυάζει μια μικρή ποσότητα δεδομένων με ετικέτα με μια
μεγάλη ποσότητα δεδομένων χωρίς ετικέτα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η ημιεποπτευόμενη μάθηση εμπίπτει μεταξύ της μάθησης χωρίς επίβλεψη και της
εποπτευόμενης μάθησης.

Reinforcement learning: Η ενισχυτική μάθηση είναι ένας τομέας μηχανικής
μάθησης που ασχολείται με το πώς οι ευφυείς πράκτορες (intelligent agents) πρέπει
να λαμβάνουν αποφάσεις σε ένα περιβάλλον προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την
έννοια της αθροιστικής ανταμοιβής.

Η διαφορά της ενισχυτικής μάθησης από την εποπτευόμενη μάθηση είναι ότι δεν
χρειάζεται να παρουσιαστούν επισημασμένα ζεύγη εισόδου/εξόδου και ότι δεν
χρειάζεται να διορθωθούν ρητά οι μη βέλτιστες ενέργειες. Αντίθετα, η εστίαση είναι
στην εύρεση μιας ισορροπίας μεταξύ της εξερεύνησης και της εκμετάλλευσης της
τρέχουσας γνώσης.
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2.1.2 Gradient descent
O αλγόριθμος Gradient descent είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθμος
βελτιστοποίησης πρώτης τάξης για την εύρεση ενός τοπικού ελάχιστου μιας
διαφοροποιήσιμης συνάρτησης. Η ιδέα είναι η επανάληψη βημάτων προς την
αντίθετη κατεύθυνση της κλίσης της συνάρτησης στο τρέχον σημείο, επειδή αυτή
είναι η κατεύθυνση της πιο απότομης καθόδου. Αντίθετα, το βήμα προς την
κατεύθυνση της κλίσης θα οδηγήσει σε ένα τοπικό μέγιστο αυτής της συνάρτησης. Η
διαδικασία είναι τότε γνωστή ως ανάβαση κλίσης.
Το μέγεθος του βήματος εξαρτάται από το learning rate. Όσο πιο κοντά φτάνουμε
στον μηδενισμό της παραγώγου, και άρα σε ένα ελάχιστο της συνάρτησης, τόσο πιο
αργά μεταβάλλονται οι τιμές των παραμέτρων. Το γεγονός αυτό είναι πολύ
σημαντικό, καθώς ο αλγόριθμος θα είναι πιο ακριβής στην περιοχή κοντά στο
ελάχιστο και πιο ταχύς μακριά από αυτό.

Εικόνα 2.1: Αναπαράσταση εκτέλεσης gradient descent
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2.1.3 Το απλό perceptron
Το perceptron είναι η πιο απλή μορφή νευρωνικού δικτύου ενός επιπέδου. Ο
αλγόριθμος αυτός δέχεται ως είσοδο κάποιες τιμές xi και έχοντας γνωστές τις εξόδους
yi προσπαθεί μέσω της διαδικασίας της εκπαίδευσης να υπολογίσει τα βάρη (weights)
τα οποία θα οδηγήσουν νέα δεδομένα xi τα οποία ο αλγόριθμος δεν έχει δει ξανά σε
σωστές προβλέψεις. [56]
Τα βάρη αρχικοποιούνται τυχαία (συνήθως με βάση κάποια κατανομή) και με τη
χρήση του αλγόριθμου backpropagation ανανεώνονται προς τη κατεύθυνση όπου
ελαχιστοποιείται η απόσταση της πραγματικής λύσης από τη λύση που το δίκτυο
παράγει τη δεδομένη χρονική στιγμή. [18]
Η έξοδος του δικτύου υπολογίζεται μέσω της διαδικασίας που φαίνεται στην εικόνα
3.3. Οι τιμές εισόδου πολλαπλασιάζονται με τα βάρη και το άθροισμα αυτών των
γινομένων οδηγείται σε μία συνάρτηση ενεργοποίησης (activation function) [19]. Η
χρησιμότητα της συνάρτησης αυτής είναι να δώσει τη δυνατότητα στον αλγόριθμο να
μπορεί να προσεγγίσει και μη γραμμικές συναρτήσεις.

Εικόνα 2.1. Αναπαράσταση του perceptron

Οι συναρτήσεις ενεργοποίησης έχουν συνήθως τη μορφή σιγμοειδούς συνάρτησης αν
και τον τελευταίο καιρό η συνάρτηση όπου δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η
ReLu [20], η οποία παρουσιάζεται γραφικά στην εικόνα 2.2.
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Εικόνα 2.2. Η συνάρτηση ενεργοποίησης ReLu

Κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης, ο τρόπος με τον οποίο θα ανανεώνονται τα
βάρη εξαρτάται από τη συνάρτηση loss που έχει επιλεγεί, δηλαδή τη συνάρτηση που
δείχνει το πόσο η λύση που έχουμε τώρα απέχει από τη πραγματική.

2.1.4 Deep Learning
Όταν ενωθούν πολλά perceptron, τέτοια ώστε να δημιουργούν μία αρχιτεκτονική, έτσι
ώστε οι έξοδοι του ενός να είναι είσοδοι άλλων, τότε δημιουργείται ένα νευρωνικό
δίκτυο και όταν αυτό το δίκτυο είναι μεγάλο από την άποψη των επιπέδων (layers)
ονομάζεται deep neural network [48]. Όσο αυξάνονται οι νευρώνες και τα επίπεδα,
τόσο αυξάνονται οι και παράμετροι (βάρη) που πρέπει να υπολογιστούν, πράγμα που
σημαίνει ότι τόσο πιο πολύπλοκες συναρτήσεις μπορούν να προσεγγιστούν. Αυτό,
βέβαια, δε σημαίνει ότι μπορούμε αν αυξήσουμε την πολυπλοκότητα για να έχουμε
βελτίωση στο αποτέλεσμα, μιας και αυτό έχει άμεση σχέση με το πρόβλημα.

Ο τομέας του Deep Learning έχει γνωρίσει μεγάλη άνθιση τα τελευταία χρόνια,
πράγμα που έχει οδηγήσει σε επαναστατικά αποτελέσματα τα οποία διαμορφώνουν
τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Με τον όρο Deep Learning εννοούμε μεγάλα feed
forward νευρωνικά δίκτυα τα οποία είναι ικανά να προσεγγίσουν συναρτήσεις
τεράστιας πολυπλοκότητας εκατομμυρίων μεταβλητών, κάτι το οποίο τα χαρακτηρίζει
ιδανικά για την επίλυση προβλημάτων μεγάλης δυσκολίας και πολυπλοκότητας.
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Τα νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται με τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ της
πραγματικής εξόδου και της επιθυμητής εξόδου. Το πρόβλημα μαθηματικής
βελτιστοποίησης εδώ έχει τόσες διαστάσεις όσες και οι ρυθμιζόμενες παράμετροι στο
δίκτυο.
Η εκπαίδευση του δικτύου ουσιαστικά είναι η εύρεση ενός ελάχιστου αυτής της
πολυδιάστατης λειτουργίας (loss). Αυτό γίνεται επαναληπτικά σε πολλές διαδρομές
εκπαίδευσης, αλλάζοντας σταδιακά την κατάσταση του δικτύου. Στην πράξη, αυτό
συνεπάγεται την πραγματοποίηση πολλών μικρών προσαρμογών στα βάρη του
δικτύου με βάση τις εξόδους που υπολογίζονται για ένα τυχαίο σύνολο
παραδειγμάτων εισόδου, ξεκινώντας κάθε φορά με τα βάρη που ελέγχουν το επίπεδο
εξόδου και κινούνται προς τα πίσω μέσω του δικτύου. Αυτή η διαδικασία
οπισθοδιάδοσης (backpropagation) επαναλαμβάνεται σε πολλά τυχαία σετ
παραδειγμάτων εκπαίδευσης έως ότου ελαχιστοποιηθεί η συνάρτηση απώλειας και
στη συνέχεια το δίκτυο παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα που μπορεί για
οποιαδήποτε νέα εισαγωγή.

Εικόνα 2.3: Αναπαράσταση νευρωνικού δικτύου πολλαπλών επιπέδων (deep neural
network)
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Ο όρος backpropagation συχνά αναφέρεται σαν να είναι ο αλγόριθμος μάθησης ο
οποίος είναι αρκετός συνολικά για την εκπαίδευση των νευρωνικών επιπέδων πολλών
επιπέδων (deep neural networks). Στην πραγματικότητα, o αλγόριθμος αυτός είναι ο
αλγόριθμος υπολογισμού των κλίσεων, ενώ για τη μάθηση με την χρήση των κλίσεων
αυτών χρησιμοποιείται ο gradient descent.

Η διαδικασία εκπαίδευσης σε ένα νευρωνικό δίκτυο είναι η ακόλουθη:

1. Επιλογή αρχικών βαρών. Η αρχικοποίηση των βαρών σε ένα νευρωνικό δίκτυο
συνήθως γίνεται με τυχαίους αριθμούς. Η επιλογή τους βέβαια, αποτελεί ένα δύσκολο
πρόβλημα και μπορεί να επηρεάσει αρκετά την διαδικασία της μάθησης. Πιθανό
πρόβλημα είναι να αρχικοποιούνται με πολύ υψηλές τιμές όπου ο όρος dot(W,X)+b
γίνεται σημαντικά υψηλότερος και εάν εφαρμοστεί μια συνάρτηση ενεργοποίησης
όπως η sigmoid(), η συνάρτηση χαρτογραφεί την τιμή της κοντά στο 1 όπου η κλίση
αλλάζει αργά και η εκμάθηση απαιτεί πολύ χρόνο. Αντίστοιχα, αν τα βάρη
αρχικοποιούνται με χαμηλές τιμές, αντιστοιχίζονται στο 0. Το πρόβλημα αυτό
αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως vanishing gradient problem [44].
Καλύτερες μέθοδοι αρχικοποίησης είναι η He και η Xavier [28],
2. Εμφάνιση του διανύσματος του στόχου (από τα δεδομένα εκπαίδευσης),
3. Υπολογισμός της εξόδου όλων των νευρώνων του δικτύου προς τα εμπρός,
χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες τιμές των συναπτικών βαρών,
4. Υπολογισμός του σφάλματος (πχ τετραγωνικό σφάλμα),
5. Επανάληψη του βήματος 2 έως ότου να τρέξουν στο δίκτυο όλα τα δεδομένα
εκπαίδευσης,
6. Υπολογισμός του συνολικού μέσου σφάλματος,
7. Ανανέωση των βαρών αρχίζοντας από τους νευρώνες της εξόδου και προχωρώντας
αντίστροφα προς το στρώμα εισόδου, χρησιμοποιώντας τον κανόνα Backpropagation,
ελέγχοντας αν ο νευρώνας ανήκει σε κρυφό επίπεδο ή είναι νευρώνας εξόδου, ώστε
να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος τύπος για τον υπολογισμό της τοπικής κλίσης.
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Το deep learning είναι σίγουρα ένας εντυπωσιακός κλάδος με συναρπαστικές
εφαρμογές και αποτελέσματα, αλλά δεν είναι αυτόματα κατάλληλο για κάθε
περίσταση. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου το deep
learning δεν είναι πιθανώς η καλύτερη λύση.

Πρώτον, το deep learning χρειάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων (big data) για να λάβει
ακριβείς αποφάσεις. Επομένως, εάν δεν υπάρχει ένα εξαιρετικά μεγάλο σύνολο
δεδομένων, ένας κανονικός αλγόριθμος μηχανικής εκμάθησης είναι πιθανό να
προσφέρει πιο ακριβή αποτελέσματα. Είναι επίσης πιο ακριβό στην εφαρμογή του,
επειδή χρειάζεται μεγάλη υπολογιστική ισχύ για τη λειτουργία ενός δικτύου βαθιάς
μάθησης.

Το deep learning είναι ιδανικό για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων κάθε φορά που
υπάρχουν πολλά δεδομένα, δηλαδή ένα τεράστιο σύνολο με εκατοντάδες χιλιάδες ή
καλύτερα εκατομμύρια σημεία δεδομένων όπως επίσης και σε πολύπλοκα
προβλήματα που θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό να επιλυθούν με τη λήψη ανθρώπινων
αποφάσεων.

2.2 Επεξεργασία φυσικής γλώσσας & Αναπαράσταση
λέξεων
Η εκμάθηση αναπαράστασης (representation learning) είναι ένας τομέας έρευνας που
εστιάζει στον τρόπο εκμάθησης συμπαγών, αριθμητικών αναπαραστάσεων για
διαφορετικές πηγές σήματος. Αυτά τα σήματα είναι συνήθως βίντεο, κείμενο, ήχος
και εικόνα. Ο στόχος αυτής είναι να χρησιμοποιηθούν αυτές οι αναπαραστάσεις για
εφαρμογές, όπως η αναζήτηση πληροφοριών.
Στη βιβλιογραφία της όρασης υπολογιστών, οι αναπαραστάσεις μαθαίνονται με την
εκπαίδευση ενός μοντέλου deep learning για την ενσωμάτωση (ή τον
μετασχηματισμό) της πρωτογενούς εισόδου σε ένα αριθμητικό διάνυσμα. Κατά την
ενσωμάτωση βίντεο, ήχου ή κειμένου, τα αριθμητικά διανύσματα είναι συχνά
πολυδιάστατα για τη διατήρηση χρονικών σχέσεων. Οι τρόποι με τους οποίους
εκπαιδεύονται αυτά τα μοντέλα ποικίλλουν δραστικά.
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Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP) είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και
αναπτυσσόμενους κλάδους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η κατανόηση της
φυσικής γλώσσας από ένα υπολογιστικό σύστημα είναι κάτι το οποίο βρίσκει πολλές
εφαρμογές οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τις
συσκευές μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Η επεξεργασία φυσικής
γλώσσας παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες κυρίως λόγω της ασάφειας της γλώσσας
(ambiguity of language) σε επίπεδο σύνταξης αλλά και σε λεξιλογικό, αναφορικό,
σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά και χάρη στην ανάπτυξη
της τεχνητής νοημοσύνης και του deep learning, μπορούμε πλέον να εκπαιδεύσουμε
μοντέλα τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό κατανόησης.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας είναι η
αναπαράσταση των λέξεων, η οποία συνήθως έχει τη μορφή ενός διανύσματος
πραγματικών τιμών. Μια τέτοια αναπαράσταση είναι απαραίτητη μιας και τα
γλωσσικά δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να επεξεργαστούν και να εισαχθούν σε ένα
νευρωνικό δίκτυο.

Μια απλοϊκή αναπαράσταση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι η one hot
αναπαράσταση, η οποία, στην ουσία, προσδίδει σε κάθε λέξη ένα διάνυσμα ίσο με το
πλήθος των λέξεων ενός λεξικού, στο οποίο υπάρχει 1 στην θέση στην οποία
βρίσκεται η συγκεκριμένη λέξη και 0 σε όλες τις άλλες. Ο τρόπος αυτός, πέρα από το
πρόβλημα μνήμης που δημιουργεί, δεν μας δίνει κάποια πληροφορία για το νόημα της
λέξης, συνεπώς δεν είναι σχεδόν ποτέ χρήσιμος.

Αυτό που θα θέλαμε από ένα τέτοιο σύστημα αναπαράστασης θα ήταν να έχουμε
κοντινά διανύσματα για λέξεις οι οποίες έχουν παρόμοιο νόημα. Με τον τρόπο αυτό
μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε ένα διάνυσμα όλο το νόημα της λέξης, πράγμα που
είναι καθοριστικό για ένα τεράστιο πλήθος εφαρμογών.

Οι αλγόριθμοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στην εκμάθηση αυτών των
διανυσμάτων, ονομάζονται Word Embedding Algorithms. [21]
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2.2.1 Word2Vec
Ένας γνωστός τέτοιος αλγόριθμος είναι o Word2Vec ο οποίος χρησιμοποιεί ένα
νευρωνικό δίκτυο για να μάθει συσχετισμούς λέξεων από μια μεγάλη συλλογή
κειμένου. Μόλις εκπαιδευτεί, ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να ανιχνεύσει συνώνυμες
λέξεις ή να προτείνει επιπλέον λέξεις για μια μερική πρόταση. Όπως υποδηλώνει το
όνομα, το word2vec αναπαριστά κάθε ξεχωριστή λέξη με ένα διάνυσμα. Τα
διανύσματα επιλέγονται έτσι ώστε μια απλή μαθηματική συνάρτηση (πχ ομοιότητα
των συνημίτονων μεταξύ των διανυσμάτων) να δείχνει το επίπεδο σημασιολογικής
ομοιότητας μεταξύ των λέξεων που αντιπροσωπεύονται από αυτά. [22]

Υπάρχουν δύο διαφορετικές αρχιτεκτονικές για το Word2vec: Η continuous bag-ofwords (CBOW) και η continuous skip-gram. Στην CBOW το μοντέλο προβλέπει την
τωρινή λέξη χρησιμοποιώντας τις γύρω λέξεις σε ένα καθορισμένο παράθυρο. Στο
continuous skip-gram το μοντέλο χρησιμοποιεί την τωρινή λέξη για να προβλέψει τις
περιβάλλουσες χρησιμοποιώντας ένα νευρωνικό δίκτυο. Όταν το μοντέλο εκπαιδευτεί
σε ένα ικανού μεγέθους κείμενο, τότε για κάθε λέξη του λεξικού θα έχουμε μία
διανυσματική αναπαράσταση σε ένα διάνυσμα σταθερού μεγέθους, όπου το μέγεθος
αυτό αποτελεί παράμετρο.

