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Finančna matematika – 2. stopnja

Luka Zaplotnik
Besedni vektorji in konvolucijske nevronske mreže za
analizo sentimenta finančnih poročil
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4.1 Značilnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Konvolucija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Program dela
Raziščite metode strojnega učenja za analizo sentimenta raznovrstnih besedil in
obravnavajte njihovo uporabo za prepoznavanje subjektivnih informacij v standardiziranih ter javno dostopnih finančnih poročilih, prek katerih bi bilo moč napovedovati
smer gibanja prihodnjih delniških donosov. Za izvedbo prvega koraka, t.j. pretvorbo
tekstovnih zapisov v kvantificirano obliko, se pobliže spoznajte z modeli za učenje
porazdeljenih predstavitev besed, kot je na primer model word2vec. Za prepoznavanje vzorcev med tekstovnimi informacijami v poročilih ter odzivom delniških cen
po njihovi izdaji uporabite eno izmed standardnih metod nadzorovanega strojnega
učenja, na primer model nevronskih mrež. Poleg predstavitve teoretičnega ozadja
izbrano metodo algoritemske kvalitativne analize finančnih poročil tudi implementirajte ter pripravite za učenje na različnih učnih množicah. Dosežene rezultate
podrobno analizirajte.
Dobro naučen model, ki temelji izključno na tekstovnih informacijah v finančnih
poročilih, bi pomenil viden doprinos k že obstoječim algoritemskim trgovalnim sistemom, ki seveda najbolje delujejo na izmerljivih finančnih kazalnikih. Zaradi enostavne dostopnosti finančnih poročil je model zanimiv predvsem z vidika individualnega investitorja, ki ima nekoliko daljši investicijski horizont od običajnih algoritemskih trgovalnih sistemov in nima dostopa do ponudnikov finančnih podatkov ter
posledično ogromne količine tekstovnih informacij v realnem času.

Ljubljana, 2016

Mentor: prof. dr. Matjaž Omladič

Somentor: dr. Boris Cergol
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Besedni vektorji in konvolucijske nevronske mreže za analizo sentimenta
finančnih poročil
Povzetek
V magistrskem delu predstavimo metode strojnega učenja za analizo sentimenta
tekstovnih zapisov v finančnih poročilih. Eksperiment temelji na strogi predpostavki, ki implicira direktno izraženost sentimenta danega finančnega poročila v
odzivu cene pripadajoče delnice po njegovi izdaji. Klasifikacijski model, s katerim
skušamo prepoznati vzorce med tekstovnimi informacijami in predznakom prihodnjega kratkoročnega delniškega donosa sestavljata dve glavni komponenti, obe pa
sodita v razred nevronskih mrež. Osnovni gradnik je model word2vec, ki vsaki besedi
priredi tako imenovani besedni vektor, pri čemer naučene kvantificirane vektorske
predstavitve ohranjajo tako semantične kot tudi sintaktične relacije med besedami.
Binarna klasifikacija besedil, predstavljenih kot zaporedje besednih vektorjev, temelji na arhitekturi konvolucijskih nevronskih mrež, ki se najpogosteje uporabljajo
za računalniško prepoznavanje slik. Rezultati merjenja uspešnosti kažejo, da je
naučen model pri prepoznavanju predznaka delniškega donosa po izdaji posameznega četrtletnega 10-Q poročila znatno boljši od povsem naključne klasifikacije.

Word Embeddings and Convolutional Neural Networks for Sentiment
Analysis of Financial Reports
Abstract
In this dissertation we present a machine learning based approach for sentiment
analysis of textual information contained in financial reports. We impose a strong
assumption that the sentiment expressed in a given financial statement is reflected in
the stock price reaction following its issuance. Our aim is to train a binary classifier
able to predict the sign of short-term future stock returns using solely textual data.
To this end, we combine two neural network-based models. The basic building
block is the word2vec model used to learn the so-called word embeddings, which
capture both syntactic and semantic relationships between words. It allows us to
represent each financial report as a sequence of pre-trained word vectors and in turn
employ a sentiment classification model relying on a convolutional neural network
architecture, used prominently in image recognition. A thorough evaluation of test
results indicates that the model trained to forecast the sign of stock price reactions
to quarterly 10-Q financial reports significantly outperforms random chance.
Math. Subj. Class. (2010): 62M45, 68T05, 68T50, 91G70
Ključne besede: strojno učenje, nevronske mreže, besedni vektorji, word2vec, konvolucijske nevronske mreže, analiza sentimenta, tekstovno rudarjenje, klasifikacija,
napovedovanje delniških donosov, 10-Q finančna poročila, 8-K finančna poročila.
Keywords: Machine Learning, Neural Networks, Word Embeddings, word2vec,
Convolutional Neural Networks, Sentiment Analysis, Text Mining, Classification,
Prediction of Stock Returns, Form 10-Q, Form 8-K.
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Poglavje 1

Uvod

V magistrskem delu predstavimo metode strojnega učenja za analizo sentimenta
tekstovnih zapisov v standardiziranih ter javno dostopnih finančnih poročilih, na
podlagi katere želimo napovedovati predznak kratkoročnih prihodnjih delniških donosov.
Analiza sentimenta (ang. sentiment analysis) je proces, v katerem s prepoznavanjem subjektivnih informacij v danem besedilu določimo njegovo polarnost.
Pozitivna ali negativna naravnanost besedila se lahko izraža v avtorjevem odnosu
do določene tematike, njegovi subjektivni oceni, trenutnem razpoloženju ali pa v
občutjih, ki jih z zapisom želi vzbuditi v bralcu. V računalniški znanosti analiza
sentimenta temelji na metodah strojnega učenja, ki združujejo naloge tekstovnega
rudarjenja, procesiranja besedil v naravnem jeziku ter računalniškega jezikoslovja.
Model za klasifikacijo sentimenta besedil, ki ga implementiramo za namen eksperimentov tega magistrskega dela, sestavljata dve glavni komponenti. Prvi je model
word2vec, ki poljubno besedilo pretvori v kvantificirano obliko, drugi pa je model
konvolucijske nevronske mreže, ki tovrstno predstavitev primerno klasificira. Ker
obe metodi strojnega učenja sodita v razred nevronskih mrež, v drugem poglavju
najprej predstavimo njihove najosnovnejše lastnosti, opišemo pa tudi nekaj povsem
splošnih pojmov s področij strojnega učenja in umetne inteligence. Med drugim
matematično formuliramo proces učenja nevronske mreže, ki temelji na metodi najhitrejšega spusta ter algoritmu vzvratnega razširjanja napake. Navedemo tudi nekaj
pristopov, s katerimi lahko izboljšamo konvergenčne lastnosti algoritma učenja, kot
je na primer metoda adaptivnega prilagajanja učnega parametra.
V tretjem poglavju magistrskega dela podrobno predstavimo model word2vec
za učenje t.i. besednih vektorjev, s katerim lahko posamezno besedilo pretvorimo
v računsko bolj berljivo obliko, pri tem pa ohranimo vse njegove najpomembnejše
lastnosti. Izkaže se namreč, da model posamezni besedi priredi vektorsko predstavitev, ki ohranja tako njene semantične kot tudi sintaktične informacije. V poglavju
podrobno opišemo učni algoritem dveh različic modela word2vec (Skip-gram ter
Continuous Bag-of-Words), pri tem pa se osredotočimo tudi na metode za optimizacijo računske zahtevnosti. Poglavje zaključimo s predstavitvijo najpomembnejših
lastnosti naučenih besednih vektorjev, obenem pa povzamemo tudi rezultate merjenja uspešnosti v vrsti jezikovnih preizkusov.
V četrtem poglavju podrobno opišemo model, ki poljubno besedilo, predstavljeno
kot skupek besednih vektorjev, z učenjem uteži v nevronski mreži skuša povezati
s pripadajočo pozitivno oziroma negativno klasifikacijo. Ker tak model sodi v ra1

zred konvolucijskih nevronskih mrež, pred tem navedemo tudi njihove najpomembnejše značilnosti, ki so tesno povezane z njihovo primarno uporabo - računalniškim
prepoznavanjem slik. Prav na primeru konvolucijske mreže za prepoznavanje slik
predstavimo lastnost lokalne povezanosti in deljenih uteži, obenem pa opišemo, kako
enostavno je konvolucijsko nevronsko mrežo prevesti za analizo besedil v naravnem
jeziku.
Opisano kombinacijo modelov word2vec ter konvolucijske nevronske mreže za
klasifikacijo besedil preizkusimo tudi na praktičnih primerih. V zadnjih poglavjih
magistrskega dela opišemo potek posameznega eksperimenta s pripadajočimi rezultati, pri tem pa navedemo tudi glavne korake implementacije. V petem poglavju
opišemo poskus, v katerem predstavljen model naučimo prepoznati sentiment filmskih kritik. Eksperiment služi kot pilotni primer, s katerim preverimo uporabnost
modela na nalogi zelo primernih tekstovnih zapisih, torej na množici besedil, za katere je značilna močna izraženost sentimentnih informacij ter direktna povezanost
s pripadajočimi številčnimi oceni, ki določajo klasifikacijo. Delovanje modela preverimo s sklepanjem na testnih besedilih, za prikaz rezultatov pa definiramo tudi
osnovne metrike uspešnosti binarnega klasifikatorja.
V zadnjem, a hkrati najpomembnejšem delu magistrske naloge opišemo izvedbo
eksperimenta, v katerem želimo model konvolucijske nevronske mreže naučiti prepoznati sentiment v standardiziranem ter javno dostopnem finančnem poročilu in
posledično pravilno napovedati odziv cene pripadajoče delnice po njegovi izdaji.
Eksperiment temelji na strogi predpostavki, ki implicira direktno povezanost med
sentimentom v finančnih poročilih in gibanjem cen na delniškem trgu. Klasifikacija
posameznega besedila je namreč določena s predznakom prihodnjega kratkoročnega
donosa pripadajoče delnice. Nalogo lahko splošneje opišemo tudi kot algoritemsko
kvalitativno analizo finančnih poročil za napovedovanje prihodnjih delniških donosov. Poleg podrobnega opisa vhodnih podatkov ter same implementacije eksperimentalnega procesa navedemo tudi glavne predpostavke ter možne pomanjkljivosti,
ki so povezane z izbiro primerne klasifikacije. Poglavje zaključimo s podrobno analizo rezultatov.

2

Poglavje 2

Nevronske mreže

V prvem poglavju magistrskega dela opišemo najbolj osnovne lastnosti modela umetnih nevronskih mrež, dotaknemo pa se tudi bolj splošnih pojmov s področij strojnega učenja in umetne inteligence. Osredotočimo se predvsem na teme, ki so potrebne za razumevanje modela word2vec za izračun besednih vektorjev ter konvolucijske nevronske mreže, s katero želimo analizirati sentiment raznovrstnih besedil.
Pri tem si pomagamo z [1], [2].

2.1

Biološko ozadje

Delovanje človeških možganov lahko opišemo kot kompleksen, nelinearen ter paralelen računski proces, ki je mnogo hitrejši in učinkovitejši od vsakega računalnika.
Cilj računalniške znanosti je čim bolje simulirati strukturo in delovanje nevronov v
možganski skorji ter tako razviti čim primernejše rešitve za naloge iz področja umetne inteligence, kot so na primer prepoznavanje vzorcev, slušna ter vidna percepcija,
itd. Računalniški modeli, ki opisujejo biološke nevronske sisteme v možganih, so
zbrani pod imenom umetne nevronske mreže (ang. artificial neural networks).
Osnovni gradniki biološkega nevronskega sistema so živčne celice ali nevroni.
Posamezen nevron je sestavljen iz celičnega telesa z jedrom, množice dendritov ter
aksona, ki se razepi v živčne končiče. Slednji se prek sinaps povezujejo s sosednjimi živčnimi celicami ali pa tvorijo čutilne repceptorje, ki imajo nalogo zaznavanja dražljajev iz okolice. Posplošeno strukturo živčne celice predstavimo na Sliki 1.

dendrit
živ ni kon i

telo

jedro

akson

Slika 1: Shema nevrona
3

Živčni impulz, sprejet na drevesasti strukturi dendritov, potuje skozi telo nevrona do aksona. Efekt posameznega vhodnega signala (v nevroznanosti znan tudi
kot sinaptična utež) je odvisen od številnih kemičnih procesov, ki nadzirajo prenos
informacij prek sinaps. Na mestu, kjer akson izstopa iz telesa nevrona, se seštejejo
vsi sprejeti dražljaji, akcijski potencial pa se sproži le, če je vsota teh dražljajev
večja od neke specifične pražne vrednosti.
Po zadnjih raziskavah je v človeških možganih v povprečju 86 milijard nevronov ter okoli 100 trilijonov sinaps. Nevroznanstveniki verjamejo, da se nevroni
povezujejo v kompleksne nevronske mreže, ki se s sposobnostjo prilagajanja sinaptičnih uteži naučijo izvajati zahtevne računske procese. Modeliranje celotnega
možganskega sistema se zdi zaenkrat računsko in prostorsko prezahtevno, kljub temu
pa so umetne nevronske mreže lahko zelo uporabne pri reševanju preprostejših problemov manjšega obsega.

2.2

Umetne nevronske mreže

Poenostavljeno delovanje biološkega nevrona je navdih za model umetnega nevrona,
ki je osnoven element umetnih nevronskih mrež. Posamezen nevron sprejme vhodne
signale iz okolja, jih uteži ter sešteje, nato pa pošlje preoblikovan izhoden signal do
vseh povezanih nevronov. Vrednost izhodnega signala določa aktivacijska funkcija.
vhodni signali

uteži

aktivacijska funkcija

izhodni signal

f

Slika 2: Shema umetnega nevrona
Umetna nevronska mreža je matematičen model, sestavljen iz slojev umetnih
nevronov, ki tvorijo različne mrežaste strukture, prek katerih modelirajo povezave
med danimi informacijami. Poleg same arhitekture je za uvrstitev modela v razred
nevronskih mrež pomembna tudi lastnost prilagajanja uteži na povezavah tekom
učnega procesa ter uporaba nelinearnih aktivacijskih funkcij. Na Sliki 3 predstavimo primer preproste nevronske mreže, s katerim želimo v procesu učenja prepoznati pravilo, ki podatke na vhodnem sloju prek mrežaste strukture skritih nevronov
z nelinearnimi aktivacijami poveže z izhodnim slojem. Mreža ima dva skrita sloja,
je polno povezana in ne vsebuje povezav znotraj posameznega sloja ali povratnih
povezav. Število nevronov v posameznem sloju je odvisno od samega problema,
ki ga z modelom nevronske mreže želimo opisati. Pri nalogah klasifikacije je na
primer število nevronov v izhodnem sloju enako številu klasifikacijskih razredov.
Aktivnost posameznega nevrona v skritem sloju ni vnaprej predpisana. Ti namreč
predstavljajo izluščene lastnosti vhodnih podatkov in jih tako včasih ni moč direktno interpretirati. V splošnem je torej aktivnost skritega nevrona odvisna od tipa
naloge in samega učnega procesa. Za primer vzamemo model nevronske mreže za
4

prepoznavo obraza. Nevroni v prvem skritem sloju se naučijo prepoznati najbolj
izstopajoče robove na sliki, v nadaljnjih slojih pa imajo funkcijo detektorjev posameznih obraznih delov.
skrita sloja

vhodni sloj

izhodni sloj

Slika 3: Primer preproste umetne nevronske mreže
Namen uporabe umetnih nevronskih mrež na področju računalniške znanosti pa
ni le modeliranje bioloških procesov, temveč tudi reševanje bolj splošnih problemov,
kot so npr. prepoznavanje slik, obrazov, govora, avtomatski nadzor strojev/vozil,
filtriranje elektronske pošte, prepoznavanje goljufij, odkrivanje bolezenskih stanj, napovedovanje gibanja finančnih trgov, itd. Zaradi hitrega razvoja strojne opreme, ki
je s vse večjo računsko močjo ter prostorsko kapaciteto zmožna procesirati ogromne
količine podatkov, spekter uporabe tovrstnih modelov postaja čedalje bolj širok.
Aplikacije modelov nevronskih mrež lahko v grobem ločimo na naloge: klasifikacije (uvrstitev danih vhodnih podatkov v razrede), podatkovnega rudarjenja (iskanje skritih vzorcev v podatkih in prepoznavanje njihovih lastnosti), optimizacije
(iskanje parametrov v optimizacijskem problemu), modeliranja časovnih vrst (iskanje funkcijskih povezav med časovno odvisnimi vhodnimi in izhodnimi podatki),
kontrole (predpis akcije glede na vhodni podatek), dopolnjevanja vzorcev (iskanje
manjkajočih delov v vhodnih podatkov), itd.

