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Streszczenie

Praca ta prezentuje wybrane metody ekstrakcji informacji od strony teore-
tycznej oraz praktycznej. Czynności wydobywania informacji sprowadzają
się do przeprowadzenia na dokumencie wejściowym algorytmu Rozpoznawa-
nia typów obiektów, a następnie wytypowaniu informacji, kierując się wyni-
kami klasyfikacji słów. Do opisanych i porównanych w tej pracy algorytmów
należą Maszyna Wektorów Nośnych z liniową oraz radialną funkcją jądra,
model liniowy Warunkowych pól losowych oraz Sparowany model Warunko-
wych pól losowych. Przedmiotem analizy algorytmów eksploracji wiedzy są
domowe strony WWW konferencji naukowych oraz najważniejsze informacje
zamieszczone na nich. Wydobywane informacje to nazwa konferencji nauko-
wej oraz jest skrót, miejsce oraz czas trwania wydarzenia, daty przyjęcia
dokumentów, ogłoszenia przyjętych prac oraz termin przekazania ostatecz-
nej wersji pracy. Zbiór treningowy oraz testowy przygotowałem samodziel-
nie pobierając strony z sieci WWW oraz oznaczając je według zbiorczych in-
formacji zawartych na portalu WikiCfp będącym indeksem zbliżających się
konferencji naukowych.

Słowa kluczowe: eksploracja danych, ekstrakcja informacji, rozpoznawanie
typów obiektów, klasyfikacja, maszyna wektorów nośnych, warunkowe pola
losowe.

Abstract

Title: Information extraction from textual Web sources

This work presents theoretically and practically selected methods of infor-
mation extraction. Getting extracting information comes down to perform Na-
med entity recognition algorithm on the input document, then the designation
of final information, guided by the results of the classification of words. Those
algorithms described and compared in this work include Support vector ma-
chine with linear and radial kernel function, the linear model of Conditional
random fields and so-called Paired model of Conditional random fields. The
issue of the analysis of knowledge exploration algotithms are WWW home
pages of scientific conferences and important information posted on them.
Abstracted information is the name of a scientific conference and its shortcut,
place and duration of the event, the date of acceptance of documents, the
date of announcement of accepted works and the date of transfer of the final
version of a work. I prepared myself training and testing set by downloading
pages from the Web and marking them under the bulk information contained
in the WikiCfp portal being an upcoming conference index.

Key words: data mining, information extraction, named entity recognition,
classification, support vector machine, conditional random fields.
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2.1. Własności wektorów nośnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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3.1.3. Ukryty łańcuch Markova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.4. Model generatywny a model dyskryminatywny. . . . . . . . . . . 20
3.1.5. Modele grafowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.2. Warunkowe pola losowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2.1. Liniowy CRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.3. Trenowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3.1. Inferencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4. Charakterystyka zbioru danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.1. Zbieranie danych treningowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.1.1. Metoda oznaczenia dokumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.2. Oznaczenie stron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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1. Wstęp.

Ekstrakcja informacji Ekstrakcja informacji (ang. Information Extraction,
IE) jest gałęzią szerszej dziedziny nauki Eksploracji danych. Jest to dys-
cyplina, której zadaniem jest automatyczne wydobywanie ustalonych in-
formacji z nieustrukturyzowanych danych. Pojęcie nieustrukturyzowanych
danych odnosi się do danych, które nie mają predefiniowanego formatu lub
szablonu treści. Zadania ekstrakcji informacji mogą być wykonywane na
zróżnicowanych danych i za pomocą wielu algorytmów sztucznej inteligen-
cji. Każde zadanie IE powinno mieć jednak dobrze zdefiniowaną dziedzinę
informacji wyjściowych czyli szukanych. Dobrze opisane dane można zapi-
sać do repozytorium wiedzy, którym najczęściej jest baza danych. Następnie
można przeprowadzać inne operacje Eksploracji Danych na zdobytej wiedzy.
Repozytoria wiedzy mogą służyć do generowania odpowiedzi na zapytania w
celu odkrycia dodatkowej wiedzy ukrytej w zależnościach między informa-
cjami. Te czynności należą do domeny odkrywania wiedzy z baz danych
(ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD) [53] [57].

Do głównych zadań ekstrakcji informacji ze źródeł tekstowych należą:
— Ekstrakcja obiektów nazwanych (ang. Named entity extraction [46]. To

zadanie zawiera w sobie podzadania:
— Rozpoznawanie typów obiektów (ang. Named entity recognition, NER)

[38]. Do tego działu należą zadania rozpoznania konkretnych jedno-
stek informacji najczęściej w danych tekstowych.

— Wyznaczanie koreferncji (ang. Coreference Resolution) polega na de-
tekcji koreferencji i anafor w jednostkach tekstu. Na przykład nazwy
„Dynamic Languages Symposium” i „DLS” w tekście odnoszą się do
tego samego obiektu konferencji.

— Odkrywanie relacji [48]. To zadanie polega na odkrywaniu relacji
między obiektami. Taką relacją może być szablon ZDARZENIE jest
organizowane w MIEJSCE dopasowany do tekstu „The conference will
be held in USA, Toronto”.

— Ekstrakcja informacji z pół-ustrukturalizowanych danych (ang.
Semi-structured information extraction) [21]. Tego typu dane są danymi
w pełni ustrukturalizowanymi, ale bez podanego z góry formatu danych.
Do tych danych zaliczają się tabele w dokumentach tekstowych czy też
komentarze na forach internetowych, którym można przypisać autora i
inne informacje.

— Analiza językowa i słownictwa (ang. Language and vocabulary analysis)
[23]. Ten aspekt IE zajmuje się znajdowaniem pojęć znaczących dla
korpusu dokumentów, albo też analizą gramatyczną tekstu.
Wymienione zadania najczęściej wymagają czynności na tekstach pisa-

nych przez człowieka. Przetwarzanie takich danych wymaga najczęściej
użycia różnych środków Przetwarzania języka naturalnego (ang. Natural
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language processing, NLP) [23]. NLP jest to interdyscyplinarna dziedzina ko-
rzystająca z rozwiązań sztucznej inteligencji w problemach językoznawstwa.
Zajmuje się automatyzacją analizy, transformacji, generowania, tłumacze-
nia i rozumienia języka naturalnego przez program komputerowy.

W mojej pracy skupiłem się na wydobywaniu informacji ze stron domo-
wych konferencji naukowych. Strona internetowa HTML jest niewątpliwie
dokumentem tekstowym. Ten rodzaj dokumentu nie przechowuje niestety
zawartych informacji w sposób strukturalny. Znajdują się w nim znaczniki
HTML opisujące strukturę strony lecz nie zawiera bardziej szczegółowych
metainformacji oznaczających istotne informacje. Jeżeli w treści strony
znajdziemy datę rozpoczęcia konferencji, to nie będzie ona jawnie i jed-
noznacznie zaznaczona. Dopiero znając kontekst wystąpienia daty można
określić jej znaczenie. Niektóre dane, znajdujące się na przykład w tabelce,
wypisane są półstrukturalnie. Jednakże każda witryna konferencji posiada
swój format przedstawiania danych w tabelce, więc i ta wiedza niewiele po-
może.

W mojej pracy zajmowałem się wydobywaniem takich informacji jak na-
zwa konferencji, jej umiejscowienie, czas trwania, czy inne ważne dla kon-
ferencji daty. Jest to zadanie Rozpoznawania typów obiektów. Dokumen-
tem wejściowym jest witryna konferencji naukowej, a wydobywanym, jed-
nostkowym obiektem jest każda informacja z podanych powyżej. Do tej
pory spotkałem się z jedną opisaną pracą na temat ekstrakcji informacji
ze stron domowych konferencji [49]. Praca ta zawierała porównanie popu-
larnych metod klasyfikacji: Naiwny klasyfikator Bayesa, Drzewo decyzyjne,
Maszyna wektorów nośnych dla problemu ekstrakcji informacji. Ja porów-
nałem w swojej pracy właściwości Maszyny wektorów nośnych z różnymi
modelami Warunkowych losowych pól, które są szeroko używane w zada-
niach Rozpoznawania typów obiektów. Dodatkowo, przygotowałem zestawy
różnych cech i atrybutów słów korzystając także z wiedzy zawartej w struk-
turze strony HTML. Praca [32] prezentuje swoje podejście do ekstrakcji in-
formacji ze stron domowych ludzi nauki. Jest to bardzo podobne zadanie
do wydobywania informacji ze stron konferencji naukowych. Autorzy wy-
korzystali w tej pracy Drzewiaste warunkowe losowe pola [31]. Struktura
tego modelu potrafi się dopasować do hierarchicznej struktury zamieszczo-
nych informacji w dokumencie HTML. W mojej pracy skorzystałem jednak
z innego rozwiązania, z modelu Przeskokowych warunkowych pól losowych.
Jego przydatne właściwości w ekstrakcji powtarzających się informacji w
tekście zostały odkryte w pracach [43] i [17].

Cel pracy. Głównym celem pracy było utworzenie klasyfikatora będącego
zdolnym do ekstrakcji ustalonych informacji ze stron domowych konferen-
cji naukowych. Intencjonalnie był używany tylko jeden klasyfikator lecz
przygotowałem i porównałem dwa modele klasyfikatora: Maszyna Wektorów
Nośnych (SVM) i Warunkowe Pola Losowe (CRF).

Jako zbiór treningowy i testowy użyłem prawdziwe strony domowe kon-
ferencji naukowych. Nie powinien być on zbyt mały, powinien przekraczać
wartość 500 witryn, by mógł wystarczająco odzwierciedlić rzeczywistość.



1. Wstęp. 3

Zbadałem także, która reprezentacja słowa w dokumencie jest najbar-
dziej odpowiednia. Do wyznaczenia cech słów dokumentów stron WWW ko-
rzystałem z wielu metod Przetwarzania Języka Naturalnego (NLP) i operacji
analizy zawartości strony WWW.

Struktura pracy Praca została podzielona na cztery główne części: wyja-
śnienie działania wykorzystanych algorytmów, opis specyfiki przedmiotu
analizy, praktyczne wykonanie zadania i badania uzyskanych rozwiązań.

Rozdział drugi zawiera opis teoretyczny Maszyny wektorów nośnych.
Rozdział trzeci rozpoczyna się od wprowadzenia do podstaw modeli genera-
tywnych i dyskryminujących. Rozwinięciem tego rozdziału jest wyjaśnienie
działania Warunkowych pól losowych oraz definiowania struktur grafowych
modelu klasyfikacji. Opisy algorytmów zawierają wyprowadzenia najważ-
niejszych wzorów oraz wytłumaczenie ich postaci.

Rozdział czwarty zawiera charakterystykę domowych witryn interneto-
wych różnych konferencji naukowych. Podane zostały statyczne dane na
temat cech stron zbioru treningowego. Na końcu rozdziału opisałem roz-
wiązanie zadania utworzenia i oznaczenia zbioru treningowo-testowego. Po-
dałem także opis cech witryn WWW rozłożonych do pojedynczych dokumen-
tów oraz słów. Ta część jest już częścią rozwiązania praktycznego, ponieważ
stanowi opis użytych do klasyfikacji atrybutów.

Kolejny, piąty rozdział zawiera metodologię tworzenia klasyfikatora eks-
trakcji informacji. Rozdział ten traktuje o podziale dokumentu na słowa,
przygotowaniu atrybutów słów, nauce modelu oraz inferencji. Istotną czę-
ścią tego rozdziału jest praktyczny opis użytych modeli, w szczególności
zaproponowany Sparowany model warunkowych pól losowych. Szósty roz-
dział prezentuje wymagania projektowe oraz implementację aplikacji wraz
jej podstawowymi interfejsami.

Część badawcza opisuje wykorzystanie zaprojektowanych narzędzi na
utworzonym zbiorze testowym oraz przedstawia analizę badań.



2. Maszyna Wektorów Nośnych.

Pierwszym modelem, który wykorzystałem do ekstrakcji informacji jest
Maszyna Wektorów Nośnych (SVM, ang. Support Vector Machines). Zaim-
plementowałem metodę opartą na tym modelu głównie ze względu na chęć
porównania dwóch popularnych podejść ekstrakcji informacji z danych tek-
stowych. W ramach badań chciałbym porównać tę metodę z klasyfikatorem
Warunkowych Pól Losowych. Uważa się, że Maszyna Wektorów Nośnych
jest klasyfikatorem, bardzo dobrze sprawdza się w rozpoznawaniu wzor-
ców [40]. Chciałem sprawdzić czy poradzi sobie również dobrze z danymi
sekwencyjnymi, którymi jest tekst. W praktycznym podejściu, wybrałbym
najbardziej prawidłową według mnie metodę już na poziomie projektowania
systemu. W tym rozdziale przedstawiłem matematyczny opis działania i
budowy klasyfikatora Maszyny Wektorów Nośnych. Jest to dosyć szczegó-
łowy opis, ale nie wyczerpujący. Podczas pisania tego rozdziału korzystałem
z pozycji [36] [25] [15]. Po więcej wiedzy z tej dziedziny odsyłam do tych
publikacji oraz [37] [20] [40].

2.1. Własności Maszyny wektorów nośnych.

Maszyna wektorów nośnych (ang. Support Vecor Machine) jest liniowym
klasyfikatorem z pożądanymi własnościami. By wyjaśnić jak ona działa, roz-
pocznę od przykładu podziału obiektów o rozłącznych cechach na dwie klasy
- prosty przykład klasyfikacji. W tym kontekście główna idea działania Ma-
szyny wektorów nośnych polega na skonstruowaniu hiperpłaszczyzny roz-
dzielającej obiekty w D wymiarowej przestrzeni ich cech. Owa płaszczyzna
jest swoistego rodzaju klasyfikatorem określającym przynależność obiektów
do klas, w zależności od tego, po której stronie hiperpłaszczyzny znajdują
się.

Formalizacja problemu.

Mamy N krotek trenujących składających się z par obiektów {(xi, yi)}Ni=1.
Xi jest wektorem w przestrzeni D wymiarowej. Jest to przykład uczący,
który jest przedmiotem klasyfikacji. Yi określa natomiast klasę obiektu kla-
syfikacji ze swojej pary. Nauczony model ma za zadanie odgadnąć tę wartość
na podstawie atrybutów przykładu. Dla klasycznego przypadku, gdzie klasy
są dwie, przyjmuje się, że identyfikatory im odpowiadające posiadają jedną
z wartości (−1, 1) [25].

2.1.1. Separowalność liniowa.

Podejście algorytmu SVM polega na znalezieniu granicy decyzyjnej mię-
dzy klasami y. Granicą tą jest hiperpłaszczyzna H w przestrzeni wektorów
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x. Hiperpłaszczyzna ta ma postać:

g(x) = wTx+ b (2.1)

i przyjmuje wartości:  g(xi) > 0, dla yi = +1

g(xi) < 0, dla yi = −1
(2.2)

Jeśli istnieje funkcja spełniającą powyższe ograniczenia, to znaczy, że klasy
są liniowo rozdzielne. Niestety nie zawsze ten warunek jest spełniony, ale
są sposoby jak sobie z tym radzić. Na razie nie zagłębiam się jednak w ten
przypadek.

Margines granicy.

Jeżeli klasy są separowalne liniowo, to istnieje nieskończenie wiele hiper-
płaszczyzn separujących. To stwierdzenie obrazuje zamieszczony rysunek
2.1. Ważnym pytaniem, na które należy odpowiedzieć, jest którą granicę

Rysunek 2.1: Granice funkcji separującej prawidłowo rozdzielające zbiory
danych.

wybrać? Odpowiedzią na to pytanie jest wybór hiperpłaszczyzny najbardziej
oddalonej od dwóch najbliższych do niej i o innych klasach punktów ze
zbioru uczącego. Odległość tych punktów zrzutowana na wektor normalny
hiperpłaszczyzny jest nazywana marginesem granicy. Inaczej jest to dystans
między hiperpłaszczyznami otrzymanymi przez równoległe przesunięcie hi-
perpłaszczyzny H aż do napotkania punktów z obydwu klas. Na rysunku 2.2
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Rysunek 2.2: Marginesy funkcji separujących.

jest pokazany przykład marginesów różnych funkcji granicznych. Margines
powinien być więc jak największy. Niewielka zmiana kierunku granicy z wą-
skim marginesem może powodować dużą zmianę klasyfikacji. Klasyfikator
z szerokim marginesem jest także bardziej odporny na przeuczenie. Posiada
lepsze zdolności generalizacyjne, czyli lepiej radzi sobie z nowymi przykła-
dami. Dokładne i matematyczne wyjaśnienie dlaczego szerokość marginesu
powinna być maksymalizowana można znaleźć w [52]. Uczenie klasyfikatora
sprowadza się więc do znalezienia hiperpłaszczyzny H i dwóch równoległych
i równo odległych od niej hiperpłaszczyzn:

H1 : y = w ∗ a− b = −1

H2 : y = w ∗ a− b = +1
(2.3)

Hiperpłaszczyzny H1 i H1 są maksymalnie od siebie odległe, a żaden przy-
kładowy punkt nie może znajdować się między nimi. Wynika z tego, że
na każdej z hiperpłaszczyzn H1, H2, znajduje się przynajmniej jeden punkt.
Punkty leżące na tych hiperpłaszczyznach nazywane są wektorami nośnymi.
Na nich oparty jest margines granicy decyzyjnej (stąd wzięła się nazwa algo-
rytmu, Maszyna Wektorów Nośnych). Maksymalizacja szerokości marginesu
równa się minimalizacji długości wektora prostopadłego bądź normalnego
do granicy decyzyjnej. Dla dalszej wygody w późniejszych przekształceniach
matematycznych zadanie to zapisuje się w kwadracie odległości:

min
‖w‖2

2
(2.4)
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Przykład 2.1.1. Podstawowy przykład przedstawia problem binarnej kla-
syfikacji i jest zobrazowany na rysunku 2.3. Należy rozdzielić krzyżyki
od kwadratów. Należy znaleźć taką granicę decyzyjną, aby jej margines,
czyli odległość między prostymi H1 i H2 była maksymalna. Odległość mię-
dzy dwoma równoległymi prostymi można obliczyć rzutując dwa punkty z
przeciwległych granic marginesu na wektor jednostkowy funkcji granicy de-
cyzyjnej w/ ‖w‖. Optymalna hiperpłaszczyzna, w tym wypadku prosta jest
prostopadła do najkrótszej linii łączącej dwa wypukłe wielokąty utworzone
na wierzchołkach punktów jednej z klas i przecina się z tą linią w jej środku.
Przerywanymi liniami zaznaczone są granice marginesu hiperpłaszczyzny
H1 i H2. W danym przykładzie wzór funkcji granicy decyzyjnej jest równy:
g(x) : x1

5
− x2

5
= 0. Czynnik b jest równy 0. Wzory na proste H1 i H2 mają

postać odpowiednio H1 (x) = x1
5
− x2

5
= −1 i H2 (x) = x1

5
− x2

5
= 1. Zostały odpo-

wiednio przeskalowane, aby miały postać taką jak w 2.3. Wtedy odległość
między tymi prostymi wynosi 2/ ‖w‖, czyli 5

√
2. Jest to maksymalna możliwa

odległość dla tego przykładu.

Rysunek 2.3: Maksymalny margines funkcji separującej.

Jak już pisałem, zachowany musi być warunek, że każdy punkt uczący
znajduje się poza marginesem, po stronie swojej klasy:

yi(w ∗ xi)− 1 ≥ 0, i = 1, 2, ..., N (2.5)

Jest to klasyczny problem optymalizacji kwadratowej przy zachowaniu ogra-
niczeń zdefiniowanych nierównościami liniowymi (2.5). Taki problem opty-
malizacyjny jest rozwiązywany metodą mnożników Lagrange’a. Można go
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zapisać w następujący sposób:

L(w, b, α) =
1

2
wTw −

N∑
i=1

αi
{
yi
[
wTxi + b

]
− 1
}

(2.6)

Współczynniki αi są mnożnikami Lagrange’a. Są przypisywane do każdego
ograniczenia. Rozwiązaniem optymalnym funkcji Lagrange’a L jest jej mi-
nimum. Należy więc minimalizować współczynniki w i b oraz maksymalizo-
wać parametry αi, które muszą być nieujemne. Mając na uwadze powyż-
sze stwierdzenia, możemy zróżniczkować funkcję L po argumentach w i b i
przyrównać te pochodne do zera, konsekwencją czego dostajemy istotne w
późniejszych obliczeniach warunki Karush-Kuhn-Tuckera (KKT) [37]

∂L

∂w
= 0⇒ w =

N∑
i=1

αiyixi (2.7)

∂L

∂b
= 0⇒

N∑
i=1

αiyi = 0 (2.8)

Podstawiając wartości z 2.7 i 2.8 do 2.6 otrzymujemy funkcję zależną tylko
na parametrach αi, którą należy maksymalizować:

Ld ≡
N∑
i=1

αi − 1
2

N∑
i,j

αiαjyiyjxi
Txj, ∀i : αi ≥ 0,

N∑
i=1

αiyi = 0

≡
N∑
i=1

αi − 1
2

N∑
i,j

αiHijαj

(2.9)

przy czym:
Hij ≡ yiyjx

T
i xj (2.10)

Warto zauważyć, że liczba nieznanych zmiennych jest równa liczbie próbek
trenujących. Powyższe równanie można zapisać w formie macierzowej:

Ld = fTα− 0.5αTHα ,

yTα = 0 ,

αi ≥ 0, ∀i ∈ 1, 2, ..., N

(2.11)

gdzie α = [α1, α2, ..., αN ]T , H jest Hesjanem problemu, a f jest wektorem
jednostkowym o długości N .

Funkcja L jest kwadratową funkcją wielu zmiennych podlegających li-
niowymi ograniczeniami tych zmiennych. Do rozwiązania powyższego za-
dania można użyć dowolnej metody programowania kwadratowego (ang.
Quadratic Programming Solver, QP Solver). Obecnie wymyślono algorytmy
specjalnie dla tego zadania, które są efektywniejsze od podstawowych me-
tod. Wśród nich jest bardzo popularna metoda SMO (ang. Sequential Mini-
mal Optimization), bądź jej modyfikacje ( [40]). Zagadnienie rozwiązywania
równań kwadratowych z ograniczeniami liniowymi jest osobnym tematem
i nie zostanie tutaj opisane. Chętnych zgłębienia tej wiedzy odsyłam do
publikacji [14].
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Po zastosowaniu metody programowania matematycznego otrzymuje się
wartości parametrów α. Po podstawieniu ich wartości do równania 2.7
można wyliczyć wektor w. Jeśli punkt spełnia równanie 2.7, to jest on wek-
torem nośnym. Rozwiązanie posiada przynajmniej dwa wektory nośne, po
jednym z każdej klasy. Podstawiając jeden z nich do funkcji granicy sepa-
rującej wiadomo, że bezwzględna wartość jej będzie równa 1. Po pewnych
przekształceniach tego równania można uzyskać wartość parametru b:

yi (xi ∗ w + b) = 1

yi

(∑
j∈S

αjyjxj ∗ xi + b

)
= 1

y2
i

(∑
j∈S

αjyjxj ∗ xi + b

)
= yi, y2

i = 1

b = yi −
∑
j∈S

αjyjxj ∗ xi

(2.12)

Zbiór S jest zbiorem wszystkich wektorów wspierających, ponieważ po tre-
ningu parametry αi są większe od zera tylko dla takich punktów. Wynika
to wprost z przytoczonych wzorów. Punkty nie będące wektorami wspiera-
jącymi mogą być pominięte (ich αi jest równe 0), a granica decyzyjna nie
ulegnie zmianie. Aby zaklasyfikować nowy punkt do jednej z klas, wystar-
czy podstawić jego współrzędne do funkcji granicy separującej. W zależności
od tego czy wynik podstawienia będzie ujemny czy dodatni, punkt trafi do
zbioru klasy −1 lub 1.

2.1.2. Brak separowalności liniowej

Powyższe równania są prawdziwe, gdy jest zapewniona rozdzielność klas.
W rzeczywistych przypadkach niestety rzadko kiedy to założenie jest speł-
nione. Dane często są w dużej mierze losowe. Przykłady bywają także
zwyczajnie nieprawidłowo sklasyfikowane w trakcie oznaczania ręcznego.
Równanie yi [w ∗ xi + b] ≥ 1, i = 1, ..., N nie jest już spełnione. Jeśli problem
nie jest separowalny liniowo, wzory trzeba zmodyfikować, aby dopuszczały
błędną klasyfikację. Dotychczasowy margines granicy decyzyjnej musi być
łagodny. Znaczy to, że wewnątrz niego mogą znajdować się punkty i mogą
być po nieprawidłowej stronie hiperpłaszczyzny rozdzielającej. Rozrysowuje
się plan, w którym należy znaleźć taki margines, który z jednej strony powi-
nien być jak najszerszy, a z drugiej strony, kara za punkty po nieprawidło-
wej stronie granicy decyzyjnej powinna być jak najmniejsza. Wprowadza się
więc dodatkowy element, który określa całkowitą karę za źle sklasyfikowane
przykłady:

min
‖w2‖

2
+ C

N∑
i=1

ξi (2.13)

Parametr C określa stopień kompromisu między szerokością marginesu, a
liczbą błędnie posegregowanych przykładów. Im C jest większe, tym kara za
błędy jest większa, a co za tym idzie margines mniejszy. Analogiczna pra-
widłowość występuje w sytuacji odwrotnej. C równe nieskończoność ozna-
czałoby konieczność bezbłędnej klasyfikacji. Zbiór ξi, i = 1, 2, ..., N składa
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się z nieujemnych zmiennych, każda przypisana do przykładu trenującego
o tym samym indeksie. Ich wartości są wyliczane podczas fazy uczenia.
Zmienne te można określić jako odległości punktów po złej stronie margi-
nesu od prawidłowej strony marginesu dla tego punktu. Dlatego też należy
je uwzględnić także w nierównościach opisujących marginesy:

xi ∗ w + b ≥ +1− ξi dla yi = +1 (2.14)

xi ∗ w + b ≤ −1 + ξi dla yi = −1 (2.15)

∀i : ξi ≥ 0 (2.16)

Określając ponownie Lagrangian, który musimy minimalizować względem
w, b i ξi oraz maksymalizować w odniesieniu do α otrzymujemy:

L ≡ 1

2
‖w‖2 + C

N∑
i=1

ξi −
N∑
i=1

αi [yi (xi · w + b)− 1 + ξi]−
N∑
i=1

µiξi (2.17)

Różniczkując tę funkcję po w, b i ξi i przyrównując do zera otrzymujemy
warunki KKT:

∂L

∂w
= 0⇒ w =

N∑
i=1

αiyixi (2.18)

∂L

∂b
= 0⇒

N∑
i=1

αiyi = 0 (2.19)

∂L

∂ξi
= 0⇒ C = αi + µi (2.20)

Podstawiając te równania do 2.17 otrzymujemy takie samo równanie jak w
wersji separowalnej 2.9 lub 2.11. Dlatego należy znaleźć:

max
α

[
N∑
i=1

αi −
1

2
αTHα

]
, ∀i : 0 ≤ αi ≤ C i

N∑
i=1

αiyi = 0 (2.21)

Z uwagi na 2.20 i warunku ∀i : µi ≥ 0 parametry αi są ograniczone warto-
ściami do C.

Współczynnik b jest liczony tak samo jak w problemie z próbą treningową
separowalną liniowo 2.12. Stała C nie jest wyliczana automatycznie. Można
ją wybrać techniką kroswalidacji połączoną z przeszukiwaniem siatki (ang.
grid search) [12]. Kroswalidacja jest metodą wyboru najlepszego rozwią-
zania. Polega na podziale zbioru treningowego na podzbiory i iteracyjnym
trenowaniu modelu na tych podzbiorach. W każdej iteracji mniejsza część
podzbiorów staje się zbiorem testowym, na którym sprawdzana jest aktu-
alna dokładność klasyfikatora. Reszta podzbiorów staje się zbiorem trenin-
gowym, na którym uczony jest klasyfikator. Iteracji może być tyle, ile jest
różnych kombinacji zbiorów treningowych i testowych. Porównania różnych
stałych C można dokonać ustalając przed każdym uczeniem inną wartość
tej stałej.
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2.1.3. Nieliniowe Maszyny Wektorów Nośnych

Liniowe klasyfikatory prezentowane w poprzednich sekcjach są bardzo
ograniczone. Dane z różnych klas często są rozłożone nieregularnie, ale
można by rozdzielić je granicą nieliniową. Teoria Maszyn Wektorów Nośnych
umożliwia tworzenie takich nieliniowych hiperpłaszczyzn rozdzielających,
dzięki czemu wiele problemów może być o wiele lepiej klasyfikowanych.

Nieliniowość granicy jest osiągana poprzez przeniesienie przykładów do
przestrzeni o (z reguły) większej liczbie wymiarów niż oryginalnie. Odpo-
wiednio przemapowany problem jest już separowalny liniowo i może być roz-
wiązany standardową procedurą. Teoretycznie, dla każdego zbioru danych
można znaleźć mapowanie, dzięki któremu problem stanie się rozdzielny
liniowo w nowej przestrzeni, która może być w skrajnych przypadkach nie-
skończenie wymiarowa [27]. Jeśli po zastosowaniu najlepszego znalezionego
przekształcenia problem dalej nie jest separowalny liniowo, można wciąż
zastosować algorytm z miękkim marginesem. Wyniki uczenia powinny i
tak być lepsze niż pierwotnie. W matematycznym zapisie, przekształceniem
wektora wejściowego jest funkcja mapująca punkt n-wymiarowy do nowej
przestrzeni m-wymiarowej:

x ∈ Rn → φ(x) = [φ1(x), φ2(x), ..., φm(x)]T ∈ Rm (2.22)

Mapowanie to jest ustalane przez projektanta systemu przed początkiem
procesu uczenia. Po tej zamianie wszystkie wzory z poprzednich sekcji są
dalej używane. Należy jedynie zastąpić mnożenia wektorów wejściowych xi ∗
xj ich odpowiednikami φ(xi) ∗ φ(xj). W szczególności, hesjan 2.10 przyjmuje
teraz wartość:

Hij = yiyjφ(xi)φ(xj) (2.23)

Z mapowaniem punktów x wiąże się jednak problem, bez rozwiązania
którego opisywane w tej sekcji podejście nie będzie praktycznie użyteczne.
Obliczenie skalarnego produktu φ(xi)φ(xj) może być zbyt kosztowna oblicze-
niowo, jeśli liczba wymiarów po przekształceniu wzrośnie za bardzo. Obli-
czenie każdej współrzędnej nowego wymiaru może się wiązać z dużą liczbą
dodatkowych operacji mnożenia i dodawania. Problem ten jest unikany za
pomocą tak zwanego triku jądra (ang. kernel trick). Polega on na zastąpienie
skalarnych produktów danych wejściowych φ(xi)∗φ(xj) równoważną funkcją
jądra:

K(xi, xj) = φ(xi)φ(xj) (2.24)

Funkcje jądra posiadają bardziej skompresowany zapis w porównaniu do
czynników φ(xi). Iloczyny przekształceń punktów wejściowych można za-
stąpić więc odpowiadającą im funkcją jądra:

Hij = yiyjK(xi, xj) (2.25)

Dzięki temu unika się bezpośredniego liczenia współczynników φ(xi). Ich ilo-
czyn skalarny jest liczony bezpośrednio za pomocą funkcji jądra, która jest
na ogół dużo mniej złożona obliczeniowo. Funkcje jądra nie tylko pozwa-
lają na skrócenie czasu obliczeń, ale także umożliwiają wprowadzenie prze-
kształceń do nieskończenie wymiarowych przestrzeni (na przykład Gausow-
ska radialna funkcja bazowa). Jest to możliwe, ponieważ wynikiem funkcji
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(a) Przed przekształceniem (b) Po przekształceniu

Rysunek 2.4: Punkty z przykładu przed i po przejściu do przestrzeni dwu-
wymiarowej

jądrowej jest już rzeczywista liczba będąca wynikiem mnożenia skalarnego
wektorów w przestrzeni o nieskończonej liczbie wymiarów. Zwracana war-
tość tej funkcji jest natomiast liczbą rzeczywistą. Tak naprawdę podczas
definiowania modelu SVM, wystarczy określić funkcję jądrową, bez potrzeby
znania operatorów φ(xi).