Εικόνα 2.4: Σχηματική αναπαράσταση των δύο αρχιτεκτονικών του word2vec
(continuous bag-of-words (CBOW) και skip-gram)
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CBOW (Continuous Bag of Words)

Αυτή η αρχιτεκτονική μοιάζει πολύ με ένα απλό feed forward νευρωνικό δίκτυο.
Αυτή η αρχιτεκτονική μοντέλου ουσιαστικά προσπαθεί να προβλέψει μια λέξη-στόχο
από μια λίστα λέξεων περιβάλλοντος. Η διαίσθηση πίσω από αυτό το μοντέλο είναι
αρκετά απλή, δεδομένου της φράσης "Have a great day", θα επιλέξουμε τη λέξηστόχο μας να είναι "a" και οι λέξεις του πλαισίου μας να είναι ["have", "great",
"day"]. Αυτό που θα κάνει αυτό το μοντέλο είναι να πάρει τις κατανεμημένες
αναπαραστάσεις των λέξεων περιβάλλοντος για να προσπαθήσει να προβλέψει τη
λέξη-στόχο.

Continuous Skip-Gram Model

Το μοντέλο skip-gram είναι το ακριβώς αντίθετο από το μοντέλο CBOW. Σε αυτήν
την αρχιτεκτονική, παίρνουμε την τρέχουσα λέξη ως είσοδο και προσπαθούμε να
προβλέψουμε με ακρίβεια τις λέξεις πριν και μετά από αυτήν την τρέχουσα λέξη.
Αυτό το μοντέλο ουσιαστικά προσπαθεί να μάθει και να προβλέψει τις λέξεις
περιβάλλοντος γύρω από την καθορισμένη λέξη εισόδου. Δεδομένης της πρότασης
"Here we go again", μπορούμε να επιλέξουμε τη λέξη εισαγωγής να είναι "go" και
αυτό το μοντέλο θα προσπαθήσει να προβλέψει ["here", "we"]. Με βάση πειράματα
που αξιολογούν την ακρίβεια αυτού του μοντέλου, διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα
πρόβλεψης βελτιώνεται δεδομένου ενός μεγάλου εύρους διανυσμάτων λέξεων,
ωστόσο αυξάνεται παράλληλα και η υπολογιστική πολυπλοκότητα.

Όταν κάποια από τα διανύσματα αυτά βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (δηλαδή ο
δείκτης ομοιότητάς τους, πχ cosine similarity είναι μικρός), αυτό σημαίνει ότι
σχετίζονται σε κάποια διάσταση μεταξύ τους. Για παράδειγμα, οι λέξεις που
δηλώνουν ζώα αναμένεται να είναι κοντά μεταξύ τους μιας και χρησιμοποιούνται με
παρόμοιο τρόπο στις προτάσεις. Επίσης, τα διανύσματα αυτά ότι προστίθενται και
αφαιρούνται ώστε να μπορούν να αναδείξουν ένα βαθύτερο επίπεδο κατανόησης. Για
παράδειγμα, αν προσθέσουμε το διάνυσμα της λέξης “άντρας” με το αντίστοιχο
διάνυσμα της λήξης “βασίλισσα” περιμένουμε να πάρουμε ένα διάνυσμα κοντά στη
λέξη “βασιλιάς”.
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Το cosine similarity, υπολογίζεται με τον παρακάτω τρόπο:

Τα διανύσματα τα οποία παράγονται από αυτούς τους αλγορίθμους ονομάζονται Word
Embeddings.

2.2.2 Emotional Embeddings
Τα Word Embedding τα οποία παράγονται από μοντέλα όπως το Word2vec, το οποίο
περιγράφηκε, είναι το βασικό συστατικό για την υλοποίηση των περισσότερων
εφαρμογών που αφορούν την επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Παρ’ όλα αυτά,
υπάρχουν κάποιες εφαρμογές για τις οποίες τα Word Embeddings αυτά δεν είναι η
ιδανική επιλογή. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η σημασιολογική ανάλυση (sentiment
analysis) όπου χρειάζεται να εντοπιστούν και να αναλυθούν συναισθήματα και τάσεις.
Λόγω της φύσης των μοντέλων που παράγουν Word Embeddings, η συναισθηματική
ομοιότητα των λέξεων δεν μπορεί εύκολα να φανεί, μιας και οι λέξεις που αφορούν
συναισθήματα χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο μέσα σε ένα κείμενο. Συνεπώς
σε ένα Word2vec μοντέλο αναμένεται η λέξη “καλός” να είναι κοντά στη λέξη
“κακός”, κάτι το οποίο είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που χρειάζεται μία
εφαρμογή η οποία αφορά την ανάλυση συναισθημάτων.

Λύση σε αυτό το πρόβλημα δίνουν τα Emotional Embeddings [23] τα οποία
προκύπτουν από την ενσωμάτωση συναισθηματικών πληροφοριών στα αρχικά Word
Embeddings. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός λεξικού συναισθημάτων· στη
συγκεκριμένη περίπτωση τον τροχό των συναισθημάτων του Plutchik [8].

19

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Εικόνα 2.3 Ο τροχός των συναισθημάτων του Plutchik. Τα αντίθετα
συναισθήματα βρίσκονται σε απέναντι πέταλο.

Σκοπός της μεθοδολογίας αυτής είναι η αλλαγή του αρχικού διανυσματικού χώρου ο
οποίος έχει προκύψει από κάποιο αλγόριθμο παραγωγής Word Embedding σε ένα νέο
χώρο στον οποίο θα έχει χρησιμοποιηθεί η συναισθηματική πληροφορία και θα έχει
χαθεί όσο το δυνατόν λιγότερη πληροφορία.

Για να επιτευχθεί αυτό, δημιουργούνται δύο σετ βασισμένα στο NRC emotion lexicon
[45], ένα για τις λέξεις που έχουν ίδια συναισθητική σχέση και ένα για αυτές που
έχουν αντίθετη. Με αυτό τον τρόπο καταλήγουμε σε ζευγάρια (λέξη, συναίσθημα)
όπου αυτά που ανήκουν στο πρώτο σετ δείχνουν συναισθήματα που είναι ίδια με την
κάθε λέξη, ενώ αυτά που ανήκουν στο δεύτερο σετ δείχνουν συναισθήματα που είναι
αντίθετα με την κάθε λέξη. Έχοντας τα ζευγάρια αυτά, το πρόβλημα μετατρέπεται σε
πρόβλημα βελτιστοποίησης όπου:
1. Τα ζευγάρια με ίδια συναισθηματική σχέση πρέπει να αποκτήσουν όσο μικρότερη
απόσταση γίνεται.
2. Τα ζευγάρια με αντίθετη συναισθηματική σχέση πρέπει να αποκτήσουν όσο
μεγαλύτερη απόσταση γίνεται.
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3. Ο αρχικός διανυσματικός χώρος πρέπει να διατηρηθεί όσο πιο ίδιος γίνεται, έτσι
ώστε να μην χαθεί μεγάλο μέλλον πληροφορίας από τα διανύσματα.

Τα διανύσματα που παράγονται από τη μέθοδο αυτή είναι κατάλληλα για να
χρησιμοποιηθούν σε προβλήματα όπου οι αποστάσεις των συναισθημάτων είναι
σημαντικές.

2.3 Συσταδοποίηση (Clustering)
Συσταδοποίηση (clustering) είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ένα σύνολο από
«αντικείμενα», διαχωρίζονται σε ένα σύνολο από λογικές ομάδες. Η καταχώρηση
αντικειμένων σε ίδια ομάδα μεταφράζεται ως ομοιότητα των αντικειμένων αυτών και
αντίστροφα (αντικείμενα που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες είναι ανόμοια). Η
ομοιότητα ή μη, μεταξύ των αντικείμενων, ουσιαστικά εξαρτάται από το
συγκεκριμένο πρόβλημα και τη μορφή των «αντικειμένων». Στη βιβλιογραφία
συναντάται ως ομαδοποίηση και μη επιβλεπόμενη μάθηση. Τα αντικείμενα μπορούν
να αναφερθούν και αυτά με διαφορετικούς όρους: πρότυπα, διανύσματα. [46]

Εικόνα 2.4. Παράδειγμα Συσταδοποίησης
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Για την εύρεση των συστάδων υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί αλγόριθμοι. Ένας από
τους πιο γνωστούς είναι ο K-means. [15] Στον αλγόριθμο αυτό, το πλήθος των
συστάδων (k) αποτελεί παράμετρο, συνεπώς πρέπει να δύνεται από τον χρήση. O KMeans είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθμος στον οποίο τα στοιχεία μετακινούνται
μεταξύ των διαφορετικών συστάδων μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό σύνολο
συστάδων.

Αρχικά, ο αλγόριθμος τοποθετεί ένα τυχαίο στοιχείο σε κάθε μία από τις κενές k
συστάδες. Τα στοιχεία αυτά είναι οι μέσοι. Χρησιμοποιώντας της Ευκλείδεια
απόσταση, βρίσκουμε για κάθε ένα από τα υπόλοιπα στοιχεία, ποιο βρίσκεται πιο
κοντά σε ποιόν μέσο και το τοποθετούμε στη συστάδα αυτή. Στη συνέχεια,
υπολογίζουμε τον νέο μέσο ως τον μέσο όρο των στοιχείων που βρίσκονται εκείνη τη
στιγμή σε κάθε συστάδα και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρις ότου να υπάρχει
σύγκλιση, δηλαδή να μην αλλάζει πλέον θέση κανένα στοιχείο.

Πιο αναλυτικά, ο αλγόριθμος k-means, λειτουργεί ως εξής:

1. Καθορίστε τον αριθμό των συστάδων K.
2. Αρχικοποιήστε τα centroids ανακατεύοντας πρώτα το σύνολο δεδομένων και, στη
συνέχεια, επιλέγοντας τυχαία K σημεία δεδομένων για τα centroids χωρίς
αντικατάσταση.
3. Συνεχίστε την επανάληψη μέχρι να μην υπάρξει αλλαγή στα κεντροειδή. Δηλαδή
μέχρι η εκχώρηση σημείων δεδομένων σε συμπλέγματα να μην αλλάζει.
4. Υπολογίστε το άθροισμα της τετραγωνικής απόστασης μεταξύ των σημείων
δεδομένων και όλων των κεντροειδών.
5. Αντιστοιχίστε κάθε σημείο δεδομένων στο πλησιέστερο σύμπλεγμα (κεντροειδές).
6. Υπολογίστε τα κεντροειδή για τα συμπλέγματα λαμβάνοντας τον μέσο όρο όλων
των σημείων δεδομένων που ανήκουν σε κάθε σύμπλεγμα.

Η πολυπλοκότητα του k-means είναι O(tkn) όπου t είναι το πλήθος των
επαναλήψεων, k το πλήθος των συστάδων και n το πλήθος των στοιχείων.
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2.4 Online εκπαίδευση
Τα Deep Neural Networks (DNNs) συνήθως εκπαιδεύονται με backpropagation σε
batches· απαιτούν, δηλαδή, την ύπαρξη δεδομένων εκπαίδευσης. Αυτό δεν είναι
ρεαλιστικό για πολλά σενάρια στον πραγματικό κόσμο όπου νέα δεδομένα φτάνουν
διαδοχικά σε μια ροή. To πρόβλημα αυτό, δηλαδή το πρόβλημα της εκπαίδευσης
μοντέλων με δεδομένα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα από πριν, ονομάζεται "Online
Deep Learning" (ODL). [16]

Μία πιθανή λύση στο ODL είναι η εκπαίδευση του δικτύου με Backpropagation σε
κάθε νέο δεδομένο που έρχεται από το περιβάλλον. Μια τέτοια προσέγγιση είναι
απλή, αλλά στην πράξη αποτυγχάνει λόγω ορισμένων κρίσιμων περιορισμών, όπως η
επιλογή της χωρητικότητας του δικτύου, δηλαδή η επιλογή του αριθμού των επιπέδων
(layers) και των νευρώνων (neuron) σε κάθε επίπεδο. Αν το μοντέλο είναι περίπλοκο,
δηλαδή εάν έχει πολλά επίπεδα και πολλούς νευρώνες, τότε η διαδικασία εκμάθησης
θα συγκλίνει αργά, κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό σε ένα ODL πρόβλημα, μιας και
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι προβλέψεις του δικτύου δεν θα είναι καλές. Αν
από την άλλη το μοντέλο είναι πολύ απλό (λίγοι νευρώνες και λίγα επίπεδα), τότε η
μαθησιακή ικανότητα θα είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα το δίκτυο να μην μπορεί
να μάθει εύκολα περίπλοκα μοτίβα που παρουσιάζονται στα δεδομένα.

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος,
παρουσιάζεται στο paper Online Deep Learning: Learning Deep Neural Networks on
the Fly [9] όπου οι συγγραφείς παρουσιάζουν ένα ODL framework με τη χρήση του
Hedge Backpropagation (HBP). Το framework αυτό βασίζεται στην ιδέα ενός
δυναμικού μοντέλου το οποίο αρχικά αξιοποιεί λίγους νευρώνες και επίπεδα για να
κάνει προβλέψεις, ενώ στη συνέχεια, καθώς τα δεδομένα αυξάνονται, προσαρμόζεται
και χρησιμοποιεί περισσότερα. Στο αρχικό στάδιο, δηλαδή, στο στάδιο όπου
αξιοποιούνται μόνο μερικά επίπεδα του δικτύου, το υπόλοιπο δίκτυο συνεχίζει να
εκπαιδεύεται, αλλά το μικρό κομμάτι το οποίο χρησιμοποιείται μπορεί να δώσει καλές
προβλέψεις λόγω της γρήγορης σύγκλισης που προσφέρει.

Σημαντικό στην παραπάνω ιδέα είναι το δίκτυο να μπορεί να αποφασίζει αποδοτικά
πότε και κατά πόσο θα αυξήσει το μέγεθός του. Η λύση η οποία παρουσιάζεται στο
[8] προσαρμόζει έναν κατηγοριοποιητή σε κάθε κρυφό επίπεδο του δικτύου. Εκεί,
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αντί για το Backpropagation, χρησιμοποιείται το Hedge Propagation, με το οποίο
πρακτικά αξιολογείται η απόδοση του κάθε κατηγοριοποιητή σε κάθε online γύρο. Με
τον τρόπο αυτό, κάθε φορά χρησιμοποιείται η γνώση ενός διαφορετικού επιπέδου του
δικτύου το οποίο θα διαφέρει κυρίως ανάλογα με το πλήθος των δεδομένων
εκπαίδευσης τα οποία έχουν συλλεχθεί κατά την διαδικασία της online εκπαίδευσης.

Εικόνα 2.5. Σχηματική αναπαράσταση του ODL framework με την χρήση Hedge
Propagation. Οι μπλε γραμμές αναπαριστούν το feed forward νευρωνικό δίκτυο και τα
hidden layers, οι πορτοκαλί γραμμές τις εξόδους των κατηγοριοποιητών που
βρίσκονται σε κάθε επίπεδο και οι πράσινες γραμμές την ενημέρωση του δικτύου με
τα νέα δεδομένα τα οποία έρχονται από το περιβάλλον.

2.5 Multi-armed bandit
Στη θεωρία πιθανοτήτων και τη μηχανική μάθηση, το Multi-armed bandit [24]
πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα ταιριάσματος συγκεκριμένου αριθμού πόρων σε
κάποιες διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το
αναμενόμενο κέρδος, ενώ κατά τη διάρκεια αυτή έχουμε περιορισμένη γνώση.
Πρόκειται για ένα reinforcement learning πρόβλημα και αποτελεί παράδειγμα για το
κλασικό δίλημμα: εξερεύνησης – εκμετάλλευσης (exploration – exploitation).

Ένα παράδειγμα εφαρμογής των multi-armed bandits είναι τα συστήματα προτάσεων
(recommendation systems [25]). Στην περίπτωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε
οποιοδήποτε σύστημα προτάσεων (ταινιών, βιβλίων κτλ) έχουμε στη διάθεσή μας
πολλούς αλγορίθμους όπως το Collaborative Filtering [26],[50]. Το πρόβλημα με
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αυτές τις προσεγγίσεις είναι ότι απαιτούν την ύπαρξη δεδομένων από τους χρήστες
έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν προβλέψεις. Πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει μία
περίοδος όπου το σύστημα δεν θα λειτουργεί έτσι ώστε να μαζευτούν πρώτα τα
απαραίτητα δεδομένα. Αυτό δεν είναι εφικτό ή ιδανικό σε πολλές εφαρμογές. Επίσης
μπορεί να μην έχουμε στη διάθεσή μας δεδομένα για όλα τα αντικείμενα που
πρόκειται να προταθούν. Για παράδειγμα, κάποιο βιβλίο μπορεί να είναι καινούριο με
αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πολλά δεδομένα για αυτό.
Τα πρόβλημα αυτό συνήθως εμφανίζεται ως cold start problems [51] και η Multiarmed Bandit προσέγγιση αποτελεί μία λύση για αυτό.