2.3

Aktivacijska funkcija

V matematičnem jeziku model umetne nevronske mreže razumemo kot realizacijo
nelinearne preslikave:
fN N : RN → RV ,
kjer z N in V označimo dimenziji prostora vhodnih in izhodnih podatkov, ki jih
želimo povezati. Gre pravzaprav za sestavljeno funkcijo, v kateri so ugnezdene vse
nelinearne aktivacijske funkcije na nevronih v mreži. Tudi delovanje posameznega
nevrona lahko definiramo kot nelinearno preslikavo:
fAN : RI → R,
5

pri čemer I označuje število vhodnih signalov. Naj bo z = (z1 , z2 , . . . zI ) poljuben
vektor vhodnih signalov, ki prihajajo bodisi iz okolja kot vhodni podatek modela
bodisi iz predhodnih nevronov v mreži. Vsakemu vhodnemu signalu zi pripada utež
na vhodni povezavi, ki jo označimo z vi . Neto vhodni signal posameznega nevrona
je tako definiran kot:
I
X
net =
zi vi .
i=1

To uteženo vsoto nevron najprej primerja z mejno vrednostjo θ, prek aktivacijske
funkcije pa iz razlike določi izhodni signal, ki ga označimo z o. Mejno vrednost lahko
obravnavamo tudi kot eno izmed uteži vI+1 , ki pripada signalu zI+1 = −1.
z1

v1

z2

v2

z3

v3

o

f(net- )
vI
zI
-1

Slika 4: Delovanje umetnega nevrona z oznakami
Točna definicija aktivacijske funkcije ne obstaja, v večini modelov nevronskih
mrež pa so to naraščajoče funkcije, za katere velja:
lim fAN (x) = 0 ali

x→−∞

lim fAN (x) = −1

x→−∞

ter
lim fAN (x) = 1.

x→∞

Uporabne lastnosti aktivacijskih funkcij so med drugim tudi zvezna odvedljivost,
ki se izkaže za zelo pomembno pri optimizacijskih metodah za učenje mreže, ter
linearnost f (x) ≈ x pri x ≈ 0, ki omogoča nevronski mreži učinkovito učenje pri
majhnih naključnih vrednostih začetnih uteži. Trivialno je dokazati, da z uporabo
izključno linearnih aktivacijskih funkcij prevedemo poljubno kompleksno strukturo
v preprosto mrežo s samo dvema slojema, vhodnim ter izhodnim, posledično pa
izgubimo vse prednosti modela nevronske mreže. V spodnjem seznamu naštejemo
nekaj najbolj pogosto uporabljenih aktivacijskih funkcij:
• Koračna funkcija:
(
fAN (net − θ) =

γ1 ; net ≥ θ
γ2 ; net < θ

Najbolj znana različica je binarna koračna funkcija, za katero velja γ1 = 1 in
γ2 = 0.
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• Odrezana linearna funkcija:


; net − θ ≥ ε
 γ
fAN (net − θ) =
net − θ ; −ε < net − θ < ε


−γ
; net − θ ≤ −ε
Parameter γ > 0 določa interval izhodnih vrednosti, ε > 0 pa nadzira absolutno razliko med neto signalom in mejno vrednostjo.
• Linearna pragovna funkcija:
(

0
; net − θ < 0
net − θ ; net − θ ≥ 0

fAN (net − θ) =
• Sigmoidna funkcija:
fAN (net − θ) =

1
1+

e−λ(net−θ)

∈ (0, 1)

Parameter λ določa naklon funkcije, največkrat pa velja kar λ = 1.
• Hiperbolični tangens:
fAN (net − θ) =

2.4

eλ(net−θ) − e−λ(net−θ)
∈ (−1, 1)
eλ(net−θ) + e−λ(net−θ)

Arhitektura nevronskih mrež

Glede na povezanost, usmerjenost povezav ter vrsto aktivacijskih funkcij ločimo
različne tipe nevronskih mrež, arhitektura modela pa je načeloma odvisna od naloge, ki jo skušamo rešiti. Najbolj enostaven in največkrat uporabljen tip mreže je
naprej usmerjena nevronska mreža (ang. feedforward neural network ). Poenostavljen primer tovrstnega modela smo že predstavili na Sliki 3. Zanj je značilno, da
vhodne signale preko naprej usmerjenih povezav posreduje do skritih slojev in nato
do zadnjega izhodnega sloja mreže. Arhitektura mreže torej ne dopušča povezav,
prek katerih bi izhodni signal nevrona vplival na nevrone v predhodnem sloju. Prav
tako ne vsebuje usmerjenih povezav znotraj sloja ali povratnih zank. Tak tip povezav je sicer značilen za rekurzivne nevronske mreže (ang. recurrent neural networks),
kjer grafi povezanosti vsebujejo tudi usmerjene cikle. Rekurzivne nevronske mreže
so zelo uporabne za modeliranje avtokoreliranih časovnih vrst, v katerih so vhodni
ter izhodni podatki mreže odvisni od predhodnih stanj v zaporedju. Opisana razreda
modelov nevronskih mrež vsebujeta ogromno število podrazličic, v literaturi pa najdemo tudi mnogo zapletenejše modele, ki prav tako sodijo v družino nevronskih
mrež.
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2.5

Učenje nevronskih mrež

V splošnem razlikujemo med tremi tipi nalog strojnega učenja:
• Nadzorovano učenje: Dana učna množica vsebuje vhodne podatke, ki so
označeni s pripadajočimi izhodnimi podatki. Slednjim si želimo z izhodnimi
vrednostmi modela čim bolj približati, zato jih imenujemo tudi ciljni podatki.
Naloga nadzorovanega učenja je torej s postopnim prilagajanjem uteži prepoznati funkcijsko povezavo med vhodom ter izhodom mreže in tako naučiti
nevronsko mrežo napovedovati iz neznanih vhodnih podatkov.
• Nenadzorovano učenje: Cilj učenja je prepoznati vzorce ali lastnosti v neoznačenih vhodnih podatkih. Primer nenadzorovanega učenja je na primer
prilagajanje uteži glede na korelacijo med aktivacijskimi vrednostmi nevronov
v mreži.
• Spodbujevalno učenje: Cilj je naučiti mrežo, da poveže vsako stanje z
akcijami, ki dolgoročno maksimizirajo končno korist oziroma spodbujevalni
signal. Za razliko od nadzorovanega učenja, kjer je izhodni signal vnaprej
predpisan, nevronska mreža v tem primeru od zunaj prejema le signale o stanju
ter ’kritike’ za izbrane akcije.
2.5.1 Nadzorovano učenje naprej usmerjenih nevronskih mrež
Vsi problemi omenjeni v tem magistrskem delu so primeri nadzorovanega strojnega učenja, modeliramo pa jih z dokaj preprostimi naprej usmerjenimi nevronskimi
mrežami. V nadaljevanju predstavimo matematično formulacijo problema učenja
nevronske mreže, sledi pa podroben opis učnega algoritma, pri čemer se v veliki
meri opiramo na [1].
Naj bo D = {(zp , tp )|p = 1, . . . , P } množica podatkov, kjer zp = (z1,p . . . , zI,p )
označuje vektor vhodnih signalov, tp = (t1,p , . . . , tK,p ) pa pripadajoč ciljni vektor.
Predpostavimo, da so pari vzorčeni iz stacionarne porazdelitvene gostote Ω(D), pri
čemer velja:
tp = µ(zp ) + ζp ,
kjer je µ neznana funkcija, z ζp pa označimo šum v modelu. Vhodni signali zi,p
so vzorčeni iz neke porazdelitvene gostote ω(z), ζk,p pa so neodvisne enako porazdeljene slučajne spremenljivke z gostoto φ(ζ) in ničelnim matematičnim upanjem.
Učenje nevronske mreže je definirano kot aproksimacija neznane funkcije µ(z) na
podlagi informacij, ki so na voljo v množici D. V reševanju problemov strojnega
učenja to praviloma razdelimo na učno množico DU , validacijsko množico DV ter
testno množico DT . Za aproksimacijo iskane funkcije uporabimo množico DU , z
validacijskimi podatki iz DV pa skušamo preprečiti prekomerno prileganje učnim
podatkom. Na testni množici DT nepristransko preverjamo natančnost modela pri
posploševanju na mreži še neznanim podatkom.
Predhodno znanje o porazdelitvi Ω(D) praviloma ni na voljo, zato za iskanje
funkcije, ki je dovolj dobra ocena za µ(z), uporabimo neparametričen regresijski
pristop. Rešitev iščemo v prostoru hipotez. Ta združuje vse funkcije, ki so pri dani
arhitekturi mreže, opisani z naborom uteži w, lahko realizirane. Rezultat učenja je
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funkcija fN N : RI → RK , ki minimizira empirično napako:
PU
1 X
(fN N (zp , w) − tp )2 ,
EU (DU ; w) =
PU p=1

kjer PU označuje moč učne množice DU . Upamo, da z minimizicijo empirične učne
napake karseda zmanjšamo tudi napako pri posploševanju na testni množici. Slednjo
definiramo kot:
Z
ET (Ω; w) = (fN N (z, w) − t)2 dΩ(z, t).
Minimizacija empirične napake je optimizacijski problem, funkcija EU (DU ; w) pa
pripadajoča kriterijska funkcija. Za učenje nevronskih mrež poznamo različne globalne in lokalne optimizacijske algoritme. Med slednje sodi tudi metoda najhitrejšega spusta, ki jo opišemo v nadaljevanju.
Omenili smo že, da je učenje nevronske mreže proces iterativnega prilagajanja
uteži na povezavah, ki ga izvajamo dokler ne dosežemo dovolj majhne empirične
napake. Glede na pogostost posodabljanja uteži v učnem algoritmu ločimo različne
tipe učenja:
• Dinamično učenje (ang. stochastic/online learning): uteži posodobimo po
vsakem predstavljenem vzorcu iz učne množice.
• Statično učenje (ang. batch/offline learning): uteži posodobimo po akumulaciji vseh napak v celotnem učnem vzorcu.
• Inkrementalno učenje (ang. minibatch learning): uteži posodobimo po
akumulaciji napak v podmnožici učnega vzorca, ki vsebuje vnaprej določeno
število naključno izbranih učnih primerov.
2.5.2 Metoda najhitrejšega spusta
Za učenje nevronskih mrež se največkrat uporablja algoritem vzvratnega razširjanja
napake (ang. backpropagation) v kombinaciji z optimizacijsko metodo najhitrejšega
spusta (tudi gradientna metoda, ang. gradient descent). Prvi na vsakem koraku
učenja skrbi za izračun gradienta kriterijske funkcije glede na uteži v mreži, ta
pa je nadalje uporabljen v dani optimizacijski metodi, katere cilj je s postopnim
prilagajanjem uteži minimizirati empirično napako.
Metoda najhitrejšega spusta je variacijska metoda za iskanje ekstrema funkcije
več spremenljivk, ki ga lahko prevedemo tudi na reševanje sistema nelinearnih enačb.
Naj bo E : Rn → R zvezno odvedljiva funkcija, želimo pa poiskati nabor uteži w, ki
to kriterijsko funkcijo minimizirajo. Potreben pogoj za ekstrem funkcije je ničelnost
vseh parcialnih odvodov:
  

∂E
0
1
 
 ∂w
∂E 
 ∂w2  0
  
∇E(w) = 
 ..  =  ..  .
.
 .

