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РЕФЕРАТ 

Магістерська робота обсягом 95 сторінок має 20 рисунків, 2 таблиці, 2 

додатки та 1 О джерел. 

Завданням роботи є розробка рекомендаційної системи для фільмів на 

основі моделі РЕRМА. 

Обєктом дослідження є дані про фільм, субтитри з фільму, а також набір 

даних моделі РЕRМА. 

Предметом дослідження є застосування алгоритму статистичного навчання 

до даних, які характеризують фільм. 

4 

Мета роботи полягає в розробці новітнього методу рекомендацій фільмів на 

основі вмісту фільмів та емоційної окраски мови персонажів. 

Методами дослідження є обробка великих даних, NLP, рекурентні нейронні 

мережі, статистичні моделі, Python, Numpy, Pandas, Tableau 

Дана робота - це результат новітнього підходу до створення рекомендацій 

фільмів, який узагальнює сучасні знання про психологію, машинне навчання, 

методів залучення та утримання клієнтів. Створена модель вбудована в 

розширення сервісу МEGOGO та може покрашити інтерактивність клієнта та 

сершса. 

Даний метод може бути використаний не тільки для рекомендацій фільмів, 

книг чи музики. Застосовувати модель можна до будь яких предметних областей, 

де обєктом є послідовності, та, таким чином, оцінювати емоційну окраску цих 

послідовностей. 

Ключові слова: рекомендаційна система, фільми, лігвістична модель, аналіз 

емоційної окраски, рекурентна нейронна мережа, NLP, софт-макс, статистична 

модель. 



ABSTRACT 

Master's work in 95 pages has 20 images, 2 tables, 2 attachments and 10 sources. 

The task of the work is to develop a recommendation system for films based on 

the PERMA model. 

The object of the investigation is the metadata about movies, subtitles of movies, 

and the set of data for the PERMA model. 

The subject of the investigation is the applying of the algorithm of statistical 

training to the data characterizing the film. 
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The purpose of the work is to develop the film recommendation method based on 

the content of films and the sentiment of the characters' language. 

Investigation methods are processing large data, NLP, recurrent neural networks, 

statistical models, Python, Numpy, Pandas, Tableau. 

This work is a result of the latest approach to the creation of film 

recommendations, which summarizes latest knowledge about psychology, machine 

learning, methods of attracting and retaining clients. The created model is built into the 

extension of the MEGOGO service and can improve customer-service interactivity. 

This method can be used not only for the recommendations of movies, books or 

music. The model can be applied to any areas where the subject is a sequence, and thus, 

to assess the sentiment of these sequences. 

Key words: recommendation system, films, linguistic model, sentiment analysis, 

recurrent neural network, NLP, softmax, statistical model. 
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ВСТУП 

21 століття - епоха великих данних та масси інформації. Постає питання 

пошуку потрібної інформації серед великих масивів данних. Стали активно 

розвиватись алгоритми контексного пошуку, яю дозволяють запропронувати 

користувача те, що він хоче знайти. 

Одним із різновидів таких алгоритмів є рекомендаційні системи. Така 

система дозволяє прогнозувати запити користувача на основі його попередніх 

запитш 1, таким чином, рекомендувати йому якісний контент. 

Рекомендаційна система - це додаток інтелектуального аналізу даних в 

сфері інтернет-бізнесу. Результатом їх роботи є кількісна оцінка вподобань 

користувача в області інтернет-торговлі товаром чи послугою. 

Дана робота - це побудова системи рекомендацій для фільмів, що дозволяє 

підвищувати степінь зацікавленості людей в кіно. 

Обєктом дослідження є дані про фільм, субтитри з фільму, а також набір 

даних моделі РЕRМА. 

Предметом дослідження є застосування алгоритму статистичного навчання 

до даних, які характеризують фільм. 
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Мета роботи полягає в розробці новітнього методу рекомендацій фільмів на 

основі вмісту фільмів та емоційної окраски мови персонажів. 

Завданням роботи є побудова рекомендаційної системи фільмів на основі 

моделі РЕRМА. 

Методами досліджень є: 

• Обробка великих даних 

• Python, Pandas, Numpy, Tableau 



• NLP 

• рекурентні нейронні мережі 

• Статистичні моделі 

Наукова новизна одержаних результатів: 

Всі існуючі алгоритми item-based рекомендацій основані на аналізі 

метаданих, та ще, можливо, на відгуках користувачів. Результатом данної роботи 

є отримання рекомендацій основаних на вмісті фільмів та емоційних 

переживаннях (станів буття) персонажів. 

Відмінність цих двох методів - використання різних характеристик фільму. 

Метод, використаний в даній роботі, здатний використовавути зміст фільму та 

настрій персонажів. Тобто здатний давати більш точні та, можливо, неочікувані 

(цікаві) рекомендації 

Практичне значення отриманих результатів: 

Результати роботи можна використовувати в сервісах по перегляду та 

купівлі фільмів. Також система може використовуватись для рекомендацій книг, 
. . . . 

музики, готешв, путшок на ВІДПОЧИНОК 1 Т. Д. 
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На данному етапі розробки система вже може використовуватися в сервісах 

повязаних з фільмами у всьому світі. 

Система була впроваджена як розширення для сервісу для перегляду 

фільмів МEGOGO. 

Результаті даної роботи були оприлюднені на презентації хакатона 

МEGOGO по розробці онлайн-додатків в сфері медіа: 

«В итоге, основная часть работ сфокусировалась на интерактивном 

контенте и будущем, хотя бьшо несколько проектов с big data. Например, 

алгоритм вьщачи рекомендаций, основаннь1й на анализе реплик в фильме. Зто 



позволит подбирать рекомендуемь1й контент исходя из змоциональной окраски 

фильма, а не слов в названии или описаним сюжета.» [11] 

10 



11 

1 РЕКОМЕНДАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

1.1 Колаборативна фільтрація 

Коллаборативна фільтрація видає рекомендації, засновані на інформації про 

поведінку користувача. Ця модель може бути побудована виключно на основі 

поведінки даного користувача, або, що більш ефективно, з урахуванням поведінки 

інших користувачів з подібними характеристиками. У тих випадках, коли 

коллаборативна фільтрація бере до уваги реакцію інших користувачів, вона 

використовує знання про групу для вироблення рекомендацій на основі 

подібності користувачів. По суті рекомендації базуються на автоматичній 

співпраці безлічі користувачів і на виділення (методом фільтрації) тих 

користувачів, які демонструють схожі переваги або паттерни поведінки. 

Наприклад, є певний ваб-сайт, який пропонує рекомендації блогів. На 

основі інформації від багатьох користувачів, які підписуються на блоги і читають 

їх, система може згрупувати цих користувачів по їх вподобанням. Наприклад, 

вона може об'єднати в одну групу користувачів, які читають декілька одних і тих 

же блогів. За цією інформацією система ідентифікує найпопулярніші блоги серед 

тих, які читають учасники цієї групи. Потім видає рекомендації у вигляді 

найпопулярнішого благу серед тих, на які користувач ще не підписаний і які він 

не читає. 

У таблиці на рис. 1 рядки відповідають набору блогів, а стовпці -

користувачам. Елемент на перетині рядка благу і колонці користувача містить 

кількість статей, прочитаних цим користувачем в цьому блозі. Кластеризація 

користувачів на основі читацьких звичок (наприклад, за допомогою алгоритму 

найближчого сусіда) дозволяє виділити два кластери, кожен з яких містить по два 

користувача. Можна звернути увагу на схожість читацьких звичок у членів 
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кожного кластера: Кластер 1 утворюють учасники з іменами Марк і Еліза, кожен з 

яких прочитав по кілька статей по тематиці "Linux" і за тематикою "Хмарні 

обчислення". Кластер 2 утворюють учасники з іменами Меган і Джилл, кожен з 

яких прочитав по кілька статей по тематиці "Jаvа-технології" і за тематикою 

"Аgіlе-технології". 

Таблиця 1.1 - Кількість статей прочитаних користувачем 

Блоги\Користувачі Марк Меган Еліза Джил 

Linux 13 з 11 -

Відкритий код 10 - - з 

Хмарні обчислення б 1 9 -

J аvа-технології - б - 9 

Аgіlе-технології - 7 1 8 

Кластер 1 2 1 2 

Тепер можна ідентифікувати певні відмінності в рамках кожного кластера і 

сформувати значущі рекомендації. У кластері 1 Марк прочитав 1 О статей з благу 

по продуктам з вихідним кодом, а Еліза не прочитали жодної такої статті; Еліза 

прочитала одну статтю в блозі по Аgіlе-технологій, а Марк не прочитав жодної 

такої статті. Таким чином, виходячи з рис. 1, Елізі можна порекомендувати благ 

по продуктам з відкритим кодом. Для Марка неможливо сформувати ніяких 

рекомендації, оскільки невелика різниця між ним і Елізою за кількістю прочитань 

благу по Аgіlе-технологій з великою ймовірністю буде відфільтрована. У кластері 

2 Джилл прочитала три статті в блозі по продуктам з відкритим вихідним кодом, а 

Меган не прочитали жодної такої статті; Меган прочитала З статті в блозі по 

Linux, а Джилл не прочитали жодної такої статті. Таким чином, для учасників 

кластера 2 можна сформувати наступні дві рекомендації: учаснику Джилл 
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рекомендується благ по Linux, а учаснику Меган - благ по продуктам з відкритим 

КОДОМ. 

Інший спосіб розгляду цих відносини між користувачами та елементами 

заснований на їх схожість і відмінності. Схожість визначає, за якими ознаками (за 

допомогою відповідного алгоритму) слід групувати користувачів, що мають схожі 

інтереси. Відмінності - це можливості, які можуть бути використані для видання 

рекомендацій - наприклад, за допомогою застосування фільтра популярності 

Є декілька методів які є різновидами колаборативної фільтрації. 

1.1.1 Кластеризація користувачів 

Основна ідея коллаборатівной фільтрації - схожим користувачам зазвичай 

подобаються схожі об'єкти 

• Виберемо деяку умовну міру подібності користувачів за їх історією оцінок 

sіт(и, v) 

• Об'єднаємо користувачів в групи (кластери) так, щоб схожі користувачі 

опинилися в одному кластері: и ~ F( и ). 

• Оцінку, яку дав користувач об'єкту будемо прогнозувати як середню оцінку 

кластера цього об'єкта: 

"' Tui = 
1 

І F(и) І L r vi 
vEF(u) 

(1.1) 

У цього алгоритму є декілька проблем 

• Нічого рекомендувати новим/нетиповим користувачам. Для таких 

користувачів не знайдеться відповідного кластера зі схожими на них 

користувачами 

• Не враховується специфіка кожного користувача. В якомусь сенсі ми 

ділимо всіх користувачів на якісь класи (шаблони). 

• Якщо в кластері ніхто не оцінював об'єкт, то прогноз зробити не вийде. 



1.1.2 User-based 

Можна дещо поліпшити попередній метод і замінити жорстку 

кластеризацию на наступну формулу: 

fui =Ти + 
2=vєu1. sim(u v )(rvi - f 11 ) 

L:vєui sim( и, v) (1.2) 

Однак у цього алгоритму також є свої проблеми: 

• Нічого рекомендувати новим/нетиповим користувачам. Для таких 

користувачів ми все ще не можемо знайти їм схожих 

• Холодний старт - нові об'єкти нікому не можуть рекомендуватися. 

1.1.3 ltem-based 

Є абсолютно симетричний алгоритм 

Ljєlи sim(i j)(ruj - fj) 

Еjєlи sim(i, j) 
(1.3) 

У попередньому методі ми відштовхувалися від ідеї, що, скажімо, фільм 

сподобається користувачеві, якщо він сподобався його друзям. Тут же ми 

вважаємо, що фільм сподобається користувачеві, якщо йому сподобалися схожі 

фільми. 

Проблеми: 

• Холодний старт - нові об'єкти нікому не рекомендуються. 

• Рекомендації часом тривіальні 

14 

Також, для цих трьох методів, виникає проблема ресурсоємкості обчислень. 

Для того, щоб видавати рекомендації, нам потрібно тримати в памяті оцінки всіх 

користувачш 



15 

1.1.4 Алгоритм сингулярного розкладу матриць 

У теоремі про сингулярний розклад стверджується, що будь-яка матриця А 

розміру п х т може бути розкладена в добуток матриць: И, L і vт 

А = U х ~ х ут 
nxm, nxn nxm rnxm (1.4) 

Матриці И і V ортогональні, а L - діагональна (хоча і не квадратна) 

(1.5) 

Причому лямбди в матриці L будуть впорядковані по спаданню. 

Крім звичайного розкладу буває ще усічений розклад, коли з лямбд 

залишаються тільки перші d чисел, а решту ми вважаємо рівними нулю. 

Це рівнозначно тому, що у матриць И і V ми залишаємо тільки перші d 

стовпців, а матрицю L обрізаємо до квадратної d х d: 

А1 
= U' х Е' х V'т (1.6) 

nxm nxd dxd dxm 

Так от, виявляється, що отримана матриця А' добре наближає вихідну 

матрицю А. 

Можна об'єднати перші дві матриці в одну и отримати: 

Movies d 

Movies 
ІІІ 

R 
ІІІ 

и dl ... - ... V ІІІ ІІІ х .,,, - .,, 
:::::>' :::::> 

Sparse 

Рисунок 1.1 - Сингулярний розклад матриці 
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Потім ми беремо деякий вектор Ри (набір параметрів) для даного 

користувача і вектор для даного фільму qi. Їх скалярний добуток і буде потрібним 

нам прогнозом: r"ui = (pu,qi) 

Алгоритм досить простий, але дає дивовижні результати. Він не просто 

дозволяє нам передбачати оцінки. З його допомогою ми можемо з історії 

користувачів виявляти приховані ознаки об'єктів і інтереси користувачів. 

Наприклад, може так статися, що на першій координаті вектора у кожного 

користувача буде стояти число, яке показує, чи схожий користувач більше на 

хлопчика або на дівчинку, на другий координаті - число, що відображає 

приблизний вік користувача. У фільмі ж перша координата буде показувати, чи 

цікавий він більше хлопчикам або дівчаткам, а друга - якої вікової групи 

користувачів він цікавий. 

Але не все так просто. Є кілька проблем. По-перше, матриця оцінок R нам 

повністю не відома, тому ми не можемо просто взяти її сигулярний розклад. По

друге, сигулярний розклад не єдиний: (UO)L(VO)т=ИLVт, тому навіть якщо ми 

знайдемо хоч якийсь розклад, навряд чи саме в ньому перша координата буде 
. . . . 
вщповщати стат~ користувача, а друга - шку. 

Отже, ми не можемо знайти сингулярний розклад (SVD) матриці, тому що 

ми не знаємо саму матрицю. Але можна скористатися цією ідеєю і придумати 

модель прогнозу, яка буде працювати подібним з SVD чином. Наша модель буде 

залежати від багатьох параметрів - векторів характеризуючих користувачів і 

фільми. Для заданих параметрів, щоб передбачити оцінку, ми візьмемо вектор 

користувача, вектор фільму і отримаємо їх скалярний добуток: 

fиі(е) = p~qi (1.7) 

е = {Ри q i І и Е и, і Е І} 



Але так як векторів ми не знаємо, їх ще потрібно отримати. Ідея полягає в 

тому, що у нас є оцінки, за допомогою яких ми можемо знайти такі оптимальні 

параметри, при яких наша модель прогнозувала б ці оцінки якнайкраще: 
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Отже, ми хочемо знайти такі параметри 8, щоб середньо-квадратична 

похибка була б якомога меншою. Але тут є парадокс: ми хочемо менше 

помилятися в майбутньому, але ми не знаємо, які оцінки нам знадобляться. 

Відповідно і оптимізувати не можна. Але нам відомі вже проставлені 

користувачами оцінки. Спробуємо підібрати параметри так, щоб на тих оцінках, 

які у нас вже є, помилка була якомога менше. Крім того, додамо ще один доданок 

- регуляризатор: 

L: {fu~8) - Tui)
2 

(u,i)ED 

Регуляризація потрібна для боротьби з перенавчанням ( overfitting) - явищем, 

коли побудована модель добре пояснює приклади з навчальної вибірки, але 

досить погано працює на прикладах, які не були в навчальній вабірці. Взагалі, 

методів боротьби з перенавчанням існує кілька. Можна відзначити два з них. 

• Перший метод - будувати як можна простішу модель. Чим простіша 

модель, тим краще вона узагальнюється на майбутні дані (це схоже на 

відомий принцип бритви Оккама). 