Το όνομα Multi-armed Bandit προέρχεται από τα slot machines (κουλοχέρηδες) και
στην πράξη προσπαθεί να κάνει προβλέψεις λαμβάνοντας υπ’ όψη τις κατανομές
συχνότητας πιθανότητας από τα λίγα δεδομένα που υπάρχουν. Ένα παράδειγμα είναι
το παρακάτω:
Έστω ότι έχουμε 3 slot machines (arms) με κάποια άγνωστη σε εμάς πιθανότητα να
κερδίσουν.

Ένας greedy αλγόριθμος θα μπορούσε να είναι ο παρακάτω:
1. Υπολόγισε το αναμενόμενο κέρδος για κάθε arm.
2. Επίλεξε με πιθανότητα 1-ε (όπου ε ένας μικρός αριθμός) τo arm με το μεγαλύτερο
αναμενόμενο κέρδος.
3. Εφάρμοσε αυτό το arm και παρατήρησε το reward.
4. Ανανέωσε τα στοιχεία με βάση αυτό το reward.

Ο αλγόριθμος αλγόριθμος αυτός μπορεί μετά από πολλές επαναλήψεις να καταλήξει
στο παρακάτω:
Arm 1: 1000 τραβήγματα, 600 νίκες (60%)
Arm 2: 1000 τραβήγματα, 400 νίκες (40%)
Arm 3: 5 τραβήγματα, 2 νίκες (40%)
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Το πρόβλημα της άπληστης προσέγγισης είναι ότι το arm που μπορεί τις πρώτες
φορές να δώσει άσχημο κέρδος, είναι δύσκολο να επιλεγεί ξανά, ενώ το άσχημο
κέρδος των πρώτων επαναλήψεων μπορεί να ήταν τυχαίο και το πραγματικό
αναμενόμενο κέρδος του συγκεκριμένου arm μπορεί να ήταν μεγάλο.

Η κατανομή πυκνότητας – πιθανότητας για το παραπάνω παράδειγμα είναι η
παρακάτω.

Εικόνα 2.6 Πυκνότητα πιθανότητας ως προς το αναμενόμενο κέρδος κάθε arm.

Το πρόβλημα, όπως είναι φανερό, είναι ότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα για το arm 3
και με τον αλγόριθμο αυτό δεν θα έχουμε ποτέ αρκετά μιας και θα επιλέγεται σχεδόν
πάντα το arm 1.

Μία λύση στο πρόβλημα αυτό είναι το Thompson sampling [17]. Στον αλγόριθμο
αυτό, αντί να επιλέγεται το arm με το μεγαλύτερο αναμενόμενο κέρδος,
πραγματοποιείται δειγματοληψία στις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των arms
και αυτά τα δείγματα χρησιμοποιούνται για την επιλογή του arm. Αυτό που θα συμβεί
θα είναι να επιλέγονται συχνότερα απ’ ότι στον άπληστο αλγόριθμο arms με πιο
επίπεδη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, δηλαδή arms για τα οποία δεν υπάρχουν
πολλά διαθέσιμα δεδομένα.
Ο αλγόριθμος αυτός λοιπόν είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να
επιλέξουμε μεταξύ κάποιων προτάσεων για τις οποίες θα λάβουμε από τον χρήστη
κάποιο κέρδος το οποίο θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε με την πάροδο του χρόνου.
Αποτελεί λύση στο cold start problem καθώς και στη περίπτωση εισαγωγής νέων
προτάσεων στο πρόβλημα, για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα και
διαθέσιμη γνώση.
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Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο παρουσιάστηκε, υλοποιήθηκε ένα
σύστημα το οποίο παράγει εξατομικευμένες προτάσεις κειμένου σε διαφορετικούς
χρήστες με σκοπό την αύξηση κάποιου reward από το περιβάλλον τους. Θεωρούμε
ότι το συναίσθημα του κάθε κειμένου μαζί με κάποιο άλλο context σχετίζονται με το
reward.

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής του αλγορίθμου:
•

Σύστημα προτάσεων κειμένων τα οποία ενισχύουν την παραγωγικότητα του
χρήστη,

•

Σύστημα προτάσεων ειδήσεων με σκοπό την πρόταση ειδήσεων από
κατηγορίες συναισθημάτων που θα ελαχιστοποιούν τον χρόνο παραμονής στα
sites αυτά,

•

Browser Extension το οποίο θα εξαφανίζει από το Facebook Feed τα posts τα
οποία ανήκουν σε συναισθηματικές κατηγορίες (πχ θυμός) οι οποίες (σε
συνδυασμό με κάποιο context - ώρα ημέρας κτλ) οδηγούν σε μεγάλη σπατάλη
χρόνου σε συνδυασμό ίσως και με κάποιο feedback του χρήστη,

•

Browser Extension που θα κρατάει τα facebook posts τα οποία οδηγούν σε
μεγαλύτερη παραγωγικότητα ή σε βελτίωση της διάθεσης (πράγματα τα οποία
μπορούν να γίνουν track μέσω μιας άλλης εφαρμογής).

•

Χρήση ως αλγόριθμος ταξινόμησης αποτελεσμάτων με βάση κάποιο context.
Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα από μια μηχανή αναζήτησης (search
engine) για κάποιο query θα μπορούσαν να οριστούν σαν το pool και με βάση
κάποιο context, το οποίο η μηχανή αναζήτησης δεν λαμβάνει υπ’ όψιν, έτσι
ώστε τα πρώτα αποτελέσματα να είναι αυτά τα οποία μεγιστοποιούν και
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κάποιο εξωτερικό reward. Ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα θα μπορούσε να
είναι μια μηχανή αναζήτησης βιβλίων όπως το librimood.com η οποία δέχεται
σαν query κάποιο ελεύθερο κείμενο και προτείνει βιβλία με βάση αυτό
(contextual searching). Η σειρά των αποτελεσμάτων προκύπτει από το πόσο
κοντά είναι το query στο βιβλίο, παρ’ όλα αυτά θα μπορούσε να
διαφοροποιείται με βάση το προφίλ του κάθε χρήστη. Πιο συγκεκριμένα, το
context θα μπορούσε να αφορά δεδομένα για τη διάθεση ή τη δραστηριότητα
του χρήστη τις προηγούμενες ώρες (οι οποίες θεωρούμε ότι μπορούν να
γίνουν track μέσω άλλων εφαρμογών). Το reward σε αυτή την περίπτωση
μπορεί να προκύψει συναρτήσει των αποτελεσμάτων στα οποία ο χρήστης
έκανε κλικ και των βιβλίων των οποίων τελικά αγόρασε ή έβαλε στη wishlist.

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η αρχιτεκτονική του συστήματος που
υλοποιήθηκε.

3.1 Στόχοι
Η αρχιτεκτονική του συστήματος προκύπτει από δύο βασικούς στόχους τους οποίους
θέτουμε. Οι στόχοι αυτοί είναι:
•

Όταν ο χρήστης αλλάζει προτιμήσεις με την πάροδο του χρόνου, τότε το
σύστημα θα πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτές,

•

Το σύστημα θα πρέπει να βρίσκει μοτίβα για διαφορετικά είδη συναισθημάτων
τα οποία μπορούν και αυτά να αλλάζουν με τον χρόνο. Για παράδειγμα,
κάποιος μπορεί να παίρνει καλό reward με έναν απλό διαχωρισμό θετικώναρνητικών συναισθημάτων, αλλά κάποιος άλλος (ή ο ίδιος σε κάποια άλλη
χρονική στιγμή) παίρνει καλύτερο reward από πιο εξειδικευμένα
συναισθήματα (πχ θυμός, λύπη, ενθουσιασμός κλτ).

Συνεπώς το σύστημα θα πρέπει να είναι δυναμικό ως προς τις αλλαγές των
προτιμήσεων του χρήστη, αλλά και ως προς τα συναισθήματα και τον συνδυασμό των
συναισθημάτων που μπορεί να εντοπίσει. Επίσης, το σύνολο των κειμένων που
μπορούν να προταθούν στον χρήστη μπορεί να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.
Για παράδειγμα, αν τα κείμενα αποτελούν τίτλους ειδήσεων, αναμένουμε να
ανανεώνονται αρκετά συχνά.
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3.2 Σχεδιάγραμμα
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η αρχιτεκτονική του συστήματος. Η
αρχιτεκτονική μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα μέρη ή τέσσερεις φάσεις οι οποίες
φαίνονται στην εικόνα.
Η πρώτη φάση είναι η φάση της δημιουργίας των διανυσματικών αναπαραστάσεων
(word embeddings) λέξεων με τη βοήθεια μιας μεγάλης συλλογής κειμένων.
Η δεύτερη φάση είναι η φάση του clustering, όπου δημιουργούνται χώροι
διαχωρισμού των διαφορετικών συναισθημάτων με τη βοήθεια των word embedding
της πρώτης φάσης. Οι δύο πρώτες αυτές φάσεις είναι ουσιαστικά ένα στάδιο
προεργασίας και εκτελούνται μόνο μία φορά πριν εμφανιστούν χρήστες στο σύστημα.
Η τρίτη φάση είναι η φάση όπου εισάγεται το σύνολο των κειμένων που μπορούν να
προταθούν (pool). Τα κείμενα αυτά πρέπει να αναπαρασταθούν ως συναισθήματα με
βάση τους διαχωρισμούς που έχουν γίνει στην προηγούμενη φάση.
Στην τέταρτη φάση χρησιμοποιείται αυτή η αναπαράσταση των κειμένων με σκοπό να
εκπαιδευτούν κάποια online νευρωνικά δίκτυα τα οποία προσπαθούν να προβλέψουν
το reward που θα λάβει ο χρήστης. Το δίκτυο ανατροφοδοτείται συνεχώς με τις
απαντήσεις του χρήστη από το περιβάλλον και οι bandit αλγόριθμοι προσπαθούν να
επιτρέψουν στο δίκτυο να εντοπίσει αλλαγές στη συμπεριφορά του χρήστη.
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Εικόνα 3.1: Η αρχιτεκτονική του συστήματος. Maxk είναι ο αριθμός των νευρωνικών
δικτύων που θέλουμε να υπάρχουν στο σύστημα. Ο αριθμός αυτός αποτελεί
παράμετρο του προβλήματος.
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H φάση 1 και η φάση 2 εκτελούνται μία φορά και είναι κοινές για κάθε χρήστη
συνεπώς μπορούν να χαρακτηριστούν σαν το επίπεδο προεπεξεργασίας. Η φάση 3
δηλαδή η φάση του υπολογισμού των αποστάσεων των κειμένων του pool από τα
clusters εκτελείται ξεχωριστά για κάθε χρήστη (αν θεωρήσουμε ότι το pool κειμένων
του κάθε χρήστη είναι διαφορετικό) κατά την πρώτη εκτέλεση. Επίσης το αρχείο
αποστάσεων ανανεώνεται κάθε φορά που προστίθεται ή αφαιρείται λέξη από το pool.
Η φάση 4 είναι η online φάση, δηλαδή η φάση όπου το σύστημα συλλέγει δεδομένα
από τον χρήστη, προτείνει και εκπαιδεύεται.

3.3 Περιγραφή ροής

3.3.1 Φάση 1 – Word Embeddings
Το πρώτο στάδιο, όπως αναφέρθηκε, είναι ένα στάδιο προεπεξεργασίας και
συγκεκριμένα το στάδιο όπου παράγονται τα word embeddings. Αν και
εκπαιδεύτηκαν κάποια μοντέλα με τη χρήση της python βιβλιοθήκης gensim [53], εν
τέλει χρησιμοποιήθηκε ένα προ-εκπαιδευμένο μοντέλο πάνω σε λήμματα της
wikipedia [54], μιας και προσέφερε καλύτερα αποτελέσματα λόγω του μεγάλου
μεγέθους κειμένου με το οποίο εκπαιδεύτηκε. Στην συνέχεια, τα embeddings αυτά
αναπροσαρμόστηκαν με τη βοήθεια του Emotional Embeddings αλγορίθμου ο οποίος
παρουσιάστηκε στο 2.2.2, με σκοπό την προσαρμογή των λέξεων που αφορούν
συναισθήματα σε έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για sentiment analysis πρόβλημα.
Η έξοδος της πρώτης αυτής φάσης είναι τα διανύσματα αυτά.

3.3.2 Φάση 2 – Συσταδοποίηση
Σκοπός της φάσης αυτής είναι η δημιουργία διαχωρισμών των λέξεων που αφορούν
συναισθήματα σε διάφορα clusters. Αυτό που θέλουμε να επιτευχθεί γενικά είναι να
μπορούμε να πούμε πόσο κοντά ανήκει μία καινούρια πρόταση σε κάποια ομάδα
συναισθημάτων για διαφορετικό πλήθος συναισθημάτων. Για παράδειγμα, ο
διαχωρισμός σε δύο συστάδες, θα χωρίσει αναπόφευκτα τις λέξεις σε θετικές και σε
αρνητικές, ενώ ο διαχωρισμός σε τέσσερις συστάδες θα τις χωρίσει σε πιο λεπτομερή
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συναισθήματα (πχ λέξεις που έχουν να κάνουν με πόνο, θυμό, καλοσύνη και εγωισμό
αντίστοιχα). Έχοντας αυτά τα k clusters μπορούμε, δοθείσας μίας καινούριας
πρότασης, να πούμε πόσο κοντά ανήκει σε κάθε μία από αυτές τις συστάδες για κάθε
k. Θέλουμε παράλληλα να γίνονται οι υπολογισμοί για όλα τα k. Ο λόγος είναι ότι
κάποιος χρήστης μπορεί να παίρνει καλές προτάσεις από την απλή κατηγοριοποίηση
των δύο clusters, αλλά κάποιος άλλος (ή ο ίδιος κάποια άλλη χρονική στιγμή) μπορεί
να αναπτύξει πιο περίπλοκα μοτίβα στις προτιμήσεις του οπότε μία κατηγοριοποίηση
με περισσότερα clusters θα μπορούσε να βοηθήσει στην εκμάθηση των μοτίβων
αυτών. Εν τέλει, το σύστημα θα αποφασίζει ποια κατηγοριοποίηση θα χρησιμοποιεί
κάθε φορά.

Μιας και σκοπός είναι η συσταδοποίηση συναισθημάτων, αρχικά πρέπει να
διατηρηθούν οι λέξεις οι οποίες αφορούν συναισθήματα, μιας και η χρήση όλων των
λέξεων του λεξικού σε έναν αλγόριθμο συσταδοποίησης δεν θα διαχωρίσει τις λέξεις
με βάση το συναίσθημα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε μία λίστα
συναισθημάτων από το psychpage [55] η οποία περιέχει 16 κλάσεις συναισθημάτων
με υποσυναισθήματα που βρίσκονται κάτω από την κάθε κλάση.
Με βάση αυτή τη λίστα:
1. Για κάθε μία από τις 16 κατηγορίες βρέθηκε το μέσο word embedding, δηλαδή το
μέσο διάνυσμα των διανυσμάτων όλων των λέξεων που βρίσκονται κάτω από τη κάθε
κατηγορία,
2. Για κάθε έναν από τους 16 αυτούς αντιπροσώπους, βρέθηκαν οι m
(χρησιμοποιήθηκε m=50) κοντινότερες λέξεις με βάση το word2vec (με τη χρήση της
συνάρτησης most_similar του gensim).
3. Οι 16*m λέξεις αυτές (800 στη συγκεκριμένη περίπτωση) είναι λέξεις που κατά
κύριο λόγο αφορούν συναισθήματα, οπότε αν δοθούν σαν είσοδος σε έναν αλγόριθμο
συσταδοποίησης θα μπορούν να μας δώσουν καλούς διαχωρισμούς των
συναισθημάτων.
Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τον k-means, για k=2...maxK-1, έχουμε τις
κατηγοριοποιήσεις που χρειαζόμαστε.

3.3.3 Φάση 3 – Sentiment Analysis
Σκοπός της φάσης αυτής είναι η μετατροπή των προτάσεων που βρίσκονται στο pool
του κάθε χρήση, δηλαδή των προτάσεων που μπορούν να προταθούν σε αυτόν, σε
διανύσματα τα οποία αναπαριστούν την απόστασή τους από τα clusters τα οποία
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δημιουργήθηκαν στην προηγούμενη φάση. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πρόταση θα έχει
μία αναπαράσταση για κάθε clustering. Η αναπαράσταση για k=2 θα περιέχει δύο
πεδία, δηλαδή την απόσταση από το κάθε ένα από τα δύο clusters κ.ο.κ.

Οι προτάσεις του pool αρχικά περνάνε από ένα στάδιο προεπεξεργασίας, όπου
αφαιρούνται τα σύμβολα και τα stop-words, δηλαδή οι λέξεις οι οποίες δεν δίνουν
νόημα στην πρόταση, όπως τα άρθρα. Τα stop-words αυτά είναι διαθέσιμα μέσω της
βιβλιοθήκης nltk. [56]

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ένα ακόμα βήμα επεξεργασίας το οποίο έχει ως
σκοπό τον εντοπισμό των αρνήσεων και την αντικατάσταση των λέξεων που
υπόκεινται σε άρνηση με τα αντώνυμά τους. Αυτό είναι σημαντικό μιας και τα
διανύσματα που θα προκύψουν σε αυτή τη φάση προέρχονται από τις αποστάσεις των
λέξεων από τα κέντρα των clusters. Αυτό σημαίνει ότι αν μία λέξη υπόκειται σε
αρνητικό συναίσθημα και δεν πραγματοποιηθεί ο παραπάνω μετασχηματισμός στην
αντώνυμή της, τότε πιθανώς να καταλήξουμε σε αντίθετο συμπέρασμα για αυτή την
πρόταση όσον αφορά το συναίσθημα που αυτή εκφράζει. Η διαδικασία αυτή
υλοποιείται με τον εντοπισμό επιρρημάτων που προσδίδουν άρνηση (πχ “no”, “not”,
“non” κτλ) και την αντικατάσταση της λέξης όπου αυτό αναφέρεται με την αντώνυμή
τους με τη βοήθεια του wordnet από τη βιβλιοθήκη nltk.