∂E
0
∂wn
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V optimizacijski metodi najhitrejšega spusta se s sledečo iteracijo monotono približujemo minimumu funkcije:
w(r+1) = w(r) − λr ∇E(w(r) ).
Vektor w(r) označuje tekoči približek za uteži na r-tem koraku metode, λr pa je
parameter, ki določa velikost premika v smeri negativnega gradienta. Pri določenih
predpostavkah kriterijske funkcije lahko zagotovimo konvergenco k lokalnemu minimumu, ta trditev pa ne velja za iskanje globalnega minimuma. Kriterijske funkcije
zaradi nelinearnosti aktivacijskih funkcij v nevronskih mrežah namreč niso konveksne. Za izboljšanje konvergenčnih lastnosti algoritma se za učenje nevronske
mreže največkrat uporablja inkrementalna različica metode najhitrejšega spusta
(ang. mini-batch gradient descent), pri kateri je posamezen korak učenja odvisen
le od gradienta, izračunanega na inkrementu vzorcev in ne na celotni učni množici.
Kriterijsko funkcijo za učenje nevronske mreže namreč lahko zapišemo kot:
E(w) =

M
X

Em (w),

m=1

kjer Em označuje funkcijo napake na m-tem inkrementu učne množice. V tej različici
tako na r-ti iteraciji/epohi učenja (ang. epoch) posodobimo uteži po vsakem izmed
inkrementov m = 1, 2, . . . , M :
w(m+1) = w(m) − λm ∇Em (w(m) ).
Za učenje nevronskih mrež se večkrat uporablja tudi stohastična različica metode
najhitrejšega spusta (ang. stochastic gradient descent - SGD), pri kateri uteži posodabljamo po vsakem učnem primeru, tak pristop pa se v praksi pogosto izkaže za
računsko prezahtevno nalogo.
Konvergenčne lastnosti opisanega algoritma lahko dodatno izboljšamo tudi z
adaptivnim prilagajanjem velikosti premika v smeri negativnega gradienta na vsakem koraku učenja. V literaturi [2] najdemo vrsto drugih trikov, s katerimi je moč
izboljšati hitrost konvergence ali preprečiti, da metoda obstane v lokalnem minimumu. Zaradi raznolikosti in kompleksnosti nevronskih mrež pa se različni pristopi
v literaturi velikokrat pojavljajo zgolj v obliki receptov, ki so kombinacija praktičnih
izkušenj in teoretičnih dognanj.
2.5.3 Algoritem vzvratnega razširjanja napake
Kot že omenjeno zgoraj, se numerična metoda najhitrejšega spusta največkrat uporablja v kombinaciji z algoritmom vzvratnega razširjanja napake. S pomočjo slednjega na vsakem koraku metode enostavno izračunamo gradient kriterijske funkcije
glede na vse uteži v nevronski mreži in tako določimo posodobitvene enačbe v procesu učenja. Ideja algoritma je, da za vsak nevron v mreži najprej želimo ugotoviti,
kako se odzove končna napaka ob spreminjanju njegove aktivacije, nato pa izračunati
še odziv napake glede na spreminjanje uteži na posamezni vhodni povezavi.
V naslednjih korakih matematično formuliramo algoritem vzvratnega razširjanja
napake za izračun gradienta kriterijske funkcije in ga uporabimo za izpeljavo enega
koraka optimizacijske metode najhitrejšega spusta. Pri tem privzamemo, da je
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učenje nevronske mreže dinamično, kar pomeni, da uteži posodobimo po vsakem
učnem primeru. Za prikaz enega koraka učnega algoritma uporabimo preprost primer modela naprej usmerjene nevronske mreže z enim skritim slojem, ki je prikazan
na Sliki 5. Zanj predpostavimo, da so aktivacijske funkcije vseh nevronov sigmoidne.
v11

w11

zi

zI

o1

y1

z1

vij

yj

wjk

yJ

vIJ

ok

wJK

vI+1,J

oK

wJ+1,K

-1

-1

zI+1

yJ+1

Slika 5: Primer preproste naprej usmerjene nevronske mreže
Posamezen korak v učnem procesu sestavljata dve fazi:
• Razširjanje vhodnih podatkov, kjer za dan vhodni podatek prek slojev
mreže izračunamo vrednosti aktivacij vseh nevronov v mreži.
• Vzvratno razširjanje napake, kjer napako med izhodnimi in ciljnimi vrednostmi razširjamo nazaj do vhodnega nivoja nevronske mreže. V preprostem
modelu nevronske mreže z enim skritim slojem najprej izračunamo parcialne
odvode kriterijske funkcije glede na uteži med izhodnim in skritim slojem, nato
pa še glede na uteži med skritim in vhodnim slojem mreže.
Razširjanje vhodnih podatkov
Za prikaz delovanja algoritma uporabimo le en par vhodnih in ciljnih podatkov,
zato do nadaljnjega lahko izpustimo indeks p, ki označuje posamezne elemente učne
množice. V prvi fazi algoritma vhodni signal iz učnega primera:
z = (z1 , z2 , . . . zI+1 )
razširimo prek skritega sloja ter izračunamo vrednosti aktivacij nevronov na izhodnem sloju mreže:
!!
J+1
I+1
X
X
ok = fok
wjk fyj
vij zi
,
j=1

i=1
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kjer sta fok in fyj sigmoidni aktivacijski funkciji. Za poenostavitev zapisov, ki sledijo,
neto uteženo vsoto signalov j-tega nevrona v skritem sloju definiramo kot:
netyj :=

I+1
X

vij zi .

i=1

Potem lahko zapišemo:
yj = fyj (netyj ) =

1
.
1 + e−netyj

Podobno tudi za k-ti nevron v izhodnem sloju velja:
ok = fok (netok ) =

1
.
1 + e−netok

Na tem mestu še privzamemo, da je kriterijska funkcija za izračun napake na izhodnem sloju mreže definirana kot:
!
PK
2
1
k=1 (tk − ok )
E=
,
2
K
kjer je tk ciljna vrednost k-te izhodne enote v danem učnem primeru.
Vzvratno razširjanje napake
1.) Po izračunu vrednosti vseh nevronskih aktivacij na mreži sledi proces vzvratnega razširjanja napake. Kot je razvidno že iz samega imena, z izpeljavo parcialnih
odvodov začnemo pri izhodnem sloju mreže. Najprej izračunamo:
∂fok
∂ok
=
= (1 − ok )ok =: fo0 k
∂netok
∂netok
ter
∂netok
∂
=
∂wjk
∂wjk

J+1
X

!
wjk yj

= yj .

j=1

Z uporabo verižnega pravila dobimo:
∂ok
∂ok ∂netok
=
∂wjk
∂netok ∂wjk
= (1 − ok )ok yj
= fo0 k yj .
Za vsak izhodni nevron izračunamo parcialni odvod napake glede na izhodni signal:
∂E
∂
=
∂ok
∂ok

K

1X
(tk − ok )2
2 k=1
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!
= −(tk − ok ).

Definiramo izhodno napako δok , ki jo želimo vzvratno razširiti:
∂E
∂netok
∂E ∂ok
=
∂ok ∂netok
= −(tk − ok )(1 − ok )ok
= −(tk − ok )fo0 k .

δok :=

Z uporabo vseh zgornjih rezultatov lahko izračunamo parcialne odvode kriterijske
funkcije glede na vsako izmed uteži med skritim in izhodnim slojem ter tako definiramo posodobitvene enačbe za en korak učenja:
(n+1)

wjk

(n)

= wjk + ∆wjk ,

pri čemer:

∂E
=λ −
∂wjk
∂E ∂ok
= −λ
∂ok ∂wjk
= −λδok yj .


∆wjk

2.) Postopek vzvratnega razširjanja nadaljujemo na povezavah med vhodnim in
skritim slojem. Podobno kot zgoraj najprej izračunamo:
∂fyj
∂yj
=
= (1 − yj )yj =: fy0 j
∂netyj
∂netyj
ter
∂netyj
∂
=
∂vij
∂vij

I+1
X

!
vij zi

= zi .

i=1

Sledi:
∂yj
∂yj ∂netyj
=
∂vij
∂netyj ∂vij
= (1 − yj )yj zi
= fy0 j zi .
Omenimo še preprosto povezavo med neto vhodnim signalom izhodnega sloja ter
izhodnim signalom skritega sloja:
!
J+1
X
∂netok
∂
wjk yj = wjk .
=
∂yj
∂yj j=1
Na tem mestu zapišemo najpomembnejši korak vzvratnega razširjanja napake, v katerem izračunamo parcialni odvod napake glede na izhodni signal nevrona v skritem
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sloju kot seštevek vseh vplivov tega signala na aktivacije v naslednjem sloju mreže:
!
K
∂E
∂
1X
=
(tk − ok )2
∂yj
∂yj 2 k=1
K
X
∂E ∂ok ∂netok
=
∂ok ∂netok ∂yj
k=1
K
X
∂E ∂netok
=
∂netok ∂yj
k=1

=

K
X

δok wjk .

k=1

Princip vzvratnega razširjanja napake za izračun

∂E
∂yj

skiciramo na Sliki 6.

∂E
∂o1

∂E
∂ok

∂E
∂yj

∂E
∂oK

Slika 6: Prikaz vzvratnega razširjanja napake
Odvod napake glede na neto vhodne signale v skritem sloju definiramo kot:
∂E
∂netyj
∂E ∂yj
=
∂yj ∂netyj

δyj :=

=

K
X

δok wjk fy0 j .

k=1

Posodobitvene enačbe za vsako izmed uteži na povezavah med vhodnim in skritim
slojem so potem enake:
(n+1)
(n)
vij
= vij + ∆vij ,
pri čemer:


∂E
∆vij = λ −
∂vij
∂E ∂yj
= −λ
∂yj ∂vij
= −λδyj zi .
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2.5.4 Učni algoritem
V eni epohi učenja ponovimo zgoraj opisani učni korak za vsak element iz učne
množice. Če zanemarimo uporabo adaptivnega prilagajanja učnega parametra, celoten proces dinamičnega učenja modela nevronske mreže lahko opišemo kot zaporedje
večih epoh učenja.
Algoritem 1 Dinamično učenje nevronske mreže
Nastavi začetne uteži, globalni učni parameter λ ter r = 0;
while zaustavitveni kriterij not true do
EU = 0;
for vsak element p učne množice DU do
Izračunaj yj,p za vsak j = 1, . . . J ter ok,p za vsak k = 1, . . . K;
Z vzvratnim razširjanjem procesiranjem napake izračunaj δok,p ter δyj,p ;
Posodobi uteži wjk in vij ;
P
2
EU = EU + K
k=1 (tk,p − ok,p ) ;
end
r =r+1
end

Zaustavitveni kriterij učenja je lahko vnaprej določeno število epoh učenja, dosežena
dovolj majhna napaka EU , algoritem pa lahko nadziramo tudi z merjenjem prileganja
modela učnim podatkom. Če se le-to zdi prekomerno (ang. overfitting) in velja:
EV > E V + σEV ,
kjer je E V povprečna validacijska napaka vseh predhodnih epoh učenja in σEV standardi odklon validacijske napake, proces učenja ustavimo.
Zgoraj opisani proces je značilen za dinamično učenje nevronske mreže, pri katerem uteži prilagajamo po vsakem predstavljenem elementu učne množice. Z uporabo računsko manj zahtevne in bolj stabilne inkrementalne različice učenja mreže
se zanašamo na dejstvo, da je kriterijska funkcija le seštevek napak vzorcev v učnih
podmnožicah. Korak učenja je v tem primeru enak:
(m+1)
wjk

=

(m)
wjk

+

Pm
X

∆wjk,p

p=1

ter:
(m+1)
vij

=

(m)
vij

+

Pm
X

∆vij,p ,

p=1

kjer so ∆wjk,p in ∆vij,p spremembe uteži za posamezne učne primere, Pm pa označuje
število elementov v m-tem inkrementu. Ti so določeni z naključnim vzorčenjem iz
učne množice, kar je še posebej pomembno pri klasifikacijskih nalogah, kjer morajo
biti podmnožice primerno uravnotežene glede na izhodne razrede.

2.6

Metode za izboljšanje učenja

Za učenje nevronskih mrež so zelo pomembne metode, s katerimi želimo izboljšati
konvergenčne lastnosti algoritma učenja ter preprečiti, da se model preveč prilega
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podatkom iz učne množice, oziroma je slab pri posploševanju (ang. generalization)
na mreži še neznanih vzorcih. V nadaljevanju predstavimo metode, ki jih uporabimo
pri implementaciji modelov nevronskih mrež za eksperimente tega magistrskega dela.
2.6.1 Prilagajanje učnega parametra
Poleg frekvence posodabljanja uteži je za optimizacijsko metodo zagotovo najpomembnejši izbor učnega parametra λ. Pri iterativni metodi najhitrejšega spusta ta
nadzira velikost koraka v smeri negativnega gradienta in posledično znatno vpliva
na hitrost konvergence ter samo uspešnost iskanja lokalnega minimuma kriterijske
funkcije. Učni parameter je pogostokrat izbran kar ročno oziroma s pomočjo metod
za uglaševanje modela. Če je parameter premajhen, je učenje modela nevronske
mreže časovno zelo potratno. V primeru, da je prevelik, pa se hitro lahko zgodi, da
algoritem po hitri konvergenci v začetni fazi začne oscilirati in ne doseže minimuma
kriterijske funkcije, oziroma konča v slabem lokalnem minimumu.
Kot izboljšava ročnega izbiranja in posledično statičnosti učnega parametra v
literaturi najdemo različne metode, s katerimi parameter dinamično prilagajamo po
vsakem koraku učnega algoritma. Z uporabo dinamičnih metod namreč pospešimo
učenje, ko napaka pada prepočasi, a konsistentno, ter zmanjšamo učni parameter,
ko napaka divje oscilira oziroma se približuje lokalnemu minimumu. V nadaljevanju na kratko opišemo eno izmed adaptivnih shem učnega parametra, poimenovano
ADADELTA [4], ki jo uporabimo tudi v eksperimentih, predstavljenih v zadnjih
poglavjih. Prednost metode je možnost prilagajanja učnega parametra za vsako
posamezno dimenzijo gradienta, zanemarljivo povečanje računske zahtevnosti v primerjavi s statičnimi metodami in robustnost do izbire parametrov v modelu. Za
opis metod prilagajanja učnega parametra brez škode za splošnost privzamemo, da
je učenje nevronske mreže dinamično.
Ideja za metodo ADADELTA izhaja iz adaptivne sheme ADAGRAD [3]. V
slednji je sprememba poljubne i-te uteži na koraku t določena kot:
∆wt,i = − qP

λ

t
τ =1

gt,i ,
2
gτ,i

pri čemer je λ ročno izbran globalni učni parameter, gt,i pa i-ta dimenzija gradienta na koraku t. Vsaka dimenzija vektorja uteži ima tako svojo lastno dinamično
vrednost učnega parametra, ki raste z inverzom magnitud predhodnih vrednosti gradienta za dano utež. Ta lastnost je zelo pomembna pri učenju globokih nevronskih
mrež, saj se vrednosti gradienta na posameznih slojih lahko razlikujejo za več velikostnih razredov. ADAGRAD metoda obenem poskrbi, da se parametri na vsaki
dimenziji sčasoma izravnajo. Glavni pomankljivosti metode sta ročna izbira globalnega učnega parametra ter neustavljivo padanje hitrosti učenja, ki je posledica
naraščajoče vrednosti imenovalca v posodobitvenih enačbah.
Avtor metode ADADELTA [4] predlaga enostavno rešitev za neustavljivo padanje učnega parametra. V danem koraku učenja namreč namesto seštevanja kvadratov vseh predhodnih vrednosti gradienta sešteje le zadnjih k vektorjev. Na ta
način je imenovalec iz zgornje formule lokalno definiran in ne zraste prek vseh meja.
Posledično tudi hitrost učenja po dovolj korakih ne postane infinitezimalno majhna.
2
2
Ker bi bilo shranjevanje gradientov gt2 , gt−1
, . . . gt−k+1
računsko zahtevno, je v me16

todi ADADELTA implementirana akumulacija gradientov z eksponentnim drsečim
povprečjem. Ta je za i-to utež modela na učnem koraku t izračunan kot:
2
,
EWMA[g 2 ]t,i = ρEWMA[g 2 ]t−1,i + (1 − ρ)gt,i

kjer konstanta ρ utežuje predhodne vrednosti drsečega povprečja. Na ta način lahko
posodobitveno enačbo za posamezno utež v nevronski mreži zapišemo kot:
∆wt,i = −