• А другий метод - це як раз сама регуляризація. Коли ми оптимізуємо модель 

для навчальної вибірки, ми оптимізуємо помилку. Регуляризація полягає 

тому, що ми оптимізуємо не просто помилку, суму помилки и деякої 

функції від параметрів (наприклад, норму вектора параметрів). Це дозволяє 

обмежити розмір параметрів в моделі, а також зменшує степінь свободи 

модеш. 



Для прикладу з регуляризацією ми повинні оптимізувати функціонал: 

(1.10) 
(н.,і)ЄD и і 

Параметрів багато: для кожного користувача, для кожного об'єкта у нас є 

свій вектор, який ми хочемо оптимізувати. У нас є функція, що залежить від 

великої кількості змінних. Як знайти її мінімум? Тут нам потрібно градієнт -

вектор з часткових похщних для кожного параметру: 

( 
дJ дJ дJ ) ~ 

\7 J(G) = 881' д82' ". ' д8п · (l.ll) 
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Найвідоміший метод оптимізації функцій - градієнтний спуск. Припустимо 

у нас є функція від багатьох змінних, ми хочемо її оптимізувати. Ми беремо якесь 

початкове значення, а потім дивимося, куди можна рухатися, щоб мінімізувати це 

значення. Метод градієнтного спуску - це ітеративний алгоритм: він багаторазово 

бере параметри певної точки, дивиться на градієнт і крокує проти його напрямку: 

8t+l == et - r(\l J(8 (1.12) 

Проблеми цього методу полягають в тому, що він, по-перше, в нашому 

випадку працює дуже повільно і, по-друге, знаходить локальні, а не глобальні 

мінімуми. Друга проблема для нас не так страшна, тому що в нашому випадку 

значення функціоналу в локальних мінімумах виявляється близьким до 

глобального оптимуму. 

Однак метод градієнтного спуску застосовувати потрібно не завжди. 

Наприклад, якщо нам потрібно порахувати мінімум для параболи, діяти у такий 

спосіб необхідності немає, ми точно знаємо, де знаходиться її мінімум. 

Виявляється, що функціонал, який ми намагаємося оптимізувати - сума квадратів 

помилок плюс сума квадратів всіх параметрів - це теж квадратичний функціонал, 

він дуже схожий на параболу. Для кожного конкретного параметра, якщо ми 
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зафіксуємо всі інші, це буде якраз параболою. Тобто мінімум по одній координаті 

ми можемо точно визначити. На цьому міркуванні і заснований метод Altemating 

Least Squares. В ньому ми покроково знаходимо мінімуми то за одними 

координатами, то за шшими: 

р~(В) = a1gm·n J(8) = {Q~Qti + ЛI)- 1Q~ru , 
Рь (1.13) 

q;(e) = ai·gm'n J(ЄJ) = (Р[ Рі + ЛІ) - 1 P f ті . 
qi 

Ми фіксуємо всі параметри об'єктів, оптимізуємо точно параметри 

користувачів, далі фіксуємо параметри користувачів і оптимізуємо параметри 

об'єктів. Цей процесс ітеративний: 

(1.14) 

Кожний крок цього алгоритму можна позпаралелити. 

1.2 Вимірювання якості рекомендацій 

1.2.1 RМSE: 

Потрібен метод вимірювання якості рекомендацій. Для цього алгоритм, 

навчений на одній вибірці - навчальній, перевіряється на інший - тестовій. Netflix 

запропонував вимірювати якість рекомендацій по метриці RМSE: 

(1.15) 
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RMSE = 

Сьогодні це стандартна метрика для передбачення оцінки. Однак у неї є свої 

недошки: 

• У кожного користувача своє уявлення про шкалу оцінок. Користувачі, у 

яких дисперсія оцінок ширша, будуть більше впливати на значення 

. . . 
метрики, юж шш1. 

• Помилка в прогнозі високої оцінки має таку ж вагу, що і помилка в 

прогнозі низької оцінки. При цьому передбачити оцінку 9 замість реальної 

оцінки 7 небезпечніше, ніж передбачити 4 замість 2 (за десятибальною 

шкалою). 

• Можна мати майже ідеальну метрику RМSE, але мати дуже погану якість 

ранжирування,~ навпаки. 

1.2.2 Метрики ранжування 

Існують і інші метрики - метрики ранжирування, наприклад, засновані на 

повноті і точності. Нехай R - множина рекомендованих об'єктів, Р - множина 

об' єктів, які насправді користувачеві сподобаються. 

Тут теж є проблеми: 

. . І R П РІ 
Precision = IRI 

І R П Р І 
Recall = 

І Р І 

(1.16) 

• Немає даних про рекомендовані об'єкти, які користувач не оцінював. 

• Оптимізувати ці метрики безпосередньо майже неможливо. 
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1.3 Асоціативні правила: 

Навчання на асоціативних правилах (далі Associations rules leaming - ARL) 

представляє з себе, з одного боку, простий, з іншого - досить часто 

застосовуваний в реальному житті метод пошуку взаємозв'язків (асоціацій) в 

датасет~. 

У загальному вигляді ARL можна описати як «Хто купив х, також купив у». 

В основі лежить аналіз транзакцій, всередині кожної з яких лежить свій 

унікальний набір елементів з всього набору. За допомогою ARL алгоритму 

знаходяться ті самі «правила» - збіги елементів всередині однієї транзакції, які 

потім упорядковано відповідно по їх силі. Введемо декілька метрик: 

Support- наскільки часто елементи всієї підмножини зустрічаються у 

повній множині: 

( .. ) {t € Т;. х.·.·• € t} 
supp Х = -----

ІТІ 
(1.17) 

, де Х - itemset, що містить в собі i-items, а Т - кількість транзакцій. Тобто в 

загальному вигляді це показник «частотності» даного itemset у всіх аналізованих 

транзакціях. Але це стосується тільки Х. Нам же цікавий скоріше варіант, коли у 

нас в одному itemset зустрічаються xl і х2: 

) 
_ и(х 1 U х2) 

вирр(х U х2 - ІТІ 

, де а - кількість транзакцій, що містять х 1 і х2 

(1.18) 
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Confidence - це показник того, як часто наше правило спрацьовує для всього 

датасету. 

(1.19) 

Lift - це відношення «залежності» елементів до їх «незалежності»: 

. ( . ) supp(. х1 U х2 ).· 
lift Х1 U x2 = -------

supp( х1) х вирр( х2) 

Conviction - частотність помилок нащого правила: 

( ) 
1 - supp( х 2 ) 

conv х1 U х2 . = --------
1 - conf(x1. U х2) 

(1.20) 

(1.21) 

В алгоритмах пошуку по асоціативних правилах прийнято шукати ті 

елементи, комбінації яких дають найбільші Confidence або Support. Алгоритми 

варіюються по методам комбінацій цих метрик. Правила з високою метрикою 

Confidence дають найкращі результати. При цьому підтримка (Support) теж є 

важливою, тому що правила з маленькою падтримкою, тобто нечасті, не несуть 

важливої інформації, тим паче можуть бути викидами. 

1.4 DSSM (Deep Semantic Similarity Model) 

Задача вимірювання схожості - це основна задача в багатьох областях науки 

про дані. Можна позичити модель вимірювання схожості з області NLP и 

використовувати її для рекомендацій. Однією з таких моделей є DSSM. 

Опис методу: 

• На вхід модель отримує запит Q, на виході модель видає найбільш 

релевантнідокументиD 



• Зазвичай використовуюється підхід ранжування 

• Для цього можна використовувати функцію схожості -R(Q, D) 

P(D1IQ) P(Dzl Q) P(D"IQ) 

R(Q, D1) R(Q, D") 

у 

{W4,b4} 
128 

lз 
{Wз,Ьз} 

l2 
{ W2,b2} 

z, 
w, 

х 500k 500k 500k 500k 

Q D1 Dг D11 

Рисунок 1.2 - Модель DSSM для пошуку документів 

P(DIQ) розраховується для всіх документів як 

т 

R'(Q D) с - -. -( ) YQ Yv · ' , = оsше YQ"Yn = llYQ ll llYvll 

P(DIQ) = exp(yR(Q,D)) 
Lo1eD exp(yR(Q, D')) 

L(Л) = - log п P(D+ l,Q) 
(Q,D+) 

(1.22) 

(1.23) 

(1.24) 

Таким чином високорозмірна дискретна метрика перетворюється в 

низькорозм1рну неперервну метрику 

Більш показово: 
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dim = SOK 

d im = 100М 

s: "racing car" 

111.1.1 

t .,. 
t 

t 
dim = SOK 

dim = 100М 

t 1; "formula one" 

Vn ... . " 
w t,4 t 
w,,з 
.,. 
•·Si·~·· 

w t,2 t 
dim = SOK 

dim = 100М 
t2; "racing to me" 

Рисунок 1.3 - Наглядний пошук документів 

1.5 Гібридні моделі 

~ 

Вище-описані моделі можна змішувати, отримуючи таким чином, більш 

якісну результуючу модель. Способи змішування моделей: 

а. Weighting- середньозважуванний прогноз по декільком оцінкам 
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Ь. Stacking - передбачення окремих моделей є входами іншого 

класифікатора, який навчається правильно зважувати проміжні оцінки 

с. Switching - для різних продуктів І користувачів застосовувати різні 

алгоритми 

d. Mixing - обчислюються рекомендації по різних алгоритмах, а потім 

просто об'єднуються в один список. 

Наприклад, переможці досить відомого змагання по машинному навчанню 

Netflix зконструювали складну змішану модель. Приклад Netflix: 

1. basic model - регресійна модель, заснована на середніх оцінках 

2. collaborative filtering - коллаборативна фільтрація 



З. RВМ - обмежені машини Больцмана 

4. random forests - прогнозуюча модель 
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Ці чотири алгоритми в якості мета-алгоритму обєднує градієнтний бустинг. 

Висновки до розділу 1 

Були проаналізовані методи видач рекомендацій для різних предметних 

областей: колаборативна фільтрація, сингулярний розклад, глибокі семантичні 

модеш. 

Колаборативна фільтрація використовується якщо ми маємо велику 

кількість оцінок від користувачів для фільмів. Item-based підходи 

використовуються при достатній кількості метаданих про фільм. 

Були проаналізовані та знайдені метрики для оцінювання якості роботи 

рекомендаційної системи. Item-based підхід до видачі рекомендацій буде 

присутнім в результуючій моделі. 



2NLP 

2.1 Основні поняття NLP 

NLP має дуже важливе значення в задачах звязаних із текстом. Зокрема, 

методи NLP викоростовуються для створення рекомендацій тих продуктів, які 

мають в своїй основі текст. Це можуть бути книги, фільми (субтитри), текстові 

описи продуктш. 
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Але для того, щоб аналізувати текст, потрібно очистити його та привести в 

форму, придатну для аналізу. 

Послідовно використовуються такі методи: 

Токенізація (лематизація) - це найперший крок при обробці тексту. Полягає 

в розбитті (поділі) довгих рядків тексту в більш дрібні: абзаци ділимо на 

пропозиції, пропозиції на слова і т. д. 

В англійському, як і в більшості мов, слова мають кілька різних форм. 

Наприклад: 

І had а pony. 

І had two ponies. 

В обох пропозиціях вживається один іменник «pony», але з різними 

закінченнями. При обробці тексту комп'ютером дуже корисно знати вихідні 

форми використовуваних слів, щоб розуміти, що в обох пропозиціях мова йде про 

один й той самий предмет. Інакше слова «pony» і «ponies» він сприйме як два не 

пов'язаних між собою слова. У NLP цей процес визначення початкової форми, або 

леми, кожного слова в реченні має назву «лематизації». 
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Те ж роблять і з дієсловами. Їх також можна ламетизувати , тобто виділити 

вихідну форму. Тому, пропозиція «І had two ponies» можна уявити як «І [have] two 

[pony]». 

Визначення лем комп'ютер зазвичай виконує за довідковими таблицями 

форм слів, характерних для частин мови, і іноді - набору деяких правил обробки 

незнайомих слів. 

Стеммізація - утворено від англійського слова stem, яке перекладається як 

«лінгвістична основа слова». У східнослов'янських мовах до цього близько 

поняття «корінь слова». Так, стеммізація - це усунення придатків до кореня, тобто 

відділення суфікса, приставки, закінчення. 

Щоб зрозуміти, як працює лематизації, потрібно знати, як створюються 

різні форми слова. Більшість слів змінюється, коли вони використовуються в 

різних граматичних формах. Кінець слова замінюється на граматичне закінчення, 

і це призводить до нової форми вихідного слова. Лематизації виконує зворотне 

перетворення: замінює граматичне закінчення суфіксом або закінченням 

початкової форми [ 4]. 

Також лематизації включає визначення частини мови слова і застосування 

різних правил нормалізації для кожної частини мови. Визначення частини мови 

відбувається за допомогою спроби знайти його основу, оскільки для деяких мов 
. . 

правила стемшга залежать вщ частини мови даного слова. 

Наприклад, алгоритм стеммізації може бути таким (для слів англійської 

мови): 

• якщо слово закінчується на 'ed', видалити 'ed' 

• якщо слово закінчується на 'ing', видалити 'ing' 

• якщо слово закінчується на 'ly', видалити 'ly' 

Далі потрібно визначити семантичне навантаження слів у реченні. В 

англійській мові є велика кількість слів-заповнювачів, таких як союзи і артиклі 
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(«and», «the», «а>>). При статистичному аналізі тексту ці слова створюють багато 

шуму, тому що зустрічаються значно частіше за інших слів. Деякі NLР-конвеєри 

ідентифікують їх як «степових слова», які перед проведенням аналізу необхідно 

опустити 

Нормалізація - для якісної обробки текст повинен бути нормалізованим. Це 

серія операцій, в результаті яких текст приводиться до «рафінованого» вигляду: 

всі слова приводяться до одного регістру, видаляються знаки пунктуації, 

розшифровуються скорочення, числа приводяться до їх текстового написання і 

т.д. Нормалізація необхідна для уніфікації методів обробки тексту. 

Корпус - в найпростішому розумінні, це набір текстів. Також, 

використовується термін корпора - це безліч корпусів. Корпус може складатися з 

текстів на одній мові, а може з текстів на різних. Корпус використовується 
. . . . . . 

виключно для перешрки гшотез, навчання І статистичного шнгшстичного аналІзу. 

Стоп-слова - слова, які не несуть ніякого семантичного навантаження. Їх ще 

називають шумовими словами. Стоп-слова вже давно застосовуються в 

алгоритмах пошукових машин. Наприклад, в англійській мові - це артиклі, в 

російській - вигуки, сполучники, мати і т.д. 

POS (Part-of-Speech) tagging, морфологічна розмітка - це процес 

призначення тега токенізованій частини речення. Найбільш популярна розмітка 
. . . . 

визначає слова як Іменники, прикметники, ДІєслова та ІНШІ частини мови. 

Statistical Language Modeling (статистичне моделювання мови) - процес 

побудови статистичної моделі мови, метою якої є створити текст, максимально 

близький до натуральної мови. Математично SLM - це розподіл ймовірності 

появи рядка S як цілого речення. 

«Сумка слів» (bag of words) - це детальна репрезентативний модель, 

використовувана для спрощення обробки змісту виділеного тексту. Ця модель не 

бере до уваги граматику або порядок слів. Головне завдання - визначення 

кількості входжень слів в даний текст. 
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n-грами - це інша модель для легкого розпізнавання змісту тексту. На 

відміну від моделей, де не враховується порядок слів, n-грамна модель визначає і 

зберігає суміжні послідовності слів в тексті. 

2.1.1 Автоматичні методи обробки обробки мови 

Статистичні методи обробки тексту. 

Ці методи основані на підрахунку кількості слів в текстах. Як правило, вони 

досить прості і не вимагають глибоких теоретичних знань в лінгвістиці, іноді -

вимагають глибоких математичних знань. Витоки цих методів лежать в 

математиці, в обчислювальної геометрії: текст представляється вектором, 

довжина вектора - кількість слів. Оскільки вся ця математика захована усередині 

алгоритмів, а алгоритми - всередині бібліотек, то тим, хто використовує ці 

бібліотеки, немає потреби розбиратися в математиці. 

Приклади статистичних методів 

Класифікація тексту (найпростіше застосування). До якої теми відноситься 

цей текст? Як він забарвлений з точки зору емоцій - позитивно, негативно, 

нейтрально? 

Для цього є десятки алгоритмів на різних мовах програмування. Точність 

залежить від кількості тем, які потрібно класифікувати. Чим більше тем, тим 
. . 

менше точюсть: складюше навчити алгоритм. 

Визначення мови тексту. Визначаючи мову тексту, можна оперувати не 

словами, а наборами символів, - порівнювати частоту кожного набору символів. 