Ο παραπάνω μετασχηματισμός έχει μετατρέψει την κάθε πρόταση σε ένα σύνολο από
λέξεις οι οποίες χαρακτηρίζουν το νόημά της.

Το τελευταίο βήμα αφορά τον υπολογισμό των αποστάσεων των λέξεων που
προέκυψαν από τον μετασχηματισμό για κάθε πρόταση με τα κέντρα του κάθε cluster
για όλες τις συσταδοποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Αρχικά κατασκευάζεται ένας
πίνακας αποστάσεων όπου για κάθε λέξη της κάθε πρότασης υπολογίζεται η
απόσταση από το κέντρο του κάθε cluster. Τελικός στόχος εδώ είναι να αποκτήσουμε
μία απόσταση από κάθε cluster για κάθε πρόταση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να να
υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Ο τρόπος που επιλέχθηκε είναι ένα είδος ψηφοφορίας με το
οποίο υπολογίζεται το πλήθος των λέξεων που βρίσκεται πιο κοντά σε κάθε cluster.
Στην συνέχεια, οι αριθμοί αυτοί κανονικοποιούνται έτσι ώστε να αθροίζονται στη
μονάδα και έτσι ολοκληρώνεται ο μετασχηματισμός.
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3.3.4 Φάση 4 – Online Αλληλεπίδραση
Η τέταρτη φάση είναι η online φάση, δηλαδή η φάση με την οποία αλληλεπιδρά ο
τελικός χρήστης. Εδώ υπάρχουν maxk-1 online νευρωνικά δίκτυα έτσι όπως αυτά
περιγράφηκαν στο 2.4· ένα για κάθε διαφορετική συσταδοποίηση που
πραγματοποιήθηκε. Το κάθε ένα από αυτά τα νευρωνικά δίκτυα, παίρνοντας σαν
είσοδο το context του προβλήματος και τις αποστάσεις του προηγούμενου βήματος,
προσπαθεί να προβλέψει το reward του χρήστη. Συνεπώς, κατά τη διαδικασία της
εκτέλεσης, όλα τα διαθέσιμα κείμενα του pool περνάνε από τα νευρωνικά αυτά και εν
τέλει το κάθε ένα από αυτά προτείνει το κείμενο με το μέγιστο αναμενόμενο reward.
Στη συνέχεια, υπάρχουν δύο επίπεδα bandit αλγορίθμων· ένα στο κάθε νευρωνικό και
ένα στο τέλος. Το bandit σε κάθε ένα νευρωνικό έχει σκοπό την δοκιμή και νέων
κειμένων που μέχρι εκείνη τη στιγμή το δίκτυο δεν θεωρεί ότι θα δώσουν μέγιστο
reward. Αυτό χρειάζεται για να μπορεί να υπάρξει καλύτερη εξερεύνηση στον χώρο
του προβλήματος και για να καλυφθούν περιπτώσεις όπου ο χρήστης ενδέχεται να
αλλάξει προτιμήσεις. Στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει o Meta Bandit αλγόριθμος, ο
οποίος έχει σκοπό να επιλέξει ποιο από τα maxk-1 νευρωνικά δίκτυα θα ακούσει για
να παράξει την τελική απόφαση.

Όταν η τελική απόφαση παρουσιαστεί στον χρήστη και πάρουμε το reward από αυτή
την απόφαση, τότε όλα τα νευρωνικά δίκτυα και οι bandit αλγόριθμοι χρησιμοποιούν
το νέο αυτό δεδομένο έτσι ώστε να εκπαιδευτούν περαιτέρω. Η διαδικασία αυτή
επαναλαμβάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος.

Η φάση 4 είναι η μόνη φάση ο οποία εκτελείται κατά την διάρκεια εκτέλεσης, με
μόνη εξαίρεση την φάση 3 η οποία πρέπει να επαναληφθεί για κάθε αλλαγή η οποία
γίνεται στο pool.
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Η σημασιολογική ανάλυση, δηλαδή η αναγνώριση συναισθημάτων, η οποία
παρουσιάστηκε συνοπτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχει κάποια ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούνται για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος.
Συγκεκριμένα, αυτή η σημασιολογική ανάλυση αφορά:
1. πολλά και άγνωστα συναισθήματα,
2. άγνωστο πλήθος συναισθημάτων.
Ο λόγος για τον οποίο ισχύουν τα παραπάνω είναι η φύση του προβλήματος, το οποίο
απαιτεί την υποστήριξη ενός μεγάλου φάσματος συναισθημάτων καθώς και τον
συνδυασμό αυτών. Το σύστημα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει μοτίβα τα οποία
κινούνται σε πολύπλοκο συναισθηματικό φάσμα με σκοπό την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη βελτίωση του κέρδους του χρήστη.
Μιας και η χρήση νευρωνικών δικτύων ή άλλων γνωστών μεθόδων θα περιόριζε τις
δυνατές εξόδους (πχ σε θετικά, αρνητικά συναισθήματα), προτιμήθηκε μία
προσέγγιση η οποία αποτελεί συνδυασμό κλασικών μεθόδων.
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Εικόνα 4.1. Η σημασιολογική ανάλυση στην αρχιτεκτονική του συστήματος.

4.1 Clustering
SentimentAnalysisModule/clustering.py

Όπως αναφέρθηκε, τα clusterings τα οποία λαμβάνουν χώρα εκτελούνται σε λέξεις οι
οποίες αφορούν συναισθήματα ή βρίσκονται κοντά σε αυτές [55].
Οι λέξεις αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
OPEN

HAPPY

ALIVE

GOOD

LOVE

INTERESTED

POSITIVE

STRONG

ANGRY

understanding

great

playful

calm

loving

concerned

eager

impulsive

irritated

confident

gay

courageous

peaceful

considerate

affected

keen

free

enraged

reliable

joyous

energetic

at ease

affectionate

fascinated

earnest

sure

hostile

easy

lucky

liberated

comfortable

sensitive

intrigued

intent

certain

insulting

amazed

fortunate

optimistic

pleased

tender

absorbed

anxious

rebellious

sore

free

delighted

provocative

encouraged

devoted

inquisitive

inspired

unique

annoyed

sympathetic

overjoyed

impulsive

clever

attracted

nosy

determined

dynamic

upset

interested

gleeful

free

surprised

passionate

snoopy

excited

tenacious

hateful

satisfied

thankful

frisky

content

admiration

engrossed

enthusiastic

hardy

unpleasant

receptive

important

animated

quiet

warm

curious

bold

secure

offensive

accepting

festive

spirited

certain

touched

brave

bitter

kind

ecstatic

thrilled

relaxed

touched

daring

aggressive

satisfied

wonderful

serene

close

challenged

resentful

glad

free and easy

loved

optimistic

inflamed

cheerful

bright

comforted

re-enforced

provoked

sunny

blessed

drawn toward

confident

incensed

merry

reassured

hopeful

infuriated

elated

cross

jubilant

worked up
boiling
fuming
indignant

36

4.1 Clustering

DEPRESSED

CONFUSED

HELPLESS

INDIFFERENT

AFRAID

HURT

SAD

lousy

upset

incapable

insensitive

fearful

crushed

tearful

disappointed

doubtful

alone

dull

terrified

tormented

sorrowful

discouraged

uncertain

paralyzed

nonchalant

suspicious

deprived

pained

ashamed

indecisive

fatigued

neutral

anxious

pained

grief

powerless

perplexed

useless

reserved

alarmed

tortured

anguish

diminished

embarrassed

inferior

weary

panic

dejected

desolate

guilty

hesitant

vulnerable

bored

nervous

rejected

desperate

dissatisfied

shy

empty

preoccupied

scared

injured

pessimistic

miserable

stupefied

forced

cold

worried

offended

unhappy

detestable

disillusioned

hesitant

disinterested

frightened

afflicted

lonely

repugnant

unbelieving

despair

lifeless

timid

aching

grieved

despicable

skeptical

frustrated

shaky

victimized

mournful

disgusting

distrustful

distressed

restless

heartbroken

dismayed

abominable

misgiving

woeful

doubtful

agonized

terrible

lost

pathetic

threatened

appalled

in despair

unsure

tragic

cowardly

humiliated

sulky

uneasy

in a stew

quaking

wronged

bad

pessimistic

dominated

menaced

alienated

a sense of loss

tense

wary

Πίνακας 4.1: Οι 16 κατηγορίες συναισθημάτων και τα συναισθήματα που ανήκουν
στην κάθε κατηγορία, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Psychpage list of sentiments
http://www.psychpage.com/learning/library/assess/feelings.html.
1. Για κάθε μία από τις 16 κατηγορίες βρέθηκε το μέσο word embedding, δηλαδή το
μέσο διάνυσμα των διανυσμάτων όλων των λέξεων που βρίσκονται κάτω από την
κάθε κατηγορία.

SentimentAnalysisModule/controller.py : create_model_with_psycology_dataset

2. Για κάθε έναν από τους 16 αυτούς αντιπροσώπους, βρέθηκαν οι m
(χρησιμοποιήθηκε m=50) κοντινότερες λέξεις με βάση το word2vec (με τη χρήση της
συνάρτησης most_similar του gensim).
SentimentAnalysisModule/controller.py : create_model_with_psycology_dataset

37

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

3. Οι 16*m λέξεις αυτές (800 στη συγκεκριμένη περίπτωση) είναι λέξεις που κατά
κύριο λόγο αφορούν συναισθήματα, οπότε αν δοθούν σαν είσοδος σε έναν αλγόριθμο
συσταδοποίησης, θα μπορούν να μας δώσουν καλούς διαχωρισμούς των
συναισθημάτων.

SentimentAnalysisModule/controller.py : create_model_with_psycology_dataset

Εικόνα 4.2. Η συνάρτηση υλοποίησης ενός clustering για κάποιο δοθέντα αριθμό
κλάσεων με την παραπάνω μεθοδολογία.

Μέσω της βιβλιοθήκης gensim, η οποία χρησιμοποιείται για πράξεις πάνω στο
word2vec μοντέλο καθώς και της sklean η οποία χρησιμοποιείται για την υλοποίηση
του Kmeans, ο οποίος είναι ο αλγόριθμος του clustering που χρησιμοποιείται,
μπορούμε εύκολα να δούμε λεπτομέρειες για τα clusters που δημιουργούνται. Για να
δούμε πώς περίπου διαμορφώνονται τα clusters, μία χρήσιμη πληροφορία είναι οι
λέξεις που βρίσκονται κοντά στο κέντρο του cluster.

Στα παρακάτω παραδείγματα για διάφορα n φαίνονται οι λέξεις που βρίσκονται κοντά
στα clusters μαζί με την ομοιότητά τους με το κέντρο του καθενός.
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Για n_clusters = 2
Cluster 1

Για n_clusters = 2
Cluster 2

Στο παραπάνω clustering σε 2 clusters από τις λέξεις που βρίσκονται πιο κοντά στο
κέντρο, φαίνεται ότι η διαδικασία χώρισε τις λέξεις σε θετικές και αρνητικές, δηλαδή
συνέβη το αναμενόμενο.

To επόμενο παράδειγμα αφορά τον διαχωρισμό σε 4 clusters.
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Για n_clusters = 4
Cluster 1

Για n_clusters = 4
Cluster 2

Για n_clusters = 4
Cluster 3
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Για n_clusters = 4
Cluster 4

O παραπάνω διαχωρισμός είναι πιο απρόβλεπτος από τον αρχικό και αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο το maxK χρειάζεται να είναι σχετικά μεγάλο. Χρειαζόμαστε
δηλαδή πολλούς διαφορετικούς τύπους συναισθημάτων και πολλά νευρωνικά δίκτυα
τα οποία θα αντιπροσωπεύουν κάθε διαχωρισμό, έτσι ώστε να μπορούν να
εντοπιστούν πολύπλοκες συμπεριφορές του χρήστη.
Ο παραπάνω διαχωρισμός θα μπορούσε να έχει τις παρακάτω ετικέτες: ενόχληση,
πάθος, ευχαρίστηση, θλίψη. Ένας τέτοιος διαχωρισμός θα μπορούσε να αντιληφθεί τη
διαφορά της απλής ευχαρίστησης με το πάθος, μπορώντας να προτείνει τέτοια
κείμενα σε κάποιον χρήστη ο οποίος παρουσιάζει τέτοια μοτίβα. Αντίθετα, ένας
διαχωρισμός σε 2 clusters δεν θα μπορούσε να καταγράψει τέτοιες λεπτομέρειες. Η
ουσία είναι ότι όλα τα νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται ταυτόχρονα και αυτό που
λειτουργεί καλύτερα για κάθε χρήστη είναι υπεύθυνο για την πρόταση. Το σύστημα
θα αποφάσιζε να χρησιμοποιήσει τον διαχωρισμό σε 2 clusters για έναν χρήστη με
πολύ απλά μοτίβα συμπεριφοράς.

4.2 Επεξεργασία Κειμένου
Για να κατηγοριοποιήσουμε ένα κείμενο σε κάποιο από τα clusters, χρειάζεται να
βρούμε πρακτικά το cluster με τη μικρότερη απόσταση από το κείμενο. Πριν από
αυτό, όμως, το κείμενο χρειάζεται να επεξεργαστεί, έτσι ώστε να φύγουν οι λέξεις οι
οποίες δεν προσδίδουν νόημα, καθώς και να πραγματοποιηθούν ενέργειες για τις
αρνήσεις.
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Στο αρχείο
SentimentAnalysisModule/pos_and_negation.py

έχουν υλοποιηθεί διάφορες εκδοχές της παραπάνω ιδέας, πολλές από τις οποίες
περιλαμβάνουν τον εντοπισμό των μερών του λόγου (Part-of-speech tagging [57]).

Γενικά, σκοπός της επεξεργασίας κειμένου που γίνεται εδώ είναι η απομόνωση των
λέξεων που εκφράζουν το συναίσθημα της πρότασης, καθώς και ο εντοπισμός και η
αντιστροφή των αρνήσεων. Οι λέξεις από την πρόταση οι οποίες θα απομείνουν, θα
είναι αυτές που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της απόστασης της
πρότασης από τα clusters. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σημαντικό οι λέξεις αυτές να
είναι όσο το δυνατόν περισσότερο λέξεις που αντικατοπτρίζουν το συναίσθημα της
πρότασης. Με τον τρόπο αυτό οι αποστάσεις από τα clusters θα είναι όσο γίνεται πιο
ακριβείς.

Η τελική μέθοδος που επιλέχθηκε περιγράφεται από τον παρακάτω αλγόριθμο.
1. Ψάξε τις λέξεις που προσδίδουν άρνηση ("no", "Not", "without", "nil", "not", "n't",
"never", "none", "neith", "nor", "non"),
SentimentAnalysisModule/pos_and_negation.py : negation_detection

2. Για κάθε τέτοια λέξη (αν υπάρχει) βρες τις λέξεις στις οποίες αναφέρεται (με τη
χρήση της βιβλιοθήκης stanfordnlp [58], [27]),

3. Αντικατάστησε τη λέξη στην οποία αναφέρεται η άρνηση με την αντώνυμή της με
τη χρήση του wordnet της βιβλιοθήκης nltk,

SentimentAnalysisModule/pos_and_negation.py : get_antonym_3

4. Χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη afinn [59] (η οποία επιστέφει μια τιμή μεταξύ -1
και του 1, ανάλογα με το αν το συναίσθημα της λέξης είναι αρνητικό ή θετικό
αντίστοιχα) βρες τις λέξεις που έχουν ουδέτερο συναίσθημα (δηλαδή η τιμή που
42

4.2 Επεξεργασία Κειμένου

επιστρέφει η afinn είναι το μηδέν) και αφαίρεσέ τες από την πρόταση. Αν δεν υπάρχει
καμία τέτοια λέξη που να υποδηλώνει άμεσα συναίσθημα, κράτα όλες τις λέξεις,

SentimentAnalysisModule/controller.py : pool_updater

5. Αφαίρεσε stop-words και σύμβολα.

SentimentAnalysisModule/controller.py : pool_updater

Κάποια παραδείγματα του μετασχηματισμού των προτάσεων είναι τα παρακάτω:

Αρχική πρόταση:
'Crust is not good’
Μετασχηματισμένη πρόταση:
‘evil’

Αρχική πρόταση:
'Wow... Loved this place.'
Μετασχηματισμένη πρόταση:
“Wow Loved”

Αρχική πρόταση:
'We are so glad we found this place.'
Μετασχηματισμένη πρόταση:
‘glad’
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Αρχική πρόταση:
'Overall, I like there food and the service.'
Μετασχηματισμένη πρόταση:
‘like’

Αρχική πρόταση:
‘My boyfriend and i sat at the bar and had a completely delightful experience.'’
Μετασχηματισμένη πρόταση:
‘delightful’

Αρχική πρόταση:
‘My order was not correct’
Μετασχηματισμένη πρόταση:
‘wrong’
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4.3 Υπολογισμός Αποστάσεων
Έχοντας τις προτάσεις σε μία πιο απλοποιημένη μορφή, επόμενος στόχος είναι ο
υπολογισμός των αποστάσεων από όλα τα clustetrs για κάθε ένα από τα clusterings τα
οποία έχουν οριστεί.