λ
gt,i ,
RM S[g]t,i

kjer imenovalec označuje koren utežene vsote kvadratov gradientov:
q
RM S[g]t,i := EWMA[g 2 ]t,i + ε.
Konstanta ε omogoča dodaten nadzor hitrosti učenja, uporabna pa je predvsem na
prvem koraku učnega algoritma ter v primeru, ko vrednost gradientov postane zelo
majhna.
Pomembna prednost metode ADADELTA je obenem tudi rešitev za neujemanje
enot med utežmi in njihovimi posodobitvami, ki je značilno za preprostejše oblike
učenja, vključno z ADAGRAD metodo. Za natančen opis problema in pripadajoče
rešitve se sklicujemo na [4], na tem mestu pa predstavimo le končno obliko posodobitvenih enačb po definiciji metode ADADELTA:
wt+1,i = wt,i + ∆wt,i = wt,i −

RM S[∆w]t−1,i
gt,i .
RM S[g]t,i

Opazimo lahko, da za uporabo tovrstne metode ne potrebujemo izbrati globalnega
učnega parametra.
Učenje nevronske mreže z metodo ADADELTA najbolje povzamemo s psevdo
kodo učnega algoritma.
Algoritem 2 ADADELTA
Nastavi začetne vrednosti uteži in konstanti ρ ter ε;
Za vsak i nastavi EWMA[g 2 ]0,i = 0 ter EWMA[∆w2 ]0,i = 0;
for vsak učni korak t v metodi do
for vsak i (z uporabo vektorskih operacij) do
Izračunaj gt,i ;
2 ;
Akumuliraj gradiente: EWMA[g 2 ]t,i = ρEWMA[g 2 ]t−1,i + (1 − ρ)gt,i
RM S[∆w]

Izračunaj: ∆wt,i = − RM S[g]t−1,i
gt,i ;
t,i
Akumuliraj posodobitve:
2 ;
EWMA[∆w2 ]t,i = ρEWMA[∆w2 ]t−1,i + (1 − ρ)∆wt,i
Izračunaj: wt+1,i = wt,i + ∆wt,i ;
end
end

Za dokaz, da metoda res izboljša konvergenčne lastnosti učnega algoritma, se še
enkrat več opremo na [4], kjer avtor metodo preizkusi pri učenju nevronske mreže
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za klasifikacijo ročno napisanih številk na eni izmed najbolj znanih podatkovnih
baz za testiranje modelov strojnega učenja, t.j. MNIST, hkrati pa preveri njeno
delovanje še pri učenju modela za prepoznavanje govora. Izkaže se, da je metoda
zelo robustna, obenem pa na danih testnih množicah vrne znatno boljše rezultate
kot osnovna metoda najhitrejšega spusta.
2.6.2 Regularizacija
Modeli nevronskih mrež lahko vsebujejo veliko število nelinearnih skritih slojev,
preko katerih se naučijo prepoznavati zelo zapletene vzorce med vhodnimi in izhodnimi podatki. Pri omejeni količini podatkov se lahko zgodi, da se prezapletena
nevronska mreža nauči prepoznati vzorce tudi iz šuma v učnih podatkih. Mreža v
tem primeru dobro modelira vzorčno napako, posledično pa je neuspešna pri posploševanju (ang. generalization) na še ne videnih primerih iz testne množice. Najenostavnejša rešitev problema je uporaba večje količine podatkov za učenje, obenem
pa je pomemben tudi izbor primerne arhitekture nevronske mreže, omejitev uteži,
itd. Izbor meta parametrov modela nadzira validacijska množica, ki je lahko tudi
indikator za zaustavitev učenja, ko se posamezen model preveč prilega učnim podatkom. Spodaj omenimo nekaj enostavnih metod t.i. regularizacije (ang. regularization), ki jih uporabimo za učenje nevronskih mrež v eksperimentih opisanih v
zadnjih poglavjih magistrskega dela.
Ena izmed najenostavnejših je metoda izločanja (ang. dropout) [5], ki na posameznem učnem koraku iz nevronske mreže odstrani naključno izbrane nevrone,
vključno z njihovimi vhodnimi in izhodnimi povezavami. Na ta način algoritem
učenja deluje kot kombinacija večih modelov z različnimi arhitekturami nevronske
mreže. V najpreprostejšem modelu neodvisno od vseh ostalih enot preprosto izberemo parameter, ki določa verjetnost za ohranitev poljubnega nevrona v mreži.
Za dokaz delovanja metode izločanja v praktičnih primerih se opiramo na [5], kjer
avtorji predstavijo tudi idejo za nastanek metode, podobne ter predhodne rešitve
ter formalen opis spremenjenega učnega algoritma.
V kombinaciji z metodo izločanja se za učenje nevronskih mrež pogosto uporablja tudi metoda omejevanja vhodnih uteži na nevronih v skritih slojih mreže. V
primeru, da za vektor uteži in poljubno izbrano konstanto c velja ||w||2 > c, uteži
priredimo tako, da velja ||w||2 = c. Tako preprečimo, da je model preveč odvisen od
posameznih uteži, obenem pa omejimo prileganje modela nevronske mreže vzorčni
napaki [2].
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Poglavje 3

Besedni vektorji in model word2vec

Cilj magistrskega dela je uporaba metod strojnega učenja za rudarjenje tekstovnih zapisov in prepoznavo njihovega sentimenta. Za ta namen je potrebno vsako
besedilo najprej pretvoriti v računsko bolj berljivo obliko, ki obenem ohranja vse
njegove najpomembnejše lastnosti. Na naslednjih nekaj straneh v grobem predstavimo računalniško področje modeliranja jezika, nadaljujemo pa s podrobnim opisom
algoritma word2vec, ki z uporabo preprostih, a računsko učinkovitih modelov nevronskih mrež vsaki besedi priredi tako imenovani besedni vektor.

3.1

Procesiranje besedil v naravnem jeziku

Procesiranje besedil v naravnem jeziku (ang. natural language processing - NLP )
je področje računalniške znanosti, ki povezuje človeški jezik z računalnikom, pri
tem pa se opira na principe umetne inteligence in računalniškega jezikoslovja (ang.
computational linguistics). NLP znanost se ukvarja s problemi kot so: avtomatsko
povzemanje besedila, prevajanje besedila, razumevanje besedila, določanje stavčnih
členov v besedilu, analiza sentimenta, itd. Sodobni pristop k reševanju naštetih
nalog temelji na modelih statističnega strojnega učenja, ki so veliko učinkovitejši
od svojih predhodnikov, t.j. ročno kodiranih algoritmov. Pri slednjih so namreč
vse zakonitosti naravnega jezika ročno implementirane, sodobni modeli pa se jih
lahko z analiziranjem ogromne količine besedil naučijo prepoznavati kar avtomatsko.
Poleg tega je prednost modelov statističnega strojnega učenja tudi robustnost ter
sposobnost posploševanja pri neznanih ali popačenih vhodnih podatkih, obenem pa
se zdi, da je natančnost izbranega modela preprosto moč izboljšati s povečanjem
množice učnih primerov.

3.2

Statistični jezikovni modeli in porazdeljena predstavitev
besed

Pomemben del NLP znanosti predstavljajo statistični jezikovni modeli (ang. language models) [8]. Naloga tovrstnih modelov je iz zaporednih besed v poljubnem
stavku napovedati njihovo najbolj primerno naslednico. V matematičnem jeziku
problem formuliramo kot iskanje verjetnostne porazdelitve nad zaporedji besed v
dani zbirki besedil v naravnem jeziku, ki jo imenujemo tudi besedilni korpus. Verjetnost pojavitve nekega zaporedja besed dolžine T izračunamo z množenjem pripa19

dajočih pogojnih verjetnosti:
P (zaporedjeT1 ) = P (beseda1 )

T
Y

P (besedat |zaporedjet−1
1 ),

t=2

pri čemer besedat označuje t-to zaporedno besedo, zaporedjeji pa podzaporedje:
(besedai , besedai+1 , . . . , besedaj−1 , besedaj ).
Najbolj osnovna različica statističnega jezikovnega modela je tako imenovani n-gram
jezikovni model, pri katerem posamezno pogojno verjetnost aproksimiramo z:
t−1
P (besedat |zaporedjet−1
1 ) ≈ P (besedat |zaporedjet−n+1 ).

Pri tem predpostavimo, da je verjetnost pojavitve t-te zaporedne besede v stavku
odvisna le od predhodnih n − 1 kontekstnih besed. V 3-gram modelu bi verjetnost
pojavitve stavka P (I, will, be, back, soon) na primer ocenili z zmnožkom:
P (I)P (will|I)P (be|I, will)P (back|will, be)P (soon|be, back),
pri čemer bi posamezne pogojne verjetnosti v najenostavnejši različici izračunali kar
glede na število pojavitev takih zaporedij v besedilnem korpusu, na primer:
P (back|will, be) =

N{will,be,back}
.
N{will,be}

Iskanje skupne diskretne porazdelitve zaporedij besed je v obsežnem besedilnem korpusu zelo težka naloga. Z večanjem števila različnih besed v slovarju besedilnega korpusa namreč eksponentno raste tudi število možnih zaporedij besed oziroma število
prostih parametrov jezikovnega modela. Poleg tega bi diskretna porazdelitev, ocenjena na danem učnem besedilnem korpusu, številnim zaporedjem iz testne množice
neupravičeno dodelila ničelno verjetnost. Ta so namreč lahko povsem drugačna od
vseh zaporedij v učni množici. V n-gram modelu se za odpravo tovrstnih pomanjkljivsti uporablja princip glajenja, ki temelji na deljenju in lepljenju kontekstnih
oken iz stavkov v učni množici, kljub izboljšavam pa je preprost model neuspešen
pri zaznavi pomensko podobnih si besed. Tako na primer stavku ’The cat is walking
in the bedroom.’ ne dodeli podobne verjetnosti kot stavku ’A dog was running in a
room.’, kljub dejstvu, da imajo pari (’cat’, ’dog’ ), (’walking’,’running’ ) ter (’room’,
’bedroom’ ) podobne pomenske in slovnične lastnosti.
V literaturi lahko najdemo mnogo elegantnejše pristope, ki za modeliranje jezika
uporabijo metode strojnega učenja v obliki nevronskih verjetnostnih jezikovnih modelov. Že samo ime pove, da temeljijo na modelu (naprej usmerjenih) nevronskih
mrež, omenimo pa jih zaradi njihove najbolj pomembne lastnosti - učenja porazdeljene predstavitve besed (ang. distributed representation of words). Nevronski
verjetnostni jezikovni model namreč med samim procesom učenja nevronske mreže
za napovedovanje besed v zaporedjih, vsaki besedi iz slovarja priredi tako imenovani
besedni vektor (ang. word vector ). Po zaustavitvi učnega algoritma je posamezna
beseda tako predstavljena v vektorskem prostoru realnih števil (npr. R300 ), kjer
posamezno dimenzijo lahko razumemo kot neko specifično karakteristiko te besede
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oziroma pojma, ki ga le-ta opisuje. Vektorska predstavitev besed pa ni uporabna le
v jezikovnih modelih, postaja namreč glavna komponenta večine sodobnih NLP sistemov, saj ohranja bogato relacijsko strukturo med posameznimi besedami. Ideja za
tako predstavitev besed se je sicer v literaturi pojavila že okoli leta 1986 [7], kot del
nevronskega verjetnostnega jezikovnega modela pa šele po letu 2003 [8]. Razvoj tovrstnih modelov velja za enega izmed pomembnejših preskokov v NLP znanosti, več
kot desetletje kasneje pa je s sodobnimi rešitvami mogoče naučiti besedne vektorje,
ki dokazano vsebujejo še več sintaktičnih in predvsem semantičnih informacij. Poleg vsega so novejši modeli seveda tudi računsko mnogo učinkovitejši, saj omogočajo
učenje dovolj dobrih besednih vektorjev na besedilnih korpusih, ki jih sestavlja več
milijonov različnih besed, skupaj pa lahko vsebujejo tudi več milijard besed.
V nadaljevanju opišemo trenutno najbolj priljubljen in, zaradi svoje enostavnosti,
po mnenju mnogih raziskovalcev na področju NLP znanosti najučinkovitejši model
za izračun besednih vektorjev na obsežnih besedilnih korpusih, t.j. model word2vec.

3.3

Model word2vec

Model za učenje besednih vektorjev word2vec [10] združuje dva različna pristopa.
To sta Continuous Bag-of-Words (CBOW) ter Continuous Skip-gram model. Oba
temeljita na učenju zelo obsežnih naprej usmerjenih nevronskih mrež, ki pa sta
po sami arhitekturi povsem preprosti, saj vsebujeta le en skriti sloj. Modela sta
veliko enostavnejša od drugih nevronskih jezikovnih modelov, posledično pa tudi
računsko mnogo učinkovitejša. Kljub preprostosti pa T. Mikolov in ostali avtorji
modela word2vec trdijo [10, 11], da obe različici vrneta kvalitetno naučene besedne
vektorje, saj se v vrsti semantičnih in sintaktičnih nalog izkažeta bolje (predvsem
to velja za Skip-gram različico) od konkurenčnih rešitev.
Spodaj najprej predstavimo princip učenja obeh modelov ter pristope za optimizacijo računske zahtevnosti, pri čemer se opiramo na [13], nadaljujemo pa s
povzetkom glavnih prednosti word2vec modelov.
3.3.1

CBOW model

Model Continuous Bag-of-Words je podoben naprej usmerjenim nevronskim jezikovnim modelom, le da je njegova arhitektura precej bolj preprosta. Že iz samega
imena, ki v prevodu pomeni vrečo besed, je moč razbrati, da model pri napovedovanju ne upošteva zaporedja besed v stavku. Od klasičnih jezikovnih modelov
se razlikuje tudi po tem, da so kontekstne besede iz stavka lahko tudi besede, ki
sledijo iskani, in ne le njene predhodnice. Glavna naloga modela pa seveda ni napovedovanje besed, temveč izgradnja besednih vektorjev, ki so izračunani posredno
med procesom učenja mreže. Spodaj opišemo arhitekturo ter učenje najenostavnejše različice CBOW modela, pri tem pa uporabimo znanje o nevronskih mrežah
iz predhodnih poglavij.
CBOW model z eno kontekstno besedo
Predpostavimo, da v poenostavljenem jezikovnem modelu kontekst predstavlja le
ena posamezna beseda. To pomeni, da želimo naučiti model, ki zna napovedati
naslednjo besedo le iz njene predhodnice v stavku. Učno množico torej sestavljajo
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dvojice zaporednih besed iz dovolj obsežnega besedilnega korpusa, katerega slovar
vsebuje V različnih besed. Za vsako izmed njih želimo z učenjem nevronske mreže,
ki jo predstavimo na Sliki 7, poiskati pripadajoč N -dimenzionalni besedni vektor.
x1

W'={w'ij}

W={wki}

x2

y1
y2

h1
h2

xk

wki

w'ij

hi

yj

hN
xV

yV

Slika 7: Arhitektura poenostavljenega CBOW modela
Vhodni signal mreže za posamezen učni primer je enotski vektor, ki je določen
z indeksom posamezne besede v slovarju. Brez škode za splošnost do nadaljnjega
predpostavimo, da je kontekstna beseda v danem učnem primeru k-ta beseda v
slovarju. Za njen pripadajoč vhodni vektor xk ∈ RV torej velja xk = 1 in xk0 = 0
za k 0 6= k. Iz slike je razvidno, da ima nevronska mreža poenostavljenega CBOW
modela le en skriti sloj z N nevroni, njihove aktivacije pa označimo z vektorjem
h = {h1 , h2 . . . , hN }. Uteži na povezavah med vhodnim in skritim slojem mreže
predstavimo z matriko uteži W ∈ RV ×N , v kateri je k-ta vrstica N -dimenzionalna
vektorska predstavitev vhodne kontekstne besede, ki jo označimo z vk . Aktivacijske
funkcije na nevronih v skritem sloju so linearne, posledično pa velja:
h = xk W = Wk,. = vk .
Podobno je definirana tudi matrika W0 ∈ RN×V , ki shranjuje uteži med nevroni v
skritem in izhodnem sloju.
Za dan učni primer in pripadajočo vhodno besedo z razširjanjem vhodnih podatkov izračunamo neto signal za posamezno besedo/nevron v izhodnem sloju:
T

uj = v0 j h,
kjer v0 j označuje j-ti stolpec matrike W0 . Nato z uporabo tako imenovane softmax
funkcije (poseben tip aktivacijske funkcije na izhodnem sloju nevronske mreže, ki
se pogosto pojavlja v klasifikacijskih nalogah) izračunamo posteriorno porazdelitev
nad vsemi besedami v slovarju. Z yj označimo pogojno verjetnost, da j-ta beseda
iz slovarja sledi vhodni kontekstni besedi besedaI , in zapišemo:
yj = P (besedaj |besedaI ) = PV

euj

j 0 =1
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euj0

,

z upoštevanjem zgornjih definicij pa velja:
0T

ev j vk

yj = P (besedaj |besedaI ) = PV

j 0 =1

0T

ev j0 vk

.