Точність методу може досягати 99 ,9о/о. Це величезна, прямо-таки катастрофічно 

гігантська точність для обробки тексту. 

У цієї групи алгоритмів є цікава властивість: їх можна навчати на 

прикладах. Можна брати приклади текстів з кожної категорії - алгоритм вчиться, 

даєш нові тексти - він їх розпізнає. Це все робиться автоматично. Але є і темна 



сторона: дуже легко перенавчити алгоритм, 1 вш почне видавати значення, 

наближені до однієї з тем. 

зо 

Окремо хочеться згадати нейронні мережі: вони теж застосовуються як один 

з статистичних методів класифікації тексту. Але в тому, що стосується обробки 

тексту, завжди є більш спеціалізовані алгоритми, які вирішують задачу набагато 

краще, ніж мережі. Не можна сказати, що нейронна мережа робить в цьому плані 

щось дуже незвичане. 

Плагіат. Ці алгоритми використовує «Яндекс», щоб визначити, унікальний 

текст чи ні. Вони широко використовуються в SEO. 

Виявлення тенденцій. Якщо в новинах виявляється велика кількість текстів 

за такою-то темі, то в цей бік йде якась тенденція. 

Точні методи обробки тексту. Якщо мова йде про видаляння інформації з 

тексту, «розумінні тексту», це точні методи. Їх точність при цьому вельми 

умовна: в якійсь мірі вони точні, в якийсь - ні. Точні алгоритми можуть «сказати», 

згадується в тексті якесь ім'я, дія чи ні. 

Особливість статистичних методів в тому, що ми майже ніколи не можемо 

зрозуміти причину, по якій алгоритм зробив той чи інший висновок. Людині 

доведеться просто повірити алгоритму на слово. З точним методом ми можемо 

зрозуміти причину набагато ясніше: є конкретне правило, яке працює в 

конкретному випадку і дозволяє зробити такий висновок. Або алгоритм все 

показав правильно, або він все показав неправильно. 

Є прийоми, які зводять статистичний метод майже на рівень точного 

методу. 

Приклади точних методів: 

• Розбиття тексту на пропозиції. Найпростіший приклад (його можна також 

вважати перехідною ланкою від статистичних методів до точних). Існує 



алгоритм, який використовує лінгвістичні правила і навчальні множини, 

щоб розділити текст на пропозиції. 
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• Витяг об'єктів з тексту. Ми можемо шукати якийсь іменований об'єкт -

назва компанії, людини, місця та ін. Якщо ми шукаємо одну з 5 допустимих 

абревіатур або назв, то все просто. Якщо мова йде про пошук іменованих 

об'єктів, яких немає в словнику (або в словнику є десятки тисяч схожих 

назв), завдання стає набагато складнішим. 

• Синтаксичний аналіз тексту і на його основі деяке «розуміння» речення. Це 

самий громіздкий (в розробці і в використанні моделі) і найскладніший 

спосіб точного аналізу. 

2.2 Bag-of-words та TF-IDF 

Перша задача, яку потрібно вирішити - як закодувати слова в машинні 

вирази. 

Один із найефективніших способів це зробити - використовувати Bag-of

words, тобто векторне представлення слів. Таким чином можна вимірювати 

подібність між документами за допомогою частот зустрічання цих слів. 
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Рисунок 1.4 - Приклад побудування моделі Bag-of-words 

Можна розвинути ідею Bag-of-words: слова, які рідко зустрічаються в 

корпусі (у всіх розглянутих документах цього набору даних), але присутні в 

цьому конкретному документі, можуть виявитися більш важливими. Тоді має сенс 

підвищити вагу більш узкотематичних слів, щоб відокремити їх від 

загальнотематичних. Цей підхід називається TF -IDF. Варіант за замовчуванням 

виглядає так: 

idf(t , D) = log d/(1~~ + 1 (2.1) 

tfidf(t, d, D) = tf(t ) d) х idf(t, D') 
(2.2) 

TF відповідає за частоту слова t в документі d, IDF - за частоту слова в 

корпусі D. ШF тим більший, чим рідше слово зустрічається в корпусі D. 

Тому, щоб метрика TF-ШF була великою, потрібно, щоб слово зустрічалось 

в певному документі (або декількох документах часто), але у всьому корпусі -

рщко. 
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2.3 W ord2vec 

Можна прогнозувати ймовірність слова по його контексту. Тоді ми будемо 

навчати такі вектори слів, щоб ймовірність, присвоєна моделью слова, була 

близька до ймовірністі зустріти це слово в цьому оточенні в реальному тексті. 

e·S(Wi;o,tt.I.) 
P(w.Qlwc) = -----

~ . .;о ·~(ш;.wс). 
L.Jщ; EV '.:. ' 

(2.3) 

Приведенна формула називається softmax, тобто "м'який максимум", м'який 

- у сенсі диференційований. Це потрібно для того, щоб наша модель могла 

навчатися за допомогою backpropagation, тобто процесу зворотного 

розповсюдження помилки. 

Процес тренування виконаний таким чином: ми беремо послідовно (2k + 1) 

слів, слово в центрі є тим словом, яке повинно бути передбачено. А навколишні 

слова є контекстом довжини k з кожної сторони. Кожному слову в нашій моделі 

співставляється унікальний вектор, який ми змінюємо в процесі навчання нашої 

модеш. 

В цілому цей підхід називається CBOW - continuous bag of words, 

безперервна тому, що ми згодовуємо нашій моделі послідовно набори слів з 

тексту, а Во W тому, що порядок слів в контексті не важливий. 

Можна запропонувати інший підхід - прямо протилежний CBOW, який 

називається skip-gram, тобто "словосполучення з пропуском". Ми намагаємося за 

допомогою цього слова спрогнозувати його контекст (точніше вектор контексту). 

В остальному модель схожа на CBOW. 

Можна відзначити, що хоча в модель не закладено явно ніякої семантики, а 
. . . 

лише статистичю властивост1 корпусш тексту, виявляється, що натренована 
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модель word2vec може помічати деякі семантичні властивості слів. Класичний 

приклад роботи: 

WOMAN 

MAN 

/ A1UNT 

~ 
UNCLE 

QU!EEN 

/ 
KING 

Рисунок 2.1 - Приклад векторних обчислень над словами 

2.4 Негативний семплінг 

У стандартній моделі СВо W, розглянутій вище, ми прогнозуємо 

ймовірності слів і оптимізуємо їх. Функцією для оптимізації (мінімізації в нашому 

випадку) служить дивергенція Кульбака-Лейблера: 

KL(pll q) = / p(x)log:i:; dx (2.4) 

Тут р(х) - розподіл ймовірностей слів, який ми беремо з корпусу, q(x) -

розподіл, який породжує наша модель. Дивергенція - це буквально "розбіжність", 

наскільки один розподіл не схожий на інший. Оскільки наші розподіли на словах, 

тобто є дискретними, ми можемо замінити в цій формулі інтеграл на суму: 

(2.5) 
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.. р(х) 
KL(pl lq) = p(x)log (х). 

x EV q . 

Виявилося, що оптимізувати цю формулу досить складно. Перш за все через 

те, що розраховується за допомогою softmax по всьому словнику. Тут варто 

відзначити, що багато слів разом не зустрічаються, тому більша частина 

обчислень в softmax є надмірною. Було запропоновано елегантний обхідний шлях, 

який отримав назву Negative Sampling. Суть цього підходу полягає в тому, що ми 

максимізували ймовірність зустрічі для потрібного слова в типовому контексті 

(тому, який часто зустрічається в нашому корпусі) і одночасно мінімізуємо 

ймовірність зустрічі в нетиповому контексті (який рідко або взагалі не 

зустрічається). Формулою це записується так: 

i=k j=l 

Ne.gS(w0 ) = L -log(l + es(xi,щ, )) + L -log{l + е- (хрио)) (2.6) 

Тут s( х, w) - точно такий же, що і в оригінальній формулі, а от решта дещо 

відрізняється. Перш за все варто звернути увагу на те, що формула тепер 

складається з двох частин: позитивної (s(x,w)) і негативної (-s(x,w)). Позитивна 

частина відповідає за типові контексти - це сумісний розподіл ймовірності 

зустрічі слова та інших слів корпусу. Негативна частина - це набір слів, які з 

нашим цільовим словом зустрічаються рідко. Цей набір породжується з 

розподілу, який на практиці береться як рівномірний по всіх словах словника 

корпусу. Було показано, що така функція призводить при своїй оптимізації до 

результату, аналогічному стандартному softmax [2] 

Висновки до розділу 2 

Було проаналізовано основні підходи для представлення мовних одиниць: 
. . 

текстш, речень, сшв. 
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Вивчено методи попередньої обробки тексту: очещення тексту, лематизація, 

видалення сшв 1з стоп-словника. 

Наведені методи: 

• Word2vec для представлення слів як векторів за допомогою контексту 

• Bag-of-words модель, яка використовує кількості слів 

• TF-IDF 

Ці методи були спробувані в ході виконання магістерської роботи, але не 

принесли кращого результату. 
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З ГЕНЕРАТИВНІ N-GRAM МОДЕЛІ 

3.1 Основна ідея N-gram моделей 

Наприклад, ми хочемо прогнозувати слово w по його історії h-P(wlh). 

Один із способів це зробити: 

• Взяти великий корпус слів. 

• Підрахувати скільки раз зустрічається історія -P(h) 

• Підрахувати скільки раз зустрічається історія разом із словом - P(w,h) 

• Поділити P(w,h) на P(h) 

Цей метод працює досить добре на дуже великих корпусах. Корпусу такої 

величини не має у всій літературі. Але все ж таки, цей спосіб має на увазі 

підрахунок сумісних розподілів послідовностей слів. Наприклад сумісний 

розподіл речення «великий дім стоїть біля мене» - це кількість випадків де ця 
. . . . . . . . 

посЛІдовнІсть трапляється нормаЛІзована на кшьюсть всІх можливих пят~рок СЛІВ 

в корпусІ. 

Тому потрібно робити певні спрощення моделі. Перше спрощення 

називається «правило ланцюга»: 

п 

П P(Xk IXf- 11
) 

k= l 

(3.1) 



Це правило показує звязок між сумісним розподілом та умовними 

ймовірностями слів при їх історіях. Але це не врятувало - ми все ще маємо 

порахувати розподіли слів при всіх їх історіях. 

Наступне спрощення - в якості історії використовувати тільки декілька 

останніх слів послідовності. Наприклад модель біграм апроксимує ймовірність 
. . 

слова маючи в якост~ умови тшьки слово перед ним. 

Це припущення називається припущення Маркова. В моделях маркова 

мається на увазі, що ми прогнозуємо ймовірність наступної події без далекого 

заглядання в історію. Біграми можна узагальнити на n-грами: тобто в якості 

історії береться тільки n - останніх подій: 
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Ми можемо оцінити ймовірності цих н-грам за допомогою методу 

максимальної правдоподібності (ММП). Це можна зробити за допомогою 

підрахунку кількостей н-грам та нормалізацією їх на всі послідовності з корпусу. 

Наприклад ми можемо порахувати ймовірність слова за умови попереднього 

слова в текст~: 

Це рівняння можна спростити до вигляду: 

( І ) 
C(wn- JW1 

Р Wn Wn - i = . ( . ) 
С Wn- 1 

(3.4) 

(3.5) 

На приктиці частіше використоваюсть З-грами ( 4-грами, 5-грами), а не 

біграми. Але це можна робити тільки якщо корпус буде достатньо великим. 
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Також на приктиці використовають логарифмічні ймовірності. Це робиться 

із-за того, що при множенні звичайних ймовірностей, добуток буде меншим на 

порядок. Тому, використовуючи логарифмічні ймовірності, добуток буде не 

таким маленьким, и його результат можна використовувати в інших обчисленнях. 

Потім можна повернутись до звичайних ймовірностей: 

р ~ х pz х Рз х р4 = ехр(Іоgр1 + logp2 + І оgрз + Іоg (З.б) 

3.2 Оцінювання лінгвістичних моделей 

Найкращий спосіб оцінити якість роботи моделі - вставити її в існуючий 

додаток і виміряти напряму якість роботи додатку. Такий метод оцінювання 

називається зовнішнє оцінювання. Наприклад, для оцінювання моделі 
. . . . 

росшзнавання голосу, ми можемо вставити дш р1зю модеш в додаток, та пот~м 

оцінити роботу кожного із цих додатків окремо і таким чином знайти кращий. 

Але, на жаль, запускати великі NLP моделі дуже дорого. Добре було б мати 

метрику, яка могла б оцінювати модель напряму. Таке оцінювання називається 

внутрішнє оцінювання. Воно є незалежним від будь-якого додатку. 

Внутрішнє оцінювання має на увазі розділення набору данних на тестовий 

та тренувальний набори. Модель навчається на тренувальному наборі та 

оцінюється на тестовому. В випадку NLP розділяється саме корпуси, а не тексти в 

НИХ. 

Модель, яка назначає більшу ймовірність до тестового набору даних, 

вважається кращою. Тобто така модель більш придатна до тестового набору та 

. . 
може краще пом1чати детал1 тестових данних. 



В машиному навчанні та в теорії ймовірностей є поняття «ступінь 

невизначенності» моделі. Поняття основане на концепції ентропії, та може 

обчисюватись за формулою: 

Н(р, q) = - L p(x ) log2 q(x) (3.7) 

Це поняття використовується для оцінювання моделі. Для задач NLP - це 

«перевернутий» сумісний розподіл слів по тестовому набору даних, 

нормалізований на кількість слів: 

!PP(W) 
І 

Р( w1 w2 •• . 1-VN )-N 

1 (3.8) 

Також можна використати правило ланцюга для сумісного розподілу: 

PP(W) 
' N 

N П P(w1 lw1~- - wн) (З.9) 
І І= l 

Так, наприклад, можна порахувати невизначеність біграм моделі: 

PP(W) 

Чим більша умовна ймовірність послідовності слів, там менша 

невизначеність. Тобто мінімізація невизначеності - це максимізація сумісного 

розподілу (або добутку умовних розподілів). 

Інший спосіб вимірювання невизначеності моделі - коефіцієнт 

розгалуження. Невизначенність моделі, яка навчається із корпусу де є тільки 

цифри та має рівномірний розподіл, обчислювається так: 

(3.11) 

40 
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PP(W) 
І 

P (w1w2 . .. WN) - лr 

( ~N) - k 
10 
1 - 1 

10 
10 

Можна також відмітити, що складність моделі повинна обчислюватись без 

знань із тестового набору даних, зокрема без апріорного розподілу слів з 

тестового набору даних. Також можна порівнювати невизначеність двох моделей 
. . 
тшьки якщо вони вирористовують однакою словники. 

При розвязанні задач NLP виникає проблема нових слів. Тобто при 

оцінювання моделі на тестовому наборі даних або ж в роботі самого додатку з 

моделью можуть зявлятися нові слова, розподіли яких ми не оцінили. Для 

розвязку цієї проблеми зазвичай використовують закриті словники. При 

оцінювання моделі на тестових даних беруться до уваги тільки ті слова, які були в 

трейновому наборі даних. 

З.З Зглажування 

Є ще одна проблема: якщо слово зутрічається в тексті, але немає контексту 

для нього, то як можна оцінити його розподіл? 

Для цього використовується зглажування. 

З.З.1 Зглажування Лапласа 

Кількості, які повинні бути О , стають одиницями. Ті, які повинні бути 

одиницями, стають двійками. Таке зглажування називається зглажуванням 

Лапласа. Такий алгоритм використовується, наприклад, для задачі класифікації 

тексту. 
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Розглянемо, як цей алгоритм застосовується до уніграмних моделей. Оцінка 

максимальної правдоподібності для таких моделей: 

Зглажування Лапласа: 

Сі P(wi) = - (3.12) . . N 

Сі+ ] 
llaplace(wi) = N +'У (3.13) 

Також можливий алгоритм із додаванням К до кожної кількості. 

* ( І ) С(wп-1Wп) +, 
Pдdd-k Wn Wn- 1 = C(wп- i ) + k\J (3.14) 

Вибрати К можна за допомогою крос-валідації. 

3.3.2 Метод Backoff та метод інтерполяції 

У явимо, що ми хочему порахувати умовну ймовірність слова при двох 

попередніх словах. Але ми не маємо ймовірності триграми (слово+ 2 попередніх). 

Тому можна оцінити ймовірність біграми (слово + попереднє слово). Якщо ж 

немає біграми, можна оцінити уніграми. 