Η διαδικασία που προτιμήθηκε εδώ παρουσιάζεται στον παρακάτω αλγόριθμο.

1. Δοθέντος ενός clustering (με τη χρήστη του αλγορίθμου K-Means), για κάθε λέξη
της πρότασης i, βρες την απόστασή της από τα κέντρα του κάθε cluster (με τη χρήση
της μεθόδου distance για τα wordvectors της gensim), αφού πρώτα προσεγγίσεις το
word embedding των centroid ως την πιο κοντινή λέξη του πραγματικού centroid.

SentimentAnalysisModule/controller.py : calculate_distance_table

2. Αποθήκευσε αυτές τις αποστάσεις σε έναν πίνακα.

3. Κάθε πρόταση έχει n αποστάσεις, όπου n είναι το πλήθος των λέξεων της. Για κάθε
μία από αυτές τις λέξεις, βρες το ποσοστό των λέξεων που βρίσκονται πιο κοντά σε
κάθε cluster (σαν σύστημα ψηφοφορίας με κανονικοποίηση).

SentimentAnalysisModule/controller.py : calculate_sentense_sentiment_weight

4. Ο μετασχηματισμός είναι αυτές οι αποστάσεις.

Για παράδειγμα αν πάρουμε ένα από τα προηγούμενα προηγούμενα παραδείγματα
(‘Crust is not good’) στην συσταδοποίηση των 2 clusters (όπου το πρώτο περιέχει
θετικές λέξεις) έχουμε:
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Μετασχηματισμένη πρόταση:
‘evil’
Απόσταση από το πρώτο cluster (θετικό) μεγαλύτερη από το δεύτερο (αρνητικό)

Μιας και το 100% των λέξεων της πρότασης αυτής είναι πιο κοντά στα θετικά
σύμφωνα με το βήμα 4, έχουμε ότι οι weighted αποστάσεις είναι οι παρακάτω:

Συνεπώς η πρόταση του pool ‘'Crust is not good’ αναπαριστάται πλέον από το
διάνυσμα: [0.99, 0.0] για n=2.
Αντίστοιχα για άλλο αριθμό n (clusters), η πρόταση αυτή έχει διαφορετική
αναπαράσταση. Όλες οι αναπαραστάσεις για όλες τις τιμές του n αποθηκεύονται.

Ένα επιπλέον παράδειγμα:

Αρχική πρόταση:
Loved it...friendly servers, great food, wonderful and imaginative menu.
Μετασχηματισμένη πρόταση:
great Loved imaginative friendly, wonderful
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4.3 Υπολογισμός Αποστάσεων

Αποστάσεις λέξεων από το πρώτο cluster

Αποστάσεις λέξεων από το δεύτερο cluster

Weighted Αποστάσεις

Τελικό διάνυσμα: [1.0, 0.0]
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Η φύση του προβλήματος, το οποίο απαιτεί διαρκή εκμάθηση, χωρίς την ύπαρξη
δεδομένων εκπαίδευσης πριν από την έναρξη της χρήσης, οδηγεί στην online
εκπαίδευση και στη χρήση online νευρωνικών δικτύων, όπως αυτά παρουσιάστηκαν
στο 2.4. Τα online νευρωνικά δίκτυα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν εδώ, προέρχονται
από την εργασία Online Deep Learning: Learning Deep Neural Networks on the Fly,
Doyen Sahoo, Quang Pham, Jing Lu, Steven C.H. Hoi [9].

Εικόνα 5.1. Τα online νευρωνικά δίκτυα στην αρχιτεκτονική του συστήματος.

Όπως έχει αναφερθεί, για κάθε συσταδοποίηση ορίζεται ένα νευρωνικό δίκτυο το
οποίο δέχεται σαν είσοδο την αναπαράσταση της λέξης στην αντίστοιχή της μορφή
και το context του προβλήματος. Το κάθε ένα από αυτά τα νευρωνικά δίκτυα είναι
υπεύθυνο για την πρόβλεψη του reward με βάση την είσοδο που έχει στην διάθεσή
του. Για παράδειγμα, το πρώτο νευρωνικό δίκτυο το οποίο παίρνει σαν είσοδο δύο
τιμές αποστάσεων και αναφέρεται στον διαχωρισμό σε δύο clusters, δηλαδή, στον
διαχωρισμό θετικά – αρνητικά, θα προβλέψει το reward έχοντας ως δεδομένα τις
αποστάσεις από τα δύο clusters. Όταν όλα τα κείμενα περάσουν από αυτό το
49

ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

νευρωνικό, η επιλογή θα είναι αυτό με το μεγαλύτερο προβλεπόμενο reward. Κάθε
νευρωνικό θα προτείνει ένα κείμενο, αλλά είναι δουλειά του επόμενου επιπέδου,
δηλαδή των bandit αλγορίθμων, να αποφασίσει ποιο από αυτά θα ακούσει.

5.1 Περιγραφή προβλήματος
Αυτός ο αλγόριθμος περιέχει μια νέα προσέγγιση backpropagation που ονομάζεται
Hedge Backpropagation και είναι χρήσιμη για online μάθηση. Σε αυτόν τον
αλγόριθμο μοντελοποιείται μια αρχιτεκτονική και ο αλγόριθμος θα προσπαθήσει να
ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτόματα μερικά από τα κρυμμένα επίπεδα.
Αυτός ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί το πρώτο κρυφό επίπεδο για να εκπαιδεύσει /
προβλέψει, αλλά αν πάει άσχημα, αρχίζει να χρησιμοποιεί αυτόματα άλλα επίπεδα
[22], [9].

MetaBandit/OnlineNeuralNetwork.py

Χωρίς απώλεια της γενικότητας, ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα
ταξινόμησης. Ο σκοπός του online learning είναι η προσέγγιση της συνάρτησης
d

F : R →R

C

με βάση ένα σετ εκπαίδευσης:
D={( x 1 , y 1) , ...( xr , yr)}

το οποίο δεν είναι διαθέσιμο από πριν, αλλά έρχεται σειριακά κατά το πέρασμα του
χρόνου, όπου xt ένα διάνυσμα d διαστάσεων το οποίο αντιπροσωπεύει τα features
(είσοδος του προβλήματος) και yt ∈{0,1}C είναι η κλάση, δηλαδή η έξοδος του
προβλήματος ταξινόμησης, όπου C το πλήθος των κλάσεων.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο πρόβλημα τα νευρωνικά δίκτυα δεν αφορούν
πρόβλημα ταξινόμησης (classification), αλλά πρόβλημα πρόβλεψης πραγματικού
αριθμού (regression). Παρ’ όλα αυτά το πρόβλημα παραμένει ισοδύναμο μιας και μια
αλλαγή κατά την οποία λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας την πραγματική έξοδο του
νευρωνικού σαν αριθμητική τιμή καθώς και η αλλαγή της συνάρτησης loss από
CrossEntropy σε MSELoss, είναι αρκετή.
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MetaBandit/OnlineNeuralNetwork.py : update_weights

Η πρόβλεψη σημειώνεται ως

^
y t και η απόδοση μετριέται με το accuracy, δηλαδή

με τη μέση τιμή των σωστών προβλέψεων.
Σε κάθε online επανάληψη, παρατηρείται ένα xt και το μοντέλο κάνει μια πρόβλεψη.
Το περιβάλλον, στη συνέχεια, αποκαλύπτει την πραγματική τιμή και τέλος, το
μοντέλο ενημερώνεται με τη χρήση της online gradient descent [42].

5.2 Προβλήματα κλασικής μεθόδου
Σε κλασικά online learning προβλήματα, η συνάρτηση F είναι είτε γραμμική είτε
kernel – based [43]. Στα νευρωνικά δίκτυα είναι πρακτικά ένα πλήθος από
γραμμικούς μετασχηματισμούς, ο ένας μετά τον άλλον, οι οποίοι ακολουθούνται από
μία μη γραμμική συνάρτηση ενεργοποίησης. Δοθείσας μιας εισόδου x ∈Rd , η
πρόβλεψη ενός νευρωνικού δικτύου με L κρυφά επίπεδα (h(1) , .... h(L) ) είναι:
F( x )=softmax(W (L+1) h(L) )

όπου
(l )

(l ) (l−1)

h =σ (W h

(0)

) ∀ l=1, .... Li ; h =x

όπου σ είναι η συνάρτηση ενεργοποίησης (πx ReLU). Η παραπάνω εξίσωση είναι
στο feedforward βήμα ενός νευρωνικού δικτύου και τα κρυφά επίπεδα είναι οι
αναπαραστάσεις των features, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη διαδικασία της
εκπαίδευσης. Για να εκπαιδευτεί ένα τέτοιο μοντέλο, χρησιμοποιούμε την Cross
Entropy Loss Function στην περίπτωση του Classification και της MSE Loss Function
στην περίπτωση του Regression. Σκοπός είναι η προσέγγιση των βέλτιστων
παραμέτρων W σε κάθε επίπεδο, εφαρμόζοντας την Online Gradient Descent σε αυτή
τη loss function. Με βάση την Online Gradient Descent οι παράμετροι του μοντέλου
ανανεώνονται σε κάθε επανάληψη ως εξής:

όπου η είναι το learning rate.
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Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από αυτή την προσέγγιση είναι τα παρακάτω:
1. Το βάθος του νευρωνικού δικτύου (πλήθος των επιπέδων) πρέπει να καθοριστεί από
πριν και δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Αυτό είναι
προβληματικό μιας και η εύρεση ενός κατάλληλου πλήθους επιπέδων (layers) είναι
μία δύσκολη διαδικασία. Επιπλέον, σε ένα online πρόβλημα, διαφορετικά πλήθη
επιπέδων μπορεί να είναι κατάλληλα για διαφορετικό πλήθος παραδειγμάτων τα
οποία έχουν εμφανιστεί. Για λόγους σύγκλισης, μικρά δίκτυα μπορεί να είναι πιο
κατάλληλα για μικρό αριθμό παραδειγμάτων και πιο μεγάλα δίκτυα να είναι πιο
κατάλληλα για μεγαλύτερο αριθμό παραδειγμάτων. Σκοπός εδώ είναι να
αξιοποιηθούν μικρά δίκτυα τα οποία συγκλίνουν γρήγορα στα αρχικά στάδια και
μεγαλύτερα δίκτυα τα οποία μπορούν να βρουν πιο περίπλοκα μοτίβα στη συνέχεια.
2. To Vanishing gradient problem [44] το οποίο είναι εντονότερο σε online

προβλήματα. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται στο backpropagation και αφορά την
αδυναμία του μοντέλου να συνεχίζει να εκπαιδεύεται. Πιο συγκεκριμένα σε μεθόδους
όπως το backpropagation, κάθε ένα από τα βάρη του νευρωνικού δικτύου λαμβάνει
μια ενημέρωση ανάλογη με τη μερική παράγωγο του σφάλματος σε σχέση με το
τρέχον βάρος σε κάθε επανάληψη της εκπαίδευσης. Το πρόβλημα είναι ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις, η κλίση θα είναι μικρή, εμποδίζοντας το βάρος να αλλάξει την
αξία του αποτελεσματικά. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτό μπορεί να σταματήσει
εντελώς το νευρωνικό δίκτυο από την περαιτέρω εκπαίδευση. Ως ένα παράδειγμα της
αιτίας του προβλήματος, οι παραδοσιακές συναρτήσεις ενεργοποίησης, όπως η
συνάρτηση υπερβολικής εφαπτομένης, έχουν κλίσεις στο εύρος (0, 1) και το
backpropagation υπολογίζει τις κλίσεις από τον κανόνα της αλυσίδας (chain rule).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό του n από αυτούς τους μικρούς
αριθμούς για τον υπολογισμό των παραγώγων των πρώτων επιπέδων σε ένα δίκτυο με
n επίπεδα, πράγμα που σημαίνει ότι η παράγωγος μειώνεται εκθετικά με το n, ενώ τα
πρώτα στρώματα εκπαιδεύονται πολύ αργά.
3. Η μείωση της επαναχρησιμοποίησης χαρακτηριστικών, σύμφωνα με την οποία
πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά χάνονται στο feedforward stage.[10]. Αυτό είναι πολύ
κρίσιμο για την online μάθηση, όπου είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθούν γρήγορα τα
σημαντικά χαρακτηριστικά, για να αποφύγουμε την κακή απόδοση στα αρχικά
στάδια.
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5.3 BackPropagation Αντιστάθμισης
(Hedge BackPropagation)
Για τους λόγους αυτούς, προτιμήθηκε η online εκπαίδευση μέσω Hedge
Backpropagation. Στον αλγόριθμο αυτόν, το νευρωνικό δίκτυο μπορεί να
προσαρμόσει το μέγεθός του ανάλογα με το στάδιο της online εκπαίδευσης στο οποίο
βρισκόμαστε.
Έστω ότι έχουμε ένα νευρωνικό δίκτυο με L κρυφά επίπεδα. Η συνάρτηση πρόβλεψης
για το νευρωνικό δίκτυο με Hedge Propagation είναι η:

Οι παράμετροι Θ και α είναι παράμετροι οι οποίοι θα προκύψουν από την διαδικασία
της εκμάθησης. Σε αντίθεση με το αρχικό νευρωνικό δίκτυο με το απλό
Backpropagation, στο οποίο η τελική πρόβλεψη δίνεται από έναν ταξινομητή ο οποίος
χρησιμοποιεί την αναπαράσταση του h(L) , δηλαδή την αναπαράσταση του τελευταίου
επιπέδου του νευρωνικού δικτύου, εδώ η πρόβλεψη προκύπτει από τον σταθμισμένο
συνδυασμό των ταξινομητών, οι οποίοι έχουν προκύψει από την εκμάθηση σε κάθε
ένα κρυφό επίπεδο h(0) ... h(L). Με απλά λόγια, κάθε επίπεδο του νευρωνικού
λειτουργεί σαν να είναι το τελευταίο επίπεδο με τη χρήση ενός ταξινομητή σε κάθε
ένα από αυτά.

Κάθε ταξινομητής f(l) παραμετροποιείται με τις παραμέτρους Θ (l) και συνολικά
υπάρχουν L+1 ταξινομητές. Η τελική πρόβλεψη του μοντέλου προκύπτει από τον
σταθμισμένο συνδυασμό όλων των προβλέψεων των ταξινομητών όπου το βάρος του
κάθε ταξινομητή είναι το α(l) και η συνάρτηση loss προκύπτει από το σταθμισμένο
άθροισμα των loss συναρτήσεων κάθε ταξινομητή. Οι παράμετροι που μαθαίνονται
κατά την online εκπαίδευση είναι οι α(l), Θ(l), W(l).
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Οι παράμετροι μαθαίνονται μέσω του αλγορίθμου Hedge [49]. Κατά την πρώτη
επανάληψη, όλα τα βάρη είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα, δηλαδή έχουν προκύψει
από γεννήτρια τυχαίων αριθμών με uniform κατανομή. Σε κάθε επανάληψη, κάθε
^
ταξινομητής f(l) κάνει μία πρόβλεψη y (l)
. Όταν η πραγματική τιμή αποκαλύπτεται
t
από το πρόβλημα (στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου τα νευρωνικά μαθαίνουν το
reward του χρήστη, η πραγματική τιμή είναι το πραγματικό reward που θα πάρει από
κάποιο κείμενο που θα δει), τότε τα βάρη των ταξινομητών α ανανεώνονται με βάση
το loss του ταξινομητή ως εξής:

όπου β ∈(0,1) είναι η παράμετρος η οποία ονομάζεται “discount rate parameter”
[11]. Στο τέλος, όλα τα βάρη κανονικοποιούνται, έτσι ώστε το άθροισμά τους να
ισούται με τη μονάδα.

Οι παράμεροι Θ μαθαίνονται μέσω της Online Gradient Descent [12] όπου η είσοδος
στον κάθε ταξινομητή είναι τα features του κάθε επιπέδου. Η διαδικασία αυτή, για
κάθε επίπεδο, είναι όμοια με τη διαδικασία του απλού δικτύου.

, όπου η είναι το learning rate.

Η ανανέωση των παραμέτρων W διαφέρει μιας και πλέον το σφάλμα προέρχεται από
κάθε ταξινομητή και όχι από τον ταξινομητή του τελευταίου επιπέδου. Για το λόγο
αυτό, οι παράμετροι W ανανεώνονται με βάση το άθροισμα των σταθμισμένων
παραγώγων των loss συναρτήσεων κάθε ταξινομητή. Έχουμε δηλαδή:

Το loss κάθε ταξινομητή επιδρά στην ανανέωση με βάρος όσο το αντίστοιχο α.
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Η ιδέα του Hedge Propagation προσφέρει έναν πιο ευέλικτο τρόπο για ένα νευρωνικό
δίκτυο, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σε ένα online πρόβλημα. Το δίκτυο
πλέον είναι σε θέση να συγκλίνει, έχοντας λίγα δεδομένα στην αρχή και φυσικά να
αποδίδει σωστά όσο τα δεδομένα αυξάνονται. Όπως φαίνεται και στο κεφάλαιο της
αξιολόγησης, η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, μιας και αν
χρησιμοποιήσουμε νευρωνικά δίκτυα τα οποία θα έχουν αυθαίρετο πλήθος νευρώνων
και επιπέδων, τότε τα δίκτυα δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα online
πρόβλημα, μιας και δεν θα προλάβουν ποτέ να συγκλίνουν σε μικρό πλήθος
δεδομένων.
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Στη θεωρία των πιθανοτήτων και τη μηχανική μάθηση, το Multi-armed bandit [49]
πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα ταιριάσματος συγκεκριμένου αριθμού πόρων σε
κάποιες διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το
αναμενόμενο κέρδος, ενώ κατά τη διάρκεια αυτή έχουμε περιορισμένη γνώση.
Πρόκειται για ένα reinforcement learning πρόβλημα και αποτελεί παράδειγμα για το
κλασικό διάλειμμα: εξερεύνησης – εκμετάλλευσης (exploration – exploitation).