Opazimo, da model dani vhodni kontekstni besedi priredi dva različna besedna vektorja: vhodni besedni vektor vk ter izhodni besedni vektor v0 k . Za vektorja prirejena
posamezni besedi je moč pričakovati določeno stopnjo podobnosti, kot glavni produkt word2vec modelov pa se večinoma omenjajo samo vhodni besedni vektorji.
Učni algoritem opišemo na enem samem koraku dinamičnega učenja nevronske
mreže, za katerega je značilna posodobitev uteži po vsakem predstavljenem primeru
iz učne množice. Cilj učenja je poiskati uteži, ki ob danem kontekstu (v poenostavljenem modelu je to le ena beseda) maksimizirajo pogojno verjetnost za pojavitev
ciljne besede besedaO , ki je v danem učnem primeru dejansko sledila kontekstni besedi besedaI . Položaj ciljne besede v slovarju označimo z indeksom j ∗ . Optimizacijski
problem je potem definiran kot:
max P (besedaO |besedaI ) = max yj ∗
= max log yj ∗
= max uj ∗ − log

V
X

!
e

uj 0

.

j 0 =1

Za učenje nevronske mreže uporabimo že opisano metodo najhitrejšega spusta v
kombinaciji z vzvratnim razširjanjem napake, posledično pa optimizacijski problem
pretvorimo v iskanje minimuma sledeče kriterijske funkcije:
!
V
X
E = − uj ∗ − log
euj0 .
j 0 =1

Najprej za vsak nevron na izhodnem sloju izračunamo:
∂E
= yj − tj =: ej ,
∂uj
kjer tj = 1{j=j ∗ } označuje ciljno izhodno verjetnost. Sledi preprost izračun parcialnih
odvodov kriterijske funkcije za vsako izmed uteži matrike W0 :
∂E
∂E ∂uj
=
= ej hi ,
0
0
∂wij
∂uj ∂wij
ki določajo posodobitvene enačbe za uteži med skritim in izhodnim slojem mreže v
enem koraku učnega algoritma:
0(n+1)

wij

0(n)

= wij − λej hi .

Enačbe lahko izrazimo tudi z izhodnimi besednimi vektorji. Za vsak j = 1, . . . V
namreč velja:
(n+1)
(n)
(n)
v0 j
= v0 j − λej h = v0 j − λej vk ,
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kjer je λ > 0 učni parameter, vk pa vhodni besedni vektor kontekstne besede iz
danega učnega primera. Po principu vzvratnega razširjanja napake nadaljujemo z
izračunom posodobitvenih enačb za uteži v matriki W. Najprej zapišemo:
V

V

X ∂E ∂uj X
∂E
0
=
=
=: eH
ej wij
i .
∂hi
∂u
∂h
j
i
j=1
j=1
Spomnimo, da ima xk le eno neničelno komponento, matrika
eno neničelno vrstico:

∂E
∂W

pa posledično le

∂E
∂E ∂hi
H
=
= eH
i xk = e i .
∂wki
∂hi ∂wki
Na enem koraku učenja posledično posodobimo le vhodni besedni vektor dane kontekstne besede:
(n+1)
(n)
vk
= vk − λeH ,
H T
H
kjer eH = (eH
1 , e2 , . . . , eN ) .

CBOW z več kontekstnimi besedami
Na kratko opišemo še bolj uporabno različico CBOW modela, ki napoveduje verjetnostno porazdelitev nad slovarjem besed iz večih vhodnih kontekstnih besed. Skriti
sloj nevronske mreže v razširjenem modelu tako ni le kopija posameznega vhodnega
besednega vektorja, temveč združuje besedne vektorje večih kontekstnih besed, ki
pa niso nujno predhodnice napovedovane besede. Pri tem sicer zanemari njihovo zaporedje v stavku iz učnega besedilnega korpusa, saj so aktivacije nevronov v skritem
sloju kar povprečje vhodnih besednih vektorjev. Velja:
1
W(x1 + x2 + . . . + xC )
C
1
=
(v1 + v2 + . . . + vC ),
C

h =

kjer je W matrika uteži, ki je enaka za vse vhodne vektorje, C označuje število besed
v kontekstu, v1 , v2 , . . . , vC pa so pripadajoči vhodni besedni vektorji. Arhitekturo
modela CBOW z večimi kontekstnimi besedami predstavimo na Sliki 8. Razen
izračuna aktivacij na skritem sloju je model identičen svoji posplošeni različici. Tako
kriterijska funkcija kot tudi posodobitvene enačbe za uteži med skritim in izhodnim
slojem ostanejo enake. Velja:
E = − log P (besedaO |besedaI,1 , besedaI,2 , . . . besedaI,C )
!
V
X
= − uj ∗ − log
euj0 .
j 0 =1

Modela se razlikujeta le v posodobitvenih enačbah za uteži na povezavah med vhodnim in skritim slojem, saj na enem koraku učenja posodobimo vse besedne vektorje
vI,c iz danega vhodnega konteksta. Za vsak c = 1, 2 . . . C torej velja:
(n+1)

vI,c

(n)

= vI,c −
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1 H
λe .
C

x1,1
x1,2

x1,k

x1,V

W'={w'ij}

x2,1
x2,2

h1

y1
y2

h2

x2,k

hi

yj

hN
x2,V

yV

xC,1
xC,2

xC,k

xC,V

Slika 8: Arhitektura CBOW modela z večimi kontekstnimi besedami
3.3.2

Skip-gram model

Model Skip-gram je v osnovi prav tako naprej usmerjena nevronska mreža, njena
arhitektura, predstavljena na Sliki 9, pa je ravno obratna zgoraj opisanemu modelu CBOW. Skip-gram model iz dane besede napoveduje njene kontekstne besede,
z učenjem mreže na obsežnem besedilnem korpusu pa se posredno nauči tudi vektorskih predstavitev besed v slovarju. Tudi Skip-gram model ne upošteva vrstnega
reda besed v stavkih. Avtorji modela word2vec trdijo, da je Skip-gram različica
kljub znatno počasnejšemu učnemu algoritmu boljša od CBOW modela pri učenju
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besednih vektorjev na manj obsežnih besedilnih korpusih z redkejšimi pojavitvami
besed [22].
y1,1
y1,2

y 1,j

y1,V

x1
x2

W={wki}

y2,1
h1

y2,2

h2

xk

hi

y2,j

hN
xV

y2,v

yC,1
yC,2

yC,j

yC,V

Slika 9: Arhitektura Skip-gram modela
Razširjanje podatkov, ki pripadajo vhodni besedi, je med vhodnim in skritim
slojem enako kot v poenostavljenem CBOW modelu. Definicija matrike W ter
aktivacij na skritem sloju mreže h torej ostajata nespremenjeni. Modela pa se seveda
razlikujeta na izhodnem sloju mreže, kjer namesto ene izračunamo C verjetnostnih
porazdelitev nad slovarjem besed, pri čemer C označuje število kontekstnih besed.
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Podobno kot zgoraj izhodne signale mreže izračunamo s softmax funkcijo:
euc,j
yc,j = P (besedac,j |besedaI ) = PV
,
uj 0
e
0
j =1
kjer je besedaI edina vhodna beseda v danem učnem primeru, besedac,j pa predstavlja
j-to besedo iz slovarja na c-tem mestu v besednem kontekstu. Uteži na povezavah
med skritim slojem in posameznim izhodnim slojem nevronske mreže, ki predstavlja
eno izmed kontekstnih besed, shranimo v matriki W0 . Ta je seveda enaka za vse
kontekstne besede, posledično pa za vsak c = 1, 2, . . . C ter vsak j = 1, 2 . . . V velja:
T

uc,j = uj = v0 j h,
kjer v0 j označuje j-ti stolpec matrike W0 . Tudi učenje Skip-gram modela temelji na
optimizacijski metodi najhitrejšega spusta v kombinaciji z algoritmom za vzvratno
razširjanje napake. Kriterijska funkcija je enaka:
E = − log P (besedaO,1 , besedaO,2 , . . . besedaO,C |besedaI )
C
Y
euc,jc∗
= − log
PV
uj 0
j 0 =1 e
c=1
= −

C
X

ujc∗ + C log

V
X

euj0 .

j 0 =1

c=1

V zgornjem zapisu je besedaO,c ciljna izhodna beseda, ki v danem učnem primeru
dejansko predstavlja c-ti kontekst vhodne besede besedaI , z indeksom jc∗ pa označimo
njen položaj v slovarju besed. Opazimo tudi, da so pojavitve kontekstnih besed med
seboj pogojno neodvisne. Podobno kot zgoraj najprej izračunamo parcialne odvode
kriterijske funkcije za vsak neto izhoden signal na zadnjem sloju mreže. Za poljuben
c in j torej velja:
∂E
= yc,j − tc,j := ec,j ,
∂uc,j
kjer tc,j = 1{j=jc∗ } . Za poenostavitev zapisa definiramo vektor eI = (eI1 , eI2 , . . . eIV )T ,
pri čemer:
C
X
I
ej =
ec,j .
c=1

Po principu vzvratnega razširjanja napake potem za vsako izmed uteži matrike W0
velja:
C
X
∂E
∂E ∂uc,j
=
= eIj hi .
0
0
∂wij
∂u
∂w
c,j
ij
c=1
Z zgornjimi rezultati lahko zapišemo posodobitvene enačbe za uteži med skritim in
izhodnim slojem mreže. V primeru dinamičnega učenja za en korak učnega algoritma
velja:
0(n+1)
0(n)
wij
= wij − λeIj hi .
Izrazimo jih lahko tudi z izhodnimi besednimi vektorji. Za vsak j = 1, 2, . . . V velja:
(n+1)

v0 j

(n)

= v0 j − λeIj h.
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Opazimo, da v posodobitveni enačbi seštejemo empirične napake posamezne besede
v vseh kontekstnih oknih. Vzvratno razširjanje napake med skritim in vhodnim
slojem je identično poenostavljeni različici CBOW modela. Zaradi le ene neničelne
∂E
na enem koraku učenja mreže posodobimo le en vhodni besedni
vrstice matrike ∂W
vektor. Če predpostavimo, da je vhodna beseda v danem primeru k-ta beseda iz
slovarja, potem velja:
(n+1)
(n)
vk
= vk − λeH ,
H
H T
kjer je element vektorja eH = (eH
1 , e2 , . . . eN ) enak:

eH
i =

V
X

0
.
eIj wij

j=1

3.3.3 Učinkovito učenje besednih vektorjev
V zgornjih dveh razdelkih smo predstavili učenje CBOW in Skip-gram modela v
precej poenostavljeni obliki. Prednosti word2vec algoritma so poleg enostavne arhitekture namreč tudi metode, ki zmanjšajo računsko zahtevnost procesa učenja
besednih vektorjev. Omenili smo že, da modela prek učenja nevronske mreže vrneta dve različni vektorski predstavitvi vsake besede iz slovarja: vhodni besedni
vektor vj ter izhodni besedni vektor v0 j . Če podrobneje analiziramo posodobitvene
enačbe za uteži v matriki W0 , ugotovimo, da je proces učenja izhodnih vektorjev
zelo počasen. Za vsak učni korak, v katerem mreži predstavimo dano zaporedje
besed, moramo v modelu za vsako besedo besedaj v slovarju izračunati njen neto
signal uj , pogojno verjetnost yj (yc,j v Skip-gram modelu) in še empirično napako ej
(eIj v Skip-gram modelu). Pri zelo obsežnem besedilnem korpusu je to računsko prezahtevna naloga, zato avtorji algoritma predlagajo rešitev, s katero bi omejili število
izhodnih besednih vektorjev, ki jih posodobimo na vsakem koraku učenja mreže.
V nadaljevanju opišemo dva rešitvi tovrstnega problema, hierarhični softmax (ang.
hierarchical softmax ) in negativno vzorčenje (ang. negative sampling), pri tem pa
se znatno opiramo na [11] ter [13]. Za konec na kratko predstavimo tudi učinkovito
metodo podvzorčenja učnih primerov, ki poleg pospešitve učenja izboljša kakovost
word2vec besednih vektorjev za manj pogoste besede iz besedilnega korpusa.
Hierarhični softmax
Metoda hierarhičnega softmaxa je računsko učinkovita aproksimacija softmax funkcije na izhodnem sloju nevronske mreže. Njena uporaba v nevronskih jezikovnih
modelih je bila prvič omenjena v [14]. Glavna prednost hierarhične softmax metode je, da namesto verjetnostne porazdelitve nad celotnim slovarjem, ki vsebuje
V besed, na enem koraku učenja izračunamo le približno log2 (V ) različnih vrednosti. V metodi hierarhični softmax so namreč vse besede iz slovarja predstavljene s
pomočjo binarnega drevesa. Struktura drevesa lahko znatno vpliva na samo delovanje algoritma. V literaturi (npr. [15]) najdemo kar nekaj študij o različnih načinih
kompresije podatkov ter vplivu na časovno zahtevnost in natančnost modela. Za
implementacijo word2vec modelov avtorji [11] uporabijo binarno Huffmanovo drevo,
ki znatno pohitri učenje modela, saj besedam, ki se pogosto pojavijo v učnem besedilnem korpusu, priredi kratek binarni zapis. Besede z manjšo frekvenco pojavitev
so razvrščene globlje v drevesni strukturi in imajo posledično daljši binarni zapis.
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Za opis metode hierarhični softmax se vrnemo k poenostavljenemu CBOW modelu z eno samo kontekstno besedo. Huffmanovo drevo v tem jezikovnem modelu
vsebuje V končnih vozlišč, ki predstavljajo vse besede v slovarju besedilnega korpusa.
Enostavno je dokazati, da drevo vsebuje V − 1 notranjih vozlišč. Za vsako besedo
iz slovarja obstaja enolična pot od korena do pripadajočega končnega vozlišča, na
vsakem notranjem vozlišču pa sta definirani verjetnosti za obe možni poddrevesi
v grafu. Zaporedje verjetnosti na poti med korenom in končnim vozliščem je tako
slučajni sprehod, ki določi verjetnost pojavitve posamezne besede na izhodnem sloju
nevronske mreže. Primer sprehoda po drevesni podatkovni strukturi predstavimo
na Sliki 10.