В методі backoff ми переходимо з оцінювання триграм до оцінювання 

біграм, якщо «докази» триграм менші, ніж певне число. Якщо ж «докази» біграм 

дуже малі, переходимо до уніграм. В методі інтерполяції ми зглажуємо 

ймовірність н-грам ймовірностями послідовностей менших довжин з різними 

вагами: 

AJ P()vп l,Wп-2Wn-1 ) 

+Л2Р(wп 1 Wп- 1 ) (3.15) 

+.А.зР(wп ) 

Такими, що: 



(3.16) 

Також можна порахувати ваги з контексту. А деякому сенсі, це будуть 
. . . . . 

агреговаю статистики груповаю по р1зним довжинам посшдовност~: 

P(wп llwn-2Wn- 1) = Лм(w;:=i)P(wпlW,z-2Wп- 1 ) 

+ lz(w:=i )P( wп. І wп- 1) 

+ Лз(w:=~)Р(wп) 
(3.17) 
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Модифікацією методу backoff є метод Katz backoff. В ньому, так як і в 

інтерполяції, є ваги. Але ваги для ймовірностей послідовностей вищих довжин є 

меншими НІЖ для нижчих: 

if C(~-N+l) >о 
(3.18) 

otherwise. 

З.З.З Метод повного дисконтування 

Метод повного дисконтування вводить коєфіціент затухання для біграм в 

залежності від їх кількості в тренувальному та тестовому наборі даних. 

Наприклад, як показано в роботі [3] , всі біграми, які зустрічаються в 

тренувальному наборі 4 рази, зустрічаються в тестовому наборі даних 3.23 рази. 

Таблиця 3.1 -Кількість біграм в тестовому та тренувальному наборах даних 



Bigram count in Bigram count in 
trainin.g set heldout set 

о 0.0000270 
1 0.448 
2 1.25 
3 2.24 
4 3.23 
s 4.21 
б 5.23 
7 6.21 
8 7.21 
9 8.26 
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Тут видно певну закономірність: кількість біграм, погрупованих по частоті 

зустрічання, в тренувальному наборі в середньому на 0.75 більша ніж в 

тестовому. Метод повного дисконтування формалізує цей інсайт за допомогою 

відніміння фіксованого числа від кількостей. 

Але на практиці, біграми, кількість яких велика, не дуже добре піддаються 

такому методу. Цей метод використовується тільки для біграм, кількість яких 

маленька (з 2 до 8). 

Можна узагальнити ці два методи: метод інтерполяції залишити для біграм 

кількість яких велика, а метод повного дисконтування, - для біграм кількість яких 

маленька: 

3.3.4 Метод Кнесере-Ней 

Метод оснований на тому, що слово наймовірніше буде зустрічатися в уже 

знайомому йому контесті. Тому можна порахувати кількість «контестів» разом із 
. . . . . 

цим словом, а пот~м нормал1зувати на кшьюсть цих «контекстш» 1з шшими 

словами. Вийде ймовірність того, що слово буде «продовженням контексту»: 

(3.20) 
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l{v: C(vw) > О} І 
PcoNTINUATJON(w) = i{(u',w'): С(и'w') > О} І 

Метод Кнесер-Ней обєднує метод інтерполяції, метод дисконтування та 

концепцію ймовірністі слова як «продовження контексту»: 

а (C~Гiw;; - d О) + А(wн )Рсо TJNUAT о (w, ) (З.21) 
Wi-1 

Де інтерполяційні коєфіціенти залежать від коєфіціенту дисконтування: 

Л(wн) = Е,С~н v) l{w: C(wнw) > О} І (з. 22) 

Можна переписати формулу ( 50) в рекурсиному вигляді: 

3.4 Навчання без вчителя 

При використанні методів машинного навчання з учителем інформація про 

властивості обєкта та його класс повинна бути передана в модель машинного 

начання. 

Вибір властивостей в загальному є слабкою формою імпорту знань про 

обєкт до моделі, класс обєкту - сильною формою. Цю проблему можна 

розглядати як проблему класифікації, де можна обрати вручну кількість зразків 

для класифікації. 
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В цій роботі було застосовано обгрунтований теоритично метод до вибору 

властивостей обекту, який (метод) називається РЕRМА. Потім цей метод 

застосовується як метод без вчителя ( самоорганізуюча карта) 

3.4.1 Метод головних компонент 

Метод основних компонентів - один з найбільш інтуїтивно простих і часто 

використовуваних методів для зменшення розміру даних та їх проектування на 

ортогональний підпростір ознак. 

У найбільш загальному вигляді метод можна представляти як припущення 

про те, що всі наші спостереження швидше за все виглядають як деякий еліпсоїд в 

підпросторі нашого вихідного простору і наш новий базис в цьому просторі 

збігається з осями цього еліпсоїда. Це припущення дозволяє нам одночасно 

позбутися від сильно скоррелірованних ознак, так як вектора базису простору, на 

який ми проектуємо, будуть ортогональними. 

У загальному випадку розмірність цього еліпсоїда буде дорівнює 

. . . . 
розм1рност~ вихщного простору, але наше припущення про те, що дан1 лежать в 

підпросторі меншої розмірності, дозволяє нам відкинути "зайвий" підпростір в 

новій проекції, а саме той підпростір, уздовж осей якого еліпсоїд буде найменш 

розтягнутий. Цей метод являється "жадібним", вибираючи по-черзі в якості 

нового елемента базису нашого нового підпростору послідовно вісь еліпсоїда з 

решти, уздовж якої дисперсія буде максимальною. 

Щоб знизити розмірність наших даних, нам потрібно вибрати топ-к осей 

такого еліпсоїда, відсортовані за спаданням по дисперсії уздовж осей. 

Почнемо з того, що порахуємо дисперсії і коваріації вихідних ознак. Це 

робиться просто за допомогою матриці коваріації. За визначенням ковариації, для 

двох ознак і їх коваріація буде: 



При цьому відзначимо, що коваріація симетрична і коваріація вектора з 

самим собою буде дорівнює його дисперсії. 
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Таким чином матриця коваріації є симетричною матрицею, де на діагоналі 

лежать дисперсії відповідних ознак, а поза діагоналю - коваріації відповідних пар 

ознак. У матричному вигляді, де Х - це матриця спостережень, наша матриця 

коваріації буде виглядати як: 

~ = Е[(Х - Е[Х])(Х - Е[Х])т] 
(3.25) 

У матриць, як у лінійних операторів, є така цікава властивість як власні 

значення і власні вектори (eigenvalues і eigenvectors). Ці поняття чудові тим, що 

коли ми нашою матрицею діємо на відповідний лінійне простір, власні вектора 

залишаються на місці і лише множаться на відповідні їм власні значення. Тобто 

визначають підпростір, який при дії цією матрицею як лінійним оператором, 

залишається на місці або "переходить в себе". 

Матрицю коваріацій для нашої вибірки можна подати у вигляді добутку. З 

відношення Релея випливає, що максимальна варіація нашого набору даних буде 

досягатися уздовж власного вектора цієї матриці, відповідного максимальному 

власному значенню. Таким чином головні компоненти, на які ми б хотіли 

. . . . 
спроектувати наш1 даю, є просто власними векторами вІДповІДних максимальних 

власних значень цієї матриці. 

Потім треба просто помножити нашу матрицю даних на ці компоненти і ми 

отримаємо проекцію наших даних в ортогональному базисі цих компонент. Тепер 

. . 
якщо ми транспонуємо нашу матрицю даних 1 матрицю векторш головних 

компонент, ми відновимо вихідну вибірку в тому просторі, з якого ми робили 

проекцію на компоненти. Якщо кількість компонент було менше розмірності 

вихідного простору, ми втратимо частину інформації при такому перетворенні. 

3.4.2 Метод k-means 
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Інтуїтивна постановка задачі кластеризації досить проста і являє з себе наше 

бажання сказати: "Ось тут у мене насипані точки. Я бачу, що вони звалюються в 

якісь купки разом. Було б добре мати можливість ці точки відносити до певних 

купок і в разі появи нової точки на площині говорити, в яку купку вона падає." З 

такої постановки видно, що простору для фантазії є багато, і від цього виникає 

відповідне безліч алгоритмів вирішення цього завдання. Одним із 

найпопулярніших алгоритмів для такого аналізу є k-means. В простому вигляді 

алгоритм можна описати так: 

• Вибрати кількість кластерів, яка нам здається оптимальною для наших 

даних. 

• Висипати випадковим чином в простір наших даних к точок (Центроїди). 

• Для кожної точки нашого набору даних порахувати, до якого центроїду 

вона ближче. 

• Перемістити кожен центроїд в центр вибірки, яку ми віднесли до цього 

центроїду. 

• Повторювати останні два кроки фіксоване число разів, або до тих пір 

поки центроїди не «зійдуться" (зазвичай це означає, що їх зміщення 

. . 
вщносно попереднього положення не перевищує якогось заздалегщь 

заданого невеликого значення). 

Також виникає задача вибору числа кластерів для к-середніх. На відміну від 

завдання класифікації або регресії, в задачі кластеризації складніше вибрати 

критерій, за допомогою якого було б просто уявити завдання кластеризації як 

задачу оптимізації. 

У разі к-середніх є поширеним критерій: сума квадратів відстаней від точок 

до центроїдів кластерів, до яких вони належать. 

!( 

J(C) = L L І Іх1 - 1ч~ І І 2 --t min, . с 
k= l i Е Ci, 

(3.26) 



Де С - множина кластерів потужності К 

Зрозуміло, що здоровий глузд у цьому є: ми хочемо, щоб точки 

розташовувалися купчасто біля центрів своїх кластерів. Але, мінімум такого 

функціоналу буде досягатися тоді, коли кластерів стільки ж, скільки і точок 

(тобто кожна точка - це кластер з одного елемента). 
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Для вирішення цього питання (вибору числа кластерів) часто користуються 

такою евристикою: вибирають те число кластерів, починаючи з якого описаний 

функціонал падає "вже не так швидко". Або більш формально: 

D(k) = IJ(Gk) - J(Ck+ ) І ---1 min (3.27) 
IJ (C1;-1 ) - J (Gk) I k 

3.5 Байесівський класифікатор 

3.5.1 Основні поняття 

В машинному навчанні є декілька задач повязаних із класифікацією та 

категоризацією тексту: створення тем для тексту, аналіз настроїв, виявлення 
. . 

спаму серед повщомлень 1 т. д .. 

Для розвязку таких задач, можна використати звичайний байесівський 

класифікатор. Правило Баейса: 

( І ) _ Р(у Іх)Р(х) 
р ху - Р(у) (3.28) 

Тоді можна прогнозувати клас по тексту: 

(3.29) 
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- P(dlc)P(c) 
с = argmax P (c ld) = argmax - _ 

,сєС сєС Р( d) 

Можна записати формулу без нормалізації: 

с = argmaxP (c ld) = argmax P{d lc)P (c 
сЕС сЕС 

(З.ЗО) 

Можна уявити, що документ - це ряд обєкт в певними властивостями: 

likeljhood pnor 
--~~......_~~-,.,,...,..._,_ 

с = argmax P(f1 f2 ... . , hz Іс) Р( с) (З .З 1) 
сЕС 

Також формула має дві складові: likelihood - правдоподібність моделі, prior 

- апріорна ймовірність (тобто знання, які були до показу документу). 

Цей же закон записаний в логарифмічному вигляді: 

CNB argrnax log Р(с) + 
СЕС 

3.5.2 Оцінювання якості моделі 

L logP(w; l1 
iEpositions 

(З.З2) 

Задача оцінювання настрою тексту, виявлення спаму- в найпростішому 

випадку, - задача бінарної класифікації. 

Оцінювання моделей бінарної класифікації - створення «матриці 

плутанини» ( confusion matrix). Ця матриця обєднує precision і recall моделі. Ці дві 

метрики є відображенням якості роботи моделі. 

Precision - метрика яка відповідає за кількість правильних позитивних 

відповідей моделі (True positive ). 

р . . true positives 
rec1s1on = (З ЗЗ) 

true posit1ves + fa lse positives · 

Recall - за кількість правильних негативних відповідей (True negative ). 



51 

Recall = ·true positives 
true positives + false пegative~ (3.34) 

В залежності від постановки задачі, одна з цих метрик буде важливішою за 

інші. Наприклад для задачі виявлення спаму, віднести «нормальне» повідомлення 

до спаму небезпечніше, ніж показати спам цільовому споживачу. Для задач 

діагностування хвороб - навпаки. 

recall: 

Також вимірюється загальна точність моделі, яка узагальнує precision і 

system 
output 
labels 

gold standard labels 

gold positive gold negative 
-- -~-~ - --- - -- -t:p-- -

p1·eos1011 = --
---- ---- -___ tp_~fp _ 

system 
positive t1·ue positlve false poslttve 

system 
negative false negative t1·ue negatlve 

>--------+--------+-- ----- ------- --- - --

: tp : 
: i·ecall = -- : 
: tp+fu : 
І І 

: tp+tп 
: ассш·асу = ---
: tp+fp+tn+fu 
І 

Рисунок 3 .1 - Confusion matrix для бінарної класифікації 

Також можна використати F-метрику, як інший спосіб узагальнення: 

({3 2 + l)PR 
F13= f3 2P + R (3.35) 

Параметр у формулі (60)- це важливість precision або recall. 

Для задачі мультикласової класифікації - precision та recall розраховується 

для всіх класів. В цьому випадку значення цих метрик будуть нижчі (в залежності 

від кількості можливих класів) 

3.5.3 Тестування та крос-валідація: 
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Для створення моделі весь набір даних ділять на тренувальний, тестовий 

набір даних, а також, можливо, ще й виділяють набір даних для визначення мета

параметрів моделі ( devset ). Але виникає проблема - якщо виявиться, що 

тренувальний набір даних має невелику різноманітність прикладів, а тестовий 

набір має приклади яких не було в тренувальному наборі даних, то модель може 
. . 

погано узагальнювати 1, як насшдок, перенавчатись. 

Для вирішення цієї проблеми використовують крос-валідацію. Наприклад, 

перші 10% даних ділять стають тестовим набором, інші 90% - тренувальним. 

Потім, на іншому кроці, тестовими даними стають дані проіндексовані з 10% 

квантіля до 20%, а тренувальними стають дані до 10% квантіля та після 20% 

квантіля. І так 1 О разів. Потім виходи усереднюються. Таким чином, можна бути 

впевненим, що модель навчиться на всіх прикладах із всього набору даних: 

Training lleralions 
1 ~,D_e_v~:~~~~n-ai-ni-ng~~~~~~~~~------. 

2 Training :===:::===;:::==:;;==========================: 
З і Dev : Training 

<====~~====~='==~~~~~~~~~~~~ 

4 : Dev : Training 
:::::====================================: 

5 Training : Dev : Training 
<====~~~~~~======~~~~~~~~~ 

б Training : Dev : 
::::====================::;::============~ 

7 Training : Dev : 
;==~~~~~~~~~=====~==~~~~~ 

8 ~in~ : ом : 
:==============================~==;:::::=~ 

g Training : Dev ~ 
<====~~~~~~~~~~~~~===~====~ 

1 О Training ~ Dev 

Tesl ing 

' Test 
Sel 

Рисунок З .2 - Крос валідація з кількістю поділів рівною 1 О 

3.6 Генерування топіків за допомогою LDA 

Ми хочемо знайти теми в документах. Це може використовуватися с 

пошуку в браузері або для підсумовування тексту декількома словами. 



Але в той же час нам не треба використовувати навчання з вчителем для 

цього. Нам потрібно зробити так, щоб сам текст видав підсусок «по собі». Тобто 

це проблема кластеризації - слова та документи можуть бути кластерами. 

А також, топіків для одного і того ж документу може бути декілька. Тому 

завдання полягає в знаходженні декількох тошюв, цей розподіл є ймовірносним. 

Розподіл слів в топіку - це також ймовірнісний розподіл. 

Змішаний розподіл: 

К D N 

5З 

р(f31:к, B1:D, Z1:D, W1:D) = пр((Зі) п p(ed) п p(zd,n l Bd)p(wd,п lP1 :к, Zd,n) (З.Зб) 
i=l d = l п= 1 

Де перший множник - розподіл слів по словнику, другий - розмір топіку 

для документу, третій - розподіл слів по документу. 

Можна відзначити, що: 

• Спостерігаються тільки слова. 

• Параметри а і 11 знаходяться з навчання розподілу Діріхле 

• Топіки створюються із слів в документі 

Мультиноміальний розподіл: 

еі > о сз.з7) 

В випадку з уніграмами, його можна спростити до 

d 

P(x JO ) = П Bfi, (З.З8) 

i=l i=l 

Розподіл Діріхле: 

(З.З9) 
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d 

for "observations": L Хі = 1, 
i = l 

х· >О i -

Можна вважати розподіл Діріхле апріорним розподілом для 

мультиноміального розподілу. Тобто, це означає, що якщо апрірний розподіл 

багатьох параметрів - розподіл Діріхле, то апостеріорний розподіл - це теж 

розподіл Діріхле з іншими параметрами. 