Στη συγκεκριμένη εργασία, bandit αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται σε δύο επίπεδα.

1. Σε κάθε νευρωνικό δίκτυο έτσι ώστε να διαπιστώνεται αν η απόφαση του εκάστοτε
νευρωνικού δικτύου πρέπει να ληφθεί υπόψιν ή αν πρέπει να γίνει κάποια
εξερεύνηση.
2. Στο τέλος, δηλαδή στο επίπεδο στο οποίο πρέπει να αποφασιστεί ποιο από τα
νευρωνικά δίκτυα θα δώσει την τελική πρόβλεψη.

6.1 Bandit νευρωνικών δικτύων

MetaBandit/Bandit.py

Στο τέλος κάθε νευρωνικού δικτύου, υπάρχει ένα Bandit Module, το οποίο όπως
αναφέρθηκε αποφασίζει εάν το σύστημα πρέπει να ακούσει την πρόβλεψη του
νευρωνικού ή αν πρέπει να να την αγνοήσει και να προβλέψει το αντίθετο. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό σε online προβλήματα, μιας και αν ο χρήστης αρχίσει με κάποια
προτίμηση και το δίκτυο μάθει αυτή, τότε θα συνεχίσει να του προτείνει το ίδιο, μην
αφήνοντας τον χρήστη να εξερευνήσει νέες πιθανότητες.

56

6.1 Bandit νευρωνικών δικτύων

H ιδέα για το bandit αυτό είναι εμπνευσμένη από το A Neural Networks Committee
for the Contextual Bandit Problem [13].

Σαν arm του bandit προβλήματος, ορίζονται κάποιοι αριθμοί οι οποίοι
αντιπροσωπεύουν πιθανότητες και συγκεκριμένα τις πιθανότητες να μην προβλεφτεί
η πραγματική τιμή του νευρωνικού δικτύου, άρα να προβούμε σε εξερεύνηση. Οι
τιμές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι παρακάτω:

e=[0.5, 0.35, 0.2, 0.1, 0.05]
Συνεπώς, το Bandit πρόβλημα αφορά ένα πρόβλημα 5 arms με ThompsomSampling
(με τη χρήση της βιβλιοθήκης mab.algs) στο οποίο αποφασίζεται η τιμή του e που θα
εφαρμοστεί.

Ένα τέτοιο ThompsomSampling πρόβλημα που επιλέγει ανάμεσα στις πιθανότητες
του e, δίνεται σε κάθε πραγματικό arm, δηλαδή σε κάθε πιθανό sentiment το οποίο
μπορεί να αποφασιστεί.

Συνεπώς, τα πραγματικά arms του κάθε δικτύου είναι τα sentimets από τα οποία
μπορεί να επιλέξει, που αυτό ισούται με το πλήθος των εισόδων τα οποία αφαιρούν
distances από clusters. Σε κάθε τέτοιο arm εφαρμόζεται ένα ThompsomSampling, το
οποίο μαθαίνει την πιθανότητα να επιλέγει το κάθε ένα από αυτά τα arms.

Κατά τη διαδικασία της πρόβλεψης, αρχικά επιλέγεται από το ThomsonSampling η
μία από τις 5 πιθανότητες (exp_factor, δίνει την θέση στον πίνακα e – από 0 έως 4).
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Στην συνέχεια, εφαρμόζεται αυτή η πιθανότητα. Αυτό σημαίνει πως αν μία τυχαία
τιμή που προκύπτει από ομοιόμορφη κατανομή είναι μικρότερη της τιμής
e[exp_factor], δηλαδή της πιθανότητας που έδωσε το ThomsonSampling για το arm
που επέλεξε το νευρωνικό, τότε επιλέγεται τυχαία κάποιο άλλο arm από αυτά που είχε
προβλέψει το νευρωνικό δίκτυο. Διαφορετικά, επιστρέφεται το arm το οποίο είχε
προβλέψει το δίκτυο εξ´ αρχής.

Πρακτικά, αυτό που επιτυγχάνεται με το συγκεκριμένο Bandit σύστημα είναι η
εκμάθηση για το αν πρέπει το σύστημα να ακούει με πολύ μεγάλη πιθανότητα την
απόφαση του δικτύου (exp_factor=4, e=0.05, p=95%) ή αν πρέπει να την ακούει με
μικρότερες πιθανότητες. Το ThompsomSampling, έτσι όπως αυτό περιγράφηκε στο
2.5, μας διασφαλίζει ότι θα προκύψει κάτι το οποίο θα δίνει καλά αποτελέσματα,
μπορώντας παράλληλα να προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος.

6.2 MetaBandit

MetaBandit/Epx3.py

Ο MetaBandit αλγόριθμος είναι ένας ξεχωριστός αλγόριθμος ο οποίος είναι
βασισμένος στον αλγόριθμό Exp3 [49]. Στόχος του MetaBandit είναι η επιλογή του
νευρωνικού δικτύου το οποίο θα δώσει την τελική πρόβλεψη. Κάθε ένα από τα
νευρωνικά δίκτυα δίνει μια πρόβλεψη μετά και από το Bandit κομμάτι του καθενός,
αλλά εν τέλει μόνο μία από αυτές τις προβλέψεις θα εμφανιστούν στον χρήστη.
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Arms στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι τα νευρωνικά δίκτυα. O αλγόριθμος Exp3
βασίζεται στον αλγόριθμο exponential weights regret minimization. Υπάρχει μία
παράμετρος γ ∈[ 0,1] , η οποία μαθαίνεται. Σε κάθε arm υπάρχει μία παράμετρος
wi, η οποία αρχικοποιείται στη μονάδα και

Τη χρονική στιγμή t,

Ορίζουμε:

pi (t )=(1−γ )

w i (t)
1
+γ
Wt
N

To p είναι ανάλογο με το w με μια μικρή διόρθωση έτσι ώστε να μην πάει ποτέ πολύ
κοντά στο μηδέν. Με βάση τις πιθανότητες αυτές επιλέγεται κάποιο arm
(categorical_draw) και λαμβάνουμε από το περιβάλλον ένα reward g.

Tα βάρη ανανεώνονται με βάση την παρακάτω έκφραση:
w j (t+1)=w j (t )e

γg j (t )/ N

Συνοψίζοντας, έχουμε βάρη που μας δίνουν μια εκτίμηση για το πόσο καλά είναι τα
arms.
Οι ενέργειες επιλέγονται με πιθανότητα σε σχέση με τα βάρη τους και τα βάρη
ενημερώνονται με εκθετικό τρόπο.

Ο MetaBandit βασίζεται στον NeularBandit ο οποίος παρουσιάζεται στο [13].
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6.3 Ροή Κειμένων
Για την εμφάνιση ροών κειμένου υπάρχει η επιλογή της εμφάνισης των αποφάσεων
όλων των νευρωνικών δικτύων με την σειρά η οποία δίνει το μεγαλύτερο confidence.
Αν επιθυμούμε η ροή να έχει μεγαλύτερο μέγεθος από το maxK, τότε απλά
εμφανίζουμε και κάποιες από τις επόμενες επιλογές από το κάθε νευρωνικό δίκτυο,
ξεκινώντας από το καλύτερο.
Πιο συγκεκριμένα, εάν χρειαζόμαστε μία ροή m στοιχείων όπου m>maxK, τότε
αρχικά εμφανίζουμε τα maxK στοιχεία, τα οποία αντιστοιχτούν στην καλύτερη
απόφαση του κάθε δικτύου, και για επόμενα m-maxK στοιχεία χρησιμοποιούμε τις
επόμενες επιλογές του καλύτερου δικτύου. Τέλος αφαιρούμε τα διπλότυπα στοιχεία.
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7.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση ολόκληρου του συστήματος θα ξεκινήσει από την αξιολόγηση του
κάθε επιμέρους συστήματος ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει αρχικά
αξιολόγηση των νευρωνικών δικτύων σε συνδυασμό με τον Meta Bandit αλγόριθμο ο
οποίος επιλέγει ποιο θα είναι το νευρωνικό δίκτυο που θα “ακούσουμε” στο τέλος.
Στην συνέχεια, θα αξιολογηθεί ο Bandit αλγόριθμος ο οποίος εφαρμόζεται σε κάθε
νευρωνικό δίκτυο και έχει σκοπό την εξερεύνηση στον χώρο του προβλήματος, έτσι
ώστε το σύστημα να μπορεί να ανταπεξέλθει σε περίπτωση αλλαγής προτιμήσεων του
χρήστη. Έπειτα, αξιολογείται το Sentiment Analysis κομμάτι με κανονικά κείμενα σε
γνωστές κατηγορίες συναισθημάτων. Στο τέλος, μπορεί να γίνει και μία προσπάθεια
αξιολόγησης ολόκληρου του συστήματος.

7.1 Αξιολόγηση Online Νευρωνικών Δικτύων και Meta
Bandit
interactive.py

Περιγραφή & Στόχος: Τα νευρωνικά δίκτυα δέχονται σαν είσοδο τις αποστάσεις
ενός κειμένου από κάθε cluster. Υπάρχουν max_k νευρωνικά δίκτυα. Το πρώτο αφορά
τον διαχωρισμό σε 2 clusters και συνεπώς έχει δύο εισόδους συν τις εισόδους που
αφορούν το context του προβλήματος. Το δεύτερο αφορά τον διαχωρισμό σε τρία
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clusters με τρεις εισόδους κ.ο.κ. Στόχος είναι να δούμε αν τα νευρωνικά αυτά
μπορούν να μάθουν κάποια βασικά patterns προτιμήσεων και αν με τη βοήθεια των
bandit modules μπορούν να προσαρμόζονται στην αλλαγή προτιμήσεων του χρήστη.
Τα νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται με τη μέθοδο Hedge Propagation, όπως αυτή
περιγράφεται στο paper: Online Deep Learning: Learning Deep Neural Networks on
the Fly [9].

Μέθοδος: Επειδή στο συγκεκριμένο μέρος της αξιολόγησης μας ενδιαφέρει μόνο η
απόδοση των νευρωνικών δικτύων, κατασκευάστηκε ένα πολύ απλό dataset το οποίο
περιέχει μόνο τις λέξεις “positive” και “negative”. Ο τρόπος εκπαίδευσης του
Word2Vec μοντέλου, τα emotional embeddings και ο τρόπος υπολογισμού των
distances έχει αναλυθεί σε προηγούμενες αναφορές. Έχοντας σαν pool μόνο τις λέξεις
“positive” και “negative”, υποθέτουμε την παρακάτω συμπεριφορά:
Έχοντας μία τιμή σαν context (έστω “0” είναι η ημέρα και “1” είναι το βράδυ)
θέλουμε να έχουμε positive κείμενο την ημέρα και negative κείμενο το βράδυ. Η
είσοδος του πρώτου νευρωνικού το οποίο αφορά το clustering με k=2, θα έχει σαν
είσοδο ένα διάνυσμα της μορφής [c0, d1, d2] όπου το c0 είναι το context, d1 η
απόσταση από το cluster 1 και d2 η απόσταση από το cluster 2. Αντίστοιχα και τα
υπόλοιπα νευρωνικά.

Συνεπώς, εξομοιώνοντας ένα τέτοιο πρόβλημα, μπορούμε να δούμε αν τα νευρωνικά
δίκτυα μαθαίνουν το ζητούμενο. Σε δεύτερη φάση, εφαρμόζουμε αντίθετη προτίμηση
και περιμένουμε η συμπεριφορά των δικτύων να αλλάξει.

Μετρική: Σαν μετρική χρησιμοποιούμε το test_set_accuracy_over_time. Όπως
φανερώνει το όνομα, διατηρούμε ένα test set και κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης
κοιτάμε τη συμπεριφορά του συστήματος.

Αποτελέσματα:

1. Απλή εκμάθηση
Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται το test set accuracy over time σε ένα παράδειγμα
εκτέλεσης που ακολουθήθηκαν οι παραπάνω κανόνες. Το test set περιείχε 20 λέξεις
(positive, negative). Στις πρώτες εκτελέσεις το accuracy ήταν αναμενόμενα γύρω στο
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50% μιας και το μοντέλο ακόμα δεν είχε πάρει το κατάλληλο feedback. Καθώς
εφαρμόζουμε τον παραπάνω κανόνα βλέπουμε ότι το accuracy τείνει στο 1.
Η άνοδος δεν είναι σταθερή είτε επειδή οι bandit αλγόριθμοι του κάθε νευρωνικού
πραγματοποιούν κάποιο exploration (δοκιμάζουν δηλαδή την αντίθετη επιλογή) είτε
επειδή ο Meta Bandit αλγόριθμος δοκιμάζει να επιλέξει κάποιο νευρωνικό δίκτυο με
μικρότερο confidence, με σκοπό να δει αν μπορεί να προκύψει κάποιο καλύτερο
reward από εκεί.

Γράφημα 7.1: Test set accuracy over time ενός online νευρωνικου δικτύου για ένα απλό πρόβλημα
θετικών και αρνητικών συναισθημάτων.

2. Αλλαγή γνώμης

Το επόμενο κομμάτι αφορά την αλλαγή γνώμης του χρήστη στην ακριβώς αντίθετη
(δηλαδή negative την ημέρα και positive το βράδυ). Όπως φαίνεται στο παρακάτω
γράφημα, στα πρώτα iterations ο αλγόριθμος συνεχίζει να προτείνει αυτά που έχει ήδη
μάθει, οπότε το accuracy είναι εξαιρετικά χαμηλό, αλλά σύντομα προσαρμόζεται στις
νέες προτιμήσεις του χρήστη.
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Γράφημα 7.2: Test set accuracy over time από τη στιγμή που αλλάζει η γνώμη του χρήστη.

7.2 Αξιολόγηση Sentiment Analysis

sentiment_analysis_evaluation.py

To Sentiment Analysis, όπως έχει παρουσιαστεί, πραγματοποιείται κοιτώντας τις
αποστάσεις των embeddings από τα κέντρα κάποιων clusters. Πιο συγκεκριμένα,
όπως φαίνεται και στο /SentimentAnalysisModule/controller.py, στη συνάρτηση
calculate_final_distances_and_save, αρχικά πραγματοποιείται ένα k-means clustering
χρησιμοποιώντας τις 50 κοντινότερες λέξεις για κάθε μία από τις κατηγορίες
συναισθημάτων, έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται στο psychpage.com. Με τον τρόπο
αυτόν το clustering περιέχει λέξεις που αφορούν συναισθήματα ή είναι πολύ κοντά σε
αυτά, με αποτέλεσμα ο διαχωρισμός να βγάζει νόημα.
Στη
συνέχεια,
με
τη
χρήση
ενός
συστήματος
ψηφοφορίας
(calculate_sentense_sentiment_weight) και με τη χρήση κάθε μιας λέξης,
αποφασίζεται το cluster στο οποίο η συνολική πρόταση βρίσκεται πιο κοντά, άρα και
το sentiment της. Σημειώνεται, ότι δεν συμμετέχουν όλες οι λέξεις της πρόταση στην
ψηφοφορία, μιας και γίνεται μια προ-επεξεργασία. Η προ-επεξεργασία. αυτή αρχικά,
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αφαιρεί μέρη του λόγου τα οποία δεν συνεισφέρουν στο συναίσθημα (άρθρα κτλ)
(pos_and_negation.py) και εντοπίζει τις αρνήσεις. Όταν βρεθεί μία λέξη η οποία
προσδίδει άρνηση στην επόμενη, η επόμενη αυτή λέξη αντικαθίσταται από μία
αντώνυμη, έτσι ώστε να μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στο σωστό cluster.
Τέλος, μια τελευταία προσθήκη ήταν η χρήση της βιβλιοθήκης Afinn, η οποία για
κάθε λέξη που δέχεται σαν input επιστρέφει ένα score ανάλογα με το πόσο θετικό ή
αρνητικό είναι το sentiment. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε ουσιαστικά για το positive,
negative sentiment (μιας και θέλουμε να εντοπίσουμε αφηρημένα συναισθήματα ή
συνδυασμούς συναισθημάτων, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από το clustering), αλλά
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παραπάνω βιβλιοθήκη σαν ένα επιπλέον βήμα
προ-επεξεργασίας στο οποίο αφαιρούμε λέξεις οι οποίες έχουν sentiment score μηδέν.
Με τον τρόπο αυτό, οι λέξεις που εν τέλει καταλήγουν στο voting system, είναι με
μεγάλη ακρίβεια λέξεις που αφορούν συναισθήματα, οπότε το sentiment analysis
είναι αποτελεσματικότερο.
Για την αξιολόγηση του μέρους αυτού, υποθέτουμε ότι έχουμε 2 clusters. Για n=2 το
k-means κάνει πάντα τον διαχωρισμό σε θετικά - αρνητικά, μιας και αυτά τυχαίνει να
απέχουν περισσότερο μεταξύ τους. Έτσι, χρησιμοποιώντας ένα dataset από το yelp με
κριτικές εστιατορίων (yelp_labelled.txt), μπορούμε να κάνουμε μία αρχική
αξιολόγηση.
Στο αρχείο sentiment_analysis_evaluation.py γίνεται η αξιολόγηση που περιγράφηκε
η οποία οδηγεί σε 85.5% accuracy.
Το πλεονέκτημα του συστήματος αυτού, είναι ότι μπορεί να δώσει ένα ικανοποιητικό
accuracy, ανεξάρτητα από τα συναισθήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, κάτι που είναι
πολύ σημαντικό για το συνολικό πρόβλημα.