Slika 10: Primer sprehoda na drevesni podatkovni strukturi
Za poljubno besedo b iz slovarja obstaja enolično določena pot od korena do
končnega vozlišča. Njeno dolžino označimo z L(b), zaporedna vozlišča na poti od
korena do besede pa z n(b, j). Koren je torej vozlišče n(b, 1), za končno vozlišče pa
velja n(b, L(b)) = b. Velja omeniti, da metoda hieararhični softmax ne vrne izhodnih
besednih vektorjev v obliki, ki smo jo predstavili v predhodnih poglavjih, saj priredi
izhodno vektorsko predstavitev v0 n(b,j) na vsakem izmed V − 1 notranjih vozlišč.
V CBOW modelu z eno samo kontekstno besedo in uporabo metode hierarhični
softmax pogojno verjetnost, da poljubna beseda b sledi dani vhodni kontekstni besedi
bI , izračunamo s pomočjo opisane drevesne strukture:
L(b)−1

P (b|bI ) =

Y



T
σ [[n(b, j + 1) = ch(n(b, j))]]v0 n(b,j) h ,

j=1

pri čemer:
1
.
1 + e−x
V zgornjem zapisu je ch(n) levi sin vozlišča n, v0 n(b,j) je izhodni vektor vozlišča
n(b, j), h pa tako kot v osnovni različici predstavlja vektor aktivacij skritega sloja.
Indikatorsko funkcijo [[·]] definiramo kot:
(
1; če x drži
[[x]] =
−1; sicer
σ(x) =
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Enostavno je pokazati, da so verjetnosti v hierarhičnem softmax modelu dobro definirane, saj velja:
V
X
P (bi |bI ) = 1.
i=1

Izračun pogojne verjetnosti razložimo na primeru iz Slike 10. V vsakem izmed vozlišč
je verjetnost, da izberemo levo poddrevo enaka:
T

P (n, levo) = σ(v0 n h).
Sledi:
T

T

P (n, desno) = 1 − σ(v0 n h) = σ(−v0 n h).
Pogojna verjetnost pojavitve besede b2 pri vhodni kontekstni besedi bI je torej enaka:
T

T

T

T

P (b2 |bI ) = σ(v0 n(b2 ,1) h)σ(v0 n(b2 ,2) h)σ(v0 n(b2 ,3) h)σ(−v0 n(b2 ,4) h).
V nadaljevanju opišemo učenje modela, podobno kot v vseh zgoraj opisanih
modelih pa izpeljemo posodobitvene enačbe za en korak učenja. Do nadaljnjega
uporabljamo poenostavljen zapis za besedne vektorje na notranjih vozliščih:
v0 n(bO ,j) = v0 j ,
kjer je bO ciljna izhodna beseda v dani učni dvojici besed. Kriterijska funkcija v
optimizacijski metodi najhitrejšega spusta je enaka:
L(bO )−1

E = − log P (bO |bI ) = −

X

T

log σ([[n(bO , j + 1) = ch(n(bO , j))]]v0 j h).

j=1

Parcialni odvod kriterijske funkcije želimo izračunati za vsak izhodni besedni vektor na vozliščih na poti med korenom in končnim vozliščem z besedo bO . Najprej
izrazimo:
∂E
T
= σ(v0 j h) − tj ,
T
0
∂v j h
kjer tj = 1{n(bO ,j+1)=ch(n(bO ,j))} . Potem velja:
T
∂E
∂E ∂v0 j h
T
=
= (σ(v0 j h) − tj )h.
T
T
0
0
0
∂v j
∂v j h ∂v j

Z zgornjimi rezultati lahko za j = 1, 2, . . . , L(bO )−1 zapišemo posodobitvene enačbe
za vektorje na notranjih vozliščih n(bO , j):
(n+1)

v0 j

(n)

T

= v0 j − λ(σ(v0 j h) − tj )h.

V posodobitveni enačbi izraz (σ(v0 Tj h) − tj ) razumemo kot empirično napako napovedi za notranje vozlišče n(b, j). Računska zahtevnost posameznega koraka učenja
modela je z uporabo metode hierarhični softmax zmanjšana iz O(V ) na O(log(V )),
število parametrov modelov pa ostane enako. S pomočjo drevesne podatkovne strukture namreč izračunamo V − 1 vektorskih predstavitev.
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Omenimo še, da so posodobitvene enačbe identične tudi za CBOW model z
večimi kontekstnimi besedami, v Skip-gram različici pa je skupek enačb potrebno
definirati za vsako izmed C besed v izhodnem kontekstnem oknu. Metoda se sicer
ne navezuje na delovanje nevronske mreže med vhodnim in skritim slojem, prek
vzvratnega razširjanja napake pa posredno seveda vpliva tudi na posodobitvene
enačbe za uteži na pripadajočih povezavah. Posledično zapišemo še parcialne odvode
kriterijske funkcije glede na nevronske aktivacije v skritem sloju:
∂E
=
∂h
=

L(bO )−1

X
j=1

T

∂E ∂v0 j h
∂v0 Tj h ∂h

L(bO )−1 

X


T
σ(v0 j h) − tj v0 j .

j=1

Zgornje izračune lahko direktno vstavimo v posodobitvene enačbe za uteži med vhodnim in skritim slojem tako v CBOW kot tudi v Skip-gram modelu. Pri slednjem
moramo paziti, da na skritem sloju seštejemo vse parcialne odvode empirične napake po vseh kontekstnih besedah.
Negativno vzorčenje
Alternativna metoda za izboljšanje računske zahtevnosti učenja word2vec modelov
temelji na algoritmu NCE (ang. noise contrastive estimation) [20], ki se v splošnem
pogosto uporablja za učenje nevronskih jezikovnih modelov (npr.[21], kjer je algoritem prvič omenjen). Avtorji modelov word2vec uporabijo njegovo posplošeno
različico, ki jo poimenujejo kar negativno vzorčenje (ang. negative sampling), obenem pa trdijo, da je metoda hitrejša od hierarhičnega softmaxa in vrne boljše vektorske predstavitve bolj pogostih besed v učnem besedilnem korpusu.
Ideja metode negativnega vzorčenja je dokaj preprosta, za podrobnejši opis pa
ponovno uporabimo poenostavljen CBOW model z eno samo kontekstno besedo.
Ker je en korak učenja osnovnega modela nevronske mreže zaradi velikega števila
besed v slovarju računsko zahtevna naloga, želimo z vzorčenjem zmanjšati število
parametrov, ki jih v danem koraku posodobimo. V danem učnem primeru tako
imenovani pozitivni vzorec predstavlja ciljna izhodna beseda besedaO , z naključnim
vzorčenjem pa želimo poiskati negativni vzorec besed, ki se v besedilnem korpusu
najverjetneje ne pojavijo skupaj z dano kontekstno besedo, njihova vektorska predstavitev pa naj bila čim bolj različna od dane ciljne izhodne besede. Porazdelitev
iz katere vzorčimo pare besed v negativnem vzorcu je lahko poljubna ali pa plod
empiričnih ugotovitev, odvisna pa je seveda od frekvenc pojavitev besed v učnem
besedilnem korpusu.
Kriterijska funkcija v optimizacijski metodi najhitrejšega spusta (glej [16] za
teoretično ozadje) je z uporabo metode negativnega vzorčenja torej enaka:
E=

T
− log σ(v0 j ∗ h)

−

K
X

T

log σ(−v0 i h).

i=1

v0 1 , v0 2 , . . . v0 K so izhodni besedni vektorji, ki pripadajo besedam v negativnem
vzorcu {besedai ∼ P (besedaO )|i = 1, 2, . . . K} v danem učnem primeru, z v0 j ∗
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označimo izhodni besedni vektor ciljne besede, h so aktivacije skritega sloja nevronske mreže, podobno kot zgoraj pa velja:
σ(x) =

1
.
1 + e−x

Opazimo, da pri tako definirani kriterijski funkciji na enem koraku učenja poleg
uteži, ki pripadajo ciljni izhodni besedi, nastopa le K stolpcev iz matrike uteži
W0 . Avtorji modelov word2vec trdijo, da je za manjše učne besedilne korpuse za
posamezen korak učenja dovolj že negativni vzorec 5-20 besed, za večje učne množice
pa zadošča že 2-5 besed.
Podobno kot v osnovni CBOW različici, a le za nevrone na izhodnem sloju mreže,
ki pripadajo besedam besedaj ∈ {besedaO } ∪ {besedai ∼ P (besedaO )|i = 1, 2, . . . K},
izračunamo:
∂E
= σ(v0 j h) − tj ,
∂v0 Tj h
kjer tj = 1{j=j ∗ } . Potem velja:
T

∂E
∂E ∂v0 j h
T
=
= (σ(v0 j h) − tj )h.
T
0
0
0
∂v j
∂v j h ∂v j
Posodobitvene enačbe za uteži med skritim in izhodnim slojem mreže v enem koraku
učnega algoritma izrazimo z izhodnimi besednimi vektorji:
(n+1)

v0 j

(n)

T

= v0 j − λ(σ(v0 j h − tj )h,

kjer je λ > 0 učni parameter. Metoda se sicer navezuje le na delovanje nevronske
mreže med skritim in izhodnim slojem, prek vzvratnega razširjanja napake pa posredno vpliva tudi na posodobitvene enačbe za uteži med vhodnim in skritim slojem.
Posledično navedemo še parcialne odvode kriterijske funkcije glede na nevronske
aktivacije v skritem sloju:
T

∂E
∂E ∂v0 j h
T
=
= (σ(v0 j h) − tj )v0 j .
T
0
∂h
∂h
∂v j h
Izračun lahko direktno vstavimo v posodobitvene enačbe za uteži med vhodnim in
skritim slojem tako v originalnem CBOW modelu kot tudi v Skip-gram modelu, pri
čemer v slednjem na skritem sloju seštejemo vse parcialne odvode kriterijske funkcije po vseh kontekstnih besedah.
Podvzorčenje pogostih besed
Za konec opišemo še metodo, ki za razliko od zgornjih dveh ne vpliva na učni algoritem ali arhitekturo nevronske mreže, temveč določa katere besede iz učne množice
so dejansko predstavljene modelu med samim procesom učenja. V obsežnem besedilnem korpusu se lahko najpogostejše besede, npr. ”in”, ”the”, ”a”, pojavijo tudi
več kot sto milijonkrat, praviloma pa vsebujejo veliko manj informacij od redkejših
besed. Poleg tega se vektorske predstavitve najpogostejših besed po nekaj milijonih
učnih primerih ne posodabljajo prav veliko. Uravnoteženost učne množice avtorji
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word2vec modela dosežejo tako, da vsaki besedi besedai iz učnega besedilnega korpusa priredijo verjetnost, na podlagi katere je odstranjena iz učne množice:
s
t
.
P (besedai ) = 1 −
f (besedai )
Vrednost f (besedai ) označuje frekvenco pojavitve i-te besede, t pa predstavlja izbrano mejno vrednost (najpogosteje okoli 10−5 ). Z upoštevanjem zgornje formule so
iz učne množice odstranjene vse besede s frekvenco višjo od t, med redkejšimi besedami pa so ohranjena prvotna velikostna razmerja med frekvencami. Kljub temu
da je bil pristop za odstranitev prepogostih besed izbran povsem hevristično, avtorji
na podlagi empiričnih dognanj trdijo [11], da poleg pospešitve učenja metoda znatno izboljša tudi natančnost besednih vektorjev za redkejše besede iz besedilnega
korpusa.
3.3.4 Rezultati word2vec modelov
V uvodu smo že omenili, da sta oba word2vec modela poleg svoje enostavnosti ter
učinkovitosti znana po tem, da naučene vektorske predstavitve zelo dobro povzamejo
pomenske (semantične) in jezikoslovne (sintaktične) lastnosti besed. Posledično sta
uspešnejša od konkurenčnih jezikovnih modelov za učenje besednih vektorjev v vrsti
preizkusov, ki jih predstavimo v nadaljevanju. Poleg tega navedemo najpomembnejše lastnosti naučenih besednih vektorjev ter posredno pokažemo, zakaj so rezultati word2vec modela uporabni kot vhodni podatki v različnih nalogah procesiranja
besedil v naravnem jeziku, kot je na primer analiza sentimenta. Za opis rezultatov
se sklicujemo na [9], [10] ter [11].
Kako dobro model povzame pomenske in jezikoslovne informacije besed v pripadajočih kvantificiranih besednih vektorjih lahko preverimo na različne načine, eden
izmed najbolj zanimivih pristopov pa je kar z uporabo osnovnih algebraičnih operacij. Recimo, da si izberemo besede e, f in g, želimo pa poiskati besedo h, za katero
bo relacija g : h analogna relaciji e : f . Uporabimo naučene normalizirane vektorske
predstavitve ve , vf ter vg ter izračunamo y = vf − ve + vg . Nato poiščemo besedo
b∗ , katere pripadajoči besedni vektor vb∗ je po kosinusni razdalji najbližje vektorju
y:
vb y
.
b∗ = argmax
||vb ||||y||
b
Izkaže se, da beseda b∗ v dobro naučenem modelu smiselno dopolnjuje zgornjo relacijo. Tovrsten preizkus lahko naredimo tako za sintaktične kot tudi semantične
relacijske pare. Recimo, da želimo poiskati besedo, ki dopolnjuje relacijo ’small :
?’, tako da bo le-ta analogna relaciji ’big : biggest’. Izmed vseh besednih vektorjev
za besede v slovarju poiščemo tistega, ki je po kosinusni razdalji najbližji vektorju
vb = vbiggest − vbig + vsmall . Dobro naučen model bo zelo verjetno vrnil besedni
vektor vsmallest . Sodobni modeli za učenje besednih vektorjev delujejo dobro tudi na
povsem semantičnih relacijah kot je na primer:
vFrance − vParis + vGermany ≈ vBerlin .
Na tem mestu navedemo še v literaturi največkrat omenjeni primer:
vking − vman + vwoman ≈ vqueen .
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Že iz posameznih primerov je jasno, da vektorska predstavitev besede, relativno
na celoten učni besedilni korpus, vsebuje določene pomenske in jezikoslovne informacije, ni pa povsem trivialno razumeti, zakaj se te odražajo v opisanih linearnih razmerjih. Poglobljeno razlago, ki presega nivo tega magistrskega dela, lahko
najdemo v [17], [18] ter [19]. Tovrstne linearne relacije med naučenimi besednimi
vektorji so sicer značilne za večino sodobnih modelov za učenje porazdeljenih predstavitev besed. Prednost nevronskih mrež word2vec je predvsem zmožnost učenja
na obsežnejših besedilnih korpusih, obenem pa tudi izboljšanje kvalitete naučenih
besednih vektorjev. Avtorji modela word2vec v [10] predlagajo celovit pristop k
ocenjevanju naučenih besednih vektorjev ter definirajo test, ki združuje pet tipov
semantičnih in devet tipov sintaktičnih nalog, skupaj pa vsebuje skoraj 20000 relacijskih preizkusov. Primere tovrstnih nalog predstavimo v Tabeli 1.
Tip relacijskega preizkusa
Znano glavno mesto
Poljubno glavno mesto
Državna valuta
Mesto v zvezni državi
Moški / Ženska
Pridevnik / Prislov
Protipomenka
Primernik
Presežnik
Present Participle
Država / prebivalec
Nedoločnik / Preteklik
Ednina / Množina (samostalnik)
Ednina / Množina (glagol)