Висновки до розділу З 

В розділі детально проаналізована модель N-gram. Подані існуючі метрики 

для оцінювання результату роботи такої моделі. 

Розглянуто приклад задачі аналізу емоційної окраски як задачі бінарної 

класифікації. Проаналізовано метод бінарної класифікація, а саме - байесівський 

метод, а також наведений метод валідування моделі - крос-валідація. 

Результат ції роботи - це узагальнення задачі аналізу емоційної окраски на 

багато факторів. 

Проаналізовано методи зглажування - для інтерполювання векторів слів як, 

наприклад, стоять на початку речення. Зглажування Лапласа було застосоване в 

магістерскій дисертації. 
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4 НЕЙРОННІ ЛІНГВІСТИНІ МОДЕЛІ 

4.1 Звичайні нейронні мережі 

4.1.1 Поняття нейронної мережі 

В теорії нейронних мереж важливим є поняття зваженої суми. Зважена сума 

- це скалярний добуток вхідних сигналів на відповідні їм вагові коєфіціенти: 

z = ь + L wjXi (4.1) 
і 

Активаційна функція - нелінійна функція, яка на вхід приймає зважену 

суму з байесом, а на виході видає значення в проміжку [0,1]. Активаційна функція 

може, наприклад, бути сигмоїдою: 

1 
У = a (z) = 1 + e- z (4.2) 



у 

0 .8 

о . б - y = l /(1 + е-х) 

U.4 

0.2 

- 6 - 4 о 

z 
4 

Рисунок 4.1 -Графік сигмоїди 

в 

Також активаційна функція може бути тангенсоїдою: 

ez - e- z 
у= ez+ e-z (4.3) 

Або ReLU: 

у = тах(х, О) (4.4) 

1.0 10 

0.5 5 
)( о 
L н 
t::: 
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11 

>- ;:,, 
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Рисунок 4.2 - Тангенсоїда та ReLU функції 

5 10 

В залежності від предметної області, обирається та чи інша активаційна 

функція. 

Софт-макс - вихід класифікатора в експоненціальному вигляді 

нормалізований на вс1 шші виходи: 

56 



(4.5) 

Це також активаційна функція, яка зазвичай використовується для 

останнього шару нейронної мережі для задачі мультикласової класифікації. 

4.1.2 Тренування нейронної мережі 
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Прямолінійна нейронна мережа - це модель машинного навчання з 

учителем, яка знає коректні виходи для кожного прикладу. Головна задача -

навчити модель видавати правильні результати для кожного входу. Вона повинна 

вивчити вагові коєфіціенти для кожного взаємозвязку між нейронами. 

Для цього модель повинна оптимізувати (мінімізувати) функцію втрат як 

загальну різницю між привильними виходами та виходами цієї моделі. Для цього 

використовується градіентні методи. Найпростішим варіантом цього методу є 

градієнтний спуск. 

Метод градієнтного спуску використовує часткові похідні по кожному з 

параметів (вагових коєфіціентів) моделі, а потім оптимізує антиградіент. 

Фунція втрат, яку потрібно мінімізувати може бути крос-ентропією (для 

мультикласової класифікації): 

с 

LcE(-J.,y) = -Ly; Іоg-Уї С4 - 6) 
.і= І 

Градієнтний спуск мінімізує цю функцію: 

дLcE (w, b) 

дwj 
(у - у)х1 

( cr(w -х + Ь) - у) х1 
(4.7) 

Для нейронної мережі з одним прихованим шаром та софт-макс виходом 

часткову похщну можна порахувати так: 
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(l{y = k} - р(у = klx))xk 

(
l{ = k} - ew,1;·x+b,1; ) х 
У LK w··x+b · . k . І е J J 

j = 

(4.8) 

Якщо нейронна мережа має більше ніж один прихований шар, 

використовується правило ланцюга: 

df du dv d 1tv 
- · - · -

dx dv dw dx (4.9) 

Так можна порахувати похідні для кожного шару, починаючи з останнього. 

Та використати їх для зміни вагових коєфіціентів, отримаючи, таким чином, 

навчену модель. 

4.2 Лінгвістичні моделі 

Лінгвістичне моделювання - застосування нейронних мереж до 

прогнозування слова по його контексту. 

Такі моделі мають кращі показники точності ніж н-грам моделі, не 

потребують зглажування та можуть обробляти довші послідовності слів. В NLP 

зазвичай використовуються звичайні прямолінійні та рекурентні нейронні мережі 

(зокрем LSTM), що дає змогу обробляти довгі послідовності слів. 

Прямолінійні нейронні мережі обробляють слово разом з контекстом 

(контекст повинен бути фіксованої довжини) та апроксимують розподіл слова в 

контекст~: 

4.2.1 Вкладення 



В лінгвістичних нейронних мережах контест представляєтся в вигляді 

вкладень: 

Ou ut lауег P(,vlu) l x lVI 

P1·oj ction laye1· 1 хзd 

coпcateнated eшbeddiнgs 

fог coнtext w01·ds 

hole in 

eшbedding fol" eшbedding foI eшbedding for 
word 35 wшd 9925 wшd 451 80 word 42 

lived 

Рисунок 4.3 - Вкладення для нейронної мережі 
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Вкладення слова - це вектор, складений з контексту цього слова, де кожна 

компонента вектору відповідає за певне слово з словника. На [рисунку З] слово 

«the» має контекст складений зі слів «ground» та «there». 

Таким чином, послідовність слів - це матриця вкладень розміром V х d, де 

V - довжина словника, а d - розмірність вектора. 

Модель працює так: 

• Три слова «the», «ground» та «there» подаються на вхід нейронної мережі як 

три one-hot вектора. Потім one-hot вектор для слова «the» множиться на 

матрицю вкладень. Результат подається в нейронну мережу в перший 

прихований шар який називається проекційний шар. І так для всіх трьох 

сшв з контексту 

• Вкладення цих слів конкатенуються та проходять через всі приховані шари 

нейронної мережі. 

• Останній шар - це софт-макс функція, яка оцінює умовну ймовірність 

кожного слова при контекст~. 



е (Ех1 ,Ех2 1 ••• , Ех) 

h a (We+ b) 

z Uh ( 4.11) 

у sofitmax ( z) 

4.2.2 Тренування нейронної мережі 

Тренування нейронної мережі - це не тільки знаходження параметрів 

прихований шарів, а й знаходження вкладень для кожного слова. 
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Для кожного слова функція втрат - це негативна логарифмічна ймовірність: 

L = - Iogp(wt lWt - 1, ... , Wr-n+l 
( 4.12) 

Градієнт для цієї функції втрат: 

в _а . . д - logp(w1llwt- 1, ... , Wi - n+l) 
t+ I - Ut -11 дВ (4.13) 

4.3 Рекурентні нейронні мережі (RNN) 

4.3.1 Поняття RNN 

В прямолінійних нейронних мережах є вхідний, вихідний та декілька 

проміжних шарів. Вхідний елемент подається на вхідний шар нейронної мережі. 

Потім сигнал прамолінійно проходить по проміжних слоях та потрапяє в вихідний 

шар. 

В рекурентній нейронній мережі стан сигналу в проміжному шарі залежить 

від станів в попередні моменти часу (маються на увазі попередні попередні 

сигнали). Архітектура дозволяє використовувати в якості навчання контести 

неоднакових довжин, в той час як прямолінійна нейронна мережа не дозволяє це 

робити. 
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у 

\~_v ~/ 
( ) 

~\ 

Рисунок 4.4 - Рекурентна нейронна мережа з одним рекурентним шаром 

На Рисунку 4.4 видно як сигнал проходячи із шару h(t-1) конкатенується із 

виходом шару x(t) і результат записується в шар h(t). Таким чином сигнал зберігає 

інформацію про стан h(t-1), що дозволяє йому впливати на вихід нейронної 

мереж~. 

Якщо таких елементів багато, то сигнал просуваеться до виходу так: 

Уз 

( ho х 

Рисунок 4.5 - RNN з багатьма рекурентними шарами 

Вихідний шар, знову ж таки, має активаційну функцію софт-макс. 

4.3.2 Тренування RNN 
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Навчання рекуреної нейронної мережі - це зміна параметрів нейронної 

мережі. Це робиться шляхом обчислення часткових похідних функції втрат по 

всім параметрам нейронної мережі. Похідну функції втрат по параметрам перших 

шарів нейронної мережі можна порахувати по ланцюговому правилу: 

дL дLда д.z 

дV да дz дV (4.14) 

Наприклад, похідна по активації проміжного шару виглядає так: 

Dout 
дL да 
--

(4.15) да дz 

Dou1 L' g' (z) 

Таким чином, ми рухаємось з кінця до початку нейронної мережі і рахуємо 

часткові похідні по багатьом параметрам: 

Рисунок 4.6 -BackPropagation для RNN 

Так для двох множин параметрів: 



dL 

dW 
dL 
,dU 

dL dz da 
----

dz dadW 
dL dz da 

( 4.16) 

де W - вагові коєфіціенти вхідного шару, U - вагові коєфіціенти 

рекурентного шару. 

Рекурентні нейронні мережі можуть застосовуватися для задач, де 

елементами є послідовності (зазвичай невизначеної довжини): генерація топіків 

до тексту, машинний переклад, чат-боти. 

4.3.3 Рекурентні нейронні мережі для класифікації послідовностей 

63 

Інше застосування рекурентних нейронних мереж - прогнозування класу 

послідованості. Наприклад, потрібно прогнозувати топік документу або множини 

документш. 

Для цього можна зєднати прямолінійні та рекурентні нейронні мережі: 

перша частина результуючої нейронної мережі - рекурентна (для послідовнотей), 

друга частина - повнозвязні шари з прямолінійної нейронної мережі (для 

класифікації): 
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Рисунок 4. 7 - Нейронна мережа з двома компонентами 

4.4 Накладні (stacked) нейронні мережі, LSTM та GRU 

4.4.1 Накладні нейронні мережі 

Так як і для класифікації послідовностей (повнозвязні шари накладають на 

рекурентні шари), можна накладати множину рекурентних шарів на іншу 

множину рекурентних шарів (тобто одну рекурентну мережу на іншу). Таким 

чином представлення одної рекурентної мережі використовується як вхід до 

іншої. 
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Х1 )( х? )( X::i ) ( ХПІ ) 

Рисунок 4.8 -Накладна нейронна мережа 

Такі представлення можуть погано оброблятись багатошаровою звичайною 

нейронною мережею. 

4.4.2 Двонаправлені нейронні мережі 

В звичайній рекурентній нейронній мережі прихований шар в певний 

момент часу може представляти все, що нейронна мережа знає про послідовність: 

hfonvard s·RN ( . . ) 
·t = · · f onvard Xl ; Xt (4.17) 

Але, інколи, потрібно знати дещо про контест зправа від елементу 

послідовності. Тобто потрібно пройти по послідовності в зворотньому порядку: 

hbackward SRN. . . ( . ) 
t = · · back1vard Xn • Х1 (4.18) 

Потім достатньо буде конкатенувати виходи звичайного та зворотнього 

обходів з усіх рекурентних шарів: 

( 4.19) 
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ht' = h{orward Е9 h~ackward 

Така рекурентна нейронна мережа називається двонаправленою. 

. ' 
,, ,, 

І RNN 2 (R ight to Left) " <. . 
' · ~ 

,, 

І RNN 1 (Left to Right) 
. 
> 

І 
Х 1 )( х? ) ( х_, ) ( xn 

Рисунок 4.9-Двонаправлена RNN 

Ця архітектури нейронної мережі стала популярною із-за того, що 

правильний прогноз класу сильно залежить від кінця тексту, а не тілью вщ 

початку. 

) 

4.4.3 Long Short-Term Memory (LSTМ) та Gated Recurrent Units (GRU) 

LSTM виконує функцію видалення непотрібної інформації з нейронної 

мережі ( short) та збереження потрібної інфоримації (long). 

LSTMs досягають цієї мети за допомогою воріт, що пропускають 

інформацію або, навпаки, не пропускають інформацію далі по рекурентним 

шарам. Для цього потрібна додатка множина параметрів: 

(4.20) 



h 

х 

gi tanh(U8hi- J + W8xt) 

lt a (Uiht- 1 + Wixr) 

.ft a (Utht- 1 + Wtxt) 

Ot a (Uoht-1 + Waxt) 

Cr ft G Ct- 1 + і1 Ggt 

h1 o.r 0 tanh( Ct) 

LSTM 
Unit 

Рисунок 4.10 - Ілюстрація LSTM 

Але додаткових параметрів стає настільки багато, що нейронна мережа 

тренується значно повільніше. Виникає задача зменшення кількості параметрів 

при збереженні ефективності класифікації. 

Для цього є інша архітектура: GRU. Вона зменшує кількість параметрів 

завдяки обєднанню забуваючих та додаючих воріт. 

Висновки до розділу 4 

Проаналізовані методи глибокого навчання для задач NLP. 
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Детально проаналізована архітектура рекурентної нейронної мережі LSTM 

для генерацій послідовностей та класифікації тексту. 



Модель LSTM була використана в даній роботі для створення топіків 

(послідовностей слів фіксованої довжини) для фільму по субтитрам 
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5 ПЯТИВИМІРНИЙ АНАЛІЗ НАСТРОЇВ ТА МОДЕЛЬ ПЕРМА 

5.1 Модель РЕRМА в психології 

Аналіз настроїв письмових документів спрямований на визначення 

загальної полярності кожного документа як відношення автора (авторів) до певної 

теми. Аналіз настроїв -це популярна задача машинного навчання яку часто 

розвязують, наприклад, у бізнес-аналізі та аналізі вмісту соціальних мереж. 

Аналіз настроїв документа, як правило, розраховується як синтез настрою слів та 

фраз у документі. Прямий підхід полягає в тому, щоб вручну зв'язати позитивне 

чи негативне значення для слова, яке характеризує настрій. 

Типовим підходом до аналізу настроїв є оцінка полярності документів. 

Можна розглядати не одновимірну метрику, а багатовимірну, яка дозволяє 

аналізувати декілька факторів одночасно. Пряме розширення завдання полягає в 

тому, щоб виміряти як валентність (позитивний і негативний) так і збудження 

(активація і деактивації). Багатовимірна система категоризації емоцій може 

. . . 
включати ршень штересу, насолоду, сюрприз, презирство, гнш, страх, страждання 

та сором. 

У контексті психологічних досліджень Селігман розробив модель РЕRМА, 

яка стосується різних аспектів благополуччя людини [21]. Модель РЕRМА 

включає в себе п'ять компонентів, пов'язаних з суб'єктивним відношенням до 

добробуту: позитивна емоція (Р), залучення (Е), відносини (R), значення (М) та 

досягнення (А) [21]. Дослідники зібрали словник РЕRМА, який є сукупністю слів, 

пов'язаних з кожним з відношень до добробуту позитивно або негативно [19]. 

В даній роботі пропонується спосіб застосування моделі РЕRМА до аналізу 

настроїв акторів в фільмах. Аналіз текстів РЕRМА можна розглянути на двох 

основних ршнях: 
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1. РЕRМА профілювання колекцій фільмів. Це може забезпечити загальне 

розуміння природи різних фільмів (зокрема висказувань акторів). Ми 

аналізуємо п'ятивимірний РЕRМА-профіль у шести різних жанрах фільмів. 

2. РЕRМА профілювання окремих фільмів. Саме на цьому рівні ми 

використовуємо нашу модель для створення рекомендацій до фільмів. 

Для того, щоб використати цю модель, потрібно знайти ті настрої які нам 

потрібно розпізнати та що саме в тексті (субтитрах) відображає ці настрої. 

Незважаючи на те, що модель РЕRМА пропонує розвязок, орієнтований на теорію 

виникає декілька проблем. Наприклад, багато текстів взагалі можуть не мати 

багатьох функцій РЕRМА. Більше того, переклад словника РЕRМА на іншу мову 

призводить до додаткових проблем, оскільки кожна мова може мати різні способи 

виразити, наприклад, позитивність, а буквальний переклад слів може не бути 

достатнім способом їх обробки. 

5.3 Застосування моделі РЕRМА для аналізу текстів 

5.3.1 Як була побудована модель РЕRМА 

РЕRМА словник-це відображення словосполучень (юніграм, біграм та 

триграм) на числову пряму по 10 факторам (негативний і позитивний фактор для 

кожного із 5 факторів). 

Словник був зібраний із текстів різних видів, коментарів до інших текстів та 

анотацій про реакції читачів до цих текстів. 