Przykład 2.1.2. Rozważmy prosty przykład. Rysunek 2.4a A przedstawia
problem jednowymiarowy nierozdzielny liniowo.

Niech przekształcenie punktu wejściowego będzie miało postać:

φ(x) = [φ1(x) φ2(x)]T =
[
x2 1

]T (2.26)

Przekształcenie nie zmieniające liczby wymiarów x2 także by tutaj wystar-
czyło, ale tutaj podaję jedynie dla przykładu inną możliwość. Nowe wektory
wejściowe będą przeniesione do przestrzeni dwuwymiarowej i będą równe:

φ(−1) = [1 1]T

φ(0) = [0 1]T

φ(2) = [4 1]T

(2.27)

co przedstawia rysunek 2.4b. W nowej przestrzeni jest już prosta hi-
perpłaszczyzna separująca. Liczenie iloczynu skalarnego dwóch wektorów
dwuwymiarowych wymagałoby wykonania 3. operacji dodawania i 5. mno-
żenia:

φ(x1) ∗ φ(x2) = (x1x2)2 + x1x2 + x1x2 + 1 (2.28)

Gdyby natomiast wprowadzić równoważną temu funkcję jądrową K(x1, x2) =
(x1x2 + 1)x1x2 liczba operacji dodawania zmalałaby do jednej, a mnożenia do
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trzech. W rzeczywistych i bardziej skomplikowanych problemach zysk ten
jest bardzo widoczny.

Najprostszą funkcją jądrową jest jądro liniowe tj. K(xi, xj) = xTi xj. Niczym
nie różni się ono, niż iloczyn wektorów wejściowych z poprzednich sekcji.
Jest wiele znanych funkcji jądrowych, które mają sprawdzone właściwości.
W [16] można znaleźć spisy takich funkcji. Wśród nich najbardziej znane są
funkcje wielomianowe, sigmoidalne czy radialne funkcje bazowe.

Jak wspomniałem na początku tego podrozdziału, wprowadzenie prze-
kształceń jądrowych nie zmienia nic w teorii Maszyn Wektorów Nośnych.
Można uznać, iż są one stosowane przed właściwym uczeniem. Efektem tego
kroku jest zmiana wymiaru przestrzeni wejściowej, lecz liniowy algorytm
uczenia, z miękkim marginesem bądź bez, nie zmienia się. Funkcje jądrowe
pozwalają natomiast na transformacje punktów wejściowych do punktów o
wysoce wielowymiarowej przestrzeni.

2.1.4. Problemy wieloklasowe

Do tej pory opisywałem problemy, gdy występowały tylko dwie klasy. W
wielu problemach występuje natomiast więcej klas. Problem, którym zają-
łem się w tej pracy, Rozpoznawanie Typów Obiektów wymaga rozpoznania
ośmiu różnych klas. Popularna biblioteka LIBSVM [16] posiada dwa po-
dejścia radzenia sobie z tym problemem: jeden kontra reszta oraz metoda
Crammer Singer. Zastosowanie drugiej wymienionej metody prowadzi do
otrzymania klasyfikatora działającego bezpośrednio na problemie wielokla-
sowym. W artykule [39] jest ona szczegółowo opisana.

Pojedyncza klasa kontra reszta klas (ang. one versus all) . Metoda ta
jest przez swoje nieskomplikowanie i skuteczność bardzo często wybierana.
Działanie jej polega na rozłożeniu problemu na niezależne, binarne zada-
nia klasyfikacji. Konstruuje się K klasyfikatorów, gdzie K jest liczbą klas.
Każdy klasyfikator trenowany jest na przykładach z innej klasy (1) oraz resz-
cie przykładów z klasą ustaloną jako inne (−1). Badany przykład otrzymuje
klasę, dla której przydzielony jej klasyfikator sklasyfikował go pozytywnie i
odległość od granicy decyzyjnej była największa z wszystkich pozytywnych
wyników.



3. Warunkowe pola losowe.

W poprzednim rozdziale przedstawiłem model SVM. W tym rozdziale opi-
sałem teorię Warunkowych Pól Losowych (CRF). Wykorzystanie Warunko-
wych Pól Losowych do ekstrakcji informacji jest obok zadania wydobywania
informacji ze stron domowych konferencji naukowych głównym tematem
tej pracy. Aby dobrze zrozumieć działanie oraz powody, dla których zaczęto
bardziej interesować się metodą CRF, wyjaśniłem w pierwszej części tego
rozdziału inne, prostsze modele: Naiwny klasyfikator Bayesa, Maksymalny
model entropii, Ukryte pola Markowa. Dodanie do klasyfikatora Bayesa za-
leżności sekwencyjnych prowadzi do utworzenia Ukrytego modelu Markova.
Podobnie, rozwinięcie modelu maksymalnej entropii do struktury sekwen-
cyjnej zamienia go do modelu CRF. Opisane rozwiązania można przedstawić
w przejrzysty sposób za pomocą grafu, dlatego też wyjaśniłem interpreta-
cję struktur grafowych. Obliczenie prawdopodobieństwa warunkowego nie
jest proste obliczeniowo. Z tego powodu powstało wiele algorytmów korzy-
stających z programowania dynamicznego i innych rozwiązań. Działanie
niektórych algorytmów objaśniłem w tym rozdziale.

3.1. Modele probabilistyczne klasyfikatorów.

Maszyna wektorów nośnych jest dyskryminującym modelem probabili-
stycznym, tak samo jak metoda Warunkowych pól losowych. Jednakże
definicja Warunkowych pól losowych nie jest związana bezpośrednio z Ma-
szyną Wektorów nośnych. Są jednak pewne, dobrze znane modele proba-
bilistyczne, które mogą służyć jako podstawy do konstrukcji teorii o Wa-
runkowych polach losowych. Są nimi Naiwny model Bayesa, Ukryty model
Markova i Model maksymalnej entropii.

3.1.1. Naiwny model Bayesa

Naiwny model Bayesa opisuje dystrybucję prawdopodobieństwa warun-
kowego P (y|x) z wejściowym wektorem x = (x1, x2, ..., xN), gdzie zmienne
xi(1 ≤ i ≤ N) są współrzędnymi wektora, które pełnią rolę cech opisu-
jących wejściowy element. Elementy y są klasami obiektów wejściowych,
które mają być odkryte. Wiedza w wejściowych obiektach jest więc odkryta
i znana natomiast klasy są wartościami ukrytymi. Szukane jest prawdopo-
dobieństwo warunkowe P (y|x). Można je zapisać wzorem Bayesa:

P (y|x) =
P (x|y)P (y)

P (x)
(3.1)

Mianownik P (x) byłby bardzo trudny do zamodelowania tak by odzwiercie-
dlał rzeczywisty zbiór obserwacji. Jego obliczenie nie jest jednak istotne dla
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klasyfikacji, ponieważ jego wpływ na wynik końcowy jest taki sam dla każdej
klasy y. P (x) może być rozumiany jako stała normalizująca, która może być
jednorazowo obliczona wszystkim klasom.

Licznik jest zapisywany jako prawdopodobieństwo łączne P (x|y)P (y) =
P (y, x). Bezpośrednie obliczenie prawdopodobieństwa łącznego może nie-
stety być zbyt złożone obliczeniowo, szczególnie gdy rozmiar zbioru wejścio-
wego X jest naprawdę duży. Prawdopodobieństwo P (x|y) byłoby problema-
tyczne do obliczenia, ponieważ zależy od wielu zmiennych, przez co staje się
skomplikowane. Dlatego wzór na prawdopodobieństwo łączne wielu zmien-
nych rozbija się na czynniki i zapisuje za pomocą iloczynu prawdopodo-
bieństw:

P (x ∩ y) = P (x1 ∩ x2... ∩ xN ∩ y)

= P (y)P (x1|y)
N∏
i=2

P (xi|y∩x1... ∩ xi−1)
(3.2)

By jeszcze bardziej uprościć obliczenia stosuje się Naiwne założenie Bayesa.
Zakłada ono, że dla każdego i 6= j, P (xi|y, xj) = P (xi|y). Zależności między
różnymi zmiennymi xi nie są modelowane, zatem zastosowanie tego mo-
delu prowadzi do otrzymania niedoskonałej reprezentacji problemu. Mimo
to, Naiwny klasyfikator Bayesa zwykle sprawdza się zaskakująco dobrze w
niektórych zadaniach, np. klasyfikacji dokumentów [11]. Ostatecznie kla-
syfikator Naiwnego Baeysa jest formułowany za pomocą wyrażenia:

P (x ∩ y) = P (x1 ∩ x2... ∩ xN ∩ y)

= P (y)
N∏
i=1

P (xi|y)
(3.3)

Znalezienie prawdopodobieństwa P (y) może być problematyczne. W rze-
czywistym problemie prawdopodobieństwo, że przykład posiada klasę y jest
trudne do oszacowania. Mogłoby to być możliwe, jeśli zbiór trenujący odwzo-
rowywałby rzeczywisty problem w prawidłowych proporcjach. Wtedy praw-
dopodobieństwo każdej klasy równe byłoby proporcji elementów o tej klasie
w zbiorze uczącym.

Liczba klas może być dowolna. Prawdopodobieństwa oblicza się według
wzoru 3.3, oddzielnie dla każdej klasy. Nowy przykład otrzymuje klasę, dla
której prawdopodobieństwo łączne jest największe:

max
y
P (yi)P (x|yi), 1 ≤ i ≤ K (3.4)

gdzie K określa liczbę wszystkich klas.

3.1.2. Maksymalny Model Entropii

Naiwny model Bayesa jest trenowany, aby maksymalizować prawdopo-
dobieństwo łączne. W odróżnieniu do tego modelu, Maksymalny model En-
tropii (ang. Maximal Entropy Model) stara się opisać prawdopodobieństwo
warunkowe. Dwie podstawowe własności entropii wynikające z jej wzoru
H = −

∑
p(x) log p(x):

— Przyjmuje wartość maksymalną, gdy prawdopodobieństwa wystąpienia
wszystkich zdarzeń są takie same.
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— Jest równa zero, jeśli wszystkie zdarzenia występują albo nie z prawdo-
podobieństwem 100%. Jest to minimalna wartość.

Maksymalny Model Entropii bazuje na innej własności zasady maksymalnej
entropii [51]. Twierdzi ona, że mając początkowo dane, najlepszą dystrybu-
cją prawdopodobieństwa opisującą stan wiedzy jest ta, która ma najwięk-
szą entropię. Inaczej, dystrybucją prawdopodobieństwa najlepiej opisującą
zbiór danych trenujących jest ta dystrybucja, która ma maksymalną entro-
pię informacji i zachowuje ograniczenia narzucone przez dane. Takie podej-
ście gwarantuje, że znaleziona dystrybucja prawdopodobieństwa poprawnie
opisuje znaną wiedzę i nie wprowadza żadnych nowych założeń odnośnie
wiedzy nieznanej. Dystrybucja prawdopodobieństwa jest możliwie jednolita,
przy zachowaniu ograniczeń modelu.

Entropia prawdopodobieństwa warunkowego.

W opisywanym modelu maksymalizowana jest entropia warunkowa mo-
delu:

H(y|x) = −
∑

(x,y)∈Z

p(x, y) log p(y|x) (3.5)

Zbiór Z = X × Y składa się z par złożonych ze wszystkich możliwych zmien-
nych wejściowych x i ukrytych zmiennych wyjściowych, klas y.

Model trenujący w tym wypadku jest opisany funkcjami potencjału (ang.
potential functions) lub inaczej funkcjami cech (ang. feature functions).
W Modelu maksymalnej entropii są one zdefiniowane binarnie i zależą od
pojedynczych zmiennych ze zbiorów X i Y . Przykładem takiej funkcji jest:

fi(x, y) =

 1 gdy y = 1 ix = 100

0 wpp
, 1 ≤ i ≤ m (3.6)

Empiryczna dystrybucja prawdopodobieństwa łącznego p̃(x, y) jest otrzy-
mywana poprzez zliczenie częstości wspólnego występowania zmiennych w
zbiorze trenującym. Empiryczna wartość oczekiwana każdej funkcji poten-
cjału jest obliczana korzystając z empirycznie wyliczonej dystrybucji p̃(x, y):

Ẽ(fi) =
∑

(x,y)∈Z

p̃(x, y)fi(x, y) (3.7)

Wszystkie możliwe pary (x, y) są brane pod uwagę. Prawdopodobieństwo
obliczone empirycznie jest równe zero dla par, które nie występują w zbiorze
treningowym. Mając na uwadze ten fakt i sposób obliczania prawdopodo-
bieństwa empirycznego wzór 3.7 można przepisać następująco:

Ẽ(fi) =
1

N

∑
(x,y)∈T

fi(x, y) (3.8)

T jest zbiorem trenującym, a N jego rozmiarem.
Prawdziwą dystrybucję modelowanego zbioru definiuje się analogicznie

do równania 3.7:
E(fi) =

∑
(x,y)∈Z

p(x, y)fi(x, y)

=
∑

(x,y)∈Z
p(x)p(y|x)fi(x, y)

(3.9)
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Ponownie tutaj brane są pod uwagę wszystkie możliwe pary wejścia i wyj-
ścia. Prawdopodobieństwa p(x, y) prawie zawsze nie można obliczyć, po-
nieważ zwykle dostępny jest tylko zbiór trenujący, liczba zmiennych wej-
ściowych może być ogromna. Aby ominąć ten problem stosuje się pewne
konieczne uproszczenie. W przekształconym wzorze 3.9 występuje praw-
dopodobieństwo p(x). Jest ono empirycznie aproksymowane na podstawie
zbioru treningowego:

E(fi) ≈
∑

(x,y)∈Z

p̃(x)p(y|x)fi(x, y) (3.10)

Analogicznie do równania 3.8 można przepisać także powyższe równanie:

E(fi) =
1

N

∑
x∈T

∑
y∈Y

p(y|x)fi(x, y) (3.11)

Nie wszystkie dopuszczalne zmienne wejściowe x są brane pod uwagę w tym
wzorze lecz tylko te, które należą do zbioru treningowego. Równocześnie,
formuła jest sumowana po wszystkich możliwych wartościach ze zbioru Y .
Zwykle problem ma niewiele klas do rozpatrzenia i sumowanie po wszyst-
kich klasach jest możliwe. Problem, którego się podjąłem posiada 8 klas
w podstawowej wersji i 15 klas w wersji IOB2 (tzn. [3]). Nie jest to dużo w
porównaniu do wielkości danych wejściowych.

Podanie formuł na wartości oczekiwane modelu jest potrzebne do zde-
finiowania warunku zgodności szukanej dystrybucji prawdopodobieństwa
z modelem trenującym. Jak już wspomniałem entropia warunkowa p(y|x)
powinna być maksymalizowana, przy zachowaniu tego warunku. Warunek
ten jest dopełniany ograniczeniami charakteryzującymi własności każdego
prawdopodobieństwa:

E(fi) = Ẽ(fi) (3.12)

p(y|x) ≥ 0, ∀x ∈ X, y ∈ Y (3.13)∑
y∈Y

p(y|x) = 1, ∀x ∈ X (3.14)

Zadaniem jest więc znalezienie dystrybucji prawdopodobieństwa maksy-
malizującej H(y|x),

p∗(y|x) = arg max
p(y|x)∈P

H(y|x) (3.15)

gdzie P jest zbiorem wszystkich dystrybucji prawdopodobieństwa spójnych
z modelem trenującym.

Znalezienie p∗(y|x) jest teraz problemem optymalizacyjnym z liniowymi
ograniczeniami. Podobnie jak w metodzie Maszyny wektorów nośnych,
można rozwiązać to zadanie za pomocą mnożników Lagrange’a:

L(p, α) = H(y|x) +
m∑
i=1

αi(E(fi)− Ẽ(fi)) + αm+1

(∑
y∈Y

p(y|x)− 1

)
(3.16)
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Rozwiązaniem optymalnym tej funkcji Lagrange’a L jest jej maksimum.
H(y|x) jest tutaj aproksymowany wg formuły 3.10. Następnie wyprowa-
dzana jest pochodna po p(y|x) każdego czynnika po kolei. Wyprowadzona
pochodna ma postać:

∂

∂p(y|x)
L(p, α) = −p̃(x)(1 + log p(y|x)) +

m∑
i=1

αip̃(x)fi(x, y) + αm+1 (3.17)

Przyrównując tę funkcję do zera, po pewnych przekształceniach otrzymuje
się szukane p(y|x):

0 = −p̃(x)(1 + log p(y|x)) +
m∑
i=1

αip̃(x)fi(x, y) + αm+1

p̃(x)(1 + log p(y|x)) =
m∑
i=1

αip̃(x)fi(x, y) + αm+1

1 + log p(y|x) =
m∑
i=1

αifi(x, y) + αm+1

p̃(x)

log p(y|x) =
m∑
i=1

αifi(x, y) + αm+1

p̃(x)
− 1

p(y|x) = exp

(
m∑
i=1

αifi(x, y)

)
· exp

(
αm+1

p̃(x)
− 1
)

(3.18)

Po podstawieniu 3.18 do 3.14 otrzymujemy:∑
y∈Y

exp

(
m∑
i=1

αifi(x, y)

)
· exp

(
αm+1

p̃(x)
− 1
)

= 1

Z(x) = exp
(
αm+1

p̃(x)
− 1
)

= 1∑
y∈Y

exp

(
m∑
i=1

αifi(x,y)

) (3.19)

Powyższe wyprowadzenie zostało oznaczone dodatkowym symbolem Z, po-
nieważ ma on specjalne znaczenie. Składnik Z jest sumą wartości wszyst-
kich wyskalowanych funkcji potencjału po wszystkich klasach, dla danego
wejścia x. Jest on więc czynnikiem normalizującym równanie 3.20 i powo-
duje, że wynikowe wartości prawdopodobieństw mieszczą się w prawidło-
wym zakresie < 0; 1 >. Podstawiając czynnik Z z powrotem do równania
3.18 otrzymujemy ostateczną formułę:

p∗(y|x) = 1∑
y∈Y

exp

(
m∑
i=1

αifi(x,y)

) · exp

(
m∑
i=1

αifi(x, y)

)
p∗(y|x) = 1

Z(x)
· exp

(
m∑
i=1

αifi(x, y)

) (3.20)

Do rozwiązania przedstawionego zadania optymalizacyjnego można wyko-
rzystać, podobnie jak w przypadku metody SVM, wybraną metodę pro-
gramowania liniowego. Rozwiązaniem będą współczynniki α. Zastosowa-
nie wzoru 3.20 do danych wejściowych wskaże najbardziej prawdopodobną
klasę, dając na wyjściu największy wynik.

3.1.3. Ukryty łańcuch Markova

W poprzednich sekcjach opisane zostały modele przewidujące wartość
jednej zmiennej wyjściowej zależnie tylko od atrybutów wejściowych, a nie
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biorąc pod uwagę ustalonych wartości reszty wyjść. Aby przewidzieć se-
kwencję klas zmiennych y = (y1, y2, ..., yN) dla sekwencji danych wejściowych
x = (x1, x2, ..., xN), można zdefiniować prosty model sekwencyjny składający
się z pojedynczych Modeli naiwnych Bayesa:

p(x, y) =
N∏
i=1

p(yi)p(xi|yi) (3.21)

Każdy zaobserwowany obiekt xi zależy tylko od własnej klasy (yi) i pozycji.
Skonstruowany w taki sposób model na ogół jednak nie sprawdza się do-
brze w praktyce. Obiekty w sekwencji zależą tylko od własnej klasy i cech.
Założenie niezależności między kolejnymi obiektami w praktyce występuje
bardzo rzadko. Ukryty model Markowa (ang. Hidden Markov Model, HMM)
radzi sobie z tą kwestią, dodając do powyższego modelu zależność między
klasami obiektów następujących po sobie. Te zależności nazywane są praw-
dopodobieństwami przejścia (ang. transition probabilities):

p(y, x) =
N∏
i=1

p(yi|yi−1)p(xi|yi) (3.22)

Przekształcając ten wzór poprzez obliczenie sumy łącznych prawdopodo-
bieństw dla wszystkich możliwych sekwencji klas otrzymuje się prawdo-
podobieństwo sekwencji zaobserwowanej. Jest to wzór na Ukryty model
Markova:

p(x) =
∑
y∈Y

N∏
i=1

p(yi|yi−1)p(xi|yi) (3.23)

Przykład 3.1.1. Jako przykład Ukrytego modelu Markowa rozpatrzę bar-
dzo uproszczony model klasyfikatora nazwy konferencji. W zdaniu każde
słowo może należeć do nazwy konferencji. Każde słowo jest więc pojedynczą
próbką testową, która ma jedną z klas: nazwa konferencji/inne. Klasy są
zmiennymi nieznanymi i klasyfikator ma za zadnie je odkryć. Klasyfikator
posiada dodatkowe informacje pozwalające na określenie trendów zależno-
ści wartości słowa od jego klasy. W tym modelu są to obserwowane cechy
wyjściowe. Informacje te, w postaci prawdopodobieństw zapisane są w tabli-
cach 3.1, 3.2, 3.3. Prawdopodobieństwo stanu początkowego oznacza jaką

Tablica 3.1: Prawdopodobieństwa stanu początkowego

nazwa konferencji inne

0.1 0.9

Tablica 3.2: Prawdobieństwa przejść

przejście z stanu nazwa konferencji inne

nazwa konferencji 0.4 0.1

inne 0.1 0.4
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Tablica 3.3: Prawdobieństwa emisji

stan słowo Machine słowo Learning słowo Conference słowo Article

nazwa konferencji 0.3 0.1 0.6 0.0

inne 0.1 0.1 0.0 0.8

klasę ma pierwsze słowo w łańcuchu. Łańcuch zmiennych pokrywa cały
dokument tekstowy. Prawdopodobieństwa przejścia reprezentują szanse
zmian stanów między kolejnymi słowami w łańcuchu. Prawdopodobieństwa
emisji określają jak prawdopodobne są atrybuty danego słowa, na tle danej
klasy. Przykładowo, jeśli słowo posiada klasę nazwy konferencji, to praw-
dopodobieństwo, że jest to słowo o treści Conference wynosi 0.6. Zakładam
dla tego przykładu występowanie słów tylko podanych w tabelce.

Ukryty model Markowa można przedstawić także za pomocą maszyny
stanów. Rysunek 3.1 ilustruje model z przykładu.

Rysunek 3.1: Maszyna stanów dla zadanego problemu.

Na podstawie podanych prawdopodobieństw stanowiących model HMM
i mając sekwencję słów klasyfikator może przewidzieć ich klasy. Poniżej
podałem kilka przykładowych sekwencji wraz z odkrytymi klasami wg algo-
rytmu HMM: W drugim przypadku ujawniają się zalety pamiętania stanu
poprzedniego. Gdyby prawdopodobieństwa przejścia były pominięte (jak w
modelu Bayesa), to druga sekwencja zostałaby nieprawidłowo sklasyfiko-
wana jako Inne, Inne, Nazwa.

3.1.4. Model generatywny a model dyskryminatywny.

Przykład podany powyżej był dosyć intuicyjny, ponieważ słownik możli-
wych słów zawierał ledwie kilka elementów. Jeśli jednak damy za przykład
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Tablica 3.4: Sekwencje i odkryte klasy wg algorytmu HMM dla opisywanego
przykładu.

Machine Learning Inne, Inne

Machine Learning Conference Nazwa, Nazwa, Nazwa

Machine Learning Article Inne, Inne, Inne

ekstrakcję typów obiektów z prawdziwego tekstu, zależności te nie są już tak
oczywiste. Obliczanie prawdopodobieństwa wystąpienia na podanej pozycji
danego słowa, jeśli klasą tego słowa jest ’miejsce konferencji’ w tekście jest
zadaniem na pewno trudnym i wydaje się być nieintuicyjne. To prawdo-
podobieństwo jest jednym z czynników we wzorze na prawdopodobieństwo
łączne.

Modele generatywne opierają się na dystrybucji łącznej p(x, y), tymcza-
sem modele dyskryminujące bazują na dystrybucji warunkowej p(y|x). Do
modeli generatywnych należą między innymi Naiwny model Bayesa i Ukryty
model Markova. Przedstawicielami modeli dyskryminujących są natomiast
Modele maksymalnej Entropii (w tym Regresja Logistyczna) czy też Warun-
kowe pola losowe.

Model dyskryminujący nie modeluje dystrybucji prawdopodobieństwa
p(x), co stanowi główną różnicę między modelem generatywnym. W za-
daniu klasyfikacji chcemy odkryć bezpośrednio tylko wartości wyjściowe
y. Niemodelowanie dystrybucji p(x), która nie jest istotny dla zadania, jest
więc zgodne z rozsądkiem. Najodpowiedniejsza klasa wyliczana jest bezpo-
średnio, a nie wyciągana z wartości prawdopodobieństwa łącznego zmiennej
wyjściowej i dostarczonej zmiennej wejściowej. Modele generatywne nie po-
siadają tej cechy.

Prawdopodobieństwo łączne można przepisać wg wzoru Bayesa na ilo-
czyn prawdopodobieństw:

p(x, y)

= p(y)p(x|y)

= p(x)p(y|x)

(3.24)

Z drugiej w kolejności postaci wzoru korzysta naiwny Model Bayesa. Z dru-
giego czynnika wynika, że dodanie do zbioru wejściowego kilku duplikatów
istniejącego już przykładu, zmieni dystrybucję prawdopodobieństwa, mimo
że ta operacja nie dodaje żadnej nowej informacji pod kątem odkrycia zmien-
nych ukrytych. Prawdopodobieństwa p(x|y) i p(x) wymagają modelowania
zbioru wejściowego:

p(x, y; θ) = p(x; θ)p(y|x; θ) (3.25)

Znak θ wśród parametrów prawdopodobieństwa oznacza, że jest ono obli-
czane przy użyciu parametrów, wag θ danego modelu. Obydwa czynniki
dzielą ten sam zestaw parametrów, więc trafność dystrybucji p(y|x) może
być zmniejszana kosztem uzyskania bardziej dokładnej dystrybucji p(x), po-
nieważ maksymalizowany jest iloczyn prawdopodobieństw. Zmienne x ∈ X
najczęściej muszą posiadać więcej niż jeden atrybut, cechę. I tak też w pro-
blemie rozpoznawania typów obiektów zmienne wejściowe, oprócz samego
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słowa, które może wystąpić tylko raz w zbiorze trenującym, zawierają także
zestaw dodatkowych cech. Aby model generatywny mógł zamodelować dys-
trybucję p(x) z wieloma cechami, trzeba by dokonać wyboru:
— Poprawić model, tak by uwzględniał wszystkie zależności między zmien-

nymi wejściowymi.
— Albo uprościć model, zakładając że cechy zmiennej są od siebie nieza-

leżne.
Pierwsze podejście może być niezwykle skomplikowane i raczej nie jest sto-
sowane w problemie Rozpoznawania typów obiektów w tekście. Drugie po-
dejście jest stosowane w m.in. algorytmie Naiwnego modelu Bayesa. Ta-
kie uproszczenie często niestety ma bardzo negatywny wpływ na dokład-
ność klasyfikacji. Z drugiej strony model dyskryminujący nie posiada tych
wad. Porównując dystrybucję łączną 3.25 z analogiczną dystrybucją uzy-
skaną przy użyciu prawdopodobieństwa warunkowego, można zauważyć
jedną różnicę:

p(x, y) = p(x; θ
′
)p(y|x; θ)(3.26)

Dystrybucja p(x) może być tutaj uzyskana wcześniej i z innym zbiorem
parametrów, niż zbiór parametrów p(y|x). W tym wypadku, zbiór y posiada
te same ograniczenia, co zbiór x w modelu generatywnym. Nie jest to
jednak problem, gdyż wartości wyjściowe składają się na ogół z jednej cechy,
identyfikatora klasy. Brak ograniczeń na zbiór wejściowy pozwala natomiast
na definiowanie wielu, również złożonych cech.

Należy jednak mieć na uwadze, że różnica między Naiwnym modelem
Bayesa, a Regresją Logistyczną (będącą szczególnym rodzajem Modelu mak-
symalnej entropii) wynika tylko z różnicy modelowanych dystrybucji praw-
dopodobieństw. Obydwa modele operują na tych samych danych i jeden
model można przekonwertować na drugi z taką samą zdolnością klasyfika-
cji, co ten sam model utworzony bezpośrednio. Podane dwa modele tworzą
razem parę generatywno-dyskryminującą (ang. generative-discriminative
pair, patrz [18]). Każdy model generatywny lub dyskryminujący należy do
jakiejś pary. Rysunek 3.2 przedstawia diagram podsumowujący analogie
między opisywanymi modelami.

Główną zaletą modelu dyskryminującego, wynikającą z powyższych róż-
nic jest możliwość korzystania z dobrze opisanego różnymi cechami zbioru
treningowego. Jako, że dystrybucja p(x) nie jest modelowana, cechy te mogą
być ze sobą powiązane w dowolny sposób, bo i tak te zależności nie są opi-
sywane.

3.1.5. Modele grafowe.

Powyżej opisane modele oraz sam model Warunkowych pól losowych wy-
znaczają dystrybucję prawdopodobieństwa łącznego P (X, Y ) wielowymiaro-
wej zmiennej zaobserwowanej X = (x1, ..., xN) oraz zależnie od modelu, pew-
nej liczby zmiennych wyjściowych Y = (y1, ..., yn). Bezpośrednie wyznacze-
nie dystrybucji byłoby w niemal każdym przypadku bardzo trudne i czaso-
chłonne obliczeniowo. Z pomocą przychodzi koncepcja wykorzystania praw-
dopodobieństwa warunkowego i jego niezależności. Przy zastosowaniu reguł
matematycznych posłużą one do rozbicia prawdopodobieństwa łącznego na
mniejsze i sumarycznie prostsze do obliczenia czynniki.
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Rysunek 3.2: Pary generatywno-dyskryminujące.