Prvi par besed
Athens
Astana
Angola
Chicago
brother
apparent
possibly
great
easy
think
Switzerland
walking
mouse
work

Greece
Kazakhstan
kwanza
Illinois
sister
apparently
impossibly
greater
easiest
thinking
Swiss
walked
mice
works

Drugi par besed
Oslo
Harare
Iran
Stockton
grandson
rapid
ethical
tough
lucky
read
Cambodia
swimming
dollar
speak

Norway
Zimbabwe
rial
California
granddaughter
rapidly
unethical
tougher
luckiest
reading
Cambodian
swam
dollars
speaks

Tabela 1: Tipi pomenskih in jezikoslovnih relacijskih preizkusov za testiranje besednih vektorjev [10]
Za vsak relacijski preizkus model vrne besedo, ki dopolnjuje analogijo med dvema
relacijskima paroma, kot pravilen odgovor pa šteje le točno določena beseda v zasnovanem testu, ne pa tudi njene sopomenke ali izpeljanke. Avtorji test izvedejo
na različnih obsegih učnega besedilnega korpusa, za besedne vektorje različnih dimenzij in za različne arhitekture modelov, med njimi tudi CBOW ter Skip-gram.
Izkaže se, da je slednji prepričljivo najboljši pri prepoznavanju semantičnih relacij
med besedami, CBOW model pa se zelo dobro odreže predvsem pri sintaktičnem
tipu relacijskih vprašanj. Za podrobne rezultate vseh testov se sklicujemo na [10],
v Tabeli 2 pa predstavimo le kratek povzetek. Kljub temu da so modeli naučeni
na različnih učnih podatkih, se zdi, da word2vec modela v splošnem naučita zelo
kvalitetne visoko dimenzionalne besedne vektorje mnogo hitreje kot drugi nevronski
jezikovni modeli.
Zaradi boljšega povzemanja besednih semantičnih informacij se v nadaljnjem
delu avtorjev word2vec modela [11] v večini omenjajo le besedni vektorji, ki so bili
naučeni s pomočjo Skip-gram arhitekture. V omenjenem članku avtorji dodatno
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Dimenzija
vektorjev

Model
Collobert NNLM
Turian NNLM
Mnih NNLM
Mikolov RNNLM
Huang NNLM
Skip-gram (hier. soft.)
CBOW (neg. vz.)

Število besed v
učnem korpusu

50
200
100
640
50
1000
300

660 mio
37 mio
37 mio
320 mio
990 mio
6 mrd
1.5 mrd

Trajanje
učenja

Natančnost(%)

2 meseca
nekaj tednov
7 dni
nekaj tednov
nekaj tednov
nekaj ur
nekaj minut

11
2
9
25
13
66
72

Tabela 2: Rezultati modelov na relacijskem preizkusu [12]
podkrepijo vse zgoraj opisane ugotovitve, pokažejo uporabnost modela za učenje
vektorskih predstavitev posameznih fraz ter odkrijejo, da zaradi lastnosti kriterijske
funkcije v Skip-gram modelu tudi seštevek dveh naučenih besednih vektorjev vsebuje
določene pomenske informacije. Primer slednjega fenomena je na primer seštevek
vCzech + vcurrency , ki je po kosinusni razdalji najbližje besednemu vektorju vkoruna .
Nekaj podobnih rezultatov predstavimo v Tabeli 3.
Czech + currency

Vietnam + capital

German + airlines

Russian + river

koruna
Czech crown
Polish zloty
CTK

Hanoi
Ho Chi Minh City
Viet Nam
Vietnamese

airline Lufthansa
carrier Lufthansa
flag carrier Lufthansa
Lufthansa

Moscow
Volga River
upriver
Russia

Tabela 3: Linearne relacije med naučenimi besednimi vektorji v Skip-gram modelu;
v vsakem stolpcu so po vrsti navedene besede ali fraze, katerih pripadajoči vektorji
so najbližje zgornjemu seštevku [11]

3.3.5 Implementacija
Besedni vektorji, naučeni s pomočjo word2vec modelov, so kot vhodni podatki lahko
uporabni v različnih nalogah modeliranja naravnega jezika, kot je na primer analiza sentimenta filmskih kritik ali finančnih poročil, ki jih predstavimo v zadnjih
poglavjih tega magistrskega dela. Avtorji modela word2vec so v spodbudo nadaljnji
raziskovalni dejavnosti na spletni strani [22] objavili implementacijo modela v programskem jeziku C, ki omogoča enostavno učenje besednih vektorjev na poljubno
izbranem besedilnem korpusu. Glavni parametri v implementiranem modelu so:
• arhitektura nevronske mreže (CBOW ali Skip-gram),
• število besed v kontekstu (priporočena vrednost je 10 za Skip-gram in 5 za
CBOW model),
• želena dimenzija besednih vektorjev (več je praviloma bolje),
• izbor metode za pospešitev učenja (negativno vzorčenje ali hierarhični softmax),
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• mejna vrednost za metodo podvzorčenja (priporočena vrednost je okoli 10−5 ).
Programska koda je prirejena tudi za paralelno izvajanje učenja na več procesnih
enotah hkrati.
V magistrskem delu za učenje word2vec besednih vektorjev ne uporabimo originalne programske kode, temveč eno izmed njenih replikacij, t.j. implementacijo
modela v Pythonovi knjižnici gensim [23]. Ta poleg osnovnih funkcionalnosti za
učenje word2vec modelov na poljubnem besedilnem korpusu omogoča tudi uvoz
že naučenih besednih vektorjev, hkrati pa vsebuje tudi preproste ukaze, s katerimi
lahko enostavno preverimo kakovost izhodnih podatkov. Na ta način lahko izvedemo
številne zgoraj omenjene semantične ter sintaktične relacijske preizkuse.
>>> model.most_similar(positive=[’woman’, ’king’], negative=[’man’])
[(’queen’,0.5088), ...]
>>> model.doesnt_match(’breakfast cereal dinner lunch’.split())
’cereal’

Slika 11: Primer semantičnega preizkusa z uporabo knjižnice gensim [23]
Izkaže se, da je v specifičnih nalogah modeliranja naravnega jezika namesto
učenja besednih vektorjev na pripadajočem besedilnem korpusu včasih bolje, obenem pa tudi enostavneje, uporabiti kar vektorske predstavitve, ki so bile naučene
na splošnejših ter obsežnejših učnih množicah. Na že omenjeni spletni strani [22]
avtorji omogočijo dostop do podatkovne baze word2vec besednih vektorjev, ki so bili
prek CBOW modela naučeni na besedilnem korpusu Google News. Učna množica
vsebuje kar 100 milijard besed, rezultat učenja word2vec modela pa je podatkovna
baza, ki vsebuje 3 milijone različnih 300 dimenzionalnih besednih vektorjev.
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Poglavje 4

Konvolucijske nevronske mreže

V predhodnih poglavjih smo opisali delovanje nevronskih mrež ter razložili, kako
lahko posamezne besede učinkovito pretvorimo v kvantificirano obliko in pri tem
ohranimo njihove sintaktične kot tudi semantične informacije. V nadaljevanju predstavimo model strojnega učenja, s katerim želimo iz besedila, predstavljenega kot
skupek vektorskih predstavitev besed, klasificirati njegov sentiment. Arhitektura
in delovanje modela sodita v razred konvolucijskih nevronskih mrež, zato najprej
navedemo njihove splošne značilnosti.

4.1

Značilnosti

Konvolucijske nevronske mreže (ang. convolutional neural networks - CNN ) so poseben tip naprej usmerjenih nevronskih mrež, katerih arhitektura je prilagojena
njihovi primarni uporabi - računalniškem prepoznavanju slik. Kot pa bo razvidno iz
nadaljevanja, je poljubno konvolucijsko nevronsko mrežo moč uporabiti tudi pri nalogah procesiranja besedil v naravnem jeziku, saj lahko zaporedje besednih vektorjev
enostavno interpretiramo tudi kot množico slikovnih točk.
Razvoj konvolucijskih nevronskih mrež je tesno povezan s področjem nevrobiologije. Zasluge za njihov obstoj imata predvsem Y. LeCun in Y. Bengio [25], ki sta
s posebno arhitekturo nevronskih mrež želela čim bolje replicirati mačkin vizualni
korteks (del možganske skorje, ki je odgovoren za vidno zaznavanje), saj le-ta velja za
enega najbolj zmogljivih bioloških sistemov za prepoznavo slik. Zanj je značilno, da
vsebuje živčne celice, ki so občutljive na relativno majhna lokalna področja celotnega
receptivnega polja, v tem primeru očesne mrežnice. Posamezna nevronska aktivacija
je torej odvisna le od dražljajev, sprejetih na pripadajočem lokalnem območju. Ti
se med seboj prekrivajo, pri tem pa pokrijejo celotno receptivno polje. Tak vidni
sistem pri svojem delovanju izkorišča dejstvo, da je za lokalna območja podobnih
si slik značilna močna prostorska korelacija. Računalniško prepoznavanje slik torej
temelji na analiziranju njihovih lokalnih lastnosti, kot so na primer posamezni robovi slike, koti, končne točke, itd. Poleg nevronov, katerih aktivacije se maksimalno
odzivajo na zaznavo tovrstnih vzorcev v lokalnem receptivnem polju, naj bi vizualni
korteks vseboval tudi kompleksnejše nevrone, ki so invariantni na specifično pozicijo
vzorcev na sliki.
Točna definicija modela konvolucijske nevronske mreže ne obstaja, kot tipičen
primer pa lahko navedemo kar LeCunov model LeNet [25], ki je bil sprva namenjen
klasifikaciji ročno napisanih številk. Na Sliki 12 predstavimo arhitekturo modela,
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s pomočjo katerega v nadaljevanju skiciramo tudi najpomembnejše lastnosti, ki v
splošnem definirajo razred konvolucijskih nevronskih mrež. Ker je v osnovi tip mreže
namenjen prepoznavanju slik, je temu prilagojena tudi uporabljena terminologija.

Slika 12: Arhitektura konvolucijske nevronske mreže LeNet-5 za prepoznavo ročno
napisanih številk [25]
Vhodni podatek mreže LeNet je črno-bela slika, ki je predstavljena z matriko
dimenzije 32 × 32, v kateri posamezen element predstavlja intenziteto sivine slikovne točke in tako določa aktivacijo pripadajočega vhodnega nevrona. Pri barvnih
slikah je taka predstavitev lahko tridimenzionalna. Z uporabo barvnega modela
RGB je vhodna slika v računalniški obliki zapisana kot matrika intenzitet dimenzije
32 × 32 × 3, pri čemer tretja dimenzija določa eno od osnovnih barvnih komponent:
rdeča, zelena, modra. V splošnem so torej nevroni vhodnega sloja konvolucijske
nevronske mreže razporejeni v tridimenzionalno strukturo, podobno pa velja tudi za
skrite sloje, le da je velikost slednjih določena z izborom parametrov modela. Iz Slike
12 je na primer razvidno, da je prvi skriti sloj mreže LeNet, označen s C1, dimenzije
28 × 28 × 6. Povezanost med posameznimi sloji konvolucijske nevronske mreže je
motivirana z zgoraj opisanim nevrobiološkim ozadjem, ki se izraža predvsem v t.i.
korakih konvolucije (ang. convolution). Ti skupaj z metodo podvzorčenja (ang.
subsampling) ter standardnimi polno povezanimi (ang. full connection) izhodnimi
sloji tvorijo konvolucijsko nevronsko mrežo LeNet, katere izhodni podatek je verjetnostna porazdelitev nad klasifikacijskimi razredi. Pri nalogi prepoznavanja ročno
napisanih številk je izhodni sloj sestavljen iz desetih nevronov.
Razen razlik v arhitekturi so konvolucijske nevronske mreže zelo podobne standardnim naprej usmerjenim nevronskim mrežam. To velja tako za uporabljene aktivacijske funkcije kot tudi za učni algoritem. Za učenje konvolucijske nevronske
mreže se namreč v večini uporablja optimizacijska metoda najhitrejšega spusta v
kombinaciji z vzvratnim razširjanjem napake.
4.1.1 Konvolucija
Korak konvolucije je osnovni gradnik, obenem pa glavna posebnost konvolucijskih
nevronskih mrež. Gre pravzaprav le za poimenovanje posebnega tipa arhitekture
med zaporednima slojema mreže, za katerega sta značilna lokalna povezanost ter
enakost uteži za različne lokalno definirane množice nevronov.
Lokalna povezanost
Omenili smo že, da delovanje konvolucijskih nevronskih mrež temelji na prepozna38

vanju lokalnih vzorcev. Posledično je posamezen nevron na izhodnem sloju koraka
konvolucije povezan le z lokalno definirano podmnožico nevronov v predhodnem
sloju, katere velikost je določena kot parameter modela. Lastnost lokalne povezanosti zagotavlja, da je poljuben sloj konvolucijske nevronske mreže posredno odvisen le
od lokalnih vzorcev vhodnega podatka. Najbolj preprosto obliko lokalne povezanosti
med zaporednima enodimenzionalnima slojema nevronske mreže prikažemo na Sliki
13, kjer lokalna množica vsebuje tri zaporedne nevrone.
sloj m+1
sloj m
sloj m-1