7.3 Αξιολόγηση Συστήματος

Για την αξιολόγηση του συστήματος σαν σύνολο χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το
yelp dataset τα οποία αφορούν αξιολογήσεις εστιατορίων. Οι αξιολογήσεις χωρίζονται
σε αρνητικές και θετικές. Το σύστημα θεωρητικά μπορεί να ανταπεξέλθει σε ασαφή
συναισθηματικές ομάδες, αλλά ένα dataset όπως αυτό του yelp μπορεί να δείξει την
αποτελεσματικότητά του.
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7.3.1 Αξιολόγηση Παραδείγματος
Στο αρχείο interactive_whole_system.py καταστρώνεται το παρακάτω πείραμα:

Αρχικά, υποθέτουμε ότι το context (δηλαδή ο εξωτερικός παράγοντας που επηρεάζει
το πρόβλημα) μπορεί να αναπαρασταθεί από έναν αριθμό και μπορεί να έχει δύο
τιμές. Έστω ότι αυτές οι τιμές είναι το 0 και το 1 και αυτές αναπαριστούν το αν
βρισκόμαστε στο πρωί ή στο βράδυ αντίστοιχα.

Στη συνάρτηση simple_evaluation ορίζουμε αρχικά τις δύο πιθανές τιμές του context.
Δημιουργούμε, επίσης, ένα μικρό test set στο οποίο θα μετράμε συχνά το accuracy
κατά τη διάρκεια του online training.

Στη συνέχεια, τρέχουμε ένα loop στο οποίο προσομοιώνεται η online εκπαίδευση. Στο
loop αυτό αρχικά επιλέγεται ένα τυχαίο context, το οποίο όπως αναφέρθηκε
αντιπροσωπεύει το αν βρισκόμαστε σε ημέρα ή σε νύχτα. Έπειτα καλείτε η high level
συνάρτηση get_prediction από τα api functions, η οποία δέχεται σαν όρισμα το
context και τις πληροφορίες του χρήστη (μιας και το σύστημα υποστηρίζει πολλούς
χρήστες όπου ο καθένας έχει αποθηκευμένα διαφορετικά μοντέλα) και επιστρέφει την
πρόβλεψη του, το κείμενο, δηλαδή, που θα εμφανιστεί. Για λόγους debugging, έχουμε
πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες ακόμα σε αυτό το στάδιο, όπως στις αποφάσεις
όλων των μοντέλων (όχι μόνο αυτού που επιλέχθηκε από τον Meta Bandit), στο αν η
απόφαση προέκυψε λόγω exploration κτλ.
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Ένα παράδειγμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα όπου το prediction_map είναι τα
στοιχεία της τελικής πρόβλεψης που επιλέχθηκε (το index του κειμένου, το ίδιο το
κείμενο, το προβλεπόμενο reward, το index του νευρωνικού που πήρε την απόφαση
κτλ). Στο logs τώρα βλέπουμε περίπου τα ίδια στοιχεία αλλά για όλα τα νευρωνικά
και όχι μόνο για αυτό που επιλέχθηκε.

Το σημαντικότερο θέμα στο σημείο αυτό είναι να ορίσουμε το πρόβλημα, δηλαδή να
ορίσουμε ποιο θα είναι το reward σε κάθε περίπτωση. Αυτό γίνεται με τη συνάρτηση
get_reward στην οποία το πρόβλημα ορίζεται ως εξής:
Θέλουμε όταν βρισκόμαστε σε ημέρα (context = 0) να βλέπουμε θετικά κείμενα και
όταν βρισκόμαστε σε νύχτα να βλέπουμε αρνητικά. Με βάση τον κανόνα αυτόν, η
get_reward επιστρέφει το αν η πρόβλεψη είναι σωστή ή όχι.
Τέλος, με τη χρήση της apply_reward_and_train, τα μοντέλα εκπαιδεύονται ανάλογα.
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Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχουμε την κατάσταση του μοντέλου με
βάση το test set που έχουμε ορίσει. Από μία τέτοια εκτέλεση προκύπτει το
παραπάνω διάγραμμα.

Γράφημα 7.3: Test set accuracy over time ολόκληρο του συστήματος στο πρόβλημα που
περιγράφηκε.
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Όπως φαίνεται, αρχικά το μοντέλο απαντάει τυχαία, γι’ αυτό και το accuracy είναι
50%, αλλά στη συνέχεια αυτό ανεβαίνει και κινείται γύρω στο 80-90%. Σημειώνεται
πως δεν περιμένουμε εδώ κάποια smooth μετάβαση ούτε μία σαφή σύγκλιση μιας και
το σύστημα πολλές φορές θα προτείνει επίτηδες κάτι λάθος (χάρη στα bandit) με
σκοπό να εντοπίσει κάποια αλλαγή άποψης-προτίμησης από την πλευρά του χρήστη.
Αλλαγή γνώμης
Όπως και στην αξιολόγηση των νευρωνικών δικτύων έτσι και εδώ, εξετάζουμε την
περίπτωση όπου ο χρήστης αλλάζει γνώμη - προτιμήσεις. Στο συγκεκριμένο πείραμα
αυτό σημαίνει ο χρήστης να προτιμάει αρνητικά σχόλια το πρωί και θετικά το βράδυ.
Στην περίπτωση αυτή προκύπτει το παρακάτω γράφημα:

Γράφημα 7.4: Test set accuracy ober time ολόκληρου του συστήματος από την στιγμή
που ο χρήστης αλλάζει γνώμη, στο πρόβλημα που περιγράφηκε.
Αρχικά το accuracy είναι πολύ μικρό μιας και τα δίκτυα έχουν μάθει την αρχική
προτίμηση του χρήστη, αλλά γρήγορα μαθαίνουν την καινούρια, δίνοντας ξανά καλή
ακρίβεια.
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7.3.2 Αξιολόγηση Μεγαλύτερου Παραδείγματος
Στο μέρος αυτό αξιολογήθηκε ένα μεγαλύτερο παράδειγμα, με σκοπό την διαπίστωση
της αποτελεσματικότητας του συστήματος σε πιο πολύπλοκα προβλήματα. Πιο
συγκεκριμένα, στο παράδειγμα αυτό χρησιμοποιούνται δύο contexes, τα οποία
παίρνουν τις τιμές 0 και 1. Τα contexes αυτά μπορούν να αντιπροσωπεύουν την
στιγμή της ημέρας (μέρα ή νύχτα) και τον καιρό (καλός ή κακός). Ο κανόνας για το
reward ο οποίος υποθέτουμε εδώ είναι ο εξής: Για context_1 == 0 και context_2 == 0
(δηλαδή για μέρα με καλό καιρό) θέλουμε θετικά αποτελέσματα ενώ για όλες τις
άλλες περιπτώσεις θέλουμε αρνητικά.
Το συγκεκριμένο πείραμα βρίσκεται στον αρχείο:
interactive_whole_system_2.py

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται το test set accuracy over time, το οποίο
υπολογίζεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τα προηγούμενα πειράματα.

Γράφημα 7.10: Test set accuracy over time στο σύστημα με την χρήση δύο contexes.
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Παρατηρούμε ότι καθώς το πρόβλημα γίνεται πιο δύσκολο, η σύγκλιση χρειάζεται
όλο και περισσότερα παραδείγματα για να επιτευχθεί. Η ταχύτητα με την οποία
λειτουργεί το σύστημα δεν επηρεάζεται.
Αλλαγή γνώμης
Στο επόμενο γράφημα παρατηρούμε το ίδιο παράδειγμα, από τη στιγμή που ο χρήστης
αλλάζει γνώμη.

Γράφημα 7.11: Test set accuracy over time στο σύστημα με την χρήση δύο contexes
από τη στιγμή που ο χρήστης αλλάζει γνώμη.

7.4 Αξιολόγηση με απουσία χαρακτηριστικών (Ablation)
Ένας τρόπος απόδειξης της σημαντικότητας κάποιων από τις σχεδιαστικές αποφάσεις
που πάρθηκαν, είναι η αφαίρεση τους από το σύστημα και η εκ νέου αξιολόγησή
τους. Χρησιμοποιώντας το ίδιο παράδειγμα εκτέλεσης με πριν, δοκιμάζονται τα
παρακάτω σενάρια:
•

•

Αφαίρεση των Hedge Propagation Online νευρωνικών δικτύων και
αντικατάστασή τους με απλά feed forward νευρωνικά δίκτυα με 30 κρυφά
επίπεδα,
Αφαίρεση των Hedge Propagation Online νευρωνικών δικτύων και
αντικατάστασή τους με απλά feed forward νευρωνικά δίκτυα με 5 κρυφά
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•

επίπεδα και αλλαγή γνώμης,
Αφαίρεση των bandit στο επίπεδο των νευρωνικών και αλλαγή γνώμης.

Κάθε ένα από τα σενάρια δοκιμάστηκε αυτούσιο, δηλαδή μόνο με την αλλαγή η οποία
παρουσιάζεται. Για παράδειγμα, στο τρίτο σενάριο αφαιρούνται τα bandits των
νευρωνικών, αλλά τα νευρωνικά είναι τα Hedge Propagation και όχι τα απλά feed
forward.

7.4.1 Νευρωνικό δίκτυο 30 επιπέδων
Στο συγκεκριμένο πείραμα, τα Online νευρωνικά δίκτυα αφαιρούνται και στην θέση
τους τοποθετούνται απλά νευρωνικά δίκτυα 30 επιπέδων. Οι υπόλοιποι παράμετροι
επιλέγονται με βάση τις προεπιλεγμένες επιλογές του sklearn. Συγκεκριμένα, τα
νευρωνικά δίκτυα ορίζονται ως:

Όπως και πριν, επιλέγουμε σαν μετρική το test set accuracy over time.
To αποτέλεσμα της εκτέλεσης φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.

Γράφημα 7.5: Test set accuracy over time στο σύστημα, με τη χρήση απλού
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νευρωνικού δικτύου 30 επιπέδων αντί για το online νευρωνικό.
Όπως είναι φανερό, το σύστημα πλέον δεν μπορεί να μάθει με το συγκεκριμένο
πλήθος επαναλήψεων. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι το μέγεθος του δικτύου
είναι από την αρχή πολύ μεγάλο (30 κρυφά επίπεδα), κάτι το οποίο κάνει τη μάθηση
αργή και σίγουρα δεν είναι κατάλληλο για online προβλήματα στα οποία
χρειαζόμαστε σχετικά καλά αποτελέσματα από την αρχή.

7.4.2 Νευρωνικό δίκτυο 5 επιπέδων
Στο επόμενο πείραμα, μειώνονται τα κρυφά επίπεδα σε 5. Σημειώνεται ότι ο λόγος
χρήσης του Hedge Propagation Online νευρωνικού δικτύου είναι η ικανότητά του να
προσαρμόζει το μέγεθός του στην κατάσταση του προβλήματος και στα
παραδείγματα τα οποία υπάρχουν. Το πρόβλημα, δηλαδή, είναι ότι δεν είμαστε σε
θέση να επιλέξουμε εμείς το πλήθος των κρυφών επιπέδων σε ένα online πρόβλημα,
μιας και αρχικά τα μικρά δίκτυα θα είναι καλύτερα, αλλά όσο τα δεδομένα
αυξάνονται τόσο καλύτερα θα γίνονται τα μεγάλα δίκτυα. Επίσης, τα Online
νευρωνικά δίκτυα βοηθούν στην αλλαγή γνώμης του χρήστη.

Το test set accuracy over time του συστήματος με τη χρήση απλών feed forward
νευρωνικών δικτύων 5 επιπέδων φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Γράφημα 7.6: Test set accuracy over time στο σύστημα, με τη χρήση απλού
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νευρωνικού δικτύου 5 επιπέδων αντί για το online νευρωνικό.
Όπως είναι φανερό, το σύστημα σύγκλινε ακόμα καλύτερα από τη χρήση του Online
δικτύου. Κάτι τέτοιο είναι λογικό, μιας και το πλήθος των επιπέδων το οποίο
επιλέξαμε είναι ιδανικό για το μέγεθος του παραδείγματος και υποθέτουμε ότι η
γνώμη του χρήστη είναι σταθερή.

Αλλαγή γνώμης
Στο ίδιο σύστημα με τα νευρωνικά των 5 επιπέδων, υποθέτουμε ότι η άποψη του
χρήστη αλλάζει και γίνεται η αντίθετη από την προηγούμενη.
Όπως βλέπουμε στο παρακάτω διάγραμμα, το δίκτυο δεν μπορεί πλέον να
προσαρμοστεί στην αλλαγή της γνώμης και στο πλήθος των δεδομένων.

Γράφημα 7.7 Test set accuracy over time στο σύστημα, με τη χρήση απλού
νευρωνικού δικτύου 5 επιπέδων από τη στιγμή που ο χρήστης αλλάζει γνώμη για το
πρόβλημα που παρουσιάστηκε.
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7.4.3 Αφαίρεση bandits νευρωνικών

Σε αυτό το πείραμα εξετάζεται η αφαίρεση των bandit συστημάτων τα οποία
βρίσκονται σε κάθε νευρωνικό δίκτυο. Αυτό που γίνεται τώρα, είναι ότι το σύστημα
ακούει πάντα την απόφαση του κάθε δικτύου (δηλαδή το κείμενο με το μεγαλύτερο
προβλεπόμενο reward).
Στην πρώτη εκτέλεση του πειράματος με την αρχική γνώμη του χρήστη, βλέπουμε ότι
το σύστημα μαθαίνει πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά την προτίμηση του χρήστη.
Αυτό είναι αναμενόμενο, μιας και το bandit module επέλεγε επίτηδες κάτι λάθος με
σκοπό να μαζέψει δεδομένα και να κάνει exploration, το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο
στην περίπτωση αλλαγής γνώμης του χρήστη.

Γράφημα 7.8: Test set accuracy over time στο σύστημα, χωρίς την χρήση των bandit
των νευρωνικών.
Αλλαγή γνώμης
Στην περίπτωση τώρα που ο χρήστης αλλάξει γνώμη, βλέπουμε ότι το σύστημα
μπορεί να ανταπεξέλθει με κάποια καθυστέρηση.
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Γράφημα 7.9: Test set accuracy over time στο σύστημα, χωρίς την χρήση των bandit
των νευρωνικών από την στιγμή που ο χρήστης αλλάζει γνώμη, για το πρόβλημα που
περιγράφηκε.
Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το σύστημα προτείνει αρχικά
πράγματα τα οποία πιστεύει εκείνη τη στιγμή ότι θέλει ο χρήστης, ο οποίος βέβαια
έχει αλλάξει γνώμη. Το σύστημα εν τέλει πετυχαίνει την αλλαγή άποψης όταν τα
νευρωνικά δίκτυα έχουν πλέον πολλά αρνητικά rewards. Όταν χρησιμοποιούνται
bandits από την άλλη, πιθανολογικά το σύστημα θα δει νωρίτερα την αλλαγή γνώμης.
Συμπεραίνεται ότι η απουσία των bandits των νευρωνικών κάνει την αλλαγή γνώμης
πιο αργή, παρ’ όλα αυτά δεν θα ήταν καταστροφική για το σύστημα.
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Μία αρκετά συνηθισμένη εφαρμογή για την οποία μπορεί να φανεί χρήσιμο το
σύστημα το οποίο παρουσιάστηκε στην εργασία αυτή, είναι μια ροή ειδήσεων
πραγματικών γεγονότων. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ένα demo μίας τέτοιας
εφαρμογής μαζί με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για μελλοντικές εργασίες.

8.1 Εφαρμογή συστήματος ειδήσεων
Σκοπός του demo που υλοποιήθηκε είναι η παροχή εξατομικευμένων τίτλων ειδήσεων
στους χρήστες με βάση τη στιγμή της ημέρας στην οποία βρίσκεται ο χρήστης (πρωί,
μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ). Για τις απαιτήσεις του demo, η τιμή αυτή δίνεται από
τον χρήστη, έτσι ώστε να είναι ταχύτερη η δοκιμή του συστήματος.
Το pool αποτελείται από 100 κείμενα τα οποία έχουν επιλεχθεί τυχαία από το dataset
“A Million News Headlines” το οποίο είναι διαθέσιμο στο kaggle [60]. Οι τυχαίοι
αυτοί τίτλοι ειδήσεων βρίσκονται στο αρχείο “news_sample.npy” και είναι
προσβάσιμα μέσω της βιβλιοθήκης numpy.
Η εφαρμογή αυτή εμφανίζει σαν πρόταση την επικρατέστερη είδηση, έτσι ώστε να
είναι ευκολότερη η αξιολόγηση. Οι υπόλοιπες προτάσεις είναι διαθέσιμες μέσα από
τις μεταβλητές του api functions (βλ. Παράρτημα).
Παρακάτω παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την εκτέλεση του demo. Όπως
αναφέρθηκε, το context εισάγεται από τον χρήστη έτσι ώστε να μπορεί να γίνει άμεσα
κατανοητή η λειτουργία της εφαρμογής. Σε μια κανονική εφαρμογή το context
λαμβάνεται από το περιβάλλον. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή, για παροχή ροών
ειδήσεων για παράδειγμα, λαμβάνουμε το context (ώρα της ημέρας) κατευθείαν από
το σύστημα. Το ίδιο ισχύει και από το reward, το οποίο συνήθως θα προκύπτει από
την αλληλεπίδραση του χρήστη με την εκάστοτε είδηση.
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Εικόνα 8.1: Στιγμιότυπο εκτέλεσης εφαρμογής. Αρχικά ο χρήστης επιλέγει το context.
Στη συνέχεια εμφανίζεται η πρόταση και ο χρήστης επιλέγει το reward ανάμεσα σε
τέσσερις επιλογές. Οι επιλογές αυτές αντιστοιχούν στις παρακάτω αριθμητικές τιμές:
20, 10, 0, -10.