Niezależność Warunkowa.

Jeśli zmienne losowe A i B są warunkowo niezależne względem innej
zmiennej losowej C, to następujące równania są prawdziwe:

P (A|B,C) = P (A|B) (3.27)

P (A,B|C) = P (A|C)P (B|C) (3.28)

i niezależność ta jest oznaczana A⊥B|C. Równość 3.27 jest pierwszą wła-
snością Markova nazywaną parową (ang. pairwaise), natomiast wzór 3.28
opisuje drugą własność nazywaną globalną (ang. global, definicje własności
można znaleźć w [29]).

Mając zbiór zmiennych losowych V = (v1, ..., vN) i znając warunkowe
niezależności prawdopodobieństwa między nimi można scharakteryzować
rodzinę dystrybucji prawdopodobieństwa łącznego V . Oznaczmy G(V, F,E)
grafem z wierzchołkami zmiennych V . Zbiór krawędzi grafu E jest tak
konstruowany by zawsze była zachowana reguła: jeśli usunięcie wszystkich
wierzchołków zbioru C ⊂ V powoduje zniknięcie wszystkich ścieżek między
wierzchołkami A ∈ V i B ∈ V , to A⊥B|C. Odwrotnie, mając graf G, można
znaleźć w nim wszystkie warunkowe niezależności charakteryzujące badaną
dystrybucję prawdopodobieństwa łącznego.

Jest jeszcze jedna własność Markova, lokalna (ang. local), która także
musi być egzekwowana w każdym modelu grafowym. Jej treść opisuje,
że mając znane całe sąsiedztwo w grafie, zmienna losowa jest niezależna
względem reszty zmiennych w tym grafie:

P (A|V \A) = P (A|N(A)) (3.29)

Ogólny wzór na dystrybucję prawdopodobieństwa może więc być wyra-
żony jako produkt czynników Ψs (ang. factors):

p(~v) =
∏
s

Ψs(~vs) (3.30)
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Czynniki Ψs także są przedstawiane graficznie w modelu grafowym. Zazwy-
czaj oznacza się je kwadratowym wierzchołkiem. Sąsiadują tylko z podzbio-
rami zmiennych losowych ~vs, od których zależy ich wartość. Wspomniane
podzbiory zmiennych losowych zawierają zmienne, które nie są warunkowo
niezależne względem innej zmiennej.

Do Skierowanych Modeli Grafowych należą modele generatywne. Dla
takiego modelu pojedynczym czynnikiem jest prawdopodobieństwo warun-
kowe:

p(~v) =
∏
s

p(vs|vPs ) (3.31)

w którym symbol vPs oznacza wszystkich rodziców wierzchołka zmiennej
losowej vs. Argumentami każdego czynnika jest więc wierzchołek oraz jego
rodzice. Strzałki w grafie są skierowane od rodzica do dziecka.

Do opisu Nieskierowanych Modeli Grafowych podchodzi się nieco ina-
czej. W tym wypadku krawędzie grafu są nieskierowane. Podział na czynniki
musi zachodzić tak, by węzły warunkowo niezależne nie znalazły się wśród
argumentów tego samego czynnika. To powoduje, że czynniki mogą zależeć
jedynie od zbioru będącego kliką:

p(~v) = 1
Z

∏
c∈C

Ψc(~vc)

Z =
∑
~v

∏
c∈C

Ψc(~vc)
(3.32)

Problem rozkładu na czynniki sprowadza się więc do znalezienia klik mo-
delu graficznego. W podrozdziale o Modelu maksymalnej entropii został
wyprowadzony wzór na prawdopodobieństwo warunkowe:

p∗(y|x) = 1∑
y∈Y

exp

(
m∑
i=1

αifi(x,y)

) · exp

(
m∑
i=1

αifi(x, y)

)
p∗(y|x) = 1

Z(x)
· exp

(
m∑
i=1

αifi(x, y)

) (3.33)

Stąd model ten można przedstawić grafową strukturą. Czynnikiem Ψc(~vc)
jest tutaj funkcja exp (αifi(x, y)). Ten fakt zdradza istotną cechę, którą
posiadają modele nieskierowane. Liczba czynników może być dużo większa
niż liczba wierzchołków parametryzujących te czynniki. Czynniki nie muszą
także być prawdopodobieństwami. Składnik Z (ang. normalization factor lub
partition function) jest czynnikiem normalizującym, dzięki któremu wartość
prawdopodobieństwa warunkowego nie przekracza wartości jeden. Jest
to bardzo eleganckie rozwiązanie pozwalające na definiowanie przeróżnych
czynników, jednakże obliczenie Z jest trudne, gdyż wymaga sumowania
po wszystkich zmiennych losowych. Dlatego też większość obliczeń jest
poświęcanych na wystarczająco dokładną aproksymację funkcji Z.

Przykład 3.1.2. Rysunki 3.3 przedstawiają 3 struktury grafowe modeli
wcześniej opisywanych. Pierwszy rysunek przedstawia struktury grafowe
Naiwnego modelu Bayesa. Dla tego modelu prawdopodobieństwo dzieli się
na czynniki p(x1, x2, x3, y) = p(y)p(x1|y)p(x2|y)p(x3|y). Ukryty model Markowa
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wygląda podobnie. Dystrybucja prawdopodobieństwa jest rozłożona na
czynniki p(x1, x2, x3, y1, y2, y3) = p(y1)p(x1|y1)p(y2|y1)p(x2|y2)p(y3|y2)p(x3|y3). Na
trzecim diagramie przedstawiony jest Maksymalny model Entropii.

Rysunek 3.3: Model niezależności | Model czynników.

Należy zauważyć, że zmienna losowa X na rysunku jest zaznaczona jako
jeden wierzchołek. Jest tak dlatego, ponieważ dystrybucja prawdopodobień-
stwa modelu dyskryminującego zależy od całkowitego wektora wejściowego,
zgoła inaczej niż w Modelu naiwnego Bayesa, który zakłada niezależność
współrzędnych wejściowych. Drugą różnicą między modelami generatyw-
nymi, a dyskryminującymi jest sposób odwzorowania grafu niezależności na
graf czynników. W modelu generatywnym przekształcenie grafu w obydwie
strony zawsze jest możliwe. W modelu dyskryminującym przejście z grafu
czynników do grafu niezależności nie jest niestety możliwe, ponieważ liczba
czynników między zmiennymi może być większa niż jeden. Dlatego też graf
czynników jest bardziej wymowny.

3.2. Warunkowe pola losowe.

W podrozdziale o strukturach grafowych opisałem sposób przedstawia-
nia dystrybucji badanego prawdopodobieństwa w postaci modelu grafo-
wego. Graf czynników daje informację, jak można rozłożyć na czynniki
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wzór na prawdopodobieństwo łączne. Model Warunkowych pól losowych
także można przedstawić za pomocą struktury grafowej. Model maksymal-
nej entropii można nazwać prostym modelem Warunkowego pola losowego.
Utarło się jednak, że modele Warunkowych pól losowych wyznaczają praw-
dopodobieństwo zbioru zmiennych ukrytych Y, najczęściej ułożonego w se-
kwencję. W modelu maksymalnej entropii zmienne wyjściowe są natomiast
niezależne między sobą. W dalszej części tego podrozdziału opisałem pod-
stawowe struktury Warunkowych pól losowych oraz przedstawiłem sposoby
trenowania modelu i inferencji.

Definicja CRF.

Warunkowe pole losowe (ang. Conditional Random Field, CRF) jest mode-
lem z przypisaną strukturą grafową G(V,E). Warunkowe pola losowe dzielą
zbiór wierzchołków V na dwa podzbiory: obserwowanych zmiennych loso-
wych x ∈ X i ukrytych zmiennych yi ∈ Y . Jest to różnica w porównaniu
do dowolnego modelu grafowego, w którym wierzchołkami może być do-
wolna zmienna losowa. W celu znalezienia wartości zmiennych wyjściowych
y = (y1, ..., yK), dystrybucja prawdopodobieństwa p(y|x) jest modelowana.

Końcową formę równania dla Warunkowych pól losowych wyprowadza
się analogicznie do sposobu przedstawionego w sekcji o Maksymalnym mo-
delu entropii. Prawdopodobieństwo warunkowe p(y|x) można zapisać jako:

p(~y, ~x) = p(~x,~y)
p(~x)

= p(~x,~y)
K∑

k=1

p(~x,~yk)

=

∏
c∈C

Ψc(~xc,~yc)

K∑
k=1

∏
c∈C

Ψc(~xc,~ykc)

(3.34)

=
1

Z(~x)

∏
c∈C

Ψc(~xc, ~yc) (3.35)

Jak pisałem w sekcji 3.1.5, w nieskierowanym modelu grafowym czynniki
Ψc są czynnikami odpowiadającymi klikom w grafie niezależności. Liczba ich
argumentów wejściowych nie przekracza liczby wierzchołków maksymalnej
kliki.

3.2.1. Liniowy CRF.

Najbardziej popularnym i bazowym dla innych modeli CRF jest Liniowy
Łańcuch CRF (ang. Linear Chain CRF ). Jest to model sekwencyjny. Jest
bardzo często wykorzystywany w zadaniu Rozpoznawania typów obiektów w
tekście, ponieważ łatwo go dopasować do specyfiki tego problemu.

W tym modelu zmienna losowa X reprezentuje cały dokument tekstowy,
pojedynczy przykład wejściowy. Zbiór yi ∈ Y jest uporządkowany w postaci
łańcucha zmiennych losowych, każda przyporządkowana innemu obiek-
towi, który w dokumencie tekstowym najczęściej jest słowem. Na rysunku
3.4 przedstawiony jest graf niezależności i graf czynników:
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Rysunek 3.4: Liniowy CRF. Model niezależności | Model czynników.

Struktura szablonu liniowego zakłada istnienie zależności między jedną
zmienną losową, a jej następnikiem i poprzednikiem. Jest to na ogół założe-
nie błędne, ale wystarczające. Przykładowo, , słowa w tekście zależą od kon-
tekstu wystąpienia, czyli co najmniej zawierającego zdania. Jednakże model
liniowy dobrze aproksymuje i pokrywa dane tekstowe, ponieważ tekst jest
ciągiem słów. Jeśli dodatkowo model testowy jest bardzo dobrze opisany,
zawiera wiele przydatnych cech określających właściwości tekstu, to na ogół
wystarcza do uzyskania dobrego klasyfikatora. Oczywiście zdefiniowanie le-
piej pasującego do danych modelu może dać lepsze wyniki. W następnych
rozdziałach opiszę inne modele Warunkowych pól losowych.

Funkcje Potencjału.

Maksymalne kliki w grafie niezależności zawierają wierzchołek X i dwa
kolejne wierzchołki ze zbioru Y . Poszczególne czynniki są więc zależne od
maksymalnie trzech zmiennych losowych. Zgodnie ze wzorem 3.33 pojedyn-
czy czynnik ma postać:

Ψj(~x, ~y) = exp

(
m∑
i=1

αifi(yj−1, yj, ~x, j)

)
(3.36)

Funkcje fi są zdefiniowanymi przez projektanta funkcjami potencjału.
Ich wejściem jest sekwencja słów dokumentu (treść strony WWW), aktu-
alna wartość wyjścia yj oraz wartość jego poprzednika yj − 1. Dodatkowym
parametrem jest także indeks słowa w sekwencji wejściowej. Jest to nowy
parametr w porównaniu do argumentów czynnika i nie jest wymagany. Jed-
nakże w modelu sekwencyjnym klasa wyjściowa powinna zależeć raczej nie
od całego dokumentu wejściowego, ale od słowa i jego cech, któremu ta
klasa jest przypisana. Dlatego też, by użycie modelu liniowego miało sens,
indeks aktualnego słowa powinien być także przekazywany.

Wyjściem funkcji potencjału jest liczba nieujemna ale zwykle funkcja
przyjmuje wartości 0 albo 1. Funkcje te na ogół są funkcjami rzadkimi.
Opisują cechy odróżniające jedno słowo od drugiego. Z racji rzadkości,
funkcji tych może być naprawdę dużo i nieraz ta liczba sięga powyżej stu ty-
sięcy. Współczynniki αi należą do zbioru parametrów przypisujących wagę
poszczególnym cechom. Ich wartości są tak dobierane w trakcie procesu
uczenia, by po podstawieniu do wzoru badanej sekwencji, wynikowa se-
kwencja klas była jak najbardziej prawdopodobna.
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Prawdopodobieństwo warunkowe modelu liniowego CRF może być napi-
sane następująco:

p(~y|~x) = 1
Z(~x)

exp

(
n∑
j=1

m∑
i=1

αifi(yj−1, yj, ~x, j)

)

Z(~x) =
∑

~y∈Y exp

(
n∑
j=1

m∑
i=1

αifi(yj−1, yj, ~x, j)

) (3.37)

Jest to analogiczny wzór do otrzymanego w sekcji o Modelu maksymalnej
entropii.

Przejście z HMM do CRF

Model Warunkowych pól losowych ma także dużo wspólnego z Ukrytym
modelem markova. Prawdopodobieństwo warunkowe p(y|x) można uzyskać
z prawdopodobieństwa łącznego p(x, y). Ukryty model markova można więc
przedstawić za pomocą Modelu liniowego CRF. Wystarczy dla każdego praw-
dopodobieństwa przejścia i emisji zdefiniować odpowiednią funkcję poten-
cjału.

Dla każdego prawdopodobieństwa przejścia zostanie utworzona funkcja
potencjału postaci fkl (yi, yi−1, x, j) = 1{yi=k}1{yi=l} k, l ∈ Y . Funkcja ta przyj-
muje wartość 1, jeśli klasa na pozycji i-tej jest równa k, a na pozycji i − 1
jest klasa l.

Prawdopodobieństwo emisji ma swój odpowiednik w funkcji potencjału
o postaci fko (yi, yi−1, x, j) = 1{yi=k}1{xi=o} k ∈ Y, o ∈ X. Funkcja ta zwraca
wartość 1, jeśli klasa na pozycji i-tej jest klasą k, a słowo na pozycji i-tej ma
wartość o. W przeciwnych wypadkach funkcje zwracają wartości zero.

Za pomocą Modelu liniowego CRF można przedstawić dowolny model
HMM, a więc można uznać, iż zastosowanie modelu CRF udostępnia większe
możliwości niż w przypadku modelu HMM.

3.3. Trenowanie.

Trenowanie CRF wymaga kilku kroków optymalizacyjnych, które często
są różne dla różnych modeli grafowych [31]. W tej sekcji przedstawiłem
sposób trenowania tylko modelu linowego. Opisy innych modeli i sposób
ich trenowania oraz inferencji można znaleźć w publikacjach [51] [31] [8].

Dla modelu CRF, podobnie jak dla modelu maksymalnej entropii, pa-
rametry αi można obliczyć metodą największej wiarygodności (ang. maxi-
mum likelihood method). Trenowanie modelu sprowadza się więc do doboru
wartości parametrów, tak by logarytmiczne prawdopodobieństwo (ang. log
likelihood) było maksymalizowane.

L(p, αi) =
∑

(~x,~y)∈T

log p(~y|~x) (3.38)

Aby zapobiegać przetrenowaniu do równania 3.38 dodaje się współczyn-
nik spełniający funkcję kary za nadmierne dopasowanie do danych trenin-
gowych:

−
n∑
i=1

α2
i

2σ2
(3.39)
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Współczynnik ten jest wprost proporcjonalny do kwadratu długości wektora
liczonych wag. Parametr σ2 modeluje wagę tego współczynnika. Im mniej-
szą ten parametr przyjmuje wartość, tym większa będzie kara jeśli długość
wektora wag będzie duża. Odpowiednio ustawiona wartość tego parametru
zapobiega powstawaniu podejrzanie dużych wartości pojedynczych współ-
rzędnych wektora wag.

Rozpisując równanie 3.38 oraz dodając współczynnik kary otrzymujemy:

L(p, αi) =
∑

(~x,~y)∈T

m∑
i=1

n∑
j=1

αifi (yj−1, yj, ~x, j)−

−
∑

(~x,~y)∈T
log

( ∑
~y′∈Y

exp

(
m∑
i=1

n∑
j=1

αifi (yj−1, yj, ~x, j)

))
−

n∑
i=1

α2
i

2σ2

(3.40)

Otrzymujemy trzy czynniki, którym następnie obliczamy pochodne po αi:

∂

∂αk

∑
(~x,~y)∈T

m∑
i=1

n∑
j=1

αifi (yj−1, yj, ~x, j) =
∑

(~x,~y)∈T

n∑
j=1

αifk (yj−1, yj, ~x, j) (3.41)

∂
∂αk

∑
(~x,~y)∈T

log

( ∑
~y′∈Y

exp

(
m∑
i=1

n∑
j=1

αifi (yj−1, yj, ~x, j)

))
=

∑
(~x,~y)∈T

∑
~y∈Y

p (~y′|~x)
n∑
j=1

fk
(
y′j−1, y

′
j, ~x, j

) (3.42)

∂

∂αk

(
−

n∑
i=1

α2
i

2σ2

)
=
−αk
σ2

(3.43)

Można zauważyć, że pochodna 3.41 jest empiryczną dystrybucją funkcji
potencjału, Ẽ(fk). Podobnie, pochodna 3.42 jest modelowaną, prawdziwą
dystrybucją funkcji-potencjału, E(fk). Warto tutaj zauważyć niemalże iden-
tyczność tych definicji do definicji entropii Modelu maksymalnej entropii 3.7
i 3.9.

Ostatecznie wartość pochodnej L posiada wzór:

∂L(p, α)

∂αk
= Ẽ(fk)− E(fk)−

αk
σ2

(3.44)

Funkcja logarytmiczna maksymalnego prawdopodobieństwa 3.38 jest funk-
cją wypukłą, więc formułę pochodnej można przyrównać do zera i rozwiązać.

Nie stosuje się tutaj jednak typowej metody programowania kwadrato-
wego, ponieważ liczba zmiennych jest bardzo duża. Entropię empiryczną
można obliczyć poprzez jak często każda funkcja potencjału zwraca wartość
1 w zbiorze treningowym. Wyliczenie entropii modelowej metodą brutal-
nej siły niestety na ogół jest trudne ze względu na ogromną liczbę różnych
sekwencji wyjściowych (|Y |). Dla Modelu maksymalnej entropii było to moż-
liwe, ponieważ na wyjściu była tylko jedna zmienna losowa. W przypadku
liniowego CRF korzysta się z metody dynamicznego programowania nazy-
wanej algorytmem Przód-Wstecz (ang. Forward-Backward).
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Algorytm Przód-Wstecz.

W algorytmie tym wprowadzane są dwie funkcje α i β, które zwracają
wyniki dla nie w pełni wyznaczonych sekwencji. Funkcje α i β mają postać:

αj(yj|~x) =
∑

yj−1∈Y

αj−1(yj−1|~x) ·Ψj(~x, yj−1, yj) (3.45)

βj(yj|~x) =
∑

yj−1∈Y

βj+1(yj+11|~x) ·Ψj(~x, yj, yj+1) (3.46)

Funkcja czynnika Ψj jest zdefiniowana według wzoru 3.36. Z podanych wzo-
rów wynika, że funkcja αj(yj|~x) oblicza sumę wartości czynników Ψj. Argu-
mentami tych czynników są elementy klas wszystkich możliwych sekwencji
o długości j zaczynających się na pierwszej pozycji w dokumencie teksto-
wym. Dodatkowo, taka sekwencja musi być zakończona klasą yj. Funkcja
βj(yj|~x) interpretuje się analogicznie, z tą różnicą, że niepełne sekwencje
zaczynają się na pozycji j-tej i pokrywają elementy do końca dokumentu.

Obydwie funkcje można interpretować jako wiadomości przesyłane
wzdłuż sekwencji. Wyniki funkcji α są przesyłane od początku do końca
łańcucha. Wyniki funkcji β działają na odwrót. Obydwie funkcje muszą
zostać odpowiednio zainicjowane:

α0(y0|~x) = 1

β|~x|+1(y|~x|+1|~x) = 1
(3.47)

Parametry y0 i y|~x|+1 są umownymi, sztucznie stworzonymi obiektami ozna-
czającymi pierwszy i ostatni element sekwencji.

Funkcje α i β są obliczane tylko raz, a ich wyniki są zapamiętywane. W
kolejnych pętlach algorytmu korzysta się z wcześniej obliczonych wartości.
Przy zastosowaniu algorytmu Przód-Wstecz formuła na entropię modelu
wygląda następująco:

E (fi) =
∑

(~x,~y)∈T

1

Z (~x)

n∑
j=1

∑
yj∈Y

∑
yj+1∈next(yj)

fi (yj, yj+1, ~x, j) · αj (yj|~x) Ψj (~x, yj, yj+1) βj+1 (yj+1|~x)

(3.48)
Zapis next (yi) oznacza zbiór wszystkich dopuszczalnych klas, stanów, które
mogą nastąpić po stanie yi. Czynnik normalizujący jest obliczany poprzez
zsumowanie wartości czynników dla wszystkich pełnych sekwencji:

Z (~x) = α|~x}+1(y|~x|+1|~x) = β0(y0|~x) (3.49)

Dzięki przyspieszeniu wynikającego z użycia algorytmu Przód-Wstecz,
można obliczyć parametry αi metodą największej wiarygodności.

3.3.1. Inferencja

Inferencja wyniku polega na znalezieniu najbardziej prawdopodobnej se-
kwencji ~y przy danych wejściowych ~x i wytrenowanym modelu CRF. Taka
sekwencja posiada maksymalną wartość prawdopodobieństwa p(~y|~x).
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Aby znaleźć najlepszą sekwencję używa się algorytmu Viterbiego. Al-
gorytm ten działa bardzo podobnie do algorytmu Przód-Wstecz i tutaj nie
opisałem go bardzo szczegółowo. Posiada dwie główne różnice w stosunku
do algorytmu Przód-Wstecz:
— Zamiast sumować prawdopodobieństwo na kolejnych pozycjach, maksy-

malizuje je.
— Po znalezieniu maksymalnej wartości, algorytm przeszukuje wstecz

utworzoną przestrzeń sekwencji cząstkowych, by odtworzyć najlepszą se-
kwencję.

Zainteresowanych czytelników dokładnym działaniem algorytmu odsyłam
do literatury [6].



4. Charakterystyka zbioru danych.

Zadania Rozpoznawania typów obiektów operują najczęściej na teksto-
wych danych. W sieci dostępnych jest dużo odpowiednio przygotowanych
do testowania zbiorów tekstowych. Grupa ArnetMiner ( [32]) przygotowała
w ramach ich programu ekstrakcji profili pracowników naukowych dobrze
oznaczony zbiór stron domowych naukowców. Zbiór składał się z blisko
dziewięciuset dokumentów, a mimo tak dużego rozmiaru został oznaczony
ręcznie. Zadanie postawione przede mną jest bardzo podobne, ponieważ
zbiór ekstrachowanych informacji jest zbliżony strukturą do personalnych
danych o naukowcach. Oba problemy zajmują się wydobywaniem danych
ze stron domowych. W moim przypadku są to strony domowe konferencji
naukowych. Ja niestety nie mam tyle czasu by móc oznaczyć manualnie
wszystkie dokumenty zbioru, dlatego przedstawiłem metodę automatycz-
nego oznaczania danych, co samo w sobie jest nietrywialnym zadaniem. W
tym rozdziale przedstawiłem pokrótce sposób tworzenia przeze mnie zbioru
treningowo-testowego oraz specyfikę tego zbioru. W ramach specyfiki zbioru
wchodzi opis cech słów dokumentu strony konferencji naukowej, który bez-
pośrednio posłuży do utworzenia wejściowych wektorów atrybutów zbioru
treningowego. Jest to więc już pierwszy etap tytułowego zadania ekstrakcji
informacji.

Strony domowe Konferencji Naukowych W tej pracy skupiłem się na ana-
lizie stron domowych konferencji naukowych oraz informacji, które można
na nich znaleźć. Konferencja Naukowa jest spotkaniem grupy ludzi nauki
związanych z pewną dziedziną nauki. Podczas spotkań referowane i dys-
kutowane są wyniki badań naukowych, albo wykładane są prezentacje na
określony temat. Strona internetowa konferencji naukowej, poza przycią-
ganiem uwagi odwiedzających i prezentowaniem tematyki spotkania, pełni
przede wszystkim funkcje czysto informacyjne. Do typowych informacji,
jakie najczęściej znajdują się na stronie konferencji naukowej należą:
— Pełna nazwa konferencji. Przykładami takiej nazwy są: International

Conference on Machine Learning and Cybernetics lub Workshop on Appli-
cations of Software Agents. W swojej pracy do nazwy nie wliczam skrótów
konferencji. Nazwy konferencji często zaczynają się od roku organizacji
konferencji i numeru porządkowego konferencji, na przykład „2014, the
3-rd Conference”. Przyjąłem konwencję, w której części te nie są wliczane
do nazwy konferencji, chyba że, znajdują się w środku nazwy. Inne cha-
rakterystyczne dla nazwy konferencji słowa, takie jak „Conference”, „The”
czy „workshop”, są uznawane za część nazwy.

— Skrót konferencji. Skróty nie zawsze tworzone są od pierwszych liter
nazwy konferencji, np. słowo „COOS” jest skrótem dla nazwy „Workshop
on Collaborative Online Organizations”. Czasem litery skrótu odnoszą
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się także do słów „International” lub „Conference”, innym razem tylko do
kluczowych członów nazwy.

— Data rozpoczęcia konferencji. Najczęściej podany jest wraz z czasem
trwania konferencji w postaci dwóch dat, na przykład „May 5, 2014 -
May 6, 2014”.

— Miejsce trwania konferencji. Na ogół podane jest kraj oraz miasto kon-
ferencji. Oczywiście na każdej stronie konferencji można znaleźć także
dokładny adres.

— Data ogłoszenia spotkania czy też konferencji (ang. Call for Papers, Call
for Submissions lub Call for Abstracts). Najczęściej odbywa się to za po-
mocą wysłania wiadomości do potencjalnych prelegentów o rozpoczęciu
i sposobie przyjmowania prac lub streszczeń.

— Data przyjmowania dokumentów (ang. submission deadline). Czasem
podana w przedziale czasowym, ale najczęściej podaje się datę końcową.

— Data ogłoszenia przyjętych prac (ang. acceptance notification).
— Termin nadsyłania ostatecznej wersji pracy (ang. Final Version Due).
— Inne mniej lub bardziej ważne daty, takie jak czas dodatkowych warsz-

tatów, data gotowych do druku oficjalnych wersji dokumentów (ang.
Camera-ready), data rejestracji członków, dane dotyczące wernisażu
(ang. after party) czy też organizatorzy.
Na powyższej liście podałem dosyć spory zbiór informacji. Nie zajmowa-

łem się jednak ekstrakcją wszystkich tych informacji, gdyż byłoby to zadanie
zbyt pracochłonne jak na zakres pracy magisterskiej.

Aby dopełnić obraz wyglądu strony konferencji naukowej zamieściłem
zrzut z ekranu głównej strony konferencji The International Conference on
Artificial Intelligence and Pattern Recognition (4.1).

Kiedyś pojęcie strony domowej używało się w kontekście pierwszej strony
otwierającej się po otwarciu przeglądarki. Ja używam tego stwierdzenia ma-
jąc na myśli całą oficjalną witrynę konferencji naukowej. Większość infor-
macji można znaleźć na głównej stronie, ale często ważne informacji znaj-
dują się na podstronach opisujących szczegóły konferencji. Na poniższym
rysunku 4.2 podana jest przykładowa podstrona zawierająca tylko ważne
daty, których nie można znaleźć na stronie głównej z poprzedniego rysunku.

4.1. Zbieranie danych treningowych

Proces zbierania i przygotowania danych nie jest co prawda najtrudniej-
szą czy najistotniejszą częścią, ale przypada na nią ponad 40% czasu po-
święconego na budowę systemu eksploracji wiedzy. W moim przypadku nie
było inaczej. Dla problemu ekstrakcji informacji ze stron konferencji nauko-
wych, dużym wyzwaniem było uzyskanie oznaczonych stron internetowych.
Niestety nie znalazłem żadnych gotowych i oznaczonych zbiorów, dlatego
byłem zmuszony skompletować zbiór samodzielnie.
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Rysunek 4.1: Główna strona konferencji naukowej.

4.1.1. Metoda oznaczenia dokumentów.

Zadanie, którego się podjąłem wymaga utworzenia modelu klasyfikatora
metodą nadzorowaną. Klasyfikator wymaga podania przykładów, na pod-
stawie których zostaną obliczone jego parametry. W przypadku rozpoznawa-
nia informacji na stronach konferencji, przykładami są poszczególne strony
domowe konferencji naukowych. Muszą być jednak one oznaczone w od-
powiedni sposób. Podczas fazy uczenia zmienne ukryte, czyli wydobywane
informacje muszą być znane, by móc obliczyć skuteczność modelu. W celu
otrzymania oznaczonego zbioru treningowo-testowego wykonałem następu-
jące kroki:
1. Zapisanie informacji na temat analizowanej konferencji z indeksu stron

konferencji.
2. Ściągnięcie pełnej strony domowej konferencji.
3. Oznaczenie wszystkich wystąpień zapisanych informacji w ściągniętych

stronach.
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Rysunek 4.2: Podstrona, ważne daty konferencji naukowej.

Źródło danych

W sieci WWW funkcjonują koncentratory stron (ang. hub). Są to serwisy
zawierające odnośniki do wielu stron internetowych. Mogą one pełnić funk-
cję katalogu, miejsca dostępu do wielu stron tematycznych. Koncentrator
jest więc dobrym punktem startowym przeszukiwania dla robota interneto-
wego. Jednym z takich koncentratorów jest portal WikiCFP [5]. Istotne dla
mnie jest to, że ten serwis zawiera między innymi indeks zbliżających się
konferencji naukowych. Każda podstrona konferencji na tym serwisie za-
wiera podstawowe informacje na temat spotkania oraz odnośnik do strony
domowej konferencji. Zrzut ekranu 4.3 przedstawia modelową podstronę
informacyjną dla jednej konferencji naukowej. Jest to niezmienny wzorzec
i jest wykorzystany do oznaczenia informacji na stronach. Dane znajdujące
się na podstronie i dotyczące konferencji są zapisane w specjalnym pliku
w formacie XML. W każdej chwili można je przejrzeć i ewentualnie ręcznie
poprawić.