Наприклад для певної категорії текстів - конфесійних (наприклад в церкві), 

словосполучення «І understand» зустрічається дуже часто, а словосполучення 

«wow, just wow» - набато рідше. Велика частота певних смайликів в анотаціях 



показує, що це словосполучення реалізується при отриманні шокуючої 

інформації. 

Тескт може мати багато реакцій. Але зазвичай, кількість реакцій в тексті 

невелика, та змешується експоненційно в залежност~ вщ кількості текстів. 

Є велика кореляція між роботою письменника та реакцією користувача. 

Тобто є велика спорідненість між словом (як частиною словосполучення), та 

реакщєю на це слово. 

Ймовірність викликати певне почуття (реакцію) читача є P(wlc ). Цю 

ймовірність було отримано по правилу Байеса через Р( clw). При цьому апріорна 

ймовірність - це рівномірний розподіл між класами. 

Таким чином, було зібрано 5 реакцій в залежності від слів які їх 

викликають. Декілька прикладів з них: 

awesome (224 tokens) te rr ible (388 tokens} cocaine (56 tokens) 
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Рисунок 5 .1 - Розподіл реакцій по словах 

Наприклад реакція «awesome» корелює із категоріями «rocks» та «teehee», 

тобто викликає певне захоплення та легковажність. 

Інша реакція «teпible» корелює з «hugs» та «understand», що викликає 
. . 

емпат~ю, та схильюсть до переживання. 
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Також для кожної реакції рахується ентропія - тобто, наскільки реакція 
. . . 

розповюдженя м1ж р1зними категор1ями: 
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Рисунок 5.2 -Ентропія реакцій 

На 1 графіку видно, що найбільше текстів мають ентропію рівну 1. Інший 

графік характеризує тексти з кількістю реакцій> 4. Тут уже проглядається більш 
. . . . 

р1зноманпна ентрошя серед текстш. 

5.3.2 Застосування словника РЕRМА 

Кожному слову в словнику РЕRМА відповідає 1 О-вимірний вектор. 

Процедура машинного навчання полягає в вивченні розподілу слів та 

словосполучень для документу (в випадку з рекомендацією фільмів - субтитрів). 

В цій роботі використовується ймовірнісна модель для вивчення 

семантично-чутливих векторш-сшв та словосполучень. 

Модель використовує дві компоненти для видання рекомендацій. 

• Перша компонента - ймовірнісний розподіл топіків до фільмів. 

• Друга компонента - ймовірнісний розподіл емоційної окраски 

фільмів. 

Розподіли топіків та емоційних окрасок будуються на основі субтитрів до 

фільмів. Потім вводиться метрика m, як сума цих двох компонент. 
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Рекомендації видаються наступним чином: 

• На вхід моделі подається ідентифікатор фільма F. 

• Для фільма розраховується ймовірнісний розподіл емоційних окрасок 

та тошюв 

• Для кожного з інших фільмів µ рахується різниця між розподілом для 

фільмуµ таF 

• Шукається 5 фільмів за мінімальною різницею між розподілами. 

• Ці 5 фільмів показуються користувачу як результат рекомендацій 

Модель використовує неперервний змішаний розподіл слів за допомогою 

багатовимірної випадкової величини. Ми вважаємо кожний вимір темою 

документу (так само як і в задачі про створення топіку для документу). 

Вектор із реалізацій таких випадкових величин - це «сила>> (ймовірність) 

топіку для документу. Тобто для кожного документу потрібно знайти розподіл 

реакцій читача. 

Введемо розподіл ймовірністі топіків (реакцій) для документу d. Модель 

передбачає, що кожне слово є умовно незалежним від інших слів в тексті. 

Розподіл в документі: 

N 

p(d) = j p(d, B)dB = j v(B) Др( w; IB)dt (s l) 

Де N - кількість слів в документі. 

Умовний розподіл слова при умові топіку (реакції) є: 

ехр(()т Фw + Ьw ) 
p(wl6· R Ь) = 2:: (ет Ф ь , 

w' EV ехр · w' + w' , 

Таким чином навчання зводиться до методу максимальної 

правдоподібності: 

(5.2) 
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Nk 

Пfi~ьxp (D ; R Ь) = П j р(ІІ) Пр( щ І ІІ · R , b)dll. (5.3) 
dkED i = l 

Або до методу максимальної апостеріорної ймовірності: 

Nk 

l~abx п p(Bk ) пp(wi l Bk ; R , ь : (5.4) 

' dkED i=l 

Але, крім ймовірнісний розподіл допікі, потрібно ще взяти мультивимірну 

інформацію щодо емоційної окраски слів. 

Наша модель потребує, щоб вектор слова прогнозував розподіл реакцій по 

документах в яких це слово є використовуючи відповідну функцію прогнозу. Із-за 

того, що цей розподіл є категоріальним розподілом, можна використовувати софт

макс для мультикласової класифікації: 

л 

Sk = (5.5) 

Ця величина- ймовірність слова (словосполучення) мати емоційну окраску 

по фактору k. 

Прогнозована та фактична ймовірність емоційної окраски є категоріальним 

розподілом. Можна порахувати відстаньм між ними за допомогою метрики 

Кульбека-Лейблера: 

Навчання цієї компоненти - це визначення тих векторів (слів), які 

мінімізують відстань між прогнозованим та фактичним розподілом реакцій. Для 

кожного документу та сшв в цих документах: 



І так, все разом - є дві компоненти: 

• Перша навчає модель правильно прогнозувати топіки документів 

• Друга навчає прогнозувати розподіл емоційних окрасок 

Формально: 

(5.8) 

Також додана регуляризація Фробеніуса, яка не дозволяє векторам слів 

рости до великих значень. 

5.4 Система рекомендацій фільмів на основі моделі РЕRМА 

Система рекомендацій фільмів реалізована не на збіжності метаданих 

фільмів (як зроблено в більшості рекомендаційних систем), а на збіжності 

розподілів емоційних окрасок фільмів та розподілів жанрів фільмів. 

Метод був детально описаний в розділі 5. З Для реалізації алгоритму були 

застосовані мова програмування Python, бібліотеки для аналізу даних keras, 

Numpy, Pandas. Для візулізації результатів роботи алгоритму був використаний 

інструмент Tableau. 
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Рисунок 5.3 - Приклад розподілу реакцій для фільму «Люди в чорному» 

Висновки до розділу 5 

Детально проаналізовані методи навчання без вчителя, що є одним з 

основних підходів до видачі рекомендацій. 
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Вивчена модель РЕRМА з психологічної та математичної точки зору. Також 

показані декілька метрик порівняння фільмів. 

Система рекомендацій основана на знаходженні декількох фільмів, які є 

найбільш подібними до даного. Метрика подібності вибиралась як мінімум 

різниці розподшш реакцій та розподшш жанрів. 

Для порівняння розподілів реакцій була використана дивергенція Кульбека

Лейблера. 



77 

висновки 

Дана робота є зовсім новим підходом до видання рекомендацій для фільмів. 

Результатом роботи є статистична модель, яка вбудована в розширення для 

сервісу МEGOGO як система рекомендацій до фільмів. 

Модель була навчена на даних 2300 фільмів (а саме - їх субтитрів та 

метаданих), що не є досить великою кількістю. Тобто можна вважати статистичну 

модель не достатньо навченою, щоб її можна було використовувати в 

рекомендаціях. Але зібравши великий набір даних, можна перенавчити модель і 

уже використовувати її як рекомендаційний сервіс. 

Найбільш подібними до цієї системи сервісами рекомендацій є kinopoisk, 

imdb, megogo. Але вони не використовають вмісту фільмів та не аналізують 

емоційну окраску фільмів для виданна рекомендацій. 

Дана робота є, по суті, застосуванням моделі РЕRМА до фільмів. В роботах 

[б] та [7] модель застосовувалась до корпусу звичайних документів для 

знаходження розподілу емоційних окрасок та тошюв документів. 

Модель була показана на хакатоні по розробці медіа-додатків МEGOGO. В 

загальному було зроблено: 

• Зібрано і оброблено субтитри до фільмів 

• Зібрано метадані до фільмів 

• Побудовано статистину модель на основі моделі РЕRМА 

• Зроблено АРІ та розширення для сервісу МEGOGO 

• Отримано робочий прототип програми (як MVP) 

• Написано документацію та опубліковано проект 

Декілька рекомендацій по покращенню роботи моделі: 

• Перенавчити модель на більшому наборі даних. 
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• Застосувати модель до інших предметних областей. 

• Оптимізувати робочий код програми для збільшення швидкості роботи 

додатку. 

• Додати нові дані до моделі. 

Монетизувати роботу можна різними способами: 

• Як система рекомендацій для сервісу (В2В) 

• Як власний продукт з рекомендаціями (B2U) 

• Розширення на інші сфери (музика, книги, ... ) 
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ДОДАТКИ 



)];OMTOKA 

CTBopeuusi peKoMeu)J;au;iii )J;O <l>iJihMiB ua Python 

mam.py 

import pandas as pd 
from nltk.corpus import stopwords 
import nltk 
from nltk.util import ngrams 
#import matplotlib.pyplot as plt 
import gc 
import itertools 
import numpy as np 

pd.set option( 'display.max_colwidth' , - 1 ) 
pd.set option( 'display.max_columns' , None ) 

def read data(num rows): 
df =pd.read csv( 'timed_movie_subtitles.csv' , 

delimiter= ' I' , nrows =num rows, error bad lines=False ) 
#print (df. head()) 
return df 

def deleting_stop_words(df, field): 
stop_words = stopwords.words( 'english' ) 
df [field] = df [field] .apply( lambda words: [word for 

word in words if word not in stop words]) 
return df 

def lemmatization(df, field): 
wnl = nltk.stem.WordNetLemmatizer() 
df [field] = df [field] .apply( lambda words: 

[wnl.lemmatize(word) for word in words]) 
return df 

def emotions_process(): 
df_emotions =pd.read csv( 'perma_ngrams.csv' , 

encoding= 'latinl' ) 
df_emotions[ 'ngram' ] = 

df emotions [ 'ngram' J • str. replace ( 11 ["a-zA-Z ! ] 11
, ' ) 
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df emotions[ 'ngram' ] df emotions[ 'ngram' ] .str.lower() 
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df emotions[ 'n' ] = df emotions[ 'ngram' ] .apply( lambda x: 
len(x.split())) 

return df emotions 

def generate ngrams(x, n): 
try : 

word list= list(ngrams(x, n)) 
return [ ' ' .join(x) for x in word list] 

except : 
return 

def add_ngrams(df, field) 
for n in [ 1 , 2 , 3 J : 

df[ '%s_gram' % n] 
generate_ngrams(x, n)) 

return df 

def create_dict(grams): 
diet to return= {} 

df [field] .apply( lambda x: 

for gram, value, emotion in zip(grams.ngram, 
grams.value, grams.emotion): 

dict_to_return[gram] = [value, emotion] 
return diet to return 

def concat vectors across row(x): 
try : 

return x[ 'l_gram_vector' ] + x[ '2_gram_vector' ] + 
x [ '3_gram_vector' J 

except : 
return 

def get_value(values diet, gram) 
try : 

return values dict[gram] 
except : 

return [ 0 , ' no ' ] 

def get_vectors(df, df emotions) 
for n in [ 1 , 2 , 3 J : 
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grams= df_emotions[df_emotions[ 'n' ] == n] 
evaluated_grams = create_dict(grams) 
df[ '%s_gram_vector' % n] = df[ '%s_gram' % n] .apply( 

lambda grams: [get_value(evaluated_grams, gram) 
for gram in grams] if grams is not None else 0 ) 

df[ 'vector' ] df.apply(concat vectors across row, 
axis = l ) 

del df[ 'l_gram_vector' ], df[ '2_gram_vector' ], 
df [ '3_gram_vector' J 

del df [ 'l_gram' ], df [ '2_gram' ], df [ '3_gram' ] 
gc.collect() 
return df 

def clap (seq) : 
diet dist= {} 
for x in seq: 

try : 
if x[ l ] in diet dist: 

diet dist[x[ l ]J += float(x[ OJ) 
else : 

diet dist[x[ l ]J = float(x[ OJ) 
except : 

return {} 
return diet dist 

def make distribution(df, field): 
df = df[~df[field] .isna()] 
df = df[df[field] .apply( lambda x: type(x) ==list) J 
#df['duration'] = pd.to_datetime(df.end, 

format="%H: %M: %5, %f") - pd. to_datetime (df. start, 
format="%H: %M: %5, %f") 

#result] = df.groupby('film_id') .agg({field: sum}) 
result= df.groupby( 'movie_id' ) .agg({field: 

sum}) .reset index() 
result[ 'vector' ] = result[ 'vector' ] .apply(clap) 
return result 

def normalization(df, field): 
df[ 'sum' ] = df[field] .apply( lambda vec: 

sum( ([abs(value) for value in vec.values()]))) 
df = df [ df [ 'sum' J ! = 0 J 



#print(df[field][OJ.items()) 
df [field] = df .apply( 

lambda dist: [[emotion, value/dist[ 'sum' ]] for 
emotion, value in dist[field] .items()], axis = l ) 

return df 

def create columns(df, field, cols ): 
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df[field] = df[field] .apply( lambda x: [el[ l ] for el in 
sorted(x, key=lambda k: k[ OJ) if el[ OJ '= 'no' ]) 

return df 

# 
def calc_distribution(seql, seq2): 

#print (seq2 [OJ) 
try : 
# print(seqlr seq2) 

logs = np.log(np.divide(seql, seq2)) 
res = np.sum(np.multiply(seql, logs)) 
return res 

except : 
return 

def recommendations(df, film id, n ): 
film vector= df[df[ 'movie id' ] ==film id] [ 'vector' ] 

- - -

df[ 'distance' ] = df[ 'vector' ] .apply( lambda x: 
calc_distribution(np.asarray(x), 
np. asarray (film_ vector) [ 0 J ) ) 

return df 

df =read data( None ) 
df[ 'text' ] df[ 'text' ] .str.lower() 
d f [ ' text ' ] = d f [ ' text ' ] . st r . rep 1 ace ( 11 

[ "a - zA- Z ! ] 11 
, ' ) 

df[ 'text' ] = df[ 'text' ] .str.split() 
df = add_ngrams(df, 'text' ) 
df emotions= emotions process() 

df =get vectors(df, df emotions) 

#print (df. head()) 
print ( 'Getted vectors' ) 
df =make distribution(df, 'vector' ) 
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print ( 'Normalized vectors' ) 
df = normalization(df, 'vector' ) 

cols= sorted( [ 'POS_M' , 'POS_R' , 'POS_P' , 'POS_E' , 'NEG_R' , 
'POS_A' , 'NEG_E' , 'NEG_P' , 'NEG_A' , 'NEG M' ]) 

df create columns(df, 'vector' , cols) 

df. to csv ( 'main df. csv' ) 

result= recommendations(df, 2457401 , 2 ) 
result.to csv( 'results.csv' ) 
print (result) 

megogo.py 

import pandas as pd 
from ast import literal eval 
from io import StringIO 
import numpy as np 
pd.set_option( 'display.max_colwidth' , - 1 ) 
pd.set_option( 'display.max_columns' , None ) 
import sys 

def calc distribution(seql, seq2): 
try : 

#seqlr seq2 = np.array(seql).astype(np.float)r 
np.array(seq2).astype(np.float) 

#print(np.sum(np.asarray(seql)r np.asarray(seq2))) 
logs = np.log(np.divide(seql, seq2)) 
res = np.sum(np.multiply(seql, logs)) 
return res 

except : 
return 

def recommendations(df, film id, n ) 
film vector= df[df[ 'movie id' ] 

- -
int(film id)] [ 'vector' ] 

#df['vector'] = df['vector'].apply(lambda x: 



pd.to_numeric(x)) 
df[ 'distance' ] = df[ 'vector' ] .apply( lambda x: 

calc_distribution(np.asarray(x), 
np. asarray (film_ vector) [ 0 J ) ) 

return df 

# python megogo.py 2364362 5 
def main(): 

movie_id = sys.argv[ l ] 
number_movies = sys.argv[ 2 ] 
#movie id = 2457401 
#number movies = 5 
df = pd.read_csv( 'main_df.csv' , 

converters=dict( vector=literal eval)) 
result = recommendations(df, movie id, number movies) 
df[ 'distance abs' ] = df[ 'distance' ] .apply( lambda x: 

abs (x)) 

result= df[df[ 'distance abs' ] '= 
OJ .nsmallest(int(number movies), 
'distance abs' ) [ 'movie id' ] .tolist() - -

print (result) 

main () 
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# LIBRARIES IMPORT ----------------------------------------

import pandas as pd 
import numpy as np 
import datetime 

from sklearn import preprocessing 
from sklearn.metrics import mean_squared error 
from sklearn.model selection import train test split 

from keras.models import Model 
from keras.layers import Dense, LSTM, TimeDistributed, 
Input 