Εικόνα 8.2: Στιγμιότυπο εκτέλεσης εφαρμογής. Ο χρήστης επιλέγει σαν context (ώρα
της μέρας) το απόγευμα και η αντίστοιχη πρόταση εμφανίζεται σε αυτόν.
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Με λίγες επαναλήψεις και με κάποιο pattern κατά νου, μπορούμε να δούμε το πόσο
γρήγορα το σύστημα μαθαίνει τις προτιμήσεις των χρηστών. Ένα τέτοιο pattern
μπορεί να είναι ότι τις πρωινές ώρες προτιμούμε ευχάριστες ειδήσεις ενώ τις βραδινές
ώρες προτιμούμε ουδέτερες.

8.2 Λειτουργία demo
Όπως αναλύεται στο Παράρτημα, το σύστημα υποστηρίζει πολλούς χρήστες. Για τον
λόγο αυτό, στο script ορίζονται οι μεταβλητές user_mail και user_name οι οποίες
χαρακτηρίζουν μοναδικά έναν χρήστη. Επιπλέον, ορίζονται οι μεταβλητές context_len
και maxK οι οποίες είναι το μέγεθος του context (πόσες τιμές θα χρησιμοποιηθούν για
context) και το πλήθος των νευρωνικών δικτύων αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές είναι
παράμετροι του προβλήματος και πρέπει να οριστούν από τον προγραμματιστή που
ενσωματώνει το σύστημα σε κάποια εφαρμογή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το
context_len ισούται με 1 και το maxk ισούται με 3.

Αφού οριστεί ο χρήστης, καλείται η συνάρτηση create_sample_data() η οποία
φορτώνει τα δεδομένα του pool και η create_user_and_generate_distance_files
(generate=True), η οποία δημιουργεί τον χρήστη, αρχικοποιώντας ένα προσωπικό
snapshot του συστήματος (με δικά του νευρωνικά δίκτυα με τα αντίστοιχα bandits
κλτ) παράγει όλα τα αρχεία των αποστάσεων καλώντας την generate_distance_files()
από το api functions (βλ. Παράρτημα). Εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στα κείμενα του
pool (πχ όταν έρθουν νέες ειδήσεις), τότε η συνάρτηση αυτή πρέπει να εκτελεστεί
ξανά.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, το demo εκτελείται εκτελώντας την
συνάρτηση run_interactive().

Το demo αυτό είναι προσβάσιμο από το παρακάτω αρχείο.
interactive_news.py
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8.3 Συμπεράσματα και μελλοντική εργασία
Στην εργασία αυτή υλοποιήθηκε και παρουσιάστηκε ένα σύστημα προτάσεων
κειμένων γενικού σκοπού το οποίο είναι ικανό να εντοπίζει μοτίβα που σχετίζονται με
τον συναισθηματικό τόνο των κειμένων. Τα συναισθήματα από τα οποία προκύπτουν
τα μοτίβα δε χρειάζεται να είναι καθορισμένα, αλλά προκύπτουν από γειτονικές
συναισθηματικές έννοιες οι οποίες προκύπτουν από τη συσταδοποίηση κάποιων
συγκεκριμένων λέξεων που επιλέχθηκαν. Το σύστημα αυτό είναι ιδανικό για online
προβλήματα, δηλαδή για προβλήματα στα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα
προηγούμενα δεδομένα και μπορεί να προσαρμόζεται σε αλλαγές προτιμήσεων των
χρηστών αρκετά γρήγορα.

Συμπεραίνεται, ότι η χρήση ειδικών νευρωνικών για online προβλήματα (Hedge
Propagation) προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στο πλήθος των προβλημάτων που
μπορούμε να επιλύσουμε, μιας και για πολλά προβλήματα τα οποία καλούμαστε να
λύσουμε δεν έχουμε διαθέσιμα αρκετά και αξιόπιστα δεδομένα έτσι ώστε μπορέσουμε
να εκπαιδεύσουμε ένα νευρωνικό δίκτυο σωστά. Επίσης, φαίνεται πως ο συνδυασμός
των δικτύων αυτών με τους bandits αλγορίθμους και γενικά η αρχιτεκτονική των
πολλαπλών νευρωνικών δικτύων σε συνδυασμό με τα bandit layer, μπορούν να
δημιουργήσουν ένα σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στο πρόβλημα
των προτάσεων κειμένου. Το test set accuracy σε μικρά προβλήματα μπορεί με λίγα
iterations να φτάσει το 80% το οποίο είναι κοντά στο επιθυμητό μέγιστο που θέλουμε,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν και ότι το σύστημα μέσω των bantits πολλές φορές αποφασίζει
να αγνοήσει την απόφαση των νευρωνικών δικτύων έτσι ώστε να δώσει την ευκαιρία
στον χρήστη να αλλάξει γνώμη. Το σύστημα μπορεί επίσης να προσαρμοστεί στην
αλλαγή γνώμης αυτή και να δώσει παρόμοιο accuracy σε λίγο μεγαλύτερο χρόνο.
Επιπλέον όσο πιο περίπλοκο γίνεται το πρόβλημα, τόσο περισσότερα παραδείγματα
χρειάζεται να δει το σύστημα από τον χρήστη, κάτι που κρίνεται αναμενόμενο.

Η αρχιτεκτονική αυτή – αυτούσια ή με παραλλαγές – και με τις κατάλληλες υπερπαραμέτρους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλών ειδών εφαρμογές που θέλουν να
προσφέρουν στους χρήστες τις καλύτερες ιδανικές προτάσεις κειμένου, την
κατάλληλη στιγμή. Στις εφαρμογές αυτές, ιδιαίτερη σημασία έχει ο ορισμός του
reward, ο οποίος πρέπει, κατά κύριο λόγο, να έχει ωφέλιμο χαρακτήρα για τον
χρήστη.

Τέλος, μπορούν να αναπτυχθούν λειτουργίες οι οποίες θα κάνουν το σύστημα
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συμβατό με πολλές εφαρμογές όπως είναι η αποτροπή των επαναλήψεων κειμένων.
Συγκεκριμένα, πολλές φορές δεν είναι θεμιτή η πρόταση κειμένων που έχουν ήδη
προταθεί πρόσφατα ή που ο χρήστης έχει πρόσφατα αλληλεπιδράσει με αυτές. Για τον
λόγο αυτό κάθε πρόταση που βρίσκεται σε αυτή τη κατηγορία θα μπορεί να
αποτρέπεται να εμφανιστεί ξανά για κάποιο χρονικό διάστημα ή και για πάντα,
ανάλογα με την εφαρμογή.

Όσον αφορά πιθανές τεχνικές βελτιστοποιήσεις, μπορεί να υλοποιηθεί ένας πιο
ευέλικτος αλγόριθμος ο οποίος θα βοηθά στην περίπτωση όπου το pool των
προτάσεων αλλάξει, επειδή προστίθενται ή αφαιρούνται προτάσεις. Επιπλέον, μπορεί
να υλοποιηθεί ένα πραγματικό api (βλ. Παράρτημα), το οποίο θα κάνει πολύ εύκολη
την εγγραφή νέων εφαρμογών στην υπηρεσία και τη χρήση της από τους
προγραμματιστές έτσι ώστε να ενσωματώσουν τις λειτουργίες στις εφαρμογές τους.
Όσον αφορά το κομμάτι της υλοποίησης, επιπλέον έρευνα μπορεί να γίνει πάνω στο
sentiment analysis και στον τρόπο που εξάγονται οι λέξεις κλειδιά, οι οποίες
χαρακτηρίζουν το νόημα μιας πρότασης. Επιπλέον, για την παραγωγή των
embeddings, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο σύγχρονες μέθοδοι όπως το BERT
[61].
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Οργάνωση Κώδικα
Η εργασία υλοποιήθηκε στη γλώσσα Python (Python 3.8.10), σε λειτουργικό σύστημα
Linux (Fedora 35), σε x86_64 σύστημα με Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40.
Η εργασία οργανώνεται στο SentimentAnalysisModule το οποίο περιέχει όλο τον
κώδικα που αφορά το Sentiment Analysis (clustering, distance manager κτλ) και στον
MetaBandit ο οποίος περιέχει όλα τα αρχεία που αφορούν τα νευρωνικά δίκτυα και τα
bandit συστήματα.

Στον αρχικό φάκελο υπάρχουν αρχεία για κάποια evaluations τα οποία αναφέρθηκαν
στα προηγούμενα κεφάλαιά καθώς και το api_functions.py το οποίο περιέχει 4 high
level συναρτήσεις με τις οποίες μπορεί να λειτουργήσει όλο το σύστημα.
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Sentiment Analysis
Στον φάκελο Sentimen Analysis αρχικά υπάρχει ο κώδικας για την εκπαίδευση του
word2vec μοντέλου (train_model.py) καθώς και η κλάση Preprocessing
(preprocessing.py) η οποία χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία στο σύστημα. Υπάρχει
επιπλέον το script pos_and_negation.py το οποίο όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο
κεφάλαιο, περιλαμβάνει χρήσιμες μεθόδους για το sentiment analysis. Τέλος, στο
clustering.py υπάρχουν όλες οι μέθοδοι για το k-means clustering.

Όλη η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του controller.py. Στην κλάση Contoller
που βρίσκεται στο αρχείο αυτό, αρχικά μπαίνει σαν όρισμα τo path για το word2vec
μοντέλο, καθώς και το path για τα κείμενα που βρίσκονται στο pool. Τα αρχεία αυτά
γίνονται load και στη συνέχεια μέσω της calcluate_distances_and_save_up_to
πραγματοποιείται όλη η διαδικασία.
Δηλαδή:
1. Δημιουργείται το dataset με τις λέξεις που αφορούν συναισθήματα (4.1.1)
(create_model_with_psycology_dataset)
2. Γίνεται K-means clustering στις λέξεις αυτές
(create_model_with_psycology_dataset)
3. Γίνεται απλοποίηση των προτάσεων, εντοπισμός αντίθετων κτλ (pool_updater)
4. Υπολογίζεται ο πίνακας αποστάσεων (calculate_distance_table)
5. Γίνεται κανονικοποίηση με βάση του voting συστήματος που περιγράφηκε
(calculate_sentense_sentiment_weight)

Η κλάση αυτή χρησιμοποιείται από άλλα αρχεία και η main που υπάρχει είναι για
testing σκοπούς.

Σύστημα χρηστών
Το σύστημα υλοποιήθηκε έτσι ώστε να υποστηρίζει πολλούς χρήστες. Ο κάθε
χρήστης έχει τα δικά του νευρωνικά και τα δικά του bandits γι’ αυτό όλα αυτά πρέπει
να αποθηκεύονται με τον σωστό τρόπο.
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Το σύστημα χρηστών υλοποιείται στο MetaBandit/NeuralNetworkManager.py. Εκεί,
με τη χρήση της συνάρτησης initialize_networks_and_bandits_for_new_user
αρχικοποιούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για έναν νέο χρήστη. Ο κάθε νέος
χρήστης έχει ένα user_name και ένα user_mail. Επίσης, πρέπει να είναι γνωστό το
μέγεθος του context για το πρόβλημα με σκοπό να γίνουν οι σωστές αρχικοποιήσεις
καθώς και το maxk.
Στη συνάρτηση αυτή, αρχικά δίνεται ένα μοναδικό id στον νέο χρήστη μέσω της uuid.
Στην συνέχεια, αρχικοποιούνται τα κατάλληλα νευρωνικά δίκτυα και τα κατάλληλα
bandit objects με τη χρήση βοηθητικών συναρτήσεων.
Τα νευρωνικά δίκτυα αποθηκεύονται στον φάκελο “/networks” με τη μορφή
“id+counter”, όπου id είναι το user id και counter είναι το αναγνωριστικό του κάθε
νευρωνικού δικτύου.
Με τον ίδιο τρόπο αποθηκεύονται τα bandit και τα meta_bandit objects στους
φακέλους “bandits” και “meta_bandits” αντίστοιχα.
Τέλος, με τη χρήση της βιβλιοθήκης TinyDB [40] δημιουργείται μία βάση δεδομένων
(που στην ουσία είναι ένα json αρχείο) το οποίο αποθηκεύει τα στοιχεία του κάθε
χρήστη έτσι ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί η ιδιοκτησία του κάθε νευρωνικού και
του κάθε bandit object.
Στο ίδιο αρχείο υπάρχει και η μέθοδος load_all_networks_for_user η οποία με βάση
το user_email διαβάζει από τη βάση και από τους φακέλους τα αρχεία ενός user και
τα ορίζει σε νέα objects.

Νευρωνικά δίκτυα και Bandits
Στο αρχείο NeuralNetworkManager.py υπάρχει ακόμα και η μέθοδος
train_step_in_every_network η οποία πραγματοποιεί ένα βήμα εκπαίδευσης για όλα
τα νευρωνικά του χρήστη.

Στον φάκελλο MetaBandit, υπάρχουν επιπλέον οι υλοποιήσεις του
OnlineNeuralNetwork (OnlineNeuralNetwork.py), του Bandit αλγορίθμου των
νευρωνικών (Bandit.py), καθώς και του MetaBandit (Exp3.py).
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Το αρχείο BanditPass περιέχει τις συναρτήσεις οι οποίες φορτώνουν όλες τις
αποστάσεις και όλα τα νευρωνικά για κάθε χρήστη (με τη χρήση των κλάσεων που
ορίστηκαν στον φάκελο SentimentAnalysis). Επιπλέον, περιέχει τη συνάρτηση
calculate_prediction_of_every_nn η οποία επιστρέφει τις προβλέψεις του κάθε
νευρωνικού με βάση και το bandit κομμάτι και την get_selected_text_for_given_nn η
οποία επιστρέφει το τελικό κείμενο το οποίο προβλέπει το κάθε δίκτυο.

Στο BanditContoller, με τη χρήση και του BanditPass, δίνοντας σαν είσοδο τo email
του χρήστη που μας ενδιαφέρει καθώς και το contect, παίρνουμε την τελική πρόβλεψη
του συστήματος, μετά δηλαδή και από το meta bandit κομμάτι.

Api functions (abstraction)
Το script αυτό περιέχει ένα abstraction για τη χρήση όλου του συστήματος και
χρησιμοποιείται από όλα τα script αξιολόγησης.
Περιλαμβάνει μόνο τέσσερεις συναρτήσεις, οι οποίες
χρησιμοποιηθούν ως ένα api για τη χρήση του συστήματος.

θα

μπορούσαν να

generate_distance_files:
Η συνάρτηση αυτή με βάση ένα pool, το max_k και ένα word2vec μοντέλο,
υπολογίζεται και αποθηκεύει όλες τις αποστάσεις με τον τρόπο που περιγράφηκε.
Πραγματοποιεί, δηλαδή, το sentiment analysis από την αρχή μέχρι το τέλος. Η
συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται κάθε φορά που αλλάζει το pool. Σε περίπτωση που
το pool είναι κοινό για όλους τους χρήστες (πχ feed ειδήσεων), μπορεί να είναι κοινή
για όλους τους χρήστες. Διαφορετικά, πρέπει να καλεστεί για pool του καθενός. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση υποθέτουμε ότι το pool των κειμένων είναι κοινό για όλους
του χρήστες.
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create_new_user:
Η συνάρτηση αυτή δημιουργεί έναν νέο χρήστη με τη χρήση των μεθόδων που
αναφέρθηκαν νωρίτερα.

get_prediction:
Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει το κείμενο που προβλέπει το σύστημα (ή το feed
κειμένων).

apply_reward_and_train:
Η συνάρτηση αυτή εκτελείται όταν έχουμε λάβει ένα reward από το περιβάλλον με
βάση τo prediction από την get_prediction. Η συνάρτηση αυτή με βάση το reward που
πήρε, το εφαρμόζει στα bandit και εκπαιδεύει τα νευρωνικά δίκτυα.
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Requirments
Ακολουθούν οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν, μαζί με την ακριβή τους έκδοση:

flair==0.6.1.post1
onn==0.2.1
pyexcel_ods==0.6.0
stanfordnlp==0.2.0
gensim==3.8.3
mabalgs==0.6.4
nltk==3.5
torch==1.7.0
tqdm==4.59.0
textblob==0.15.3
pandas==0.25.3
afinn==0.1
scipy==1.4.1
numpy==1.18.4
mab==0.1.24
PyDictionary==2.0.1
scikit_learn==1.0.1
tinydb==4.5.2
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