W tej pracy zbiór treningowy uzyskałem przeglądając katalog konferencji
tylko na serwisie WikiCFP. Z tego względu zbiór ekstrahowanych informacji
został zawężony do tych informacji, które są dostępne na podstronie kon-
ferencji portalu WikiCFP. Tematyka konferencji ograniczona jest z podobnej
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Rysunek 4.3: Portal WikiCFP. Informacyjna tabelka na temat konferencji
naukowej.

przyczyny. Na tym portalu gromadzone są dane o konferencjach z różnych
dziedzin. Ja ograniczyłem przeszukiwanie do:
— Sztuczna Inteligencja.
— Przetwarzanie Języka Naturalnego.
— Informatyka.
— Telekomunikacja.
— Przetwarzanie obrazów.
Dziedziny te posiadają dosyć szeroki zakres, ale związane są wspólnie z
Technologią Informacyjną (IT). Strony konferencji były pobierane w równych
proporcjach z każdej dziedziny.

Gromadzenie stron domowych

Podstrony serwisu WikiCFP zawierają także adresy WWW do stron domo-
wych konferencji naukowych. Specjalny pająk internetowy napisany przeze
mnie ma za zadanie ściągnąć stronę domową konferencji naukowej i zapi-
sać ją w pamięci trwałej. Zapisywana jest nie tylko strona główna, ale także
wszystkie połączenia odnośników wychodzące ze strony głównej o jednost-
kowej głębokości. Odnośniki mogą wskazywać na strony już odwiedzone,
na przykład na stronie głównej można znaleźć odnośnik Home prowadzący
na tę samą stronę. Aby zapobiec podwójnej wizytacji, sprawdzanie, czy
strona została już zwizytowana, jest przeprowadzane przez porównanie peł-
nych adresów stron. Strony konferencji, jak każde inne strony zawierają
także odnośniki do innych, zewnętrznych witryn. Takim połączeniem może
być reklama na stronie, bądź odnośniki do innych konferencji o podobnej
tematyce. Strony pod tymi adresami na pewno nie posiadają szukanych in-
formacji. Dlatego też pobierane podstrony muszą mieć taką samą domenę,
co strona główna.

Ściągnięta witryna jest zapisywana wraz ze wszystkimi swoimi zasobami
(rysunki, style CSS itp.) na trwałym nośniku danych. Zapisywany jest
dodatkowy plik nazwany manifestem witryny. Zawiera on opis zapisanych
podstron. Wydruk 4.1 przedstawia dwa wpisy z manifestu (entry). Każdy
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wpis zawiera pełny adres, pod którym znajdowała się strona (element ad-
dress) oraz relatywną ścieżkę do zapisanej strony na dysku twardym (ele-
ment path). Lista elementów label jest listą napisów tekstowych, pod któ-
rymi było hiperłącze prowadzące do danej strony ze strony głównej.

1 <entry>
<address>

http://setn2014.cs.uoi.gr/index.php/en/important−dates
</address>

5 <labels>
<label>
Important Dates
</label>

</labels>
10 <path>

7.html
</path>

</entry>
<entry>

15 <address>
http://setn2014.cs.uoi.gr/index.php/en/ijait−special−issue

</address>
<labels>

<label>
20 IJAIT Special Issue

</label><label>
special issue
</label>

</labels>
25 <path>

13.html
</path>

</entry>

Wydruk 4.1: Manifest strony konferencji zapisanej na dysku twardym.

4.2. Oznaczenie stron.

Ostatnim etapem do dalszej pracy ze zbiorem uczącym jest adnotacja
ściągniętych stron WWW. Zadanie to można zapisać pseudokodem nastę-
pująco:

informacje = Wczytaj i ewentualnie przekształć informacje
o konferencji wyciągnięte z portalu WikiCFP.

manifest = Wczytaj manifest konferencji.

dla każdej strony, wpisu z manifestu:
dla każdej informacji z informacji WikiCFP:
wystąpienia = Znajdź wszystkie wystąpienia informacji na stronie.
Oznacz każde wystąpienie odpowiednią dla informacji etykietą.

Zapisz oznaczoną stronę.

Procedura działania wydaje się prosta, jednakże przysporzyła mi wiele
problemów. Nazwa konferencji podana w serwisie WikiCFP czasami różni
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się kilkoma wyrazami od tej występującej na stronie. Dlatego zwyczajne
wyszukiwanie ciągów znaków było niewystarczające. Zamiast tego wypra-
cowałem metodę, którą można opisać następującymi krokami:
1. Pozostawienie jedynie kluczowych słów w szukanej nazwie konferencji.

Po tej operacji nazwa Workshop on Collaborative Online Organizations jest
przekształcona do Collaborative Online Organization.

2. Znalezienie wystąpienia przekształconej szukanej nazwy na stronie. Do-
puszczalne jest wystąpienie przerwy w postaci pojedynczego słowa mię-
dzy kolejnymi słowami szukanej sekwencji. Wielkość liter jest istotna.

3. Jeśli wokół wystąpienia znajdują się słowa niekluczowe The, Internatio-
nal, Conference, Workshop, dodaje się te słowa do wystąpienia.
Wyszukiwanie dat jest również problematyczne. Liczba różnych forma-

tów jest bardzo duża. Istnieje jednak już wiele gotowych implementacji algo-
rytmów wykrywania dat. Przykładowo, narzędzie Przetwarzania języka na-
turalnego GATE używa dosyć skomplikowanej definicji rozpoznawania daty,
napisanej w języku definiowania wzorców JAPE (ang. Java Annotation Pat-
terns Engine) [56].

Adnotacja jest znacznikiem XML. Każde słowo, które zostało wyznaczone
do oznaczenia jest bezpośrednio opakowywane w nowy element XML o na-
zwie identyfikującej klasę adnotacji. Listing 4.2 przedstawia fragment ozna-
czonej strony HTML. Znaczniki klas są napisane dużą literą dla lepszej wi-
doczności.

1 <p> <span style="font−family: ’times new roman’;"> <strong>
Special Session

</strong> </span> </p>
<p style="text−align: center;"> <span> <strong>

5 <CNAME>Nature</CNAME><CNAME>Inspired</CNAME>
<CNAME>Computing</CNAME><CNAME>and</CNAME><CNAME>Its</CNAME>
<CNAME>Applications</CNAME> ( <span>
<a href="scdm2014/upload/media/NICA_−_CFP.jpg"><span>
<ABBRE>NICA</ABBRE>

10 </span> </a> </span> )
</strong> </span> </p>
<p style="text−align: center;"> <span> <strong>

In conjunction with
</strong> </span> </p>

15 <p style="text−align: center;"> <span> <strong>
International Conference on Soft Computing and Data Mining
(SCDM 2014)

</strong> </span> </p>
<p style="text−align: center;"> <span> <strong>

20 <WHEN>June</WHEN>
<WHEN>16</WHEN><WHEN>−</WHEN><WHEN>18</WHEN>
<WHEN>,</WHEN><WHEN>2014</WHEN>,
<WHER>Johor</WHER>,<WHER>Malaysia</WHER>

</strong> </span> </p>
25 <p style="text−align: justify;"> <span> <strong>

Brief Description
</strong> </span> </p>
<p style="text−align: justify;"> <span>

Nature inspired computing techniques have successfully been
30 applied to many different kinds of applications, notably, in

machine learning, data analysis and multimedia computing. However,
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many research issues are still open in this area. The proposed...
</span> </p>

Wydruk 4.2: Oznaczona strona WWW - każde słowo oznaczone z osobna.

Można zauważyć, że wystąpienia encji nie są oznaczane jednym znaczni-
kiem XML, ale każde słowo jest adnotowane oddzielnie. Zdecydowałem się
na takie rozwiązanie, ponieważ niektóre nazwy konferencji zawierają się nie-
całościowo w obrębie kilku znaczników. Opakowanie całej nazwy w jeden
znacznik nie byłoby wtedy zgodne z regułami języka XML. Poza tym należy
pamiętać, iż mimo że szukane są informacje rozciągające się na wiele słów,
to podczas inferencji klasy są przydzielane pojedynczym słowom.

Oznaczanie pojedynczych słów również wiąże się z pewnymi minusami.
Jeśli dwa wystąpienia tej samej klasy wystąpiłyby tuż po sobie, nie spo-
sób byłoby po oznaczeniu odróżnić, czy to jest jedno wystąpienie czy drugie.
Oczywiście łatwo można temu zaradzić wprowadzając oznaczania IOB2 (ang.
IOB2 representation). Sposób ten polega na dodaniu dodatkowej adnotacji
dla każdej klasy oznaczającej początek wystąpienia. Początek encji ma po-
stać B-XXX, a dalsza jej część I-XXX, gdzie XXX oznacza adnotację. Poniższy
wydruk jest wersją IOB2 listingu 4.2. Obydwie wersje wykorzystałem w
swojej pracy.

1 <p> <span style="font−family: ’times new roman’;"> <strong>
Special Session

</strong> </span> </p>
<p style="text−align: center;"> <span> <strong>

5 <B−CNAME>Nature</B−CNAME><I−CNAME>Inspired</I−CNAME>
<I−CNAME>Computing</I−CNAME><I−CNAME>and</I−CNAME>
<I−CNAME>Its</I−CNAME><I−CNAME>Applications</I−CNAME> ( <span>
<a href="scdm2014/upload/media/NICA_−_CFP.jpg"><span>
<B−ABBRE>NICA</B−ABBRE>

10 </span> </a> </span> )
</strong> </span> </p>
<p style="text−align: center;"> <span> <strong>

In conjunction with
</strong> </span> </p>

15 <p style="text−align: center;"> <span> <strong>
International Conference on Soft Computing and Data Mining
(SCDM 2014)

</strong> </span> </p>
<p style="text−align: center;"> <span> <strong>

20 <B−WHEN>June</B−WHEN><I−WHEN>16</I−WHEN><I−WHEN>−</I−WHEN>
<I−WHEN>18</I−WHEN><I−WHEN>,</I−WHEN><I−WHEN>2014</I−WHEN>,
<B−WHER>Johor</B−WHER>,<I−WHER>Malaysia</I−WHER>

</strong> </span> </p>
<p style="text−align: justify;"> <span> <strong>

25 Brief Description
</strong> </span> </p>
<p style="text−align: justify;"> <span>

Nature inspired computing techniques have successfully been
applied to many different kinds of applications, notably, in

30 machine learning, data analysis and multimedia computing. However,
many research issues are still open in this area. The proposed...

</span> </p>

Wydruk 4.3: Oznaczony dokument HTML wg. notacji IOB2
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Do otrzymania prawidłowo odzwierciedlającego rzeczywisty i reprezenta-
tywny zbiór stron konferencji, zebrałem i oznaczyłem 1000 witryn HTML
różnych konferencji naukowych.

4.3. Techniki Przetwarzania języka naturalnego

Wyselekcjonowane przeze mnie strony konferencji są tekstowymi doku-
mentami HTML. Różne operacje przetwarzania tekstu znajdują także swoje
zastosowanie dla dokumentów HTML. W swojej pracy wykorzystałem wiele
technik przetwarzania danych tekstowych. Opiszę pokrótce użyte przeze
mnie metody pomocne przy analizie tekstu.

Podział na słowa. Po pierwsze dostępne są operacje podziału tekstu na
zdania i słowa. Obiekty nazwane znajdują się w obrębie zdania i składają
się ze słów. W moim projekcie, do minimalnych słów zaliczają się unigramy:
wyrazy, liczby, znaki interpunkcyjne oraz inne znaki specjalne.

Kolejną operacją jest stemming. Jest to proces polegający na wydobyciu
z wyrazu tak zwanego rdzenia. Rdzeń jest to część wyrazu, która zostaje
po usunięciu z niego wszystkich afiksów. Postać rdzenia słowa jest z reguły
niezmienna bez względu na odmianę tego słowa przez przypadki. Przykła-
dem może być słowo „conference”, które jest rdzeniem dla np. słowa „con-
ferences”. Jednym z najbardziej popularnych stemmerów i używany przeze
mnie jest stemmer Snowball, który udostępnia rozwiązania dla kilku języ-
ków (niestety brak algorytmu dla języka polskiego). Operacja stemmingu
niewątpliwie zmniejsza zawartą informację, ale z drugiej strony usuwa szum
informacyjny, ujednolica tekst. Algorytmy statystyczne raczej nie operują
na zasadach lingwistycznych, więc ta operacja na ogół pomaga.

Filtracja ze słów nieistotnych jest kolejną operacją pomagającą usunąć
szum informacyjny. Filtracja polega na usunięciu z tekstu wybranych słów.
Do słów nieistotnych zaliczam wyrazy z przygotowanej listy stopwords. Lista
stopwords zawiera słowa nie niosące ze sobą żadnej wartości statystycznej,
“zaszumiające“ treść. Zbiór tych słów przygotowałem na podstawie wcze-
śniej przygotowanego rozkładu słów w zależności od ich odległości od szu-
kanych informacji (o klasie różnej niż INNE) w zbiorze trenującym. Słowa
podzieliłem na dwie grupy: dalekie słowa, to te które są w odległości co
najmniej pięciu słów od informacji, oraz słowa będące w bliskim otoczeniu
informacji. Tabela 4.1 przedstawia tę listę wraz z częstością występowania
w obydwu grupach. Trzecia kolumna zawiera listę stopwords utworzoną
na podstawie poprzednich kolumn. W skład tej listy wchodzą wszystkie
słowa odległe od informacji, ale tylko wtedy, gdy nie występują one również
w zbiorze słów otaczających informacje. Ostatecznie słów odległych zna-
lazłem 27425, słów otaczających 9035, rezultatem czego otrzymałem zbiór
stopwords o liczności 21095.

Do grupy słów nieistotnych należą także słowa występujące raz albo kilka
razy w całym zbiorze trenujących. To tego grona należą najczęściej słowa
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Tablica 4.1: Część rozkładu najczęstszych słów bliskich i odległych od
wydobywanych informacji.

słowa odległe liczba słowa bliskie liczba stop words liczba

- 76974 the 2835 dialog 1649

: 42084 of 2278 menu 1375

/ 14862 - 2033 solid 1149

14691 and 1830 ui 1014

and 14490 ) 1633 shadow 861

the 13407 : 1616 webkit 854

docs 12642 ( 1543 radius 814

of 11620 in 1523 rgba 809

{ 10861 on 1499 absolute 714

} 10821 conference 1366 z 707

# 10454 for 1143 pin 639

) 9348 / 1033 widget 637

( 9239 to 1000 linear 633

a 8314 international 862 moz 626

to 7037 workshop 812 mso 600

powstałe w wyniku błędnego sparsowania strony HTML lub niespotykane
nazwy własne.

Detekcja paragrafów to kolejna przydatna technika w eksploracji danych,
szczególnie przy obróbce stron WWW. Najbardziej znaną implementacją de-
tektora artykułów jest Boilerpipe. Biblioteka ta udostępnia metody do au-
tomatycznego usuwania szablonowych elementów i reklam ze strony inter-
netowej. Biblioteka posiada też metody do wyodrębniania oddzielnych ar-
tykułów oraz obrazków ze strony. Jest to bardzo pomocne narzędzie i na
pewno warto go użyć. W dużym stopniu zmniejsza ilość danych do analizy.
Należy jednak uważać, gdyż algorytmy detekcji mogą błędnie sklasyfikować
i odrzucić pewne elementy, które chcemy zostawić.

Rysunek 4.4 pokazuje efekty użycia detekcji paragrafów. Na żółto zazna-
czone są elementy, które pozostały po wykorzystaniu biblioteki. W zbiorze
stron konferencji naukowych jest bardzo mało reklam. Użycie wyżej wspo-
mnianej biblioteki powoduje często usunięcie ważnych elementów strony,
takich jak tabele z datami. Dlatego w swojej pracy ograniczyłem się jedy-
nie do użycia metody detekcji i oznaczenia głównego artykułów/paragrafów.
Nie usuwałem natomiast żadnej treści. Na ogół w pierwszych paragrafach
znajdują się najważniejsze informacje dotyczące konferencji.

4.4. Cechy słów dokumentu.

Aby algorytm rozpoznawania typów obiektów działał lepiej, operacje na
tekście powinny także dodać nową wiedzę do budowanego modelu w postaci
nowych cech. Dokładność algorytmu zależy w głównej mierze od trzech
czynników. Po pierwsze od danych trenujących. Jeżeli są słabej jakości i
z wieloma błędami, to nawet najlepszy algorytm nie wytrenuje na nich do-
brego modelu. Drugim czynnikiem jest wybór samego modelu i algorytmu.
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Rysunek 4.4: Wynik przeprowadzenia algorytmu ekstrakcji największego
paragrafu. Przedstawiona strona jest pozbawiona stylów css.

Model powinien być jak najlepiej dopasowany do danych. Kolejnym czynni-
kiem jest wybór określenie cech słów dokumentu. W tej pracy przygotowa-
łem cechy, które podzieliłem na kategorie:
— Cechy lokalne. Do tej grupy należą atrybuty obliczane według pewnej

reguły tylko dla aktualnego słowa. Zbiór tych cech jest na ogół wykorzy-
stywany w wielu różnych zadaniach Rozpoznawania obiektów nazwanych
w dokumentach tekstowych, gdyż te cechy są najbardziej uniwersalne.

— Cechy przesunięcia. Są to cechy odnoszące się do słów sąsiadujących z
aktualnym słowem i zależności między nimi.

— Cechy układu. Opisują one wpływ umiejscowienia oraz wyglądu słowa
na stronie HTML. Odnoszą się do układu strony oraz zamieszczonych na
niej paragrafów.

— Cechy słownikowe. Badają one przynależność słowa do zdefiniowanych
słowników.

4.4.1. Cechy lokalne

Słowo. Nasuwającą się w pierwszej kolejności cechą elementu wejściowego
jest jego wartość, czyli samo słowo. Zwykle jednak trzeba zastosować pewne
czynności wygładzające dane, o których pisałem w poprzednim podroz-
dziale. Taką czynnością jest zmiana słowa poprzez np. zmianę wszyst-
kich liter na małe. Do tych operacji zalicza się także filtracja słów. W tym
wypadku słowo oznaczone jako nieistotne znika całkowicie z dokumentu
albo nie otrzymuje żadnej cechy tego typu. Te kroki wykonuję się po to,
by zbiór cech był mniejszy, a zarazem lepiej opisany statystycznie. Tabela
4.2 pokazuje jak zmieniała się liczba cech w zależności od zastosowanych
przekształceń dla całego zbioru trenującego w mojej pracy. Można zauważyć
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niewielkie zmniejszenie worka słów zbioru trenującego po ograniczeniu się
tylko do słów zawierających litery, a także po użyciu stemmingu. Największe
efekty dała jednak filtracja zbioru treningowego ze słów z listy stopwords.
Nieduży spadek liczby słów w słowniku zbioru zapewniło także usunięcie
słów występujących tylko raz we wszystkich dokumentach. Ten atrybut nie

Tablica 4.2: Liczba różnych słów w zależności od poziomu filtracji.

wszystkie słowa
słowa złożone
z liter

słowa złożone
z liter
stemming

słowa złożone
z liter
stemming
bez stopwords

słowa złożone
z liter
stemming
bez stopwords
bez unikalnych słów

33568 30138 24656 7768 6039

musi być nadawany każdemu słowu. Na ogół, jeśli słowo nie jest wyrazem ze
słownika, to nie ma dużego sensu tworzyć dla niego kolejnego atrybutu. W
mojej pracy atrybut słowo nie jest nadawany słowom z listy stopwords oraz
zawierającym znaki nie należące do alfabetu, takie jak na przykład cyfry.

Tablica 4.3 jest wykazem najczęściej występujących słów w nazwach
konferencji. Z analizy tej tablicy wynika, że badane konferencje mogą być
także warsztatami (workshop), wykładami (speech) lub nawet dziennikami
(journal). Nie jest to więc tak bardzo jednolity zbiór, jak mogłoby się wyda-
wać. Rolą warsztatów jest przede wszystkim nauka praktyczna. Wykład jest
pojedynczym wystąpieniem wykładowcy i obejmuje też czas przeznaczony
na pytania. Konferencja jest wydarzeniem, w której plan mogą wchodzić
warsztaty, wykłady. Dlatego mimo wielu różnic struktura i treść stron do-
mowych tych wydarzeń jest do siebie bardzo podobna. Innym określeniem
konferencji jest sympozjum.

Tablica 4.3: Najczęściej występujące słowa w nazwach konferencji.

słowo liczba wystąpień

on 724

and 551

international 504

conference 432

the 322

workshop 255

in 133

of 131

learning 131

intelligence 123

information 121

for 105

systems 100

data 97

machine 96

symposium 78

journal 31

speech 14
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Część mowy. Jest to standardowy atrybut występujący w niemal wszyst-
kich zadaniach rozpoznawania typów obiektów w dokumentach tekstowych.
Wartością tej cechy jest część mowy aktualnego słowa. Podobnie jak w po-
przedniej cesze, określenie tego atrybutu ma sens tylko wyrazom. Słowa
zawierające cyfry, bądź znaki niealfanumeryczne oraz daty pisane nume-
rycznie nie mają żadnego atrybutu części mowy ustawionego na 1.

Jeśli przykład zostanie oznaczony nieprawidłową częścią mowy, błąd bę-
dzie miał również postępowy, negatywny wpływ na skuteczność uczonego
modelu. Zgodnie z pracą [8], lepiej zastąpić model, w którym wśród danych
wejściowych są niekiedy błędne części mowy, modelem w którym części
mowy są zmiennymi ukrytymi, wyjściowymi. W podanej publikacji zapropo-
nowano dwuwarstwowy model CRF, w którym w jednej warstwie zmiennych
wyjściowych Y były części mowy słów, a w drugiej właściwe klasy do roz-
poznania. Okazało się, że dokładność klasyfikacji typów nazwanych zwięk-
szyła się o parę procent po zastosowaniu tego modelu. Na tę poprawę miały
wpływ zależności jakie się utworzyły po nauczeniu modelu między nieod-
krytymi klasami części mowy i typu obiektu. Model lepiej dopasowywał się
do par klas, a więc był bardziej elastyczny. Rysunek 4.5 jest reprezentacją
graficzną opisanego pokrótce modelu. Ja nie wykorzystałem tego podejścia
głównie ze względu na fakt, że nie posiadam poprawnie zdefiniowanych czę-
ści mowy dla danych trenujących.

Rysunek 4.5: Model CRF z podwójną warstwą wyjściową.

Klasyfikator części mowy który używałem nazywa się Penn Pos Tagger.
Jest on częścią pakietu factorie. Klasyfikator ten rozpoznaje 36 różnych
części mowy. Został zbudowany na podstawie korpusu American National
Corpus [47]. Korpus zawiera 15 milionów słów w zdaniach z współczesnego
języka angielskiego.

Krótkie słowo. Jest to jeden atrybut SHORT=true, który przyjmuje wartość
1 dla krótkiego słowa o długości poniżej sześciu znaków, ale powyżej jednego
znaku. W przeciwnym wypadku atrybut ten jest pomijany, czyli jego wartość
jest równa zero. Występowanie tej cechy powinno mieć największe znaczenie
dla obiektów klasy skróconej nazwy konferencji. Rysunek 4.6 przedstawia
rozkład długości skrótów konferencji. W zakresie długości 2-6 znaków
kwalifikuje się 74% skrótów.
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Rysunek 4.6: Długość skrótu wyrażona w liczbie znaków.

Kształt słowa. Jest to cecha dotycząca budowy słowa alfanumerycznego.
Aktualne słowo jest analizowane pod względem wielkości liter oraz wystę-
powania cyfr czego efektem otrzymuje się kompaktowy zapis diaktryczny
słowa. Taki opis składa się ze znaków a, A i 1. Mała litera a symbolizuje
część słowa pisaną małą literą. Jeśli występuje w słowie więcej niż jedna
mała litera litera w ciągu, to zastępuje się ten ciąg dwoma literami a, aa. Li-
tera A symbolizuje duże litery, a cyfra 1 analogicznie zastępuje cyfry. Tabela
4.4 przedstawia zbiór paru przekształceń.

Tablica 4.4: Kształt słowa.

słowo kształt

WebET AaaAA

Conference Aaa

4th 1aa

SETN AA

2014 11

Rodzaj słowa. Każde słowo jest kategoryzowane do jednego z podstawo-
wych typów podanych poniżej:
1. Data. Tę kategorię otrzymują słowa, które należą do daty.
2. Krótka fraza. Należą do niej słowa będące częścią encji o długości jednego

lub dwóch słów. Encją nazywam pojedynczy obiekt w tekście. Może
nim być jeden wyraz (np. papers), ale także pełna data (25 may, 2014)
lub nazwa jakiejś instytucji (Warsaw University of Technology). Sposób
znajdowania encji szczegółowo opisałem w następnym rozdziale.
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3. Długa fraza. Ten typ otrzymują słowa, należące do encji złożonych z co
najmniej trzech słów. Do tego typu encji wliczają się najczęściej nazwy
instytucji albo nazwy wydarzeń (także konferencji). Zdecydowałem się na
podział na krótkie i dłuższe encje, ponieważ do krótkich raczej nie należą
nazwy konferencji, ale bardzo często należą lokacje konferencji.

4. Liczba. Wariant, w którym aktualne słowo jest liczbą lub liczebnikiem
(np. 16 lub 2nd).

5. Abrewiacja. Słowo będące prawdopodobnie skrótem. Do tej kategorii
należą słowa o kształcie pasującym do jednego z wzorców:
a) AA (na przykład CMSB).
b) AaaAaa (SysInt).
c) AaaAA (FedICI ).
d) AA1AA (AI4ALL).
e) AAaa (LAFLang).
f) AaAA (nfMCP).
g) AAa (CAp).
h) AAaAA (RuleML).

6. Znak przestankowy.
7. Znak specjalny. Do tej grupy należą wszystkie znaki niealfanumeryczne

nie będące znakami przestankowymi.
8. Słowo standardowe. Są to wszystkie słowa, które nie zostały zaliczone do

żadnej z powyższych kategorii. Są nimi zwykłe wyrazy w zdaniu, wśród
których raczej na pewno nie znajdują się informacje do wydobycia.
Podane rodzaje są rozłączne i wprowadzają pomocną klasyfikację jeszcze

przed właściwym algorytmem. Opisana w tym paragrafie cecha dodaje
dużo informacji na temat potencjalnych danych do wydobycia. Kategorie
wskazują kandydatów na poszukiwane informacje, z których inne cechy
pomogą wybrać te prawdziwe informacje.

4.4.2. Cechy przesunięcia

Poprzednik i następnik. Rodzina atrybutów poprzedników odnosi się do
słowa poprzedzającego aktualne słowo. Cecha ta ma tekstową postać
W-n=wartość. Znak n jest liczbą i określa, które z kolei poprzednie słowo
ma być brane pod uwagę. Wartością właściwą cechy nie musi być koniecz-
nie poprzedzające słowo ale również jakaś wybrana jego cecha. W mojej
pracy ograniczyłem liczbę n do jednego, natomiast wartości cech uzyska-
łem poprzez wydobycie cechy rodzaju słowa dla poprzednika. Na przykład,
jeśli tekst ma treść „August 25-29, 2014, Porto , Portugal”, to aktualne
słowo Porto otrzyma następujące dwie cechy ustawione: W-1=T=PUNCT oraz
W-2=T=DATE przy n równym 2.

Otoczenie w zdaniu. Bardzo często zdarza się, że informacje z sekcji waż-
nych dat znajdują się w wypunktowaniach lub tabelkach. Jest to bardzo
przejrzysty dla człowieka sposób wyświetlania informacji, ale formaty tabel
i list mogą się różnić na innych stronach konferencji, co dla prostego kla-
syfikatora staje się barierą nie do przejścia. Poniższe rysunki pokazują trzy
różne przykłady rozmieszczeń danych informacyjnych. Jak można zauwa-
żyć, etykiety dat mogą wystąpić nie tylko na lewo lub na prawo od daty,
ale także ponad oraz poniżej. Dlatego potrzebny jest generyczny algorytm,
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Rysunek 4.7: Układ ramki ważnych dat nr 1.

Rysunek 4.8: Układ ramki ważnych dat nr 2.

który potrafiłby wyszczególnić dla danej informacji tylko jej etykietę/opis.
Przygotowałem taki algorytm, który działa według podanego schematu:
1. Jeśli po dacie występuje dwukropek, zwróć do sześciu słów następują-

cych po dacie.
2. Jeśli przed datą występuje dwukropek, zwróć do sześciu słów występu-

jących bezpośrednio przed datą.
3. Inaczej, jeśli data umieszczona jest w krótkim (poniżej stu słów) wypunk-

towaniu lub wierszu tabeli, zwróć dwustronne otoczenie daty o promie-
niu maksymalnie sześciu słów i w obrębie zawierającego wiersza/wy-
punktowania.

4. Inaczej zwróć do sześciu słów występujących bezpośrednio przed datą.
5. Ze zwróconych słów są tworzone atrybuty aktualnego słowa.
Dodatkowo poniższe reguły muszą być spełnione:
— Zwracane poprzednie lub kolejne słowa muszą zawierać się w tej samej

sentencji (zdaniu) co analizowana data.
— Jeśli wśród słów zwracanej sekwencji znajdzie się inna data, to zwra-

canym wynikiem jest subsekwencja od początku do napotkanej drugiej
daty wyłącznie.
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Rysunek 4.9: Układ ramki ważnych dat nr 3.

Zdecydowałem się na dodawanie tej cechy jedynie datom, ponieważ
utworzenie tych cech dla wszystkich słów spowodowałoby ogromny wzrost
ich ogólnej liczby i uznałem, że datom najbardziej się one przydadzą. Poniżej
zaprezentowałem jakie cechy zostaną zapisane dla pierwszych dat powyż-
szych rysunków.

4.7: WDN=submission, WDN=date, WDN=open, WDN=from,
WDN=now, WDN=until. 4.8: WDN=deadline, WDN=for, WDN=abstract,
WDN=submission. 4.9 (przekreślona data jest ignorowana):
WDN=submission, WDN=of, WDN=papers, WDN=due.

4.4.3. Cechy układu

Udekorowane słowo. Słowa opatrzone jednym ze znaczników FONT,
STRONG, B lub U mają ustawiany ten atrybut. Znaczniki te odpowiadają za
wyszczególnienie tekstu na stronie WWW poprzez pogrubienie, podkreślenie
albo wyświetlenie zmienioną czcionką. Tabela 4.5 wskazuje jaka część wy-
szczególnionego tekstu zawiera szukane informacje. Mogło się wydawać, że

Tablica 4.5: Proporcje podświetlonego tekstu dla różnych klas.
rodzaj

wyszczególnienia nazwa (odsetek) skrót miejsce czas inne encje

inny styl czcionki 0.005 0.001 0.018 0.007 0.099

podkreślenie 0 0 0.001 0.002 0.001

pogrubienie 0.001 0.001 0.005 0.004 0.045

takie informacje jak nazwa konferencji powinny być wyszczególnione czę-
ściej niż inne nazwy (ostatnia kolumna). Z danych tabeli wynika jednak
odwrotna zależność. Wynika to stąd, że na stronach konferencji bardzo czę-
sto wylistowane są inne powiązane tematycznie konferencje i są one bardzo
często pogrubione. Jedynie przy dekoracji podkreśleniem największy odse-
tek uzyskała data konferencji. Organizatorom konferencji najpewniej zależy
na tym by odwiedzający zapamiętał czas trwania konferencji, by później jej
nie przegapił. Daty są także informacjami, których odwiedzający na pewno
nie zna przed pierwszym wejściem na stronę konferencji.