# function for RMSLE 
def rmsle(y true, y pred) 
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return mean squared error(y true, y pred)** 0.5 

# DATA DOWNLOAD 

# air reservation system 
air_reserve = pd.read_csv( ' . . /input/air_reserve.csv' ) 
air store info pd.read_csv( ' .. /input/air_store_info.csv' ) 
air visit data= pd.read csv( ' .. /input/air_visit_data.csv' ) 

# hpg reservation system 
hpg_reserve = pd.read_csv( ' . . /input/hpg_reserve.csv' ) 
hpg store info= pd.read csv( ' .. /input/hpg_store_info.csv' ) 

# additional data 
store id relation 

- -

pd.read_csv( ' . . /input/store_id relation.csv' ) 
date info= pd.read csv( ' .. /input/date_info.csv' ) 

# test data 
sample sub= pd.read csv( ' . . /input/sample_submission.csv' ) 

# DATA PREPARATION 

# TEST DATA -----------------------------------------------

# transform test data 
air_test = sample_sub.copy() 
air_test[ 'air_store_id' ] =air test[ 'id' ] .apply( lambda x: 
str (x) [ :-11 ]) 
air test[ 'visit date' ] air test[ 'id' ] .apply( lambda x: 

- -
str(x) [- 10 :]) 

# dataframe for predictions 
submission lstm = air test.copy() 

# test set for merger with train set 
air test= air test.drop([ 'id' , 'visitors' ], axis = 1 ) 

# DATA ON RESERVATION 

# combine air and hpg databases 
hpg_air_reserve = 
store_id_relation.join(hpg reserve.set index( 'hpg_store_id' 
), on = 'hpg_store_id' ) 
air reserve tmp air reserve.copy() 
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hpg air reserve= hpg air reserve.drop( 'hpg_store_id' , axis 
= 1 ) 

reserve= pd.concat( [air reserve trnp, hpg air reserve]) 

# convert columns of "reserve" table into datetime format 
reserve[ 'visit datetime' ] = 
pd.to_datetirne(reserve[ 'visit_datetime' ]) 
reserve[ 'reserve datetime' ] = 
pd.to datetirne(reserve[ 'reserve_datetime' ]) 

# create column for visit date inside "reserve" table 
reserve[ 'visit date' ] = 
reserve[ 'visit_datetime' ] .apply( lambda x: str(x) [ 0 : 10 ]) 

# calculate the gap between visit time and reservation time 
inside "reserve" table 
reserve[ 'hour_gap' ] = 
reserve[ 'visit datetime' ] .sub(reserve[ 'reserve datetime' ]) - -
reserve[ 'hour_gap' ] = reserve[ 'hour_gap' ] .apply( lambda x: 
x/np.tirnedelta64( 1 , 'h' )) 

# separate reservation into 5 categories based on gap 
lenght 
reserve[ 'reserve_-12_h' ] np.where(reserve[ 'hour_gap' ] <= 
12 , 

reserve[ 'reserve_visitors' ], 0 ) 
reserve[ 'reserve_12_37_h' ] = np.where( (reserve[ 'hour_gap' ] 
<= 37 ) & (reserve[ 'hour_gap' ] > 12 ), 

reserve[ 'reserve_visitors' ], 0 ) 
reserve[ 'reserve_37_59_h' ] = np.where( (reserve[ 'hour_gap' ] 
<= 59 ) & (reserve[ 'hour_gap' ] > 37 ), 

reserve[ 'reserve_visitors' ], 0 ) 
reserve[ 'reserve_59_85_h' ] = np.where( (reserve[ 'hour_gap' ] 
<= 85 ) & (reserve[ 'hour_gap' ] > 59 ), 

reserve[ 'reserve_visitors' ], 0 ) 
reserve[ 'reserve_SS+_h' ] np.where( (reserve[ 'hour_gap' ] > 
8 5 ) ' 

reserve[ 'reserve_visitors' ], 0 ) 

# group by air store id and visit date to enable joining 



with main table 
group list= [ 'air_store id' , 'visit_date' , 
'reserve visitors' , 'reserve_-12_h' , 

'reserve_12_37_h' , 'reserve 37_59_h' , 
'reserve_59_85_h' , 'reserve_SS+_h' ] 
reserve= reserve[group list] .groupby([ 'air_store_id' , 
'visit_date' ], as index = False ) .sum() 

for i in group list[ 2 :]: 
reserve[i] = reserve[i] .apply( lambda x: np.loglp(x)) 
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# GENRE DATA ----------------------------------------------

# total amount of restaurants of specific genres by 
area name 
air genres area = air_store_info.copy() 
air genres area= air genres area[ [ 'air_store id' , 
'air_genre_name' , 
'air_area_name' ] J .groupby( [ 'air_genre_name' , 
'air_area_name' ], 

as index = False ) .count() 
air_genres_area = air_genres area.renarne( colurnns 
{ 'air_store_id' : 'genre_in_area' }) 

# total amount of restaurants in area 
air_area = air_store_info.copy() 
air_area = air_area[ [ 'air_store_id' , 
'air_area_name' ] J .groupby( [ 'air_area_name' ], as index 
False ) . count () 
air area= air area.renarne( colurnns { ' air store id' : 

- - - -
'total r in area' }) - - -

# WEEKEND AND HOLIDAYS 

# additional features for weekends and holidays 
date_info_rnod = date_info.copy() 
date_info_rnod[ 'holiday_eve' ] = 
np.zeros(date_info_rnod.shape[ OJ) 
date info_rnod[ 'holiday_eve' ] .iloc[:-1 ] 
date_info_rnod[ 'holiday_flg' ] .copy() .values[ l :J 
date_info_rnod[ 'non_working' ] = 
np.where(date info_rnod[ 'day_of_week' ] .isin( [ 'Saturday' , 
'Sunday' J) I 
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date_info_mod[ 'holiday_flg' ] == 1 , 1 , 0 ) 
date info_mod =date info_mod.drop( 'holiday_flg' , axis 1 ) 

# average visitors per restaurant by working and non
working days 
air visit wd = 

- -

air_visit_data.join(date info mod.set index( 'calendar date' 
), on = 'visit_date' ) 
air visit wd[ 'visitors' ] 
air visit wd[ 'visitors' ] .apply( lambda x: np.loglp(x)) 

# average visitors per restaurant 
mean df air visit wd[ [ 'visitors' , 

' air_ store_ id' , 

'non_working' ]] .copy() .groupby([ 'air_store_id' , 

'non_working' ], 

as index = False ) .mean() 
mean df =mean df.rename( columns 
'visitors mean' }) 

{ 'visitors' : 

# median visitors per restaurant 
median df air visit wd[ [ 'visitors' , 

'air_store_id' , 

'non_working' ]] .copy() .groupby([ 'air_store_id' , 

'non_working' ], 

as index = False ) .median() 
median df =median df.rename( columns 
'visitors median' }) 

# max visitors per restaurant 
max df air visit wd[[ 'visitors' , 

' air_ store_ id' , 

{ 'visitors' : 

'non_working' ]] .copy() .groupby([ 'air_store_id' , 

'non_working' ], 

as index = False ) .max() 



max df =max df.rename( columns 
'visitors max' } ) 

# min visitors per restaurant 

{ 'visitors' : 

min df air visit wd[ [ 'visitors' , 
' air_ store_ id' , 

'non_working' ]] .copy() .groupby([ 'air_store_id' , 

'non_working' ], 

as index = False ) .min() 
min df =min df.rename( columns 
'visitors min' } ) 

{ 'visitors' : 
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# JOIN TABLES INTO TRAINING AND TEST SETS -----------------

# function for combining train/test dataset with additional 
information 
def merge_join(df): 

# add month of visit 
df[ 'month' ] = df[ 'visit_date' ] .apply( lambda x: 

float(str(x) [5 : 7 ])) 

# add weekday and holiday flag 
df = df.join(date info mod.set index( 'calendar_date' ), 

on 'visit date' ) 

# add genre and area name) 
df = df.join(air store info.set index( 'air_store_id' ), 

on = 'air store id' ) - -

# add quantity of same genre in area 
df = pd.merge(df, air_genres area, how = 'left' , 

left on = [ 'air_genre_name' , 
'air_area_name' ], 

right on [ 'air_genre_name' , 
'air area name' ]) - -

# add total quatity of restaurants in area 
df = pd.merge(df, air_area, how = 'left' , 

left_on = [ 'air_area_name' ], 
right on [ 'air_area_name' ]) 
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# add reservation information 
df = pd.merge(df, reserve, how = 'left' , 

left_on = [ 'air_store_id' , 'visit_date' ], 
right on [ 'air_store_id' , 

'visit date' ]) 

# add visitors number meanr medianr max and min per 
ea ch res ta uran t 

df = pd.merge(df, mean df, how = 'left' , 
left on = [ 'air_store_id' , 

'non_working' ], 
right on [ 'air_store_id' , 

'non_working' ]) 

df = pd.merge(df, median df, how = 'left' , 
left on = [ 'air_store_id' , 

'non_working' ], 
right on [ 'air_store_id' , 

'non_working' ]) 

df = pd.merge(df, max df, how = 'left' , 
left on = [ 'air_store_id' , 

'non_working' ], 
right on [ 'air_store_id' , 

'non_working' ]) 

df = pd.merge(df, min df, how = 'left' , 
left on = [ 'air_store_id' , 

'non_working' ], 
right on 

'non_working' ]) 

# change NaN to 0 
df = df.fillna( O) 

return df 

[ 'air_store_id' , 

# combine train/test data with additional information 
air train = air_visit_data.copy() 
X =merge join(air_train) 
X test =merge join(air test) 

# ENCODE STRING FEATURES ----------------------------------



# (one-hot encoding may provide better resultr 
# I preferred to apply labels encoding to avoid high 
dimensional feature space) 

# Weekday 
le_weekday = preprocessing.LabelEncoder() 
le_weekday.fit(X[ 'day_of_week' ]) 
X[ 'day_of_week' ] = le_weekday.transforrn(X[ 'day_of week' ]) 
X_test[ 'day_of_week' ] = 
le weekday.transforrn(X test[ 'day_of_week' ]) 

# Genre name 
le_genre = preprocessing.LabelEncoder() 
le_genre.fit(X[ 'air_genre_name' ]) 
X [ 'air_genre_name' J = 

le_genre.transforrn(X[ 'air_genre_name' ]) 
X_test[ 'air_genre_name' ] = 
le genre.transforrn(X test[ 'air_genre_name' ]) 

# Area name 
le_area = preprocessing.LabelEncoder() 
le area.fit(X[ 'air area name' ]) - -
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X[ 'air area name' ] =le area.transforrn(X[ 'air area name' ]) 
X test[ 'air area name' ] = 

- - -
le area.transforrn(X test[ 'air area name' ]) - -

# id 
le id= preprocessing.LabelEncoder() 
le id.fit(X[ 'air store id' ]) - -

- -

X[ 'air store id' ] =le id.transforrn(X[ 'air store id' ]) - - -
X test[ 'air store id' ] = 

- - -
le id.transforrn(X test[ 'air store id' ]) - -

# SIMULTANEOUS TRANSFORMATION OF TRAIN AND TEST SETS ------

# combine train and test sets 
X all = X.append(X test) 

# date table (includes all dates for training and test 
period) 
dates np.arange(np.datetirne64(X_all.visit_date.rnin()), 

np.datetirne64(X all.visit date.max()) + 
1 , 

datetirne.tirnedelta( days = l )) 
ids X all[ 'air_store_id' ] .unique() 



dates all= dates.tolist()*len(ids) 
ids_all = np.repeat(ids, len(dates.tolist())) .tolist() 
df_all = pd.DataFrarne({ "air_store_id" : ids all, 
"visit date" : dates all}) - -

d f a 11 [ ' visit date ' J 
- -

df all[ 'visit_date' ] .copy() .apply( lambda x: str(x) [: 10 ]) 

# create copy of X_all with data relevant to 'visit_date' 
X dates= X all[ [ 'visit_date' , 'month' , 'day_of_week' , 
'holiday_eve' , 'non_working' ]] .copy() 

# remove duplicates to avoid memory issues 
X dates= X dates.drop duplicates( 'visit_date' ) 

# merge dataframe that represents all dates per each 
restaurant with information about each date 
df to reshape df all.rnerge(X dates, 

how = "left" , 
left_on = 'visit_date' , 
right on = 'visit_date' ) 
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# create copy of X_all with data relevant to 'air store id' 
X stores= X all[[ 'air_store_id' , 'air_genre_name' , 
'air_area_name' , 'latitude' , 

'longitude' , 'genre_in_area' , 
'total_r_in_area' ]] .copy() 

# remove duplicates to avoid memory issues 
X stores= X stores.drop duplicates( 'air_store_id' ) 

# merge dataframe that represents all dates per each 
restaurant with information about each restaurant 
df to reshape df to reshape.rnerge(X stores, 

' air_ store_ id' , 

'air store id' ) - -

how = "left" , 
left on = 

right on 

# merge dataframe that represents all dates per each 
restaurant with inf. about each restaurant per specific 
date 
df to reshape df to reshape.rnerge(X all[[ 'air_store_id' , 
'visit_date' , 'reserve_visitors' , 'visitors_mean' , 

'visitors_median' , 



'visitors_max' , 'visitors_min' , 'visitors' ] J, 
how = "left" , 
left on = 

[ 'air_store_id' , 'visit_date' ], 
right on 

[ 'air_store_id' , 'visit date' ]) 

#separate 'visitors' into output array 
Y_lstrn_df = df_to_reshape[ [ 'visit_date' , 'air_store_id' , 
'visitors' ] J .copy() .fillna( O) 

# take log(y+l) 
Y lstrn df[ 'visitors' ] 

- -

np.loglp(Y lstrn_df[ 'visitors' ] .values) 

# add flag for days when a restaurant was closed 
df_to_reshape[ 'closed_flag' ] = 
np.where(df to reshape[ 'visitors' ] .isnull() & 
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df to reshape[ 'visit_date' ] .isin(X[ 'visit date' ]) .values, 1 , 
0 ) 

#drop 'visitors' and from dataset 
df to reshape= df to reshape.drop( [ 'visitors' ], axis 1 ) 

# fill in NaN values 
df to reshape df to reshape.fillna(- 1 ) 

# list of df to reshape columns without 'air store id' and 
'visit date' 
columns list= [x for x in list(df to reshape.iloc[:, 2 :] )] 

# bound all numerical values between -1 and 1 
#note: to avoid data leakage 'fit' should be made on traid 
data and 'transform' on train and test data 
# in this case all data in test set is taken from train 
set, thus fit/transform on all data 
scaler= preprocessing.MinMaxScaler( feature range=(- 1 , 1 )) 
scaler.fit(df_to_reshape[colurnns list]) 
df_to_reshape[colurnns_list] = 
scaler.transforrn(df to reshape[colurnns list]) 

# SPECIFIC PREPARATION FOR NEURAL NETWORK AND 
ENCODER/DECODER ---------------
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# reshape X into (samples, timesteps, features) 
X all lstm df to reshape.values[:, 2 :] .reshape(len(ids), 

len(dates), 

df to reshape.shape[ l ]-2 ) 

# isolate output for train set and reshape it for time 
series 
Y lstm df 
Y lstm df.loc[Y lstm df[ 'visit date' ] .isin(X[ 'visit date' ]. 
values) & 

Y lstm df[ 'air_store_id' ] .isin(X[ 'air_store_id' ] .values),] 
Y lstm = 
Y_lstm_df.values[:, 2 ] .reshape(len(X[ 'air_store_id' ] .unique( 

) ) ' 

len(X[ 'visit_date' ] .unique()), 
1 ) 

# test dates 
n test dates= len(X test[ 'visit_date' ] .unique()) 

# make additional features for number of visitors in t-1, 
t-2, ... t-7 
t_minus = np.ones([Y lstm.shape[ OJ,Y lstm.shape[ l ], 1 ]) 
for i in range( l , 8 ): 

temp= Y_lstm.copy() 
temp [:, i:, : J = Y _ lstm [:, 0 : -i, : J . copy () 
t minus= np.concatenate( (t_minus[ ... ], temp[ ... ]), 

axis = 2 ) 
t minus= t minus[:, :, 1 :] 
print ("t minus shape" , t_minus.shape) 

# split X_all into training and test data 
X lstm = X all lstm[:, :-n test dates,:] 

- - - - -

X lstm test= X all lstm[:,-n test dates:,:] 

# add t-1, t-2 ... t-7 visitors to feature vector 
X_lstm np.concatenate( (X lstm[ ... ], t_minus[ ... ] ), axis 
2 ) 

# split training set into train and validation sets 
X tr X lstm[:, 39 :-140 , :] 



Y tr= Y lstm[:, 39 :-140 , :] 

X val 
Y val 

X 1 s tm [ : , - 14 0 : , : J 
Y 1 s tm [ : , - 14 0 : , : J 

# ENCODER-DECODER MODEL 

# many thanks to the following resources: 
# https://blog.keras.io/a-ten-minute-introduction-to
sequence-to-sequence-learning-in-keras.html 
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# https://blog.keras.io/building-autoencoders-in-keras.html 
# 
http://cs23ln.stanford.edu/slides/2017/cs23ln_2017_lecturel 
3.pdf 
# https://machinelearningmastery.com/define-encoder
decoder-sequence-sequence-model-neural-machine-translation
keras/ 
# https://github.com/Arturus/kaggle-web-traffic 

# MODEL FOR ENCODER AND DECODER ---------------------------

num_encoder tokens = X_lstm.shape[ 2 ] 
latent dim 64 # to avoid "kernel run out of time" 
situation. I used 256. 