Hiperłącze. Jeśli słowo mieści się pod odnośnikiem do innego zasobu URI
(znacznik A), to otrzymuje wtedy cechę A=true. Poniższa tabelka przed-
stawia macierz korelacji między klasami słowa, a posiadaniem przez nie
atrybutu hiperłącza.
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Tablica 4.6: Proporcje odnośników umieszczonych pod tekstem dla różnych
klas.

nazwa (odsetek) skrót miejsce czas inne encje

0.005 0.009 0.004 0.07 0.303

Występują tutaj podobne proporcje jak przy dekoracji tekstu, jednak dys-
proporcje między słowami nie mającymi przypisanej żadnej klasy, a wydo-
bywanymi informacjami są jeszcze większe. Wynika to ze zwyczaju umiesz-
czania odnośników do innych konferencji tematycznych pod ich nazwami.
Jest to więc dobra cecha wykluczająca daną nazwę jako nazwa konferencji
na stronie WWW.

Element zawierający. Słowo na stronie może znajdować się w jednym z
wymienionych elementów strony: pasek tytułu, tytuł/podtytuł, paragraf,
tabela, lista. Każde słowo otrzymuje cechę o kodzie P i wartości zależnej od
miejsca wystąpienia. Tabelka 4.7 została stworzona wg. takiej samej zasady
jak dla poprzednich atrybutów. Tablica dostarcza informacji, które bar-

Tablica 4.7: Miejsce występowania informacji na stronie.

element na stronie nazwa skrót miejsce
data

konferencji
data

submisji
data

notyfikacji
ostateczna

wersja inne

pasek tytułu 0.18 0.11 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

tytuł/podtytuł 0.23 0.09 0.04 0.08 0.03 0.02 0.02 0.01

paragraf 0.50 0.60 0.68 0.61 0.36 0.29 0.25 0.42

tabela/lista 0.05 0.14 0.16 0.21 0.44 0.51 0.51 0.14

inne 0.4 0.6 0.09 0.07 0.24 0.18 0.22 0.44

dzo dobrze opisują rozmieszczenie informacji na stronie konferencji. Duża
część nazw i skrótów konferencji jest podana już na pasku tytułu. Kolejnym
miejscem, gdzie często występuje nazwa konferencji, jej miejsce i data jest
tytuł i podtytuł strony. Czasem w dalszych podtutułach można znaleźć inne
ważne daty. Najwięcej informacji jest podanych w paragrafach. Są one
główną treścią strony oraz zawierają najwięcej tekstu z wszystkich elemen-
tów. W tabelach oraz listach znajduje się natomiast najwięcej dodatkowych
dat. Występują one prawie zawsze obok siebie w tych samych kontene-
rach. Tekst niesklasyfikowany znajduje się w największych proporcjach w
paragrafach tekstu oraz elementach nieoznaczonych żadnym rodzajem kon-
tenera. Dowodzi to więc istnienia ścisłych zależności między klasą słowa, a
miejscem jego położenia na stronie WWW.

Główny paragraf treści strony. Wykres 4.10 pokazuje rozkład wydobywa-
nych informacji w kolejnych paragrafach głównej treści na głównych stro-
nach konferencji.

W pierwszym paragrafie znajduje się zdecydowanie najwięcej informacji
typu nazwa konferencji ze skrótem, miejsce oraz czas konferencji. Inne daty
konferencji na ogół znajdują się w dalszych częściach treści lub na samym
końcu treści strony.
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Rysunek 4.10: Występowanie informacji w kolejnych paragrafach.

Stworzyłem cechy w oparciu o powyższe spostrzeżenia. Słowo otrzymuje
ustawioną cechęPNO=number, jeśli jest częścią pierwszych sześciu paragra-
fów na stronie WWW. W tym zakresie mieści się więcej niż połowa informacji
zawartych w treści. Część number jest zastępowana numerem paragrafu. Po
wprowadzeniu tej cechy, najbardziej powinna zyskać ekstrakcja danych na-
zwy, skrótu, czasu i miejsca konferencji. Z bardziej szczegółowych statystyk
wynika, że te dane najczęściej występują na początku głównej treści strony.

Strona HTML. Informacje nie muszą znajdować się tylko na głównej stro-
nie konferencji naukowej, ale także na jej podstronach. Ze strony głównej
można zazwyczaj przejść do każdej podstrony całej witryny poprzez menu.
Pod odsyłaczami znajduje się najczęściej krótko opisujący połączoną pod-
stronę (np. „ważne daty” w menu). Wykres słupkowy 4.11 przedstawia
częstość występowania informacji na różnych podstronach.

Niektóre witryny posiadają nawet ponad 100 podstron, dlatego niewyko-
nalnym byłoby wykorzystanie wszystkich podstron w treningu modelu. Za-
miast tego, korzystając z powyższego diagramu, zapisałem cechy tylko tych
podstron, których treści odnośników należą do podanego zbioru: („index”„
„home”, „important dates”, „call for papers”, „registration”). Zapewnione jest
także, że każda strona zostanie odwiedzona najwyżej raz. Dodatkowo, każde
słowo podstrony otrzymuje cechę (lub cechy) typu „SUB=anchorText”, gdzie
słowo anchorText jest zastępowane tekstem pod odnośnikiem do tej pod-
strony ze strony głównej (np. SUB=home, SUB=index).

4.4.4. Cechy słownikowe

Lokalizacja. Miejsce konferencji odbywa się w jednej miejscowości. Bardzo
przydatna okazałaby się metoda znajdująca miejsca geograficzne w tekście:
przynajmniej nazwy krajów i miast. Program nie ma żadnego magicznego
sposobu na sprawdzenie czy dane wyrażenie jest jest określeniem lokacji.
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Rysunek 4.11: Występowanie informacji na różnych stronach witryny.

Do stwierdzenia tego moja aplikacja używa gazettera dostępnego w narzę-
dziu GATE.

Nazwa gazettera określa słownik lub indeks geograficzny. W informatyce
to słowo ma nawet szerszy zakres. Gazettery mogą zawierać także inne
definicje obiektów, takie jak: nazwy walut, lotnisk, tytułów pracy, czy na-
zwy dni tygodnia. Wśród słowników gazettera GATE (a dokładniej modułu
ANNIE) znajdują się lista zawierająca 1971 nazw stolic państw, 23728 nazw
miast Wielkiej Brytanii, 2005 nazw innych miast oraz 465 nazw państw
także w rodzimych językach. Dodatkowo uzupełniłem te listy o nowe nazwy
lokalizacji występujące w zbiorze trenującym.

Każde wystąpienie lokalizacji w tekście zostaje opatrzone cechą
LOC=true. Dodatkowo wszystkie państwa otrzymują atrybut COUN-
TRY=true, a miasta CITY=true.

Brak w słowniku słownictwa. Słowa nie należące do listy słownictwa an-
gielskiego (ang. word list) posiadają cechę DICT=false. Korzystam z listy
słów posiadającej razem 112505 słów angielskich. Słownik jest zbiorem
całego słownictwa, a więc posiada także ważniejsze nazwy własne. Z tabeli
4.8 można wyczytać jaka część słów nazwy konferencji, skrótu oraz loka-
lizacji znajduje się w słowniku. Ta cecha nie dotyczy słów zawierających

Tablica 4.8: Odsetek słów, które nie znajdują się w słowniku słownictwa.

nazwa konferencji skrót konferencji miejsce konferencji inne słowa

0.23 0.89 0.75 0.14

cyfry, w szczególności dat. Powstała ona z myślą, o tym by jeszcze lepiej
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rozpoznawać abrewiacje. Z danych tabelki wynika, że tą cechą najczęściej
charakteryzują się skróty konferencji i lokacje.

Korzystne otoczenie określa czy w zdaniu, w którym zawiera się aktualne
słowo, znajdują się słowa z ustalonego wcześniej słownika. Przygotowa-
łem cztery takie słowniki, każdy jest utworzony na podstawie najczęściej
występujących słów w otaczającym zdaniu (tabela 4.9). Nie przygotowa-
łem słowników dla dodatkowych ważnych dat, ponieważ uznałem, że cecha
otoczenie w zdaniu będzie dla nich wystarczająca. Słowniki nie są zbio-

Tablica 4.9: Najczęściej występujące słowa w zdaniach zawierających szu-
kane informacje.

nazwa konferencji skrót konferencji miejsce konferencji data konferencji

international conference university conference

conference will will will

workshop international held held

systems welcome conference during

information papers poland date

welcome ieee china place

symposium with usa take

rami rozłącznymi między sobą. Szczególne podobieństwo można zauważyć
między słownikami nazwy i skrótu konferencji oraz miejsca i daty konfe-
rencji. W rzeczywistości te pary informacji występują bardzo często obok
siebie. Dlatego też cecha ta nie wskazuje z dużym prawdopodobieństwem
rodzaju informacji, ale może pomóc w określeniu czy dany element jest w
ogóle obiektem poszukiwań.



5. Metoda ekstrakcji informacji.

W tym rozdziale opisałem sposób podziału dokumentu na słowa-encje
złożone z wielu wyrazów. Posiadanie takich obiektów będzie potem przy-
datne podczas tworzenia specjalnej struktury modelu CRF, którą nazwałem
Sparowanym warunkowym polem losowym. Bardzo ważnym, jeśli nie naj-
ważniejszym etapem tworzenia klasyfikatora jest wybór algorytmu klasyfi-
kacji. W tym rozdziale wymieniłem i opisałem modele SVM i CRF, które
wypróbowałem.

5.1. Definicja podstawowego słowa.

Zanim przejdę do definicji modelów oraz ich atrybutów, określę najpierw
dokładniej czym jest podstawowy element wejściowy (x), nazywany także
słowem, dla którego jest wybierana klasa. W problemie Rozpoznawania ty-
pów obiektów w dokumentach tekstowych, podstawową encją jest natural-
nie wyraz lub znak niealfanumeryczny. W swojej pracy przyjąłem też taką
konwencję.

Spróbowałem jednak dodatkowo nieco rozszerzyć definicję słowa. Sko-
rzystałem z faktu, że wszystkie wydobywane przeze mnie informacje są za-
warte prawie zawsze w co najwyżej kilku sąsiednich słowach. Zaimplemen-
towałem algorytm znajdujący takie potencjalne ciągi słów. Bez wykorzysta-
nia tego algorytmu tekst był dzielony na wyrazy i znaki niealfanumeryczne.
Z użyciem algorytmu, tekst dzielony jest na sekwencje słów nazywanymi
przeze mnie encjami. Taką sekwencją najczęściej jest pojedynczy wyraz, ale
może być także ciąg wyrazów (np. jakaś nazwa własna) albo data. Na skutek
tego, ciągi słów są atomowymi obiektami, dla których są wyznaczane klasy.

Znalezienie daty na stronie jest stosunkowo prostym zadaniem. Klasy-
fikator NER w narzędziu GATE wykonuje to zadanie z dosyć dobrą sku-
tecznością i można go użyć do tego celu. Ja napisałem jednak metodę do
znajdowania dat samodzielnie. Trudniejszym zadaniem jest natomiast zna-
lezienie nazw własnych. Do tego celu przygotowałem metodę heurystyczną,
funkcjonującą według podanych reguł:
— Każda encja składa się z wyrazów rozpoczynających się dużą literą.
— Wyrazy encji mogą być poprzedzielane pojedynczymi wyrazami pisanymi

małą literą. Jedynie w tym wypadku słowa rozpoczynające się małą literą
także należą do encji.

— Encje znajdowane są w ramach sentencji (najczęściej zdania).
— Encja nie może być przedzielona znakami ’,’, ’-’, ’:’.

Przykład 5.1.1. Podany w przykładzie tekst został podzielony według stan-
dardowej metody oraz zgodnie z zaproponowaną metodą. Tekst jest wzięty z
informacji zachęcającej do udziału w konferencji ICAIT 2014 na stronie tej
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konferencji. „2014 The 3rd International Conference on Advancements in
Information Technology ( ICAIT 2014), which will be held in Dubai , UAE
during August 22 - 23 , 2014 as the workshop of WCSE 2014 .”

Otrzymana lista słów dla metody standardowej:
(„2014”, „The”, „3rd”, „International”, „Conference”, „on”, „Advancements”,
„in”, „Information”, „Technology”, „(”, „ICAIT”, „2014”, „)”, „,”, „which”,
„will”, „be”, „held”, „in”, „Dubai”, „,”, „UAE”, „during”, „August”, „22”, „-”,
„23”, „,”, „2014”, „as”, „the”, „workshop”, „of”, „WCSE”, „2014”, „.”)
Otrzymana lista słów dla metody encji:
(„2014”, „The”, „3rd”, „International Conference on Advancements in Infor-
mation Technology”, „(”, „ICAIT”, „2014”, „)”, „,”, „which”, „will”, „be”, „held”,
„in”, „Dubai”, „,”, „UAE”, „during”, „August 22-23, 2014”, „as”, „the”, „work-
shop”, „of”, „WCSE”, „2014”, „.”) W podanym przykładzie zostały odkryte
dwie encje. Metoda encji pogrupowała w pojedyncze encje nie tylko datę,
ale także nazwę wydarzenia (w tym wypadku nazwę konferencji).

Istnieje oczywiście ryzyko, że encje zostaną źle wyznaczone, przyjmą zbyt
duży lub mały zakres słów. Wtedy błąd ten przepropaguje się na kolejne
etapy nauki modelu. Przykładowo, pewna konferencja odbywała się w mie-
ście Salamanka. Na stronie internetowej informacja została znaleziona w
następującym kontekście: „University of Salamanca (Spain)”. Początkowo,
etykietą miejsca konferencji zaznaczone zostało tylko miasto i państwo. Po
przeprowadzeniu algorytmu znajdowania encji, cała fraza została uznana
za jeden obiekt i została przypisana jemu klasa MIEJSCE. Model został na-
uczony według podanej adnotacji i w przyszłości często znajdował wystą-
pienia nazwy uniwersytetu, jako miejsce konferencji. Okazuje się, że taki
model jeszcze dokładniej określa miejsce konferencji, ponieważ konferencje
najczęściej odbywają się na terenie uniwersytetu w takich przypadkach. Nie
jest to jednak zgodne z oznaczeniami, przez co również trudne do sprawdze-
nia. Jeżeli nie pożądamy takiego zachowania, można oczyścić znalezioną
encję z części nie będącymi lokacjami. By oszacować liczbę błędów w po-
dziale na encje, przygotowałem tabelę 5.1, która przedstawia jaka część
wydobywanych danych została prawidłowo połączona. Pod uwagę zostały
wzięte tylko encje składające się co najmniej z dwóch słów. Wiersze ta-
beli odpowiadają liczbie słów w encji, które oryginalnie miały inną klasę niż
cała encja. Wszystkie daty oraz nazwy konferencji zostały połączone niemal

Tablica 5.1: Pokrycie encji z wydobywanymi informacjami.

wartości odstające nazwa skrót miejsce data przyjęcia dok. notyfikacja wersja ost.

0 1247 16 127 1087 396 266 314

1 84 21 161 21 26 15 22

2 22 11 135 33 4 2 5

>2 36 1 89 29 19 1 2

bezbłędnie. Miejsce konferencji, zgodnie z przewidywaniami występowało
częściej w encjach ze słowami innej klasy. Były to jednak zawsze słowa o
klasie INNE, więc ten nadmiar nie powinien mieć istotnego wpływu na jakość
klasyfikacji. Skróty występują bardzo rzadko w złożonych encjach. Rzad-
kie wystąpienia tych przypadków były najczęściej spowodowane pisownią
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tekstu, jeśli sąsiednie słowa były pisane także dużą literą, na przykład „Me-
etings During Fuzz”, gdzie „Fuzz” jest skrótem. Nie jest to jednak również
poważny błąd.

5.1.1. Cechy encji

Zmiana definicji słowa pociąga za sobą zmianę określania cech słowa.
Jeśli encja jest złożona z jednego wyrazu, wtedy nadane cechy nie zmieniają
się. Jeśli jednak encja złożona jest z kilku słów, wtedy jest wybierane jedno
z rozwiązań: sprawdzenie czy cecha występuje dla pierwszego słowa encji,
każdego słowa encji albo zapis kumulacyjny cech wszystkich słów encji.

Przykładowo, w sytuacji, kiedy sprawdzaną cechą jest Słowo, dla każ-
dego zawartego w obiekcie słowa, jest dodawany odpowiadający atrybut.
Przykładowo, encja „Warsaw University Technology” otrzyma trzy cechy
W=warsaw, W=university, W=technology. Innym przypadkiem jest Część
mowy. W tym wypadku zdecydowałem się jednak na połączenie wszystkich
występujących w encji części mowy i zastąpienie ich jedną wartością ce-
chy. Jeśli encja jest złożona z słów „Workshop on Applications of Software
Agents”, to atrybut jej przypisany będzie miał wartość POS=INNNNNS. Z
kolei w cesze Krótkie słowo dla encji złożonych więcej niż jednego słowa,
atrybut ten nie jest w ogóle sprawdzany (przyjmuje wartość zero). Inna
ważna cecha, Rodzaj słowa jest obliczany dla całej encji, która otrzymuje
dokładnie jedną z opisanych w poprzednim rozdziale wariantów wartości tej
cechy.

5.1.2. Atrybuty wektorów wejściowych

Wszystkie techniki i narzędzia opisane w poprzednim rozdziale służą tak
naprawdę tylko jednemu celowi. Mają pomóc w przekształceniu dokumentu
HTML do postaci zrozumiałej dla algorytmów eksploracji danych. Algorytmy
nadzorowane, o których pisałem przyjmują na wejściu argumenty w postaci
listy wektorów numerycznych o pewnej, ustalonej liczbie wymiarów. Bar-
dzo często bywa, że dane trenujące posiadają bardzo dużo współrzędnych,
rzędu nawet setek tysięcy. Jednakże tylko mały odsetek z nich jest aktywny
(przyjmuje inną wartość niż domyślna). Dlatego też dane najczęściej przeka-
zywane są w formie wektorów rzadkich. Wektor rzadki przechowuje wartości
tylko niezerowe. Można go zaimplementować za pomocą mapy z kluczami
będącymi indeksami współrzędnych, i wartościami będącymi wartościami
tych współrzędnych.

Biblioteka eksploracji danych, której używałem wymaga podobnego do
opisanego w poprzednim akapicie formatu danych do przeprowadzenia na
nich uczenia modelu znajdowania typów obiektów. Na wydruku 5.2 przed-
stawiono przekształcony tekst zaczerpnięty ze strony domowej konferencji w
formie uproszczonej (aby zmieścił się na stronie). Transformowany tekst był
treścią pierwszego paragrafu informacyjnego (element P na stronie HTML) i
miał treść „2014 International Conference on Optoelectronics Information
Processing ( ICOIP 2014) will be held in Moscow , Russia , during June 21 -
22 , 2014 .”.

Kolejne słowa dokumentu znajdują się w następujących po sobie wier-
szach. Każde posiada swój opis w postaci cech oddzielonych spacjami w
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Tablica 5.2: Zapis rzadkich cech jednego zdania dokumentu.

nr wiersza słowo klasa kolejne cechy

1 2014 DIFF T=NUMBER, YEAR=true, HLT=true

2

International|
Conference|on|
Optoelectronics|

Information|
Processing CNAME

T=L-TERM, POS=INJJNNNNS, WT-1=T=NUMBER, W=on W=inform,
W=optoelectron, W=intern, W=confer, W=process

3 ( DIFF T=STANDARD, POS=-LRB-, WT-1=T=L-TERM, W=(, SHAPE=(, HLT=true

4 ICOIP ABBRE T=UPTERM, POS=NN, WT-1=T=STANDARD, W=icoip, SHAPE=AA

5 2014 DIFF T=NUMBER, WT-1=T=UPTERM, YEAR=true, HLT=true

6 ) DIFF T=STANDARD, POS=-RRB-, WT-1=T=NUMBER, W=), SHAPE=), HLT=true

7 will DIFF
T=STANDARD, POS=MD, WT-1=T=STANDARD, W=will,
SHAPE=aa, HLT=true

8 be DIFF
T=STANDARD, POS=VB, WT-1=T=STANDARD, W=be,
SHAPE=aa, HLT=true

9 held DIFF
T=STANDARD, POS=VBN, WT-1=T=STANDARD, W=held,
SHAPE=aa, HLT=true

10 in DIFF
T=STANDARD, POS=IN, WT-1=T=STANDARD, W=in,
SHAPE=aa, HLT=true

11 Moscow WHER
T=TERM, POS=NN, WT-1=T=STANDARD, W=moscow, SHAPE=Aaa,
LOC=location, LOC=city

12 , DIFF T=PUNCT, WT-1=T=TERM, HLT=true

13 Russia WHER
T=TERM, POS=NNP, WT-1=T=PUNCT, W=russia, SHAPE=Aaa,
LOC=location, LOC=country

14 , DIFF T=PUNCT, WT-1=T=TERM, HLT=true

15 during DIFF T=STANDARD, POS=IN, WT-1=T=PUNCT, W=dure, SHAPE=aa, HLT=true

16
June|21|-|22|,

|2014 WHEN
T=DATE, WT-1=T=STANDARD, WDN=icoip WDN=will, WDN=held
WDN=moscow, WDN=russia WDN=during

17 . DIFF T=PUNCT, HLT=true

jednym wierszu przekształconego pliku. Każdy wiersz zaczyna się od iden-
tyfikatora klasy słowa. I tak na przykład wyraz „Moscow” ma klasę WHERE
oznaczającą lokację konferencji. W moim przypadku klasy zostały nadane
półautomatycznie, o czym pisałem w rozdziale czwartym. Po typie obiektu
znajdują się oddzielone białymi znakami cechy bądź atrybuty słowa. Każdy
wektor atrybutów jest przedstawiony w postaci rzadkiej. Zawarte są tylko
cechy, które słowo posiada. Używana przeze mnie biblioteka, Factorie ( [2])
sama odpowiednio przekształca dane w przedstawionej postaci do listy wek-
torów numerycznych.

5.2. Zaproponowane modele

Przedstawione cechy umożliwiają utworzenie zbioru trenującego i testo-
wego. Mając gotowe zbiory można przystąpić do budowy klasyfikatora.
Wszystkie klasyfikatory, które opisałem w części teoretycznej korzystają z
tej samej formy danych wejściowych. Każda metoda potrzebuje danych
trenujących oraz testowych. Posiadany zbiór podzieliłem na zbiór trenin-
gowy/testowy w stosunku 70/30. Zbiór treningowy złożony jest więc 700
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dokumentów, zbiór testowy z 300. Poniżej opisałem typy klasyfikatorów,
które użyłem i porównałem ze sobą.

5.2.1. Modele naiwne

Podczas oceniania jakości klasyfikatora warto mieć odniesienie działania
jego do podejścia naiwnego do problemu. Proste rozwiązania zajmują niepo-
równywalnie mniej czasu w implementacji, a czasami dają wyniki podobne
do wyszukanego rozwiązania. Dla problemu ekstrakcji informacji ze stron
domowych konferencji naukowych stworzyłem zespół prostych klasyfikato-
rów, które implementują naiwne rozwiązania.

Klasyfikator nazwy konferencji znajduje i zwraca pierwsze wystąpienie
encji o długości przynajmniej trzech słów oraz zawierającej jedno ze słów:
conference, workshop, symposium, speech, seminar.

Klasyfikator skrótu nazwy konferencji znajduje pierwsze wystąpienie en-
cji o długości jednego słowa oraz, której cecha Rodzaj słowa jest równa
abrewiacji.

Klasyfikator miejsca konferencji odkrywa pierwszą encję, która posiada
cechę Lokalizacja.

Klasyfikator daty konferencji zwraca pierwszą napotkaną na stronie
WWW datę.

Klasyfikatory istotnych dat dla daty notyfikacji, złożenia oraz ostatecznej
wersji artykułu wydobywa pierwsze wystąpienia dat, przed którymi wśród
trzech poprzedzających słów są kolejno słowa notification, submission i final.

Wszystkie klasyfikatory działają na danych wejściowych złożonych z en-
cji słów, natomiast dokumentami wejściowymi są tylko główne strony. Inną
koncepcją naiwnych modeli mogłoby być głosowanie na najczęściej wystę-
pujących kandydatów, lecz uznałem, że wybór pierwszego kandydata będzie
lepszy, gdyż informacje, których szukam bardzo często znajdują się na po-
czątku dokumentu.

5.2.2. Model SVM

W pierwszej kolejności utworzyłem model Maszyny wektorów nośnych,
SVM. Przygotowałem dwa modele, liniowy oraz nieliniowy.

Funkcja jądra modelu nieliniowego jest jądrem Radialnej funkcji bazowej
(ang. Radial basis function kernel, RBF kernel) i ma postać:

K(x, y) = e−ξ‖x−y‖
2

(5.1)

Według [20] jądro RBF jest rozsądnym wyborem na pierwszy wybór nielinio-
wej funkcji. Nie posiadam jeszcze dużego doświadczenia odnośnie wyboru
funkcji jądra, więc wybrałem tę funkcję. Jeśli czytelnik jest ciekaw zalet
jądra RBF w porównaniu do innych funkcji nieliniowych, odsyłam do publi-
kacji [20].

Dokumenty wejściowe są tworzone z zapisanych witryn konferencji na-
ukowych. Zapisane cechy każdej witryny są przekształcane według opisu
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w pierwszej części tego rozdziału do macierzy (listy wektorów), której wier-
szami są kolejne przykłady do klasyfikacji, a kolumnami atrybuty. Zmienną
wejściową x jest więc pojedyncze słowo (lub encja) wraz z jego atrybutami.
Zmienną y jest natomiast klasa tego słowa. Dla modelu SVM podział na do-
kumenty jest niewidoczny. Przykładami trenującymi są poszczególne słowa
i są one od siebie niezależne. Zależności między słowami muszą być zawarte
w atrybutach wejściowych dokumentu.

W obu przypadkach wyboru przekształcenia jądra K procedura utworze-
nia modelu jest taka sama:
— Transformacja danych do formatu używanego w bibliotekach SVM Lib-

Svm/Liblinear. Są nim oddzielne tablice numeryczne klas (macierz z
jedną kolumną) oraz atrybutów. Dane początkowo są przygotowane do
formatu, który używa Factorie. Format Factorie przechowuje więcej in-
formacji, takich jak treść słowa lecz same wartości atrybutów i klas są
trzymane osobno, w rzadkich macierzach numerycznych. Transformacja
tej postaci polega na wyciągnięciu tych macierzy oraz ich rozmiarów.

— Skalowanie danych. Ten krok jest konieczny (wg [20]), dlatego tutaj go
umieściłem. Algorytm SVM buduje lepsze modele ucząc się na przeska-
lowanych danych. Dzięki temu kroku nie ma sytuacji kiedy atrybuty o
większych wartościach dominują te o mniejszych wartościach. Oblicze-
nia na danych są także prostsze i istnieje mniejsze ryzyko wystąpienia
błędów arytmetycznych. Nie mniej jednak dane wejściowe, których uży-
wam są już wyskalowane. Każda cecha przyjmuje wartość albo zero, albo
jeden.

— Zastosowanie walidacji krzyżowej w celu znalezienia optymalnych warto-
ści parametrów C oraz ξ.

— Użycie najlepszych parametrów C i ξ do zbudowania klasyfikatora.
— Testowanie.

Wybór najbardziej prawdopodobnej klasy spośród większej liczby niż dwa
jest możliwy dzięki użyciu algorytmu Pojedyncza klasa kontra reszta klas.
Procedura nauki jest powtarzana aż do uzyskania zadowalających wyników.

5.2.3. Liniowy model Warunkowych Pól Losowych

Kolejnym modelem, który zaimplementowałem jest Liniowy model wa-
runkowych pól losowych (Liniowy CRF). Dla modeli CRF dane zostały przy-
gotowane według opisu na początku tego rozdziału. Wykorzystałem wszyst-
kie opisane cechy i są to te same cechy co w przypadku algorytmu SVM.

Przypomnę, że formuła na liniowy CRF ma postać:

p(~y|~x) = 1
Z(~x)

exp

(
n∑
j=1

m∑
i=1

αifi(yj−1, yj, ~x, j)

)

Z(~x) =
∑

~y∈Y exp

(
n∑
j=1

m∑
i=1

αifi(yj−1, yj, ~x, j)

) (5.2)

Zmienne wejściowe i wyjściowe są tak samo zdefiniowane dla tego mo-
delu jak w metodzie SVM. Dochodzi w tym modelu jednak zależność między
klasami. Klasy wyjściowe nie są już całkowicie niezależne, chociaż też na
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pewno nie są zamodelowane wszystkie zależności między wartościami wyj-
ściowymi. W tym modelu można wyraźniej wyróżnić dokument tekstowy,
ponieważ zależności międzyklasowe występują między klasami słów w obrę-
bie jednego dokumentu. Rysunek 5.1 przedstawia graf czynników użytego
przeze mnie modelu liniowego CRF. Graf ten różni się nieznacznie od przed-

Rysunek 5.1: Czynniki w użytym liniowym CRF.

stawionego w części teoretycznej (rozdział drugi). Pierwsza różnica to liczba
czynników, jest ich tutaj więcej. Druga różnica, to liczba wierzchołków po-
łączonych z czynnikiem, która jest tutaj mniejsza. W oryginalnej definicji
jest tylko jeden rodzaj czynników łączących maksymalną klikę złożoną z
dwóch sąsiednich klas i wierzchołka danych wejściowych. W tym przypadku
czynniki można podzielić na trzy grupy. Są one nazywane szablonami lub
wzorcami (ang. template) i są pokolorowane różnymi kolorami na rysunku.
Czarny wzorzec łączy czynniki z argumentami zmiennej wyjściowej i odpo-
wiadającej jej zmiennej wejściowej. Drugi, zielony wzorzec tworzą czynniki
sąsiadujących klas. Trzeci, dosyć nieoczywisty tworzy czynniki jednoargu-
mentowe, zwracające wynik zależny tylko od aktualnej klasy. Wzorzec ten
pełni podobną funkcję, co prawdopodobieństwo p(y) we wzorze Bayesa. Ze
względu na podział czynników na trzy grupy formułę matematyczną modelu
można przedstawić w rozwiniętej postaci (5.3):

p(~y|~x) = 1
Z(~x)
·

exp

(
n∑
j=1

(
m1∑
i=1

α1,if1,i(yj) +
m2∑
i=1

α2,if2,i(yj−1, yj) +
m3∑
i=1

α3,if3,i(yj, ~x, j)

)) (5.3)

Każda z wewnętrznych sum jest opisem jednego z szablonów. W obrębie sza-
blonu czynniki obliczają wynik na podstawie takich samych parametrów.
Odnoszą się do tych samych klik, jedno (pojedyncze klasy) bądź dwu ele-
mentowych (połączenia sąsiednich klas, klasy z wejściem). Każda funkcja
potencjału z każdego szablonu ma własną wagę. Wcześniej podany wzór
również był prawidłowy, lecz był bardziej ogólny - każdy czynnik może za-
leżeć od wszystkich wierzchołków kliki czynnika, ale do obliczenia wyniku
wykorzystuje parametry maksymalnie dwóch wierzchołków. W moich roz-
wiązaniach nie korzystałem z czynników o większej liczbie argumentów niż
dwa, ponieważ uważam, że to jest optymalne rozwiązanie, wymaga dużo
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mniej obliczeń niż w przypadku trzech argumentów i jest wspierane przez
bibliotekę Factorie.

Definicja funkcji potencjału

Rysunek 5.2 przedstawia rozwinięcie struktury liniowej dla fragmentu
strony konferencji. Treść zdania brzmi „International Conference of Infor-
mation Technology ICEIT will be held during January, 2014, in Toronto, Ca-
nada.”. Dla zmniejszenia objętości rysunku usunąłem z przykładu krótkie
wyrazy. Zgodnie z tym co wcześniej pisałem struktura posiada trzy szablony

Rysunek 5.2: Rozwinięcie struktury liniowej CRF dla wybranego zdania.

funkcji potencjału. Szablony te zdefiniowane są w zwięzły i deklaratywny
sposób przy użyciu klas biblioteki Factorie. Wzorzec, którego jedynym ar-
gumentem jest klasa aktualnego słowa, tworzy zestaw cech, których wynik
jest równy 1 wtedy i tylko wtedy, gdy klasa słowa w danej chwili jest równa
klasie określonej dla funkcji. Takich funkcji potencjału tworzy się zatem
tyle, ile jest zdefiniowanych w problemie klas. Przykładowa funkcja może
mieć następującą postać:

fname(yi) =

 1, yi = NAME

0, wpp
(5.4)

Ten zapis oznacza, że funkcja zwróci 1, jeśli klasa aktualnego słowa będzie
nazwą konferencji. Kolejny szablon określa rodzinę czynników z argumen-
tami wartości wyjściowych dwóch następujących po sobie słów. Podobnie
jak w pierwszym wzorcu, wynik tych funkcji jest implikowany tylko warto-
ściami obydwu klas. Takich funkcji jest k · (k − 1), gdzie k jest równe liczbie
klas problemu. Przykładem może być następująca funkcja:

fname−name(yi−1, yi) =

 1, yi−1 = NAME, yi = NAME

0, wpp
(5.5)

Ostatnim szablon tworzą czynniki łączące wyjście i wejście aktualnego
słowa. Funkcje tworzone są na podobnej zasadzie. Funkcja potencjału
jest iloczynem zgodności klasy z klasą oczekiwaną oraz wartością danego
atrybutu w wektorze atrybutów słowa. Przykładem takiej funkcji jest:

fname−location(yi, x, i) =

 1, yi = WHER,LOCi = true

0, wpp
(5.6)
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Zwraca ona wartość 1 jeśli klasa aktualnego słowa jest miejscem konferen-
cji, a aktualne słowo zawiera cechę lokacji. Funkcji tego typu jest k · l, gdzie
l oznacza liczbę wszystkich różnych cech jakie zostały utworzone dla całego
zbioru trenującego. Ta liczba może być naprawdę duża. Wystarczy przypo-
mnieć, że jedna rodzina cech wartości słowa, po usunięciu słów stopwords,
zawiera ponad 7000 różnych słów. Ta liczba przemnożona przez liczbę klas
(8) daje dopiero liczbę wygenerowanych funkcji potencjału, z których każda
posiada własną wagę. Funkcje dwuargumentowe można krócej zapisać rów-
nież jako iloczyn dwóch funkcji:

fi(yj−1, yj) = f1,i(yj−1) · f2,i(yj) (5.7)

fi(yj, x, j) = f1,i(yj) · f2,i(x, j) (5.8)

Wykorzystaną metodą nauki optymalnych parametrów jest algorytm
Forward-Backward dostępny w pakiecie Factorie. Do wyznaczenia optymal-
nego rozwiązania wykorzystywany jest algorytm Viterbiego również dostępny
w Factorie.

5.2.4. Sparowany Model Warunkowych Pól Losowych

Do tej pory omawiałem modele dobrze przestudiowane i znane literatu-
rze. Zaproponowałem także swój własny model. Jest to nieznaczna modyfi-
kacja algorytmu liniowego CRF. Można nazwać ten model wariacją modelu
Przeskokowego warunkowych pól losowych (ang. Skip Chain). Różne wersje
tego modelu zostały opisane w publikacjach [43], [17], [38]. Moją modyfika-
cję nazwałem Sparowanym modelem warunkowych pól losowych.

Model przeskokowy

W pierwszej kolejności opisałem poniżej charakterystykę modelu prze-
skokowego, by potem zaprezentować moją wariację. Liniowy CRF nie mode-
luje odległych zależności między podobnymi słowami. Flagowy model prze-
skokowy dodaje połączenia pomiędzy podobnymi słowami. Te dodatkowe
połączenia nazywane są krawędziami przeskokowymi (ang. skip edges).
Krawędzie przeskokowe reprezentują zależności między odległymi węzłami,
dzięki czemu podobne słowa mogą być sklasyfikowane tak samo. Cechy
obydwu połączonych słów mogą być brane pod uwagę w obliczaniu wyniku
czynników, więc jeśli klasa zmiennej na jednym końcu połączenia jest bar-
dziej pewna, to może zostać ona rozpropagowana na całe połączenie.

Ważną kwestią jest wybór łączonych słów. W Rozpoznawaniu typów
obiektów, typowo łączy się słowa o takiej samej treści. Nie można tworzyć
zbyt wielu połączeń, ponieważ wiązałoby się to z zbyt dużym nakładem
obliczeniowym podczas treningu.

Model ten może zostać zdefiniowany poprzez dodanie kolejnego sza-
blonu funkcji potencjału do podstawy, którą stanowi model liniowy. Niech
I = {(u, v)} , u < v będzie zbiorem par wszystkich par pozycji w sekwencji,
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między którymi jest przewidziana krawędź przeskokowa. Wtedy prawdo-
podobieństwo warunkowe klas sekwencji w zależności od wejścia można
zapisać następująco:

p(~y|~x) = 1
Z(~x)
·

exp

(
n∑
j=1

m∑
i=1

α1,if1,i(yj−1, yj, x, j) +
∑

(u,v)∈I

S∑
s=1

α2,sf2,s(yu, yv, x, u, v)

)
(5.9)

Parametr S określa liczbę różnych funkcji potencjału dla opisywanego sza-
blonu. Pierwszą wewnętrzną sumę można zamienić szablonami z formuły
5.3. Funkcję f2,s można także zamienić na bardziej czytelny i rozdzielający
logikę iloczyn dwóch funkcji:

fs(yu, yv, x, u, v) = f1,s(yu, yv) · f2,s(x, u, v) (5.10)

Czynnik f2,s(x, u, v) może zwracać wynik zależny również od cennych infor-
macji kontekstu wystąpienia słów, ich sąsiedztwa itp. Rysunek 5.3 przed-
stawia reprezentację grafową modelu przeskokowego.

Rysunek 5.3: Przeskokowy model. Krawędź przeskokowa oznaczona jest
czerwonym czynnikiem.

Przeskokowe krawędzie na stronie konferencji naukowej

W swojej pracy również wykorzystałem krawędzie przeskokowe. Zmie-
niłem jednak kryterium wyboru punktów końcowych krawędzi. Zwykle
wybiera się takie same wierzchołki, mając w nadziei, że są instancją tego
samego obiektu lub jego typu.

Ja podszedłem do tej kwestii nieco inaczej. Po przeprowadzeniu ana-
liz zbioru treningowo-testowego zauważyłem, że bardzo często obok nazwy
konferencji występuje jej skrót. Drugą, podobną zależnością jest wspólne
występowanie daty trwania/rozpoczęcia konferencji oraz jej miejsce. Poniżej
podałem kilka przykładów:

Tabela 5.3 pokazuje jak procentowo często występują te powiązania, na-
tomiast tabela 5.4 zawiera liczniki odległości między sparowanymi słowami.

W powyższych statystykach oczywiście nie wszystkie pary są szukanymi
parami. Większość z nich posiada klasy INNE. Ta informacja też może być
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Rysunek 5.4: Skrót po nazwie konferencji, data obok miejsca.

Rysunek 5.5: Miejsce występuje tuż pod datą, nazwa konferencji zaraz za
skrótem.

przydatna do wykluczania całych par jako szukane informacje. Najbardziej
interesującymi mnie parami klas są pary {(u, v)}, w których yu = NAZWA i
yv = SKROT , yu = SKROT i yv = NAZWA, yu = MIEJCE i yv = DATA oraz
yu = DATA i yv = MIEJSCE. Zaznaczam tutaj, że kolejność występowania
klas również ma znaczenie. Ze względu na chęć zbytniego niekomplikowania
modelu postanowiłem ignorować inne, rzadziej występujące zależności.

Analizując drugą tabelkę można zauważyć, że odległości między słowami
w parze są najczęściej równe 1. Jest tak, ponieważ informacje często oddzie-
lane są przecinkiem, który jest traktowany jak osobne słowo. Nawet jeśli by
nie był, to pozostaje wiele par w większymi odległościami. Jeśli wszystkie
pary nie byłyby przedzielone żadnymi słowami (tj. odległość 0), wtedy li-
niowy model CRF powinien zwracać mniej więcej takie same rezultaty jak
sparowany. Tak jednak nie jest, więc zastosowanie modelu sparowanego
powinno mieć sens.

Wymienione zbieżności i statystyki świadczą o zależnościach między pa-
rami klas, które nie muszą być w dodatku takie same, co jest główną różnicą
w stosunku do standardowego modelu przeskokowego. Postanowiłem dodać

Tablica 5.3: Występowanie par szukanych informacji w zbiorze trenującym.

u\v nazwa skrót inne

nazwa 3 179 0

skrót 253 1 16

inne 26 0 1072

u\v miejsce data inne

miejsce 500 231 14

data 220 0 4

inne 12 8 793
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Tablica 5.4: Odległości między elementami par wyrażone w liczbie słów.

para odległość 0 odległość 1 odległość 2 odległość 3

(WHER,WHER) 0 482 5 13

(WHEN, WHER) 15 149 13 44

(WHER, WHEN) 9 165 34 24

(CNAME, ABBRE) 9 241 3 0

(ABBRE, CNAME) 19 148 8 4

te zależności do podstawowego modelu liniowego, jako krawędzie przesko-
kowe, sparowane, których funkcje potencjału posiadają następujące defini-
cje:

fs(yu, yv, x, u, v) = f1,s(yu, yv) · f2,s(x, u, v)

f2,s(x, u, v) = 1
(5.11)

Funkcja f2,s jest zawsze równa 1, ponieważ atrybuty wszystkich znalezio-
nych par spełniają już podstawowe wymagania, o których napiszę w następ-
nej sekcji. Funkcje f1,s są zdefiniowane tak samo jak funkcje potencjału dla
krawędzi łączących klasy kolejnych słów w modelu liniowym (5.5). Różne
są jedynie indeksy klas, które mogą być od siebie oddalone o parę słów.
Przykładem takiej funkcji jest:

f1,s(yu, yv) =

 1, yu = NAME, yv = ABBR

0, wpp
(5.12)

Zwraca ona 1, jeśli pierwsze słowo w parze ma klasę NAZWA, a drugie
SKRÓT. Jest ich tyle, ile może być różnych kombinacji ze zwracaniem klas,
lecz istotny wpływ na klasyfikację powinny mieć tylko, te funkcje, które
oczekują, że słowa przyjmą jedną z kombinacji klas należących do zbioru
I. W ten sposób zaproponowany model jest modelem specjalnie zaprojek-
towanym na potrzeby wydobycia informacji ze stron domowych konferencji
naukowych.

Budowa struktury modelu

W chwili tworzenia struktury modelu dokumentu nie wiadomo jakie
klasy mają słowa, ponieważ są to ciągle zmienne ukryte. Sposób tworzenia
struktury modelu jest arbitralny i korzysta ze znajomości rozmieszczenia
słów na stronie konferencji oraz ich atrybutów. Proces tworzenia struktury
modelu dla dwóch dodatkowych czynników można zawrzeć w następujących
punktach:
1. Dla każdej kolejnej encji dokumentu wykonaj następujące kroki:

a) Jeśli aktualna encja ma atrybut rodzaju słowa równy długa fraza (jest
złożona z co najmniej 3. słów) oraz wśród poprzednich N (N równe 4)
encji występuje niepołączona dotąd encja posiadająca ustawiony atry-
but rodzaj słowa równy abrewiacja, to połącz dodatkową krawędzią w
modelu aktualną encję z najbliższą pasującą encją.

b) Jeśli atrybut rodzaj słowa aktualnej encji jest równy data i wśród po-
przednich N encji występuje niepołączona dotąd encja mająca atrybut
lokacja, to połącz obydwie encje krawędzią w modelu.
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c) W przypadku, gdy pasujące według powyższych reguł encje występują
w odwrotnej kolejności, także połącz je krawędzią w rozwiniętym mo-
delu dokumentu.

Powyższa metoda działa poprawnie tylko wtedy, gdy słowem jest cała encja
(obiekt), a nie pojedynczy wyraz. W przeciwnym wypadku powstałoby zbyt
wiele połączeń między wyrazami, ponieważ inaczej każde słowo pierwszego
obiektu musiałoby zostać połączone z każdym słowem drugiego obiektu.

W ten sposób utworzony wzorzec dodatkowych czynników modelu połą-
czy krawędziami pary encji, które prawdopodobnie należą do jednej z wy-
mienionych par klas: (NAZWA i SKRÓT ), (DATA i MIEJSCE), (INNE i INNE).
Wynikiem przeprowadzenia powyższego algorytmu jest struktura połączo-
nych par w dokumencie. Rysunek 5.6 przedstawia graficzną interpretację
zaproponowanego rozwiązania dla realnego przykładu sekwencji „You are
invited to participate in The International Conference on Multimedia and
Image Processing (CGMIP2014) that will be held in Asia Pacific University
of Technology and Innovation (APU), Kuala Lumpur, Malaysia on November
17-19, 2014” (niektóre słowa pominąłem na rysunku). Maksymalna klika

Rysunek 5.6: Struktura niezależności modelu sparowanego.

modelu liniowego składa się z trzech wierzchołków. W zaproponowanym
modelu maksymalna klika posiada rozmiar o jeden większy, ale jak wcze-
śniej już pisałem funkcje potencjału przyjmują dwa argumenty sparowa-
nych klas.

Uczenie modelu

W tak utworzonym modelu występują pętle połączeń w grafie. Z tego po-
wodu algorytm Forward-Backward nie może zostać wykorzystany do nauki
modelu. Działania algorytmów tego typu polegają na przesyłaniu wiadomo-
ści (ang. Propagation Belief ), a w tym wypadku wiadomość (suma wyniku
dla wyznaczonych parametrów) mogłaby krążyć w nieskończoność.

Dlatego też wykorzystałem algorytm Pętlowy Forward-Backward
(ang. Loopy Belief Propagation), będący modyfikacją algorytmu
Forward-Backward. Ta metoda jest odporna na występujące pętle w
strukturze modelu. Wykorzystałem implementację algorytmu dostępną w
pakiecie Factorie [9].
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5.3. Interpretacja wyniku

Po zastosowaniu wybranego algorytmu otrzymujemy dokument w postaci
wektora słów z przypisanymi do nich klasami. Chcielibyśmy jednak, aby
ostatecznym wynikiem klasyfikacji była struktura z wydobytymi informa-
cjami i wskaźnikami na ich położenie na stronie HTML. Oryginalne położe-
nie słowa na stronie jest zapisane w pliku z cechami dokumentu, i stamtąd
jest ono pobierane. Jeśli w jednym dokumencie zostaną oznaczone tą samą
klasą informacje o różniącej się treści, wtedy jest wybierana tylko ta grupa
słów, która uzyskała największy średni wynik klasyfikacji, tj. dla której
decyzja klasyfikatora była najbardziej pewna. Opisuje to wzór:

max
v


∑
v∈V

scoreval (v)

|V |

 (5.13)

gdzie zmienne v należą do wszystkich wystąpień określenia o tej samej
treści, ponieważ jedna informacja może wystąpić w tekście wielokrotnie.
Parametr scorevalue zwraca wynik klasyfikatora dla zadanego słowa. Można
więc nazwać tę metodę głosowaniem ważonym. Z jej działania wynika, że na
jednej stronie może zostać znaleziona co najwyżej jedna informacja jednego
typu. W przypadku większości klas jest to działanie zgodne z oczekiwaniami.
Dla klasy lokacji postępowanie takie może jednak zwracać okrojone wyniki.
Najczęściej lokacja jest określana państwem i miastem i istnieje ryzyko, że
wybrana zostanie tylko jedna lokacja, jeśli informacje występują osobno w
tekście. Dlatego też w przypadku lokacji mogą być zwrócone maksymalnie
dwa najlepiej ocenione wyniki. Najczęściej są to państwo i miasto, w którym
odbędzie się konferencja.



6. Architektura systemu.

Główną częścią praktyczną mojej pracy było zaimplementowanie kliku
wybranych metod ekstrakcji informacji ze stron domowych konferencji na-
ukowych, z użyciem dostępnych bibliotek. Poza opisaną teorią w pierw-
szych rozdziałach niniejszej pracy, przeprowadziłem studium wykonania
programu i jej funkcjonalności. Wykonałem potrzebne analizy projektowe
dotyczące wyboru odpowiednich bibliotek analizy języka naturalnego oraz
eksploracji danych. Ostatecznie udało mi się zaimplementować planowane
algorytmy i metody ekstrakcji informacji.

Stworzone metody zostały dokładnie przetestowanie pod kątem efektyw-
ności. Efektem tej pracy są modele SVM i CRF gotowe do ekstrakcji informa-
cji z nowych stron domowych konferencji naukowych. Jest to więc biblio-
teka, umożliwiająca na korzystanie z gotowych modeli ekstrakcji danych.
W dalszej części tego rozdziału pojęcie biblioteki będę używał wymiennie z
systemem.

6.1. Wymagania projektowe.

Poniżej zamieściłem kluczowe wymagania funkcjonalne, których prze-
strzegałem podczas tworzenia projektu:
— Możliwość gromadzenia danych o konferencjach naukowych. Następu-

jące dane powinny być zbierane:
— Pełna nazwa konferencji.
— Skrót nazwy konferencji.
— Czas trwania konferencji. Może być podany w ramach czasowych.
— Miejsce organizacji konferencji. Poziom dokładności miejsca ograni-

czony jest do kraju i miasta.
— Termin przyjmowania dokumentów.
— Data ogłoszenia przyjętych prac.
— Termin nadsyłania ostatecznej wersji pracy.

— Dokładność wydobywania informacji powinna być jak największa i prze-
kraczać 70%. Kompletność znalezionych informacji powinna przekraczać
50%.

— System działa poprawnie dla danych w języku angielskim.
— Zaimplementowane metody działają prawidłowo dla stron pisanych w

składni HTML. Format Flash i inne niestandardowe formaty nie są ob-
sługiwane.
Rezultat użycia modelu do ekstrakcji informacji najlepiej jest przedsta-

wiony na stronie HTML z znalezionymi już i oznaczonymi informacjami. Ry-
sunek 6.1 przedstawia taką stronę wyświetloną w edytorze GATE.

Efektem mojej pracy nie jest system potrafiący funkcjonować samodziel-
nie lecz gotowy model i metody pozwalające na wykorzystanie tego modelu
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Rysunek 6.1: Wynik przeprowadzenia algorytmu ekstrakcji na stronie kon-
ferencji. Kolorami zaznaczone są znalezione dane.

do ekstrakcji informacji ze stron konferencji naukowych. Metody te po-
zwalają na przygotowanie danych, począwszy na ściągnięciu strony WWW i
skończywszy na użyciu klasyfikatora na zbioru cech otrzymanych podczas
analizy strony WWW. Poniżej przedstawiłem najważniejsze i istotne wyma-
gania niefunkcjonalne jakie moja biblioteka musiała spełnić, by mogła być
praktycznie wykorzystana:
— Czas ekstrakcji informacji. Czas wydobycia informacji dla jednej witryny

nie powinien przekroczyć 15 sekund przy założeniu, że dokumenty HTML
są ściągnięte.

— Czas nauki modelu. Czas trenowania modelu wykorzystywanego do
ekstrakcji informacji nie powinien przekraczać 30. minut.

— Dostępność. System powinien być łatwo dostępny do wykorzystania dla
innych projektów pisanych języku działającym na maszynie wirtualnej
Javy. System jako biblioteka jest dostępny po skompilowaniu i zainsta-
lowaniu na lokalnym repozytorium Maven lub w postaci pliku JAR.

— Modularność. System powinien być modularny i łatwo modyfikowalny.
Odrębne moduły powinny działać niezależnie od siebie. Każdy moduł
powinien dostarczać interfejsów określających funkcjonalność modelu.

— Format danych. Wydobyte dane powinny być zapisywane w obiektach
strukturach, które po niewielkiej modyfikacji będą mogły być zapisane
do bazy danych jako obiekty encyjne (ang. POJO).
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— Warsty implementacji. Implementacja obejmuje jedynie implementację
warstwy logiki. Inne podstawowe warstwy, takie jak warstwa prezentacji
i warstwa dostępu do danych nie są wyma0gane.

6.1.1. Zastosowane biblioteki i rozwiązania techniczne.

Cały projekt został zaimplementowany w języku Scala, wersja 2.10.2.
Wybrałem ten język z tego względu, że jest to język bardzo wygodny w pro-
gramowaniu, w pełni funkcyjny, ale także obiektowy. Metody funkcyjne
dostępne w standardowej bibliotece umożliwiają wykonywanie wielu bardzo
przydatnych operacji na listach i innych kolekcjach. Operacja przetwarza-
nia tekstu są również dużo prostsze do zaprogramowania niż w Javie. Apli-
kacja działa na maszynie wirtualnej Javy. Podczas programowania można
bez problemu korzystać z bibliotek zaimplementowanych w Javie. Kod na-
pisany w Scali jest także dużo bardziej zwięzły od Javy.

Do ściągania stron WWW użyłem biblioteki HtmlUnit. Udostępnia ona
funkcjonalności przeglądarki internetowej, bez generowania i wyświetlania
widoków. Jedną z jej ważnych funkcjonalności jest możliwość wykonywania
skryptów. Niekiedy strona internetowa uzupełnia danymi tabelkę poprzez
AJAXowe zapytania. Wtedy pająk internetowy może poczekać, aż strona w
całości się załaduje.

Operacje przetwarzania języka naturalnego wykonałem przy pomocy bi-
bliotek GATE i Factorie. Narzędzie GATE jest dostępne w wersji desktopowej
oraz jako biblioteka używana w języku programowania Java. W obu przy-
padkach działanie jej jest takie samo. Należy zdefiniować aplikację, w której
skład wchodzi korpus roboczy z dokumentami oraz seria procesorów tekstu.
Każdy procesor wykonuje jakąś czynność w zdefiniowanej z góry kolejności
(ang. pipeline). Wynikiem są dokumenty tekstowe oznaczone adnotacjami
z różnych dziedzin. Mimo, że sposób wykorzystania biblioteki GATE jest
sztywno zdefiniowany, to możliwa jest implementacja i dodawanie własnych
procesorów do aplikacji.

Do utworzenia klasyfikatora liniowego SVM użyłem biblioteki Liblinear,
model nieliniowy utworzyłem przy użyciu biblioteki LibSvm. Do definicji mo-
deli CRF ekstrakcji danych oraz procesu ich uczenia korzystałem z biblioteki
Factorie [9]. Jest to biblioteka napisana w całości w języku Scala. pozwala
na zgrabne definiowanie różnych modeli grafowych, w tym Warunkowych
losowych pól.

Budowanie i zarządzanie zależnościami zrealizowałem za pomocą SBT
(ang. Simple Build Tool). Wykorzystałem także zręb Spring Framework do
wstrzykiwania zależności i konfiguracji używanych modułów. Obecnie do-
stępnych jest dużo narzędzi wstrzykiwania zależności, które są często de-
sygnowane tylko do tego celu, a Spring Framework udostępnia dużo wię-
cej niewykorzystanych przeze mnie możliwości, niemniej jednak biblioteka
GATE jest bardzo łatwo konfigurowalna dzięki Springowi i dlatego zdecydo-
wałem się na jego użycie.

6.2. Architektura systemu.

Implementację projektu można podzielić na kilka głównych modułów:



6.2. Architektura systemu 70

1. Operacje dostępu do stron WWW. W ramach tego pakietu dostępny
jest robot internetowy udostępniający funkcjonalność zwykłego klienta
HTTP, ale także symulujący zachowanie przeglądarki internetowej. Po-
brane strony są czyszczone i poprawiane z nieprawidłowej składni znacz-
ników HTML przy użyciu biblioteki HtmlCleaner. Moduł ten udostępnia
też metody zapisu i czytania z dysku całych witryn w sposób opisany w
rozdziale czwartym.

2. Oznaczanie dokumentów. Moduł ten pozwala na adnotowanie znaczni-
kami informacji zawartych na stronie internetowej. Moduł ten umożliwia
także wczytanie strony HTML do modelu DOM oraz operowanie na tej
strukturze.

3. Tworzenie atrybutów. Omawiany moduł pozwala na wybór cech, jakie
mają zostać wyznaczone dla zbioru trenującego i testowego. Są tutaj
także udostępnione klasy pozwalające na zapis cech do pliku oraz po-
wiązanie ich ze stroną HTML.

4. Uczenie Modelu. Oprócz wyboru modelu (naiwny/SVM/CRF) moduł ten
umożliwia także wybór metody uczenia (Online albo tryb Wsadowy) oraz
dopasowanie parametrów zbiorów trenującego i testowego. Do parame-
trów zbiorów dokumentów należą:
a) Proporcje wielkości zbiorów treningowego i testowego.
b) Które podstrony mają być analizowane (wybór na podstawie treści

odnośników kierujących do podstron).
c) Format oznaczeń - standardowy lub IOB2.

5. Inferencja. Pakiet ten udostępnia interfejs odkrywania informacji na
nowych stronach domowych konferencji naukowych.

6.2.1. Pełny proces budowy modelu ekstrakcji danych.

Każdy z scharakteryzowanych modułów jest odpowiedzialny za jeden pro-
ces w potoku prowadzącym do uzyskania gotowego modelu. Rysunek 6.2
przedstawia diagram czynności wszystkich kroków potrzebnych do uzyska-
nia modelu ekstrakcji informacji. Poszczególne obszary należą do zakresu
przypisanych im modułów.

Poniżej opisałem najważniejsze kroki podstawowego przypadku użycia -
nauki oraz testowania modelu na zgromadzonych danych. Modele zarówno
CRF jak i SVM korzystają z tych samych danych, więc procedura utworzenia
ich modelu jest bliźniacza. Proces ten można opisać w punktach:
1. Pobranie pożądanej liczby stron domowych konferencji naukowych oraz

informacji o nich, i zapisanie ich w jednym katalogu. Jest to krok
jednorazowy dla wszystkich wykonań przebiegów.

2. Oznaczenie znalezionych informacji na stronach konferencji. Oznacze-
nia, w zależności od wyboru mogą być w notacji standardowej lub IOB2.

3. Oczyszczenie katalogu z niepoprawnych stron HTML. Zaliczają się do
nich strony, na których nie znaleziono żadnej informacji na temat konfe-
rencji albo strona jest w języku innym niż angielski. Na tysiąc ściągnię-
tych stron przypadło 61 takich przypadków.

4. Podział dokumentu na słowa - pojedyncze lub encje złożone z kliku.
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Rysunek 6.2: Diagram czynności przedstawiający kolejne czynności podczas
pełnego procesu uczenia modelu.

5. Wyznaczenie atrybutów (cech) dokumentom. W tym kroku projektant
wybiera cechy, które mają być dodane do wejściowych wektorów stron
konferencji.

6. Nauka modelu. Projektant dokonuje w tym kroku wyboru uczonego
modelu, jego parametrów oraz parametrów etapu nauki.

7. Testowanie modelu. Otrzymany model jest sprawdzany na zbiorze te-
stującym pod względem kilku metryk. Proces testowania wypisuje także
na wyjściu dokładne wystąpienia wszystkich przypadków fałszywie pozy-
tywnych (FP) i fałszywie negatywnych (FN).
Nie wszystkie powyższe kroki są konieczne do wykonania za każdym ra-

zem. Dopiero po zmianie konfiguracji jednego z etapów należy wykonać
ponownie ten, oraz wszystkie następujące etapy. Efektem wykonania ta-
kiego przebiegu jest gotowy i przetestowany model. Jeśli projektant uzna, że
jego skuteczność jest niewystarczająca, wtedy wykonuje procedurę uczenia
jeszcze raz z zmienionymi parametrami konfiguracyjnymi.

Podana wyżej procedura wymaga dostępu do zależności z każdego mo-
dułu. By ułatwić budowanie aplikacji, wykorzystałem kontener Springowy
do wstrzykiwania zależności. Utworzyłem główną klasę fasadową, która po-
siada wszystkie główne obiekty projektu. Jej zadaniem jest delegowanie
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zadań do tych obiektów oraz utrzymanie zwięzłej konfiguracji aplikacji. Po-
niżej zamieściłem najistotniejszą część tej klasy:

1 class RootFacade {

@Autowired
var pageDirectoryCollector: PageDirectoryCollector = _

5

@Autowired
var wikicfpDatasource: WikicfpDatasource = _

@Autowired
10 var annotator: WebPageAnnotator = _

@Autowired
var featureCreator: FeatureCreator = _

15 @Autowired
var dataSetReader: DataSetReader = _

@Autowired
@Qualifier("LinearCrfTrainer")

20 var modelTrainer: ModelTrainer = _

@Resource
var inferencer: ConferenceInferencer = _

25 @Autowired
var statisticsBuilder: ConferenceStatistics = _

@Autowired
var accuracyChecker: FactorieAccuracyChecker = _

30

@Autowired
var scrappedWebPageIteratorFactory: ScrappedWebPageIteratorFactory

@Autowired
35 var modelSaver: FactorieModelSaver = _

}

Adnotacje @Qualifier są kwalifikatorami i w zależności od treści w nawia-
sach wyznaczają konkretne implementacje zależności. Powyższy przykład
został skonfigurowany dla nauki liniowego modelu CRF.