# encoder training 
encoder_inputs = Input( shape = (None , num encoder tokens)) 
encoder = LSTM(latent dim, 

batch input shape = (1 , None , 
num encoder tokens), 

stateful = False , 
return_ sequences = True , 
return state = True , 
recurrent initializer = 'glorot_uniform' ) 

encoder outputs, state_h, state_c = encoder(encoder inputs) 
encoder states= [state h, state c] # 'encoder_outputs' are 
ignored and only states are kept. 

#Decoder trainingr using 'encoder_states' as initial 
state. 
decoder inputs= Input( shape=( None , num encoder tokens)) 



decoder lstrn 1 = LSTM(latent dim, 
- -

nurn encoder tokens), 
batch input shape (1 , None , 

stateful = False , 
return_sequences = True , 
return state = False , 
dropout = 0 . 2 , 
recurrent dropout = 0 . 2 ) # True 

decoder lstrn 2 = LSTM( 32 , # to avoid "kernel run out of 
time" situation. I used 128. 

decoder_outputs, , 

stateful = False , 
return_sequences = True , 
return state = True , 
dropout = 0 . 2 , 
recurrent dropout = 0 . 2 ) 
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decoder lstrn 2(decoder lstrn l(decoder inputs, initial state 
= encoder states)) 
decoder_dense = TirneDistributed(Dense(Y lstrn.shape[ 2 ], 
activation = 'relu' )) 
decoder outputs= decoder dense(decoder outputs) 

# training model 
training_rnodel =Model( [encoder inputs, decoder inputs], 
decoder_outputs) 
training_rnodel.cornpile( optirnizer = 'adam' , loss = 
'mean_squared_error' ) 

# useful for understanding the model architecture 
# training_model.summary() 

# GENERATOR APPLIED TO FEED ENCODER AND DECODER -----------

# generator that randomly creates times series of 39 
consecutive days 
# theses time series has following 3d shape: 829 
restaurants * 39 days * num_features 
def dec_enc_n_days gen(X 3d, Y 3d, length): 

while 1 : 
decoder boundary= X 3d.shape[ l ] - length - 1 

encoder start= np.randorn.randint( O, 



decoder boundary) 
encoder end encoder start + length 

decoder start = encoder start + 1 
decoder end encoder end + 1 

X to cone= X 3d[:, encoder start:encoder end, :] 
Y to cone = Y 3d[:, encoder start:encoder end, :] 

- - - - -
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X to decode= X 3d[:, decoder start:decoder end, :] 
Y decoder= Y 3d[:, decoder start:decoder end, :] 

yield ( [X to cone, 
X to decode J , 

- -

Y decoder) 

# TRAINING 

# Training on X_tr/Y_tr and validate with X val/Y val 
# To perform validation training on validation data should 
be 
# made instead of training on full data set. 
# Then validation check is made on period outside of 
training data 
# (included in code below). 
I I I 

training model.fit generator(dec_enc_n_days_gen(X_tr, Y_tr, 
39) f 

validation data -
dee enc_n_days_gen(X_val, Y_val, 39), 

steps_per_epoch -
X_lstm.shape[O], 

X_val.shape[O], 

I I I 

validation_steps -

verbose = 1, 
epochs = 1) 

# Training on full dataset 
training_rnodel.fit_generator(dec enc n days gen(X lstrn[:, :, 
: J , Y 1 s trn [ : , : , : J , 3 9 ) , 

X lstrn[:,:,:].shape[ OJ, 
steps per epoch 

verbose = 1 , 
epochs = 1 ) 



# PREDICTION FUNCTION 

# function takes 39 days before first prediction day 
(input_ seq) 

101 

# then using encoder to identify hidden states for these 39 
days. 
# Nextr decoder takes hidden states provided by encoder 
# and predicts number of visitors from day 2 to day 40. 
# Day 40 is the first day of target_seq. 

# Predicted value for day 40 is appended to features of day 
41. 
# Then function takes period from day 2 to day 40 and 
repeat the process 
# unil all days in target sequence get their predictions. 

# The output of the function is the vector with predictions 
that has 
# following shape: 820 restaurants * 39 days * 1 predicted 
visitors amount 

def predict_sequence(inf enc, inf dee, input seq, 
Y input_seq, target_seq) : 

# state of input sequence produced by encoder 
state= inf enc.predict(input seq) 

# restrict target sequence to the same shape as 
X lstm test 

target seq target seq[:,:, :X lstrn_test.shape[ 2 ]] 

# create vector that contains y for previous 7 days 
t_rninus_seq = np.concatenate( (Y_input_seq[:,- 1 :, :] , 

input seq[:,- 1 :, X lstrn test.shape[ 2 ]:-1 ]), axis = 2 ) 

# current sequence that is going to be modified each 
iteration of the prediction loop 

current seq input seq.copy() 

# predicting outputs 
output= np.ones([target seq.shape[ OJ, 1 , 1 ]) 
for i in range(target_seq.shape[ l ]): 

# add visitors for previous 7 days into features of 



a new day 
new day_features = 

np.concatenate( (target seq[:,i:i+ l , :] , t minus seq[ ... ]), 
axis = 2 ) 
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# move prediction window one day forward 
current_seq = np.concatenate( (current seq[:, 1 :, :] , 

new day features[:,]), axis = 1 ) 

#predict visitors amount 
pred =inf dec.predict([current seq] +state) 

# update t_minus_seq 
t_minus_seq = np.concatenate( (pred[:,- 1 :, :], 

t minus seq[ ... ]), axis = 2 ) 
t_minus seq= t_minus seq[:,:, :-1 ] 

# update predicitons list 
output= np.concatenate( (output[ ... ], pred[:,-

1 :, :] ) , axis = 1 ) 

# update state 
state= inf enc.predict(current seq) 

return output[:, 1 :, :] 

# INFERENCE ENCODER AND DECODER 

# inference encoder 
encoder model= Model(encoder inputs, encoder states) 

# inference decoder 
decoder_state_input h 
decoder_state_input_c 
decoder_states_inputs 
decoder_state_input c] 
decoder_outputs,_,_ 
decoder lstm 2(decoder 

Input( shape=(latent_dim,)) 
Input( shape=(latent_dim,)) 
[decoder state input h, 

lstm_l(decoder inputs, 

initial state = decoder_states_inputs)) 
decoder_outputs = decoder_dense(decoder outputs) 
decoder model= Model( [decoder inputs] + 
decoder states inputs, 

[decoder outputs]) 
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# VALIDATION ON PERIOD OUTSIDE OF TRAINING DATA 

# should be used for validation after "training_ model" was 
trained on X tr 
I I I 

val list - [] 

for i in range(S): 

start= np.random.randint(O, int(X_val.shape[l]-
X_lstm_test.shape[l]*2)) 

end = start+39 
dee start = end 
dee end = dee start+39 

predictions = predict_sequence(encoder_model, 
decoder_model, 
X_val[:,start:end,:], 
Y_val[:,start:end,:], 

X_val[:,dec_start:dec_end,:]) 
score = 

rmsle(Y_val[:,dec_start:dec_end, :] .reshape(X_val[:,start:en 
d,:] .shape[0]*39), 

predictions.reshape(X_val[: ,start:end, :] .shape[0]*39)) 
val_list.append(score) 

print (np.asarray(val_list) .mean()) 
print (np.asarray(val_list) .std()) 

I I I 

# Predicting test values 
enc dee pred predict sequence(encoder model, 

decoder model, 
X 1 stm [ : , -

X lstm_test.shape[ l ] ., .], 
Y 1 stm [ : , -

X lstm_test.shape[ l ] ., .], 
X lstm test[:,:,:]) 

# Add predicted test values to submission dataset ---------



# Note: it is important to preserve the order of time 
series. 
# Thusr test set will contain all 829 lines in the same 
order as train set. 
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# To make this 'air store id' is taken as in X and not in 
X test (second line of 'test' variable below). 
# Only relevant results will be merged for submission 
dataframe 
test = 
df to reshape.loc[df to reshape[ 'visit_date' ] .isin(X test[ ' 
visit date' ] .values) & 

df_to reshape[ 'air_store_id' ] .isin(X[ 'air_store_id' ] .values 

) ' J 

# reshape predicted values to initial shape 
test_pred =enc dee pred.reshape(test.shape[ OJ, 1 ) 
test_pred exp= np.exp(test_pred) - 1 . 0 
test pred exp[test pred exp< OJ = 0 

#add predictions to dataframe with 'air store id' and 
'visit date' 
test_df_pred =test[ [ 'air_store_id' , 'visit date' ] J .copy() 
test df pred[ 'predicted' ] =test pred exp 

#reverse transform of 'air store id' 
test_df_pred[ 'air_store_id' ] = 
le id.inverse transform(test df pred[ 'air_store id' ]) 

# finalizing submission csv file 
submission df submission lstm.merge(test df pred, 

how = 'left' , 
left on = 

[ 'air_store_id' , 'visit_date' ], 
right on 

[ 'air_store_id' , 'visit date' ]) 

submission df[ 'visitors' ] =submission df[ 'predicted' ] 
submission df = submission_df.drop([ 'air_store_id' , 
'visit_date' , 'predicted' ], axis = 1 ) 
submission df.to csv( 'submission.csv' , index = False ) 



import pandas as pd 
import re 
import nltk 
from nltk.tokenize import word_tokenize 
from nltk.corpus import stopwords 
from nltk.stem.porter import PorterStemmer 
from contextlib import contextmanager 
import time 
from nltk.tokenize import RegexpTokenizer 
from nltk import WordNetLemmatizer 
from multiprocessing import Pool 
from textblob import Word 
from collections import Counter 
import operator 
from keras.preprocessing.sequence import pad sequences 
from keras.preprocessing.text import Tokenizer 
import numpy as np 
from keras.models import Sequential 
from keras.layers import LSTM, Dense, Embedding, Flatten, 
TimeDistributed 
from sklearn.model_selection import train test split 
from nltk.corpus import stopwords 
from keras import metrics 
import itertools 
import keras.utils as ku 
pd.set_option( 'display.max_colwidth' , - 1 ) 
pd.set option( 'display.max_columns' , None ) 

@contextmanager 
def timer(title) 

tO =time.time() 
yield 
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print ("{} - done in {:.Of}s" .format(title, time.time() 
- tO)) 

def read data(nrows=None ): 
return pd.read csv( 'data/medium_articles/articles.csv' , 

nrows =nrows) 

def standardize text(df, text field): 
- -

df [text field] df [text field] . str. replace ( r"http \S+" , 
II II ) 
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df [text field] df[text field] .str.replace( r"http" , 
II II ) 

df [text field] df [text field] . str. replace (r"@\S+" , 
II II ) 

df [text field] df[text field] .str.replace( r"["A-Za-
z]" , II" ) 

df [text field] 
df [text field] 
return df 

df [text_field] .str.replace (r"@" , "at" ) 
df[text field] .str.lower() 

def tokenization(df, text field): 
tokenizer = RegexpTokenizer( r'\w+' ) 
df[text_field] = df[text field] .astype( 'str' ) 
df [text field] = 

df [text_field] .apply(tokenizer.tokenize) 
# stop_words = stopwords.words('english') 
# df[field] = df[field].apply(lambda words: [word for 

word in words if word not in stop_words]) 
return df 

def lernrnatization(df, field): 
labeling_field = 'labels_%s' % field 
df [field] = df [field] .apply( lambda x: 

[Word(word) .lernrnatize() for word in x]) 
return df 

def get_float_sequence(df, field, voe): 
word indeces = {word: index for index, word in 

enurnerate (voc.keys())} 
df [field] = df [field] .apply( lambda seq: 

[word indeces[word] for word in seq]) 
return df 

def rnake_sequences(df, labeler, field): 
labeling_field = 'label_%s' % field 
df [labeling_field] = df [field] .apply( lambda x: 

[labeler[word] for word in x]) 
return df, labeling field 

def padding(df, field, max sequence len): 



df [field] = df [field] .apply( lambda x: 
np.array(pad_sequences( [x], maxlen=max sequence len, 
padding= 'pre' )) [ OJ) 

return df 

def sequences cutting(df, field, num): 
df[field] = df[field] .apply( lambda x: x[:num]) 
return df 

def create model(voc size, seq len): 
model= Sequential() 
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# mask zero hides zero values in the padded sequencer 
but we still need a using padding method. This parameter 
dont use before Flatten layer 

model.add(Embedding( input dim=voc size, output dim= lOO , 
input_length=seq_len)) 

model.add(LSTM( 128 , return sequences =True )) 
model.add(LSTM( 128 )) 
#model.add(Flatten()) 
model.add(Dense(voc size, activation= 'softmax' )) 
print (model.summary()) 
return model 

def lists concat(row): 
return np.concatenate( (row[ 'text' ], row[ 'title' ])) 

def generate_sequences(df, seq len text, seq len title, 
total words): 

df[ 'text' ] df[[ 'text' , 'title' ]] .apply(lists concat, 
axis = l ) 

predictors [] 
labels = [ J 
for index, row in df.iterrows(): 

for i in range (seq len title) 
sequence = 

row [ ' text ' ] [ : seq 1 en text+ i + 1 ] . to 1 i st ( ) 
sequence= pad_sequences( [sequence], 

maxlen=seq len_text+seq_len_title, padding= 'pre' ) [ OJ 
label= ku.to_categorical(sequence[- 1 ], 

num classes=total words) .tolist() 
predictors.append(sequence[:- 1 ] .tolist()) 



labels.append(label) 
return predictors, labels 

with timer( 'Reading the dataframe' ): 
df = read data () 

with timer( 'Standardizing the dataset' ) 
df =standardize text(df, 'text' ) 
df =standardize text(df, 'title' ) 

with timer( 'Make tokens' ): 
df = tokenization(df, 'text' ) 
df = tokenization(df, 'title' ) 

with timer ( 'Making lemmas ' ) 
df = lemmatization(df, 'text' ) 
df = lemmatization(df, 'title' ) 

with timer( 'Text sequences cutting' ) 
df = sequences_cutting(df, 'text' , 1000 ) 

with timer( 'Creation vocabulary' ) 
words= df[ 'text' ] .sum() 
words+= df[ 'title' ] .sum() 
voe= Counter(words) 

with timer( 'Making sequences of float via sequences of 
words using vocabulary' ): 

df = get_float_sequence(df, 'text' , voe) 
df = get_float_sequence(df, 'title' , voe) 

with timer( 'Sequences padding by zeros' ): 
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seq_len_text = df[ 'text' ] .apply( lambda x: len (x)) .max() 
seq_len_title = df[ 'title' ] .apply( lambda x: 

len (x)) .max () 
#df = padding(dfr 'text'r seq_len_text) 
#df = padding(dfr 'title, r seq len title) 

with timer( 'Generate sequences' ): 
predictors, labels= generate_sequences(df, 

seq_len_text, seq_len_title, len (voc)) 
with timer( 'Creation and fitting of the model' ): 

x_train, x_test, y_train, y test 
train test split(predictors, 

labels, 

test size=0 . 1 , 

random state=3 ) 
x_train, y_train, x_test, y_test = np.array(x_train), 

np.array(y train), np.array(x test), np.array(y test) 



model= create rnodel( voc size=len (voc), 
- -

seq len=seq_len_text + seq_len_title - 1 ) 
rnodel.cornpile( loss= 'categorical_crossentropy' , 

optirnizer= 'adam' , rnetrics =[ 'categorical_accuracy' ]) 
rnodel.fit(x_train, y_train, 

epochs =5 , shuffle=True , verbose= l , 
validation data=(x test, y test)) 
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