Analizator cech

W mojej pracy jednym z najważniejszych zadań jest utworzenie cech,
które istotnie wpłyną na jakość klasyfikatora. Aby nie zgadywać, jak warto-
ści analizowanej cechy pokrywają się z wydobywanymi informacjami, zaim-
plementowałem osobny moduł, który przeprowadza takie obliczenia. Pokry-
cie informacji przez daną cechę występuje gdy informacja w tekście otrzy-
muje wartość danej cechy równą jeden. Niektóre cechy występują tylko
w niektórych przypadkach, są bardzo rzadkie. Dzięki temu mogłem prze-
analizować więcej cech i wybrać jedynie te, które najlepiej opisywały zbiór
trenujący. Podprojekt ten umożliwia także tworzenie wykresów i tabel sta-
tystyk (które, stanowią dużą część elementów graficznych umieszczonych w
tej pracy).
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6.2.2. Otrzymywanie wyniku - ekstrakcja informacji

Specyfika działania Warunkowych pól losowych dopuszcza definicję do-
wolnych struktur grafowych modelu. Poważnym ograniczeniem przed im-
plementacją dowolnych struktur jest jednak konieczność samodzielnego
utworzenia struktury przed nauką modelu lub w jej trakcie. Drugim, chyba
bardziej istotnym ograniczeniem jest implementacja wystarczająco szyb-
kiego algorytmu nauki klasyfikatora. Strukturze liniowej wystarczy algo-
rytm Przód-Wstecz, ale dla modelu Sparowanego nie będzie on już prawi-
dłowy. Biblioteka Factorie umożliwia z jednej strony definiowanie w sposób
przejrzysty i deklaratywny modelu oraz jego struktury. Z drugiej strony
posiada też algorytmy nauki modelu dla różnych struktur grafowych, co
czyni tę biblioteką wyjątkową. Kod 6.2.2 zawiera definicję modelu Sparowa-
nego CRF. Zajmuje zaledwie jedną stronę, a definiuje cały model. Definicja
modelu sprowadza się do sformułowania wszystkich szablonów czynników
oraz inicjalizacji wag tych czynników. Metody unroll są odpowiedzialne za
przekazywanie czynników sąsiadujących z wierzchołkami podanymi w ar-
gumentach metody. Za ich pomocą możliwe jest rozwijanie struktury grafu
na żądanie bez konieczności tworzenia całej struktury na wstępie.

1 class LinearCrf extends TemplateModel with Parameters {
addTemplates(

// szablon f(yi)
new DotTemplateWithStatistics1[TreeNerTag] {

5 val weights =
Weights(new la.DenseTensor1(ConferenceLabelDomain.size))

},
// szablon f(yi,x)
new DotTemplateWithStatistics2[TreeNerTag, TokenFeatures] {

10 val weights =
Weights(new la.DenseTensor2(ConferenceLabelDomain.size,

TokenFeaturesDomain.dimensionSize))

def unroll1(label: TreeNerTag) =
15 Factor(label, label.token.attr[TokenFeatures])

def unroll2(tf: TokenFeatures) =
Factor(tf.token.attr[TreeNerTag], tf)

},
// szablon f(yi−1, yi)

20 new DotTemplateWithStatistics2[TreeNerTag, TreeNerTag] {
val weights =

Weights(new la.DenseTensor2(ConferenceLabelDomain.size,
ConferenceLabelDomain.size))

25 def unroll1(label: TreeNerTag) = {
(if (label.token.hasPrev)

List(Factor(label.token.prev.attr[TreeNerTag], label))
else

Nil) :::
30 (if (label.token.hasNext)

List(Factor(label, label.token.next.attr[TreeNerTag]))
else

Nil)
}

35 def unroll2(label: TreeNerTag) = Nil
},
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// szablon sparowanych encji
new DotTemplateWithStatistics2[TreeNerTag, TreeNerTag] {

val weights =
40 Weights(new la.DenseTensor2(ConferenceLabelDomain.size,

ConferenceLabelDomain.size))

def unroll1(label: TreeNerTag) = factorsForAllConns(label)
def unroll2(label: TreeNerTag) = Nil

45

def factorsForAllConnections(label: TreeNerTag) = {
if (label.token.attr[SkipTag].connections.nonEmpty) {

label.token.attr[SkipTag].connections.
foldLeft(new ListBuffer[Factor]()) {

50 case (buffer, destToken) =>
buffer += Factor(label, destToken.attr[TreeNerTag])

}.result
} else {

Nil
55 }

}
}

)
}

Podobnie jak z trenowaniem modelu, proces ekstrakcji informacji ze
strony konferencji jest procesem uniwersalnym dla obydwu nauczonych
klasyfikatorów. Interfejs 6.2.2 przedstawia metody ekstrakcji informacji.
Po podaniu adresu WWW strony domowej wybranej konferencji naukowej,
na wyjściu pojawi się obiekt z wydobytymi informacjami (struktura Confe-
renceData).

1 /∗∗ Ekstraktor konferencji. ∗/
trait ConferenceInferencer {

def inference(mainPageUri: String): ConferenceData
}

5

/∗∗ Główne informacje konferencji. ∗/
case class ConferenceData (

uri: String,
names: List[String],

10 date: String,
place: String,
nameAbbreviation: String,
paperSubmissionDate: String,
paperNotificationDate: String,

15 paperFinalVersionDate: String,
paperSubmissionAbstract: String,
registrationDate: String,
acceptanceDate: String,
cameraReadyDate: String,

20 committee: String
) { ... }



7. Przeprowadzone testy.

Wynikiem dodatkowym trenowania najlepszego modelu były testy porów-
nujące różne właściwości przedstawionych metod. W tym rozdziale opisałem
przeprowadzone testy. Na początku przedstawiłe, testy dotyczące różnych
reprezentacji dokumentu i wyboru atrybutów. Następnie dzielę się wyni-
kami testów obejmujących zestawienie ze sobą proponowanych modeli. Na
koniec rozdziału zaprezentowałem najlepszy nauczony model i jego własno-
ści.

7.1. Miary jakości.

Ocena dokładności klasyfikatora to skomplikowany proces. Ostateczną
akceptację i ocenę klasyfikatora wyznacza najczęściej wciąż projektant sys-
temu. W tym podrozdziale przedstawiłem wybrane i używane przeze mnie
miary skuteczności klasyfikacji wieloklasowej.

kompletność (ang. recall) i dokładność (ang. precision) są jednymi z
najpopularniejszych operatorów oceny efektywności. Grafika 7.1 przedsta-
wia zbiory czterech możliwych przypadków wyniku klasyfikacji dla jednej
klasy.

Tablica 7.1: Możliwości wyniku klasyfikacji dla jednej klasy. Kolumna Po-
zytywne jest zbiorem szukanych elementów, kolumna Negatywne zawiera
zbiory elementów innych klas. Wiersz Pozytywne zawiera zbiory znalezio-
nych elementów sklasyfikowanych do analizowanej klasy, wiersz Negatywne
zawiera elementy oznaczone innymi klasami.

predykcja Pozytywne Negatywne

Pozytywne TP(ang. true positive) FP (ang. false positive)

Negatywne FN (ang. false negative) TN (ang. true negative)

R = kompletnosc = TP
TP+FN

P = dokladnosc = TP
TP+FP

(7.1)

Kompletność oznacza więc odsetek znalezionych obiektów spośród wszyst-
kich szukanych obiektów. Dokładność lub precyzja równają się nato-
miast części znalezionych i poprawnych obiektów ze wszystkich znalezio-
nych obiektów. Miary te nie są samodzielnie samowystarczalne, ale dobrze
uzupełniają się wzajemnie. Parametrem łączącym i zapewniającym równo-
wagę pomiędzy kompletnością i dokładnością jest formuła F-measure:

F1 = 2 · P ·R
P +R

(7.2)
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Macierz pomyłek jest rozszerzeniem diagramu 7.1 uwzględniającym więcej
klas niż w klasyfikacji binarnej. Komórka macierzy Ai,j zwraca liczbę lub
procent elementów przydzielonych do i-tej klasy, które w rzeczywistości
należą do klasy j-tej. Naturalnie, na głównej przekątnej znajdują się wyniki
poprawnie wyznaczone.

7.2. Wpływ poszczególnych cech na klasyfikację

W pierwszej fazie szukania idealnego rozwiązania podjąłem się oceny
wpływu poszczególnych cech na wyniki klasyfikacji, by móc potem pracować
na optymalnej przestrzeni atrybutów. Jako testowy model wybrałem liniowy
SVM, ponieważ szybko się uczy i nie inkorporuje żadnych zależności między
elementami wyjściowymi. Parametr klasyfikatora C ustawiłem ręcznie na 1.
Wyniki innych klasyfikatorów powinny być proporcjonalne.

Klasyfikatory proste

Podstawowe rozwiązanie stanowią w tej pracy klasyfikatory proste, które
opisałem w czwartym rozdziale. Zostały utworzone wykorzystując i modyfi-
kując pojedynczą, wybraną cechę. Mimo prostoty działania, napisanie ich
nie byłoby trywialne bez dostępnych cech i podziału słów na encje. Wy-
niki ich klasyfikacji są dla mnie punktem odniesienia dla dalszych badań.
Poniżej zamieściłem wyniki klasyfikacji.

Tablica 7.2: Dokładność i kompletność wybranych informacji.

nazwa skrót miejsce data przyjęcie dok. notyfikacja wersja ost.

F1 0.32 0.68 0.73 0.64 0.49 0.38 0.48

dokładność 0.31 0.61 0.72 0.57 0.50 0.42 0.62

kompletność 0.34 0.77 0.75 0.73 0.48 0.35 0.39

Tablica 7.3: Dokladność i kompletność pojedynczych slów.

miara inne nazwa skrót miejsce data przyjęcie dok. notyfikacja wersja ost.

dokladnosc 0.98 0.51 0.61 0.74 0.57 0.50 0.42 0.62

kompletnosc 1.00 0.12 0.10 0.12 0.35 0.39 0.25 0.27

Tablica 7.4: Macierz pomyłek wyniku działania prostych klasyfikatorów.

inne nazwa skrót miejsce data

inne 266096 740 1439 1227 255

nazwa 147 102 3 10 3

skrót 99 6 169 2 0

miejsce 59 4 0 175 0

data 75 0 0 0 136

Żadna z informacji nie została całkowicie pominięta przez klasyfikatory.
Najmniejszą kompletność i precyzję posiada nazwa konferencji. Na stronie
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konferencji, na początku treści bardzo często podawana jest nazwa ogólnego
wydarzenia, którego konferencja jest częścią lub nazwa strony, która jest
portalem prezentującym nadchodzące konferencje. Te nazwy zostały błęd-
nie zaklasyfikowane. Bardzo często występowały też mylące opcje w menu ,
np. „Confirmed Tutorials and Workshops”. Mimo to dokładność i komplet-
ność osiągnęły poziom 30%. Dokładność pojedynczych słów (druga tabelka)
jest naturalnie niska, ponieważ naiwny klasyfikator wydobywa tylko pierw-
sze wystąpienia na stronie. Podobnie jest z innymi informacjami. Miejsce
konferencji zostało odkryte z największą skutecznością. Na stronie konfe-
rencji rzadko kiedy podawane są inne miejscowości lub lokacje, niż te w
których odbywa się konferencja. Czasami jedynie podawane są nazwy lotni-
ska, z którego jest najbliżej albo propozycje wyboru hotelu do zakwaterowa-
nia. Ogólnie, mimo stosunkowo prostych algorytmów, klasyfikatory naiwne
spisały się bardzo dobrze. Wynika to głównie z faktu, że najważniejsze in-
formacje podawane są najczęściej na początku strony. Nawet kompletność
rezultatów była zaskakująco duża, w przypadku skrótu konferencji osią-
gnęła wynik 77%. Wciąż wyniki nie pozwoliłyby na użycie klasyfikatorów w
praktyce, ponieważ skuteczność, mimo że jest porównywalna do komplet-
ności, to jednak powinna być dużo wyższa. Nikt nie chciałby przechowywać
danych, które w większości są błędne. W praktycznych zastosowaniach
lepiej jest przechowywać mniejszą ilość prawidłowych danych niż większą,
posiadającą więcej błędów bazę danych.

Przydatność poszczególnych cech

Badanie każdej kombinacji cechy z osobna jest niepraktyczne, gdyż jest
ich zbyt wiele. Zamiast tego zbadałem najpierw wybrane cechy osobno.
Wszystkie funkcje potencjału powstałe z cech są bardzo rzadkie, toteż dzia-
łanie algorytmu z włączoną tylko jedną cechą byłoby na poziomie skuteczno-
ści bliskim zeru dla każdej cechy. Zamiast tego przetestowałem klasyfikator
zbudowany na wszystkich cechach oprócz jednej. Dzięki temu otrzyma-
łem podsumowania wpływu cechy lub jej braku na zdolności klasyfikacyjne
poszczególnych cech. Zbadałem także zbiorcze kategorie cech, które opisa-
łem w rozdziale traktującym o specyfice dokumentów HTML, w szczególno-
ści stron konferencji naukowych. Poniżej zamieściłem wyniki dla kategorii
cech.

Wpływ grup cech na skuteczność wydobywania poszczególnych informacji
jest bardzo widoczny. Największy wpływ na dokładność klasyfikacji wy-
wierają cechy lokalne. Wynika to między innymi z tego, że generują one
blisko połowę wszystkich funkcji potencjału. Przez tak duży spadek ogólnej
liczby funkcji potencjału, wszystkie informacje straciły dosyć równomiernie
na skuteczności. W grupie tych cech znalazła się najważniejsza, czyli rodzaj
słowa. Brak jej odbił się na skuteczności znajdowania każdej informacji
najbardziej. Kompletność wszystkich dat zmalała najbardziej ze względu na
brak daty jako typu słowa. Identyfikacja terminów i nazw obiektów stała
się o wiele trudniejsza. Skuteczności znajdowania nazwy oraz skrótu na-
zwy konferencji spadły aż około 20 punktów procentowych także z powodu
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Tablica 7.5: Dokładność i kompletność wyboru informacji dla wybranych
grup cech.

cechy miara nazwa skrót miejsce data przyjecie dok. notyfikacja wersja ost.

wszystkie

F1 0.36 0.76 0.67 0.80 0.60 0.46 0.65

dokładność 0.38 0.76 0.75 0.80 0.66 0.54 0.71

kompletność 0.34 0.75 0.60 0.80 0.54 0.40 0.59

brak cech
lokalnych

F1 0.09 0.55 0.66 0.33 0.50 0.35 0.52

dokładność 0.10 0.51 0.72 0.58 0.64 0.47 0.67

kompletność 0.09 0.58 0.60 0.23 0.41 0.28 0.43

brak cech
przesunięcia

F1 0.33 0.68 0.62 0.67 0.00 0.00 0.00

dokładność 0.36 0.73 0.69 0.67 1.00 1.00 1.00

kompletność 0.30 0.64 0.57 0.68 0.00 0.00 0.00

brak cech
układu

F1 0.26 0.52 0.54 0.71 0.58 0.48 0.60

dokładność 0.33 0.63 0.68 0.79 0.62 0.53 0.67

kompletność 0.22 0.45 0.45 0.65 0.55 0.44 0.54

brak cech
słownikowych

F1 0.33 0.74 0.55 0.69 0.00 0.00 0.58

dokładność 0.35 0.77 0.70 0.70 0.61 0.56 0.70

kompletność 0.32 0.72 0.46 0.67 0.52 0.44 0.57

Tablica 7.6: Dokładność i kompletność klasyfikacji pojedynczych słów dla
wybranych grup cech.

cechy miara inne nazwa skrót miejsce data przyjecie dok. notyfikacja wersja ost.

wszystkie
dokładność 0.99 0.66 0.79 0.68 0.74 0.60 0.51 0.65

kompletność 1.00 0.23 0.44 0.29 0.63 0.46 0.33 0.46

brak cech
lokalnych

dokładność 0.99 0.21 0.03 0.49 0.55 0.54 0.40 0.62

kompletność 0.96 0.07 0.20 0.25 0.14 0.30 0.22 0.30

brak cech
przesunięcia

dokładność 0.99 0.66 0.67 0.64 0.45 1.00 1.00 1.00

kompletność 1.00 0.19 0.22 0.28 0.48 0.00 0.00 0.00

brak cech
układu

dokładność 0.99 0.52 0.66 0.63 0.71 0.56 0.50 0.63

kompletność 1.00 0.13 0.21 0.21 0.45 0.46 0.36 0.39

brak cech
słownikowych

dokładność 0.99 0.68 0.77 0.67 0.54 0.59 0.52 0.66

kompletność 1.00 0.21 0.33 0.21 0.44 0.45 0.37 0.45

braku cech kształtu słowa oraz krótkie słowo. Jedynie wyszukiwanie miej-
sca konferencji jest prawie niezależna od omawianej grupy cech, mimo że
dokładność i kompletność pojedynczych słów tej klasy wyraźnie spadła.

Cechy przesunięcia wpływają przede wszystkim na daty konferencji. War-
tość F1 terminu konferencji spadła 13%. Klasyfikacja pojedynczych słów
wypadła nawet jeszcze gorzej. Pozostałe daty zostały w końcu całkowicie
ominięte. Klasyfikator nie znalazł ani jednej. Wynika to z braku cechy
otoczenia w zdaniu, która jak się okazuje jest odpowiedzialna za wszystkie
wyszukania. Dodatkowe daty występują najczęściej wspólnie w tabelkach
lub wśród punktów informacji o konferencji. Poza tą cechą, jedynie cecha
zawierającego kontenera zwraca uwagę na położenie informacji na stronie,
lecz jest to za mało. Inne informacje zostały wyszukane z mniejszą skutecz-
nością niż w rozwiązaniu pełnym, ale nie jest to wielka strata. Podobnie,
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jak poprzednia, ta grupa cech również generuje dużą liczbę funkcji poten-
cjału. Liczba różnych słów otaczających w zdaniu jest naturalnie większa
niż liczba słów w bieżącej encji. Słów poprzedzających w zdaniu jest rów-
nież bardzo wiele. Z tego względu zdecydowałem się na uwzględnienie tylko
pierwszego słowa poprzedzającego w testach.

Cechy układu pozwalają na lepszą klasyfikację skrótu i miejsca konferen-
cji. Zaskakującym jest, że te cechy okazały się bardziej istotne dla skrótu
niż cechy lokalne oraz dla miejsca niż cechy słownikowe (wśród których
jest lokacja). Na wydobywanie nazwy, skrótu, daty i miejsca konferencji
największą wagę mają cechy kontenera zawierającego i numeru paragrafu.
Nazwa i skrót bardzo często znajdują się na pasku tytułu strony. Wszystkie
wymienione wyżej informacje występują również bardzo często w nagłów-
kach strony konferencji. Jeśli nie znajdują się na wymienionych pozycjach,
to prawie pewnym jest, że są w pierwszym lub pierwszych paragrafach tre-
ści strony. Inną interesującą kwestią jest większy spadek dokładności niż
precyzji, podobnie jak się to miało cechami lokalnymi.

Cechy słownikowe mają największe znaczenie dla klasyfikacji miejsca kon-
ferencji. Odpowiada za to cecha lokacji, która stwierdza czy dane słowo jest
miejscowością lub lub innym obiektem geograficznym. Brak grupy tych
cech pomniejszył również współczynniki F1 innych wydobywanych infor-
macji lecz w najmniejszym stopniu spośród wszystkich grup cech. Moim
zdaniem wynika to z faktu, że ta grupa wywiera w zamian większy wpływ na
przypisywanie słowom klasy INNE. Przykładowo, cecha brak słowa w słow-
niku ma za zadanie wyłowić słowa, które na pewno nie są poszukiwanymi
informacjami.

Każda z grup cech wnosi pewną dodatkową wiedzę do modelu klasyfika-
tora. Cechy lokalne odpowiedzialne są w pierwszej kolejności za identyfi-
kację obiektów bardziej ogólnych, takich jak daty lub nazwy własne, wśród
których znajdują się potencjalne informacje. Definiują także cechy bardziej
unikalne dla każdego słowa. Cechy przesunięcia pozwalają na określenie
otoczenia bieżącego słowa, a więc kontekstu słownego jego występowania.
Przy znajdowaniu niektórych informacji (daty przyjęcia dokumentów, noty-
fikacji, wersji ostatecznej pracy) cechy przesunięcia są niezbędne. Cechy
układu generują bardzo istotne funkcje potencjału. Określają one umiej-
scowienie słowa na stronie WWW. Wydobywane informacje bardzo często
nie znajdują w tekście naturalnym strony, ale wśród elementów łatwych
do zidentyfikowania przez cechy układu. Cechy słownikowe podają szczegó-
łowe informacje zawarte w słownikach, jednak tylko cecha lokacji ma istotny
wpływ na klasyfikację. Ustalane parametry algorytmu podczas uczenia sa-
modzielnie tworzą pewnego rodzaju słownik (chociażby na podstawie cechy
słowo), który jest lepiej dopasowany do zbioru testowego niż ręcznie przy-
gotowane słowniki. Poza wszystkim grupy przenikają się wzajemnie. Nie-
które cechy w rzeczywistości należą częściowo do kilku grup. Na przykład
korzystne otoczenie jest cechą słownikową, ale utworzoną na podstawie oto-
czenia zdania. Daje to wyraz temu, że cechy można brać indywidualnie pod
uwagę, szczególnie, że nieraz widać wpływ indywidualnych cech na jakość
klasyfikacji.
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We wszystkich grupach był zauważalny większy spadek kompletności
względem dokładności. To zjawisko jest szczególnie widoczne w statysty-
kach pojedynczych słów, na których operuje algorytm SVM. Może to wyni-
kać z dobrych zdolności do generalizacji Maszyny wektorów nośnych. Mimo
niepełnej wiedzy granica i marginesy są poprowadzone w dobrym kierunku,
więc dokładność bardzo się nie zmniejsza. Słów o klasie INNE jest natomiast
znacznie więcej niż słów o innych klasach, więc przy ograniczonej wiedzy
klasyfikator skłonny jest częściej wybierać tę klasę, przez co kompletność in-
nych klas spada. Kolejną ciekawą osobliwością są rozbieżności między wy-
nikami znalezionych informacji, a klasyfikacją poszczególnych słów. Przy-
kładowo, rozwiązanie bez cech lokalnych posiada wartość F1 klasyfikacji
skrótów równą tylko 0.05, a mimo to wartość F1 ekstrahowanych informacji
jest równa 0.55. Tak się dzieje, ponieważ na jednej stronie konferencji jest
wiele skrótów od różnych nazw. Wiele jest omijanych lub nieprawidłowo za-
klasyfikowanych, ale najczęściej znajduje się jeden, który posiada najwyższą
ocenę i jest prawidłowym obiektem. Podobnie jest z innymi przypadkami.

7.2.1. Wpływ filtracji słów

W rozdziale czwartym napisałem, że usunięcie słów nieistotnych z treści
dokumentów nie powinno mieć wpływu na jakość klasyfikatora. Operacja
stemmingu powoduje również zmniejszenie słownika zbioru treningowego,
dlatego w tej sekcji to działanie również zostało wzięte pod uwagę. Usuwanie
słów stop words podzieliłem na dwa etapy: usunięcie słów unikalnych
dla całego zbioru treningowego oraz usunięcie słów nie występujących w
otoczeniu informacji. Poniżej zamieściłem wyniki badania tej tezy:

Tablica 7.7: Dokładność i kompletność wyboru informacji dla oczyszczo-
nych dokumentów.

filtracja miara nazwa skrót miejsce data przyjecie dok. notyfikacja wersja ost.

brak operacji
czyszczenia

F1 0.36 0.76 0.67 0.80 0.60 0.46 0.65

dokładność 0.38 0.76 0.75 0.80 0.66 0.54 0.71

kompletność 0.34 0.75 0.60 0.80 0.54 0.40 0.59

stemming

F1 0.36 0.76 0.66 0.80 0.58 0.46 0.65

dokładność 0.38 0.75 0.74 0.80 0.65 0.54 0.71

kompletność 0.35 0.77 0.60 0.80 0.53 0.40 0.59

stemming
brak

stop words

F1 0.36 0.83 0.65 0.78 0.60 0.46 0.65

dokładność 0.37 0.82 0.72 0.79 0.65 0.55 0.71

kompletność 0.35 0.85 0.60 0.78 0.55 0.39 0.59

stemming
brak stop words

brak unikalnych słów

F1 0.36 0.84 0.66 0.78 0.59 0.45 0.65

dokładność 0.37 0.81 0.73 0.79 0.65 0.55 0.71

kompletność 0.35 0.87 0.60 0.78 0.54 0.39 0.59

Między pełnym rozwiązaniem, a rozwiązaniem z zastosowaniem stem-
mingu różnice są minimalne. Kompletność wydobywania nazwy i skrótu
konferencji zwiększyła się kosztem lokacji konferencji o pojedyncze pro-
centy. Można uznać, że różnice są w granicach błędu i stemming na pewno
nie wpływa ujemnie na zdolności klasyfikacyjne modelu.
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Tablica 7.8: Dokładność i kompletność klasyfikacji pojedynczych słów dla
oczyszczonych dokumentów.

filtracja miara nazwa skrót miejsce data przyjecie dok. notyfikacja wersja ost.

brak operacji
czyszczenia

dokładność 0.66 0.79 0.68 0.74 0.60 0.51 0.65

kompletność 0.23 0.44 0.29 0.63 0.46 0.33 0.46

stemming
dokładność 0.68 0.79 0.68 0.74 0.59 0.51 0.65

kompletność 0.24 0.45 0.29 0.63 0.46 0.33 0.46

stemming
brak

stop words

dokładność 0.68 0.83 0.67 0.71 0.60 0.52 0.65

kompletność 0.25 0.53 0.31 0.63 0.48 0.32 0.46
stemming

brak stop words
brak unikalnych słów

dokładność 0.68 0.83 0.67 0.71 0.60 0.51 0.65

kompletność 0.25 0.55 0.31 0.64 0.46 0.32 0.46

W przypadku filtracji słów unikalnych i stop words można jednak za-
uważyć nieznaczne pogorszenie precyzji klasyfikatora w wydobywaniu daty
konferencji o dwa procenty. Precyzja klasyfikacji słów daty obniżyła się
natomiast o trzy punkty procentowe. Jednakże, podobnie jak w stemmingu,
miary rezultatów dla innych klas nawet polepszały się. Szczególnie ekstrak-
cja skrótu konferencji znacznie się polepszyła, o 0.08 punktów F1. Moim zda-
niem operacja filtracji cech jest również warta użycia, ponieważ jeśli wpływa
na obniżenie skuteczności klasyfikatora, to minimalnie, ale w zamian tego
zmniejsza liczbę funkcji potencjału ponad trzykrotnie. W dalszych testach
używałem pełnej filtracji, przetestowanej w tej sekcji.

7.3. Porównanie klasyfikatorów SVM

W poprzednich testach używałem liniowego modelu Maszyny wektorów
nośnych. Poza liniowym modelem, przygotowałem także model nieliniowy.

Wpływ wyboru reprezentacji słowa na jakość modelu

W pierwszej kolejności testów porównałem dwa modele liniowe, różniące
się tylko rodzajem słów wejściowych - pojedyncze słowa lub encje słów. W
tabeli 7.9 przedstawiłem zestawienie tych klasyfikatorów z parametrem C
ustawionym domyślnie, jak poprzednio.

Maszyna wektorów nośnych zbudowana na dokumentach podzielonych
na pojedyncze słowa okazała się bardzo nieefektywna. Niektóre informacje
wydobyte były nawet w mniejszym stopniu niż przy użyciu naiwnych kla-
syfikatorów. Wynika to z właściwości modelu SVM. Model SVM klasyfikuje
każdy przykład niezależnie od innych przykładów. Dlatego, jeżeli nazwa
konferencji lub ważna data najczęściej składają się z kilku kolejnych słów,
to model SVM nie wykorzystuje tej wiedzy. Jedyna informacja jaką można
przekazać modelowi musi być zawarta w danych wejściowych podczas tre-
ningu. W badanym zadaniu przekazuję cechy przesunięcia, które zawierają
wiedzę o kontekście słowa. To jednak nie jest wystarczający zabieg. Eks-
trakcja informacji, które rozkładają się na kilka słów (nazwa konferencji
oraz ważne daty) jest najtrudniejsza dla tego modelu. Innym następstwem
takiej definicji modelu są informacje sklasyfikowane częściowo. Znalazło
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Tablica 7.9: Dokładność i kompletność ekstrakcji informacji klasyfikatorów
liniowych SVM i modelu naiwnego.

klasyfikator miara nazwa skrót miejsce data przyjecie dok. notyfikacja wersja ost.

klasyfikatory
naiwne

F1 0.32 0.68 0.73 0.64 0.00 0.00 0.00

dokladnosc 0.31 0.61 0.72 0.57 1.00 1.00 1.00

kompletnosc 0.34 0.77 0.75 0.73 0.01 0.01 0.01
znalezione

poprawne (TP) 62 169 172 133 0 0 0
znalezione
czesciowo 0 0 0 3 0 0 0

liniowy SVM
pojedyncze słowa

F1 0.15 0.82 0.66 0.76 0.11 0.0 0.13

dokładność 0.14 0.79 0.74 0.72 0.41 1.00 0.32

kompletność 0.16 0.86 0.59 0.79 0.06 0.00 0.08
znalezione

poprawne (TP) 7 176 137 4 0 0 0
znalezione
częściowo 21 0 0 144 6 0 7

liniowy SVM
słowa encje

F1 0.36 0.76 0.66 0.80 0.58 0.46 0.65

dokładność 0.38 0.75 0.74 0.80 0.65 0.54 0.71

kompletność 0.35 0.77 0.60 0.80 0.53 0.40 0.59
znalezione

poprawne (TP) 63 168 138 147 61 36 59
znalezione
częściowo 0 0 0 3 0 0 0

się 21 przypadków, kiedy nazwa konferencji została prawidłowo zidentyfi-
kowana, ale nie zawierała wszystkich słów - część nazwy została nieskla-
syfikowana prawidłowo. Ten sam problem dotyczy ważnych dat w liczbie
aż 151 przypadków. Problem dotyczy głównie zasięgów dat. Na przykład
termin „16 to 18 June, 2014” został sklasyfikowany jako „18 June, 2014”.
Nie jest to przykład całkowicie błędny i w statystykach F1 był liczony jako
prawidłowy.

Powyższym problemom zaradziła w większym stopniu zmiana definicji
słowa na encję. Ta reprezentacja słowa przejęła odpowiedzialność za znaj-
dowanie grup słów tworzących jeden obiekt. Problem częściowych nazw w
dużej części zniknął. Pozostały jednostkowe przypadki, gdy podział na encje
nie był prawidłowy. Ten model SVM ma już o wiele lepszą skuteczność
wydobywania ważnych dat konferencji niż klasyfikator prosty. Ekstrak-
cja reszty informacji również poprawiła się, ale tylko w kilku przypadkach.
Identyfikacja daty konferencji jest już na zadowalającym poziomie 80% sku-
teczności lecz identyfikacja nazwy konferencji wciąż nie przekracza 50%.

7.3.1. Dobór parametru C dla algorytmu liniowego

W poprzednim zestawieniu lepszym okazał się klasyfikator zbudowany
na encjach i ten model będzie przedmiotem dalszych testów. Parametr
C modelu jest wyznaczany do określenia wielkości kary za nieprawidłowo
sklasyfikowane przykłady. Nie ma jednoznacznej metody wyboru tego para-
metru. Optymalną wartość dobiera się metodą prób i błędów, na przykład
poprzez zwykłe przeszukiwanie siatki. Poniżej zamieściłem rezultaty tego
badania z siatką w skali logarytmicznej.

Okazuje się, że domyślna wartość parametru równa 1 jest wartością
optymalną. Dobrymi wartościami są także 0.1 i 10. Powodem dlaczego
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Tablica 7.10: Dokładność i kompletność klasyfikacji pojedynczych słów w
odniesieniu do parametru C.

miara nazwa skrót miejsce data przyjecie dok. notyfikacja wersja ost.

C=0.001
dokładność 0.58 0.57 0.53 0.34 0.50 0.00 0.00

kompletność 0.05 0.16 0.02 0.09 0.01 0.00 0.00

C=0.01
dokładność 0.62 0.81 0.55 0.36 0.71 0.89 0.73

kompletność 0.12 0.48 0.14 0.21 0.29 0.07 0.08

C=0.1
dokładność 0.66 0.82 0.62 0.63 0.63 0.54 0.79

kompletność 0.19 0.54 0.22 0.54 0.38 0.27 0.32

C=1
dokładność 0.68 0.82 0.65 0.68 0.56 0.56 0.69

kompletność 0.23 0.52 0.30 0.65 0.45 0.30 0.42

C=10
dokładność 0.65 0.76 0.62 0.68 0.57 0.53 0.68

kompletność 0.24 0.32 0.36 0.68 0.49 0.29 0.43

C=100
dokładność 0.63 0.69 0.61 0.68 0.56 0.54 0.69

kompletność 0.23 0.21 0.36 0.67 0.51 0.29 0.43

C=1000
dokładność 0.62 0.68 0.61 0.69 0.56 0.52 0.70

kompletność 0.23 0.21 0.37 0.68 0.51 0.29 0.44

najlepsza wartość nie jest na krańcach przedziałów lecz stanowi niczym
złoty środek, są właściwości parametru C. Ten parametr określa jak bardzo
model ma unikać błędnie sklasyfikowane przykłady trenujące. Dla dużych
wartości C, optymalizator wybierze niewielki margines, jeśli będzie bardziej
skuteczny na zbiorze treningowym. Analogicznie, jeśli C jest niewielkie,
wtedy optymalizator wybierze szerszy margines, nawet jeśli będzie on gorzej
sprawdzał się na przykładach trenujących. Na poniższej tabeli podałem
wartości F1 uzyskane w klasyfikacji zbioru trenującego:

Tablica 7.11: Wartość F1 klasyfikacji pojedynczych słów na zbiorze trenują-
cym w odniesieniu do parametru C.

nazwa skrót miejsce data przyjecie dok. notyfikacja wersja ost.

C=0.01 0.24 0.55 0.25 0.36 0.34 0.11 0.14

C=0.1 0.36 0.66 0.43 0.63 0.47 0.44 0.48

C=1 0.48 0.85 0.59 0.71 0.61 0.48 0.55

C=10 0.53 0.90 0.67 0.75 0.66 0.52 0.57

C=100 0.54 0.90 0.68 0.76 0.68 0.55 0.58

Dane w tabeli wyraźnie wskazują, że im większy parametr C, tym lepsze
są wyniki klasyfikacji, ale ta własność jest prawdziwa tylko na zbiorze trenu-
jącym. Na zbiorze testowym tej zależności już nie ma. Wybranie mniejszego
marginesu w zbiorze treningowym powoduje przeuczenie modelu, które po-
lega na zbytnim dopasowaniu do danych uczących. By klasyfikator dobrze
działał na zbiorze rzeczywistym, należy dobrać tak parametr C, by margi-
nes był wystarczająco duży w zbiorze treningowym, dzięki czemu kierunek
płaszczyzny będzie prawdopodobnie lepiej dopasowany do wszystkich da-
nych, także tych nieznanych podczas uczenia. Oczywiście margines nie
może być zbyt duży, bo wtedy jego kierunek stanie się zbyt swobodnie zde-
finiowany. Dzięki właściwości parametru C klasyfikator SVM ma bardzo
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dobre właściwości generalizujące - jest odporny na przeuczenie. Niska sku-
teczność modelu dla niektórych informacji wynika z braku uwzględnienia
zależności sekwencyjnych między słowami oraz niekompletności zbioru tre-
ningowego. Nawet na zbiorze treningowym każdy klasyfikator był daleki od
stuprocentowej dokładności. Świadczy to o tym, że dane nie są separowalne
liniowo.

7.3.2. Testy nieliniowej funkcji jądra.

W poprzedniej sekcji dowiodłem, że dane nie są rozdzielne liniowo. W tej
sekcji przedstawiłem wyniki zastosowania Radialnej funkcji bazowej jądra.

Na poniższych tabelach podane są rezultaty klasyfikatora liniowego z naj-
lepszym otrzymanym w poprzedniej sekcji zbiorem cech oraz klasyfikatory
liniowy i nieliniowy z jądrem RBF nauczone na ograniczonym zbiorem cech.

Tablica 7.12: Dokładność i kompletność wybranych informacji.

miara nazwa skrót miejsce data przyjęcie dok. notyfikacja wersja ost.

F1 0.37 0.70 0.74 0.70 0.79 0.46 0.65

dokładność 0.37 0.75 0.78 0.79 0.66 0.54 0.71

kompletność 0.38 0.73 0.74 0.79 0.54 0.40 0.59
znalezione

poprawne (TP) 65 146 153 108 46 30 38
znalezione
częściowo 0 0 0 3 46 30 38
znalezione

nieprawidłowe (FP) 111 71 44 41 46 25 21
nieznalezione
poprawne (FN) 110 55 54 56 40 27 20

Niestety czas trwania trenowania modelu nieliniowego trwa dużo dłużej
niż modelu liniowego. W przypadku modelu liniowego korzystałem z bi-
blioteki z implementacją algorytmu przygotowaną specjalnie na przykłady z
bardzo dużą liczbą atrybutów. Z tego względu zmniejszyłem zbiór atrybutów
do 5000. poprzez usunięcie słów, które nie należą do najczęściej występu-
jących w otoczeniu szukanych informacji.

Naukę modelu uzależniłem od dobrania parametrów C oraz gamma (uży-
tego we wzorze 5.1) metodą przeszukiwania siatkowego. Zbudowany model
najlepiej sprawował się dla parametru C równego 100 oraz gamma równego
0.02. Uzyskany model posiadał minimalnie lepsze zdolności klasyfikacyjne
niż model liniowy. Mimo to wciąż nie był lepszy niż klasyfikator liniowy
zbudowany na wszystkich atrybutach, dlatego nie widzę zysku w użyciu tej
funkcji jądra dla tego typu zadań. Nawet jeśli zbudowałbym klasyfikator
RBF na wszystkich atrybutach, to różnica klasyfikacji obydwu modelów po-
winna być jeszcze bardziej niezauważalna. Według [20] kiedy jest bardzo
dużo cech w modelu, zwykle nie trzeba przechodzić do większego wymiaru.
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7.4. Model CRF - podstawowy zbiór klas, IOB2, model z
encjami

Reprezentacja IOB2 ma praktyczne zastosowanie w metodach, które mo-
delują zależności między elementami tworzącymi sekwencje. Maszyna wek-
torów nośnych nie spełnia tego warunku. Model CRF może być użyty w
zamian. W tablicach 7.13 i 7.14 zamieściłem porównanie modeli liniowych
rozpoznających jeden rodzaj każdej klasy oraz rozpoznających reprezentację
IOB2.

Tablica 7.13: Dokładność i kompletność wyboru informacji wybranych kla-
syfikatorówo.

model miara nazwa skrót miejsce data przyjecie dok. notyfikacja wersja ost.

SVM

F1 0.36 0.76 0.67 0.80 0.60 0.46 0.65

dokładność 0.38 0.76 0.75 0.80 0.66 0.54 0.71

kompletność 0.34 0.75 0.60 0.80 0.54 0.40 0.59

liniowy CRF

F1 0.57 0.78 0.59 0.75 0.17 0.02 0.22

dokładność 0.74 0.75 0.66 0.82 0.73 0.25 0.56

kompletność 0.47 0.82 0.53 0.69 0.09 0.01 0.14

liniowy CRF
IOB2

F1 0.65 0.83 0.60 0.79 0.24 0.06 0.27

dokładność 0.75 0.79 0.65 0.81 0.46 0.33 0.46

kompletność 0.58 0.88 0.55 0.77 0.16 0.03 0.19

liniowy CRF
słowa encje

F1 0.48 0.80 0.61 0.82 0.61 0.49 0.58

dokładność 0.61 0.77 0.66 0.82 0.67 0.63 0.70

kompletność 0.40 0.84 0.56 0.82 0.57 0.40 0.50

Tablica 7.14: Dokładność i kompletność klasyfikacji pojedynczych słów
wybranych klasyfikatorów.

model miara nazwa skrót miejsce data przyjecie dok. notyfikacja wersja ost.

SVM
dokładność 0.66 0.79 0.68 0.74 0.60 0.51 0.65

kompletność 0.23 0.44 0.29 0.63 0.46 0.33 0.46

liniowy CRF
dokładność 0.69 0.80 0.68 0.77 0.48 0.00 0.52

kompletność 0.34 0.71 0.31 0.63 0.07 0.00 0.14

liniowy CRF
IOB2

dokładność 0.66 0.81 0.62 0.77 0.32 0.22 0.42

kompletność 0.42 0.72 0.36 0.70 0.12 0.01 0.22

liniowy CRF
słowa encje

dokładność 0.71 0.84 0.64 0.70 0.59 0.57 0.64

kompletność 0.30 0.66 0.34 0.64 0.50 0.32 0.38

Do zestawienia dodałem najlepszy wynik klasyfikatora SVM i liniowy mo-
del CRF nauczony na dokumentach podzielonych na encje. Między kla-
syfikatorem SVM, a podstawową wersją liniowego CRF widać już wyraźną
różnicę. Klasyfikacja nazw konferencji zyskała diametralną poprawę. Kom-
pletność wzrosła aż o 0.36 punktów procentowych, a dokładność o 0.21. Ten
największy wzrost efektywności jest spowodowany uwzględnieniem przez
model liniowy CRF zależności między sąsiadującymi klasami wyjściowymi
w sekwencji słów. Jeśli pierwsze słowo nazwy konferencji zostało uznane za
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część nazwy konferencji, to klasa słowa następnego jest z dużo większym
prawdopodobieństwem również nazwą konferencji. Zachowanie to sprzyja
powstawaniu ciągów słów z typowymi konfiguracjami klas. Najczęściej wy-
stępująca konfiguracja jest ciągiem tej samej klasy, ale bywają także konfi-
guracje ze zmianą klasy na drugą, na przykład nazwa konferencji i jej skrót
od razu po niej następujący. Jako że większość nazw rozciąga się na po-
nad cztery słowa, dokładność ekstrakcji nazwy konferencji osiągnęła dobry
wynik 74%. Algorytm SVM lepiej sobie jednak poradził z datami i miejscem
konferencji. Najwyraźniej te dane bardziej zależą od atrybutów wejściowych.
Model SVM posiada lepsze właściwości generalizacyjne i lepiej sprawdza się
w klasyfikacji na podstawie wejściowych wektorów atrybutów niż CRF.

Wprowadzenie reprezentacji klas IOB2 uwydatniło jeszcze bardziej zalety
liniowego modelu CRF. Dokładność wydobycia nazwy konferencji ma bar-
dzo dobry wynik 75%. Współczynniki F1 ważnych dat niemal zrównały się
z wynikami SVM. Dodanie nowych klas pierwszych elementów obiektu jesz-
cze bardziej wzmocniło zależności sekwencyjne. Jedynie ocena klasyfikacji
miejsca konferencji wciąż odbiega od rezultatu SVM, gdyż miejsce konferen-
cji rzadziej tworzy dłuższe ciągi tej klasy niż ciągi jednoelementowe.

Użycie encji do reprezentacji słowa w algorytmie CRF przyniosło poło-
wicznie pozytywny skutek. Z jednej strony współczynnik F1 klasyfikacji
daty konferencji osiągnął najwyższy do tej pory poziom 0.82. Inne ważne
daty również są dobrze sklasyfikowane. Świadczy to niewątpliwie o popraw-
nym działaniu metody podziału dat na encje. Z drugiej jednak strony, mimo
że miary jakości klasyfikacji nazwy konferencji dla pojedynczych słów miały
największe wartości, to skuteczność ekstrakcji tej informacji była sporo niż-
sza w porównaniu do wyniku klasyfikatora IOB2. Może to świadczyć nie-
stety o nie do końca prawidłowym łączeniu słów w encje nazwy. Błędy
podziału słów na encję propagują się na wyższe poziomy przetwarzania.
Użycie encji miało na celu między innymi pomóc algorytmowi SVM usunąć
w pewnym stopniu połączenia (zależności klas) między sąsiednimi słowami
w tekście. Model CRF radzi sobie bardzo dobrze bez tego zabiegu, ponieważ
zależności sekwencyjne nie ograniczają tego modelu.

7.5. Model sparowany CRF

Najlepszy uzyskany do tej pory klasyfikator to CRF z IOB2, ponieważ
dobrze radzi sobie z rozpoznawaniem zależności sąsiednich słów i nie pomija
w klasyfikacji żadnej klasy kosztem drugiej. Ostatnim modelem, który
przygotowałem jest model sparowany CRF. Model ten operuje na słowach
encjach, by móc wygodniej tworzyć zależności między obiektami. Poniżej
zamieściłem wyniki jego klasyfikacji.

Można zauważyć znaczną poprawę klasyfikacji miejsca konferencji oraz
ważnych dat w stosunku do poprzednich rezultatów klasyfikatorów. Miejsce
konferencji jest bardziej poprawnie klasyfikowane, ze względu na dodanie
zależności między bliskimi wystąpieniami lokacji i daty. W poprzednich kla-
syfikatorach współczynnik F1 był bardzo wysoki dla terminu konferencji.
W tym przypadku również, ale dodatkowo, zidentyfikowane daty pozytyw-
nie wpłynęły na pobliskie słowa-lokacje będąc bardziej pewnymi ocenami.
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Tablica 7.15: Dokładność i kompletność wyboru informacji wybranych kla-
syfikatorów.

model miara nazwa skrót miejsce data przyjecie dok. notyfikacja wersja ost.

liniowy CRF
IOB2

F1 0.65 0.83 0.60 0.79 0.24 0.06 0.27

dokładność 0.75 0.79 0.65 0.81 0.46 0.33 0.46

kompletność 0.58 0.88 0.55 0.77 0.16 0.03 0.19

sparowany CRF
encje

F1 0.43 0.81 0.73 0.84 0.63 0.48 0.63

dokładność 0.49 0.78 0.74 0.83 0.67 0.61 0.71

kompletność 0.38 0.85 0.72 0.85 0.59 0.40 0.56

W zbiorze treningowym wspomniane pary miały najczęściej klasy miejsca
oraz terminu konferencji albo dwa razy INNE, dzięki czemu istnienie tego
połączenia zwiększa prawdopodobieństwo konfiguracji tych klas w znale-
zionej parze słów. Jeśli jedno ze słów (w tym wypadku data, ponieważ jest
dokładniej klasyfikowana) posiada wysokie prawdopodobieństwo, że jest po-
szukiwaną informacją, to końcowe prawdopodobieństwo będzie najwyższe.
Data w parze zdobędzie klasę terminu konferencji, a co za tym idzie lokacja
otrzyma klasę miejsca konferencji. Wtedy uzyskane prawdopodobieństwa
cząstkowe połączonych będą najwyższe. Ponadto zaskakującym dla mnie
była poprawa klasyfikacji również pozostałych ważnych dat.

W przeciwieństwie do opisanego związku, para encji posiadającej cechę
nazwa i skrótu nie tworzy już tak idealnej zależności. Skutkiem dodania
tego połączenia było pogorszenie klasyfikacji obydwu informacji. Wynika
to prawdopodobnie z nieoznaczenia wszystkich wystąpień nazw konferencji
w zbiorze treningowym. W jednym z poprzednich rozdziałów podałem sta-
tystykę, w której w zbiorze trenującym, wśród wybranych par było aż 166
par słów z klasami INNE i SKRÓT, w porównaniu do 253 par klas NAZWA i
SKRÓT. Jest to dosyć duży stosunek. Sprawdziłem część z tych przypadków
i znalazły się wśród nich niestety takie, w których encja powinna być ozna-
czona jako nazwa konferencji, a nie jest. Skuteczność klasyfikatora osła-
bła z podobnych względów co wzrosła w parach miejsce-termin konferencji.
Niestety w tym wypadku prawdopodobieństwa cząstkowe osiągały suma-
rycznie największe wartości, gdy obydwie klasy z pary były równe INNE.
Klasa żadnego ze słów z pary nie była tak pewna, by mieć większy wpływ
niż funkcja potencjału wskazująca, że obydwie sparowane klasy są równe
INNE. W innych przypadkach faktycznie udało się dzięki temu wykluczyć
nieprawidłowe informacje. Optymalny model sparowany zawiera więc tylko
jeden rodzaj par, miejsce-termin konferencji.

Zależność zmiennych wyjściowych

W poprzednich sekcjach dowiodłem, że dodanie zależności między zmien-
nymi wyjściowymi (klasy) może polepszyć klasyfikację. W tym miejscu waż-
nym pytaniem jest czy nie wystarczyłoby zastąpić tych zależności nowymi
atrybutami wejściowymi. W przypadku zależności sekwencyjnych dodałem
pomocnicze cechy następników i poprzedników słów oraz otoczenie w zda-
niu. Na przykładzie modelu SVM widzieliśmy, że te cechy nie spełniły całko-
wicie swojej roli. W przypadku modelu sparowanego, połączone pary także
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można opisać cechami. W ramach niniejszego testu, każdemu słowu nale-
żącego do zbioru znalezionych par dodałem następujące funkcje potencjału:

fname−abbr,yk (yi, x, i) =

 1, yi = yk, xi ∈ Pairsname−abbr
0, wpp

, yk ∈ Y

fwhere−when,yk (yi, x, i) =

 1, yi = yk, xi ∈ Pairswhere−when
0, wpp

, yk ∈ Y

(7.3)

W skrócie, jeśli słowo należy do jednej z par to dostaje dodatkową cechę
SKIP-WW lub SKIP-NA. Następnie uczę na tym powiększonym zbiorze cech
zwykły model liniowy CRF. Poniżej zamieściłem wyniki klasyfikacji:

Tablica 7.16: Dokładność i kompletność wyboru informacji wybranych kla-
syfikatorów.

model miara nazwa skrót miejsce data przyjecie dok. notyfikacja wersja ost.

sparowany CRF
encje

F1 0.43 0.81 0.73 0.84 0.63 0.48 0.63

dokładność 0.49 0.78 0.74 0.83 0.67 0.61 0.71

kompletność 0.38 0.85 0.72 0.85 0.59 0.40 0.56

liniowy CRF
cechy par słów

F1 0.46 0.83 0.64 0.84 0.60 0.46 0.63

dokładność 0.58 0.79 0.70 0.84 0.65 0.57 0.74

kompletność 0.38 0.87 0.60 0.85 0.56 0.39 0.55

Uzyskany model nieco lepiej radzi sobie z klasyfikacją nazwy konferencji,
ale gorzej z ekstrakcją miejsca konferencji. Dodane cechy oczywiście pomo-
gły przy klasyfikacji lokacji i czasu konferencji, ale nie w takim stopniu jak
w poprzednim modelu. Stało się tak, ponieważ ten model nie pozwala na
wzięcie pod uwagę obliczanych podczas uczenia klas powiązanych w parze
słów. Model korzysta jedynie z danych dostarczonych na wejściu dla danego
słowa, i na wybór tego słowa nie wpływa wyznaczona klasa połączonego
słowa, nawet jeśli wyznaczona jest ona z dużym prawdopodobieństwem. Po
nauczeniu modelu wagi parametrów są bardziej lokalne. Przypomnę, że w
modelu sparowanym połączone wartości klas wspólnie wynikają na siebie.
Z tego samego powodu skuteczność ekstrakcji nazwy konferencji nie spadła
tak mocno jak w uprzednio opisanym modelu.

7.6. Najlepszy klasyfikator

Ostatecznie najlepszym klasyfikatorem okazał się sparowany klasyfika-
tor CRF, z łączeniem w pojedyncze encje tylko elementów dat oraz z parami
lokacji i dat. Nauka modelu przebiegła na danych oznaczonych zgodnie z
formatem IOB2. Poniżej podałem wyniki ekstrakcji dla tego klasyfikatora
oraz macierz pomyłek klasyfikacji słów.

Z analizy macierzy pomyłek wynika, że informacje nazwy, skrótu i miej-
sca nie są wymieszane między sobą. Daty, ze względu na identyczny format,
bywają jednak oznaczone błędną klasą innej informacji. Te błędy są bardziej
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Tablica 7.17: Dokładność i kompletność wybranych informacji.

miara nazwa skrót miejsce data przyjęcie dok. notyfikacja wersja ost.

F1 0.65 0.83 0.73 0.84 0.63 0.48 0.63

dokładność 0.75 0.78 0.74 0.83 0.67 0.61 0.71

kompletność 0.57 0.88 0.72 0.85 0.59 0.40 0.56
znalezione

poprawne (TP) 68 180 149 156 67 36 56
znalezione
częściowo 37 0 0 1 0 0 0
znalezione

nieprawidłowe (FP) 36 47 58 31 33 24 23
nie znalezione
poprawne (FN) 78 27 80 34 48 56 44

Tablica 7.18: Macierz pomyłek dla modelu z wszystkicmi cechami

inne nazwa skrót miejsce data przyjęcie dok. notyfikacja wersja ost.

inne 239619 605 548 838 143 77 54 61

nazwa 123 234 1 2 0 0 0 0

skrót 208 4 1045 0 0 0 0 0

miejsce 243 9 4 532 1 0 0 0

data 74 0 0 0 249 3 3 5

przyjęcie dok. 51 0 0 0 0 85 10 6

notyfikacja 20 0 0 0 0 2 36 9

wersja ost. 20 0 0 0 0 1 9 60

widoczne wśród znalezionych dodatkowych dat: przyjęcia dokumentów, no-
tyfikacji oraz wersji ostatecznej pracy. Ten związek zachodzi, ponieważ wy-
mienione informacje najczęściej występują obok siebie, w tabelce lub wy-
punktowaniu i jest większe prawdopodobieństwo, że zostaną ze sobą pomy-
lone. Mimo to, uważam że duża część błędów klasyfikacji każdej informacji
wynika z błędnego oznaczenia zbioru treningowego. Istnienie tych błędów
wynika najczęściej z niepoprawnych danych podanych na portalu WikiCfp,
który jest źródłem moich informacji. Szczególnie jakość klasyfikatora eks-
trakcji dodatkowych dat traci na tym. Te informacje, w przeciwieństwie do
innych mogą się zmieniać przed rozpoczęciem konferencji. Terminy bardzo
często się przedłużają. Niestety portal WikiCfp nie zawsze nadąża nad uak-
tualnianiem informacji. Dlatego w większości wyników kompletność klasy-
fikacji ważnych dat była tak niska. Skuteczność także zmalała, ponieważ
wagi cech zostały osłabione przez wpływ nieznalezionych dat.



8. Podsumowanie.

Praca prezentuje kolejne etapy procesu ekstrakcji informacji ze
stron konferencji naukowych. Począwszy od skompletowania zbioru
treningowo-testowego, skończywszy na ekstrakcji właściwych informacji,
każdy etap wiązał się z wieloma problemami. Skuteczność stosowanych
algorytmów została szczegółowo przetestowana. Ostatecznym efektem tej
pracy jest zestaw niezależnych, autonomicznych modułów udostępniają-
cych interfejsy trenerów, klasyfikatorów i całego procesu nauki modelu i
ekstrakcji informacji.

Analizowane przeze mnie dane i oznaczone informacje stanowiły bar-
dzo dobry praktyczny przykład dla zadania Rozpoznawania typów obiektów.
Miejsca występowania informacji były bardzo różnorodne: były to elementy
specyficzne dla strony HTML (pasek tytułu, menu boczne), tabelki i wy-
punktowania i w końcu tekst pisany. Być może liczba informacji zawartych
w tekście pisanym była trochę za mała, przez co aplikacja nie mogłaby się
wykazać dobrą klasyfikacją na bardziej wyrafinowanym tekście pisanym.
Duża część nazw konferencji była zawarta w zdaniu zapraszającym na kon-
ferencję, na przykład „We are very sincere to invite you to take part in 2014
International Conference on Industrial Engineering and Applications.”, ale
zdarzały się wyjątki. Dlatego model potrzebował tak niewielu cech lingwi-
stycznych.

Mimo wielu trudności udało mi się utworzyć model, który dobrze radzi
sobie z ekstrakcją każdej informacji. W trakcie pisania pracy przekonałem
się, dlaczego model Warunkowych losowych pól jest najczęściej stosowa-
nym modelem do ekstrakcji informacji ze źródeł tekstowych. Udało mi się
uzyskać model, który korzysta ze wszystkich zalet Warunkowych Pól Lo-
sowych i jest dokładniejszy niż modele Maszyny wektorów podpierających.
Czas trwania nauki modelu jest stosunkowo krótki, co jest bardzo istotne
podczas iteracyjnego testowania i dochodzenia do optymalnego rozwiązania.
Mimo dobrych wyników klasyfikatorów (prawie wszystkie przekroczyły gra-
nicę dokładności 70%), nie jestem w pełni usatysfakcjonowany ich jakością.
Rezultaty ich nie są bliskie do wyników klasyfikacji dokonanej przez czło-
wieka (szacuję na około 95% dokładności). Uważam jednak, że przy lepiej
oznaczonym zbiorze trenującym, podobne wyniki byłyby możliwe.

Bardzo atrakcyjną operacją z punktu widzenia przydatności jest użycie
klasyfikatorów uniwersalnych do określenia bardziej ogólnych obiektów i
wstępnej klasyfikacji. W mojej pracy użyłem gotowego klasyfikatora części
mowy oraz dodałem cechę typu słowa. Wypróbowałem także klasyfikator
(dostępny w pakiecie GATE) NER wykrywający w tekście nazwy instytucji,
obiekty czy daty. Nie zadowoliła mnie jednak jego dokładność, więc zaimple-
mentowałem własny segmenter tekstu, który dla mojego problemu działał
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lepiej. O ile segmentacja dat działa bez zarzutów i mogłaby być wykorzy-
stana w innych projektach, to segmentacja nazw obiektów okazała się tylko
trochę lepsza niż gotowe rozwiązanie. W innych zbiorach danych metoda ta
musiałaby zostać prawdopodobnie ponownie dopasowana co byłoby trudne
w utrzymaniu. Uważam jednak, że korzystanie z zewnętrznych klasyfikato-
rów utworzonych do innego lecz podobnego zadania jest warte zastosowa-
nia. Trzeba jednak dokładnie sprawdzić czy klasyfikator działa prawidłowo.
Na przykład najnowszy klasyfikator Stanford NLP NER [4] osiąga dla niektó-
rych zbiorów danych wartość ponad 0.9 współczynnika F1. Mógłby zostać
więc wzięty pod uwagę, w szczególności że wykrywa m.in. nazwy organizacji,
lokacje i daty.

Definicja atrybutów słów opiera się w dużej mierze na sprawdzaniu czy
słowo lub jego któraś cecha jest zawarta w pewnym z góry ustalonym lub
zbudowanym na zbiorze trenującym słowniku. Słowniki są tutaj użyte
do opisu problemu. Jest w nich zawarta duża część wiedzy. Kolejnym
krokiem w rozwinięciu projektu mogłoby być zastąpienie tych słowników
ontologią, która miałaby zadanie reprezentowania wiedzy. Zastosowanie
ontologii dałoby większe możliwości.

Ostateczny model jest gotowy do ekstrakcji informacji ze stron domowych
konferencji naukowych. Dalszym rozwinięciem tej pracy mogłaby być próba
wykorzystania przedstawionych tutaj rozwiązań do ekstrakcji informacji z
innych rodzajów stron, na przykład stron domowych instytucji naukowych.
Obecny model niestety nie jest wystarczająco elastyczny i nie nadaje się bez-
pośrednio do użycia w innym zadaniu. Niemniej jednak niektóre jego części
można ponownie wykorzystać. Przykładowo, większość opisanych cech jest
uniwersalna dla analizy każdej strony HTML. Wystarczy tylko przygotować
odpowiedni zbiór trenujący i zbudować model na przedstawionych cechach.

Każdy model statystyczny potrzebuje składnika reprezentującego jego
wiedzę. Metody statystyczne mogą mieć zdefiniowane ręcznie reguły działa-
nia lub model zbudowany na zbiorze trenującym. Drugie rozwiązanie jest
z zwykle lepsze, jeśli zbiór trenujący jest szczegółowy i ma niewiele błędów.
Uzyskanie dobrego zbioru trenującego jest niestety bardzo trudnym zada-
niem przy ograniczonym czasie i środkach pieniężnych. Jeśli nie dysponuje
się od razu pełnym zbiorem treningowym tylko jego częścią, można uczyć
model na bieżąco (ang. online training) [2]. Wtedy model jest odpowiednio,
narastająco uaktualniany. Używana przeze mnie biblioteka Factorie także
udostępnia opcję uczenia na bieżąco.

Zaproponowany przeze mnie model sparowany polepszył klasyfikację
miejsca i daty konferencji. Zdefiniowana przeze mnie struktura jest zapro-
jektowana tylko do stron konferencji naukowych, aczkolwiek połączenia par
elementów można wykorzystać w innych przypadkach (na przykład wystą-
pienia drużyn przeciwnych w artykule o wydarzeniu sportowym). Wprowa-
dzenie niestandardowych struktur modelu może nie przynosić pozytywnych
efektów [41], ale uważam że jeśli zadanie to jest wykonalne w rozsądnym
czasie, to warto je wypróbować.
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http://nlp.stanford.edu/projects/project-ner.shtml.

[5] A Wiki for Call For Papers. portal internetowy, dostępny na
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