Slika 13: Lokalna povezanost slojev [28]
Pri modelih za prepoznavanje slik je posamezen lokalen nabor nevronov v vhodnem sloju koraka konvolucije tridimenzionalen, pri čemer se prostorska lokalnost
izraža le vzdolž širine in višine nevronskega sloja. Lokalna množica tako vzdolž tretje
dimenzije oziroma globine sloja vključuje prav vse nevrone, ki vsebujejo informacije
o danem dvodimenzionalnem lokalnem območju. V modelu LeNet je posamezno
lokalno območje, ki je na Sliki 12 označeno s kvadratom na vhodnem sloju koraka konvolucije, dimenzije 5 × 5. Na prvem koraku konvolucije posamezno lokalno
množico torej sestavljajo nevronske aktivacije dela vhodne slike dimenzije 5 × 5 × 1,
v drugem koraku konvolucije pa je posamezen lokalen nabor nevronov iz sloja S2
dimenzije 5 × 5 × 6.
Enakost uteži
Spomnimo, da je za vidno zaznavo v bioloških sistemih pomembna tudi invariantnost na pozicijo lokalnih vzorcev iz opazovane slike. Ta lastnost se izraža v koraku
konvolucije, saj je skupek uteži na povezavah med lokalno definirano množico nevronov v vhodnem sloju ter pripadajočim nevronom v izhodnem sloju neodvisen od
izbora lokalne množice. Ker je skupek uteži pravzaprav repliciran po vseh možnih
lokalnih območjih vhodnega nevronskega sloja, ga imenujemo tudi filter. Množica
izhodnih nevronskih aktivacij, ki so določene s posameznim filtrom, tvori matriko
atributov (ang. feature map). Na Sliki 14 je izenačitev uteži predstavljena z barvami, izhodni sloj koraka konvolucije pa je pri enodimenzionalnem vhodnem sloju
kar vektor atributov.

sloj m
sloj m-1

Slika 14: Enakost uteži med nevronskimi povezavami v konvolucijski nevronski mreži
[28]
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V modelih za prepoznavanje slik je tridimenzionalni filter repliciran po vhodnem
nevronskem sloju za vsa možna lokalna območja vzdolž prvih dveh dimenzij, pri
tem pa vrne dvodimenzionalno matriko atributov. Odtod izhaja tudi samo ime
razreda konvolucijskih nevronskih mrež, saj pri tako definirani arhitekturi razširjanje
vhodnih podatkov na posamezni globinski plasti, torej pri fiksirani tretji dimenziji,
spominja na konvolucijo filtra z vhodnim nevronskim slojem. Dvodimenzionalna
diskretna konvolucija je namreč definirana kot:
f (m, n) ∗ g(m, n) =

∞
∞
X
X

f (u, v)g(m − u, n − v).

u=−∞ v=−∞

Posamezen korak konvolucije lahko vsebuje več različnih filtrov, ki so uporabljeni
na istem vhodnem nevronskem sloju. Število filtrov je enako številu izračunanih
matrik atributov in posledično določa globino izhodnega nevronskega sloja koraka
konvolucije.
Iz Slike 12 je razvidno, da je v drugem koraku konvolucije v modelu LeNet vhodni
sloj dimenzije 14×14×6, posamezna lokalna množica pa dimenzije 5×5×6. Filter, ki
tako vsebuje 151 različnih uteži (150 uteži za elemente lokalne množice ter eno utež
za mejno vrednost), je repliciran po vseh možnih lokalnih območjih vzdolž širine in
višine nevronskega sloja. Lokalna območja se med seboj seveda lahko prekrivajo. Z
razširjanjem vhodnih podatkov pri tako definirani arhitekturi posamezen filter vrne
matriko atributov dimenzije 10 × 10, ki je na Sliki 12 predstavljena kot ena ploskev
oziroma ena globinska plast nevronskega sloja C3. Kot je razvidno iz prikaza, mreža
LeNet na danem koraku konvolucije vsebuje 16 različnih filtrov, posledično pa je med
vhodnim in izhodnim slojem 2416 (151 × 16) različnih uteži. Iz opisanega primera je
očitno, da lastnosti lokalne povezanosti ter enakosti uteži znatno zmanjšata število
prostih parametrov pri učenju konvolucijske nevronske mreže, ki je tako mnogo
hitrejše od učenja standardne polno povezane naprej usmerjene nevronske mreže.
4.1.2

Podvzorčenje

Pomemben gradnik konvolucijske nevronske mreže je tudi metoda podvzorčenja,
ki med posameznimi koraki konvolucije z uporabo nelinearnih operacij postopoma
zmanjšuje velikost sloja nevronov, posledično pa zmanjšuje tudi računsko zahtevnost modela ter preprečuje preveliko prileganje učnim podatkom. Obenem izboljšuje
tudi pozicijsko invariantnost modela pri prepoznavanju lokalnih atributov vhodnega
podatka. V razredu konvolucijskih nevronskih mrež je najbolj priljubljen tip podvzorčenja tako imenovana metoda max-pooling, ki sloj nevronov razdeli na neprekrivajoče se dele, za vsakega izmed njih pa v naslednji sloj mreže prenese le tistega z
najvišjo aktivacijsko vrednostjo. Ideja metode je, da iz vhodnega sloja na koraku
podvzorčenja izlušči le najpomembnejše atribute.
V modelu LeNet je posamezna globinska plast nevronskega sloja razdeljena na
območja velikosti 2 × 2, izmed štirih elementov pa je v naslednji sloj konvolucijske nevronske mreže prepisan le tisti z največjo vrednostjo. Po vsakem koraku
podvzorčenja se globina nevronskega sloja ne spremeni, njegova višina in širina pa
postaneta dvakrat manjši. Iz Slike 12 je razvidno, da s prvim korakom metode maxpooling sloj mreže dimenzije 28 × 28 × 6 zmanjšamo na sloj dimenzije 14 × 14 × 6.
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4.2

Konvolucijske nevronske mreže za analizo besedil

Modele konvolucijskih nevronskih mrež za prepoznavanje slik je enostavno uporabiti
tudi za procesiranje besedil v naravnem jeziku. Poljubno vhodno besedilo, ki je
predstavljeno kot zaporedje besednih vektorjev, lahko namreč razumemo tudi kot
dvodimenzionalno sliko. Naj bo dano besedilo dolžine n, besedni vektorji pa naj
vsebujejo k atributov. Vektorje lahko glede na vrstni red v besedilu zložimo po
vrsticah in na ta način dobimo dvodimenzionalno matriko n × k, ki predstavlja
vhodni podatek konvolucijske nevronske mreže.
Modeli konvolucijskih nevronskih mrež za procesiranje besedil se rahlo razlikujejo
le v koraku konvolucije, kjer se prostorska lokalnost izraža le vzdolž višine vhodne
dvodimenzionalne predstavitve. Lokalno definirana množica nevronov je namreč
določena s podzaporedjem besed v vhodnem besedilu, pripadajoči besedni vektorji
pa so seveda vsebovani v celoti. Posamezen filter torej vsebuje h × k uteži, pri čemer
je parameter h izbrana dolžina lokalnih zaporedij besed. Z repliciranjem filtra vzdolž
celotne višine matrične predstavitve besedila korak konvolucije na izhodnem sloju
vrne vektor atributov. Glede na to, da lokalne množice nevronov vedno vsebujejo
celotne vektorske predstavitve besed, bi vhodno besedilo, skladno z opisanimi modeli
za prepoznavanje slik, lahko zapisali tudi kot skupek nevronov dimenzije n × 1 × k.

4.3

Model konvolucijske nevronske mreže za klasifikacijo
sentimenta

Cilj magistrskega dela je implementirati model konvolucijske nevronske mreže za
prepoznavanje sentimenta raznovrstnih besedil, ki je karseda enostaven, hkrati pa
temelji na že znanih metodah iz literature. V nadaljevanju opišemo model, ki ga
prevzamemo po [26], gre pa pravzaprav za različico (v literaturi bolj znane) Collobertove konvolucijske nevronske mreže [27]. Preprosta arhitektura implementiranega
modela je prikazana na Sliki 15.

Slika 15: Arhitektura konvolucijske nevronske mreže za klasifikacijo sentimenta besedil [26]
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Vhodni podatek konvolucijske nevronske mreže so besedila, predstavljena kot
matrika zaporednih word2vec besednih vektorskih predstavitev, izhodni sloj pa
opravlja nalogo binarne klasifikacije sentimenta posameznega vhodnega besedila ali
stavka. Mreža je sestavljena iz enega koraka konvolucije, enega koraka podvzorčenja
ter polno povezanih zadnjih dveh slojev. V nadaljnih korakih model tudi matematično formuliramo, pri tem pa se v veliki meri opiramo na že opisane lastnosti
razreda konvolucijskih nevronskih mrež.
Razširjanje vhodnih podatkov
Naj bo dana neka učna množica stavkov/besedil, ki so glede na vsebujoč sentiment
označena kot pozitivna oziroma negativna. Arhitekturo modela predstavimo z opisom razširjanja vhodnih podatkov za en sam učni primer. Naj bo vi ∈ Rk word2vec
besedni vektor, ki pripada i-ti besedi v izbranem učnem besedilu. Če z ⊕ označimo
operator združevanja besednih vektorjev:
"
#
vi
vi ⊕ vi+1 =
,
vi+1
lahko namesto dvodimenzionalne matrike za predstavitev vhodnega besedila dolžine
n uporabimo kar vektor:
v1:n := v1 ⊕ v2 ⊕ . . . ⊕ vn .
V splošnem definiramo:
vi:i+j := vi ⊕ vi+1 ⊕ . . . ⊕ vi+j .
Kot že omenjeno v predhodnem razdelku, je lokalna množica nevronov na koraku
konvolucije določena z zaporedjem besednih vektorjev iz vhodnega besedila. Filter
je torej množica uteži w ∈ Rhk , kjer je h izbrana dolžina lokalnega zaporedja, na
katerem model izračuna nov lokalni atribut vhodnega besedila. Spomnimo, da je
filter repliciran po vseh zaporedjih besed dolžine h. Za vsakega izmed njih tako
vrne:
ci = f (wT vi:i+h−1 + b),
kjer b ∈ R označuje prosto utež, f pa je izbrana nelinearna aktivacijska funkcija.
Nevronske aktivacije na izhodnem sloju koraka konvolucije tvorijo tako imenovan
vektor atributov:
c = [c1 , c2 , . . . cn−h+1 ],
ki je na Sliki 15 prikazan kot stolpec v drugem sloju mreže.
Sledi korak podvzorčenja z metodo max-pooling, ki iz vektorja atributov izlušči
njegov najpomembnejši element:
ĉ = max(c).
Implementiran model konvolucijske nevronske mreže vsebuje več različnih filtrov,
ki se med seboj razlikujejo tudi glede na dolžino okna, ki določa lokalno zaporedje
besednih vektorjev. Število uporabljenih filtrov določa velikost tretjega sloja mreže,
na katerem so zbrani najpomembnejši elementi posameznih vektorjev atributov:
z = [ĉ1 , ĉ2 , . . . ĉm ].
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Slednji je polno povezan z izhodnim slojem, ki prek tako imenovane softmax funkcije
določi verjetnostno porazdelitev nad izhodnima klasifikacijskima razredoma. Če s
p1 označimo oceno za verjetnost, da ima vhodno besedilo pozitiven sentiment, sledi:
T

p1 = P (y = 1|z) =

ez w1
,
ezT w1 + ezT w0

kjer z w1 označimo uteži na povezavah med predzadnjim slojem ter izhodnim nevronom za pozitivni razred. Podobno velja za vektor w0 , ki označuje uteži na povezavah
z izhodnim nevronom negativnega razreda. Nevronska aktivacija slednjega je enaka
p0 = 1 − p1 .
Vzvratno razširjanje napake ter učni algoritem
Podobno kot v enostavnem word2vec modelu, pri katerem so izhodne verjetnosti
na zadnjem sloju mreže prav tako določene s softmax funkcijo, kriterijska funkcija
za izračun empirične napake temelji na negativnem logaritemskem verjetju. Med
učenjem mreže torej želimo za vsak učni primer s pozitivnim sentimentom izhodno
verjetnost p1 čim bolj približati 1, enako pa velja za p0 pri predstavljenih negativnih
primerih iz učne množice. Za izračun gradientov glede na uteži v mreži ponovno uporabimo pristop vzvratnega razširjanja napake. Postopek je dokaj preprost, zaradi
lokalne povezanosti nevronov, omejitve uteži na povezavah ter metode podvzorčenja
pa lahko tehnično tudi precej rigorozen. V izogib ponovnega zapisa vseh korakov
algoritma vzvratnega razširjanja napake se sklicujemo na uvodno poglavje, ki podrobno opisuje korak učenja v nevronskih mrežah. Edina prava posebnost modela
je namreč metoda podvzorčenja max-pooling, ki pa ne prispeva k učenju mreže,
posledično pa vrednost napake na izhodnem sloju koraka podvzorčenja vzvratno
razširimo kar na vir najpomembnejšega atributa v predhodnem sloju. Za minimizacijo kriterijske funkcije uporabimo optimizacijsko metodo najhitrejšega spusta, pri
čemer na vsakem koraku mreži predstavimo posamezen inkrement učne množice.
Model se zanaša tudi na metode za izboljšanje učenja, ki smo jih za ta namen že
opisali v uvodnem poglavju. Poleg metode ADADELTA [4] za prilagajanje učnega
parametra med samim učenjem, model vsebuje tudi metodo izločanja na predzadnjem sloju mreže. Spomnimo, da metoda prepreči koadaptacijo nevronov na skritih slojih mreže z odstranitvijo naključno izbranih nevronov. Nevronske aktivacije
na zadnjem sloju so torej v resnici enake:
T

e(z◦r) w1
,
P (y = 1|z) = (z◦r)T w
T
1 + e(z◦r) w0
e
kjer operacija ◦ označuje množenje po elementih, r ∈ Rm pa vektor Bernoullijevih
slučajnih spremenljivk. Za še boljšo regularizacijo poleg metode izločanja model
vsebuje tudi metodo omejevanja uteži med skritimi sloji mreže.
Privzeti parametri ter različice modela
Avtor predstavljenega modela konvolucijske nevronske mreže v [26] testira njegovo
uspešnost pri različnih klasifikacijskih nalogah, kot so na primer klasifikacija ocen
produktov, klasifikacija pozitivne/negativne enostavčne filmske kritike, klasifikacija
objektivnosti/subjektivnosti posameznega stavka, klasifikacija vprašanj v 6 različnih
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tipov, itd. Kljub temu da model za potrebe tega magistrskega dela neodvisno priredimo za namen klasifikacije sentimenta daljših besedil, se v veliki meri zanašamo
tudi na rezultate omenjenih testov. To velja predvsem za izbor parametrov modela. Za privzete parametre namreč izberemo kombinacijo, ki se je na različnih
učnih množicah izkazala za najbolj uspešno. Lokalne vzorce vhodnega besedila tako
iščemo v zaporedjih besed dolžine h1 = 3, h2 = 4 in h3 = 5, za vsak tak izbor pa definiramo po 100 različnih filtrov. Na izhodnem sloju koraka konvolucije uporabimo
linearne pragovne aktivacijske funkcije f , verjetnost v metodi izločanja je enaka 0.5,
mreži pa na vsakem koraku inkrementalnega učenja predstavimo 50 učnih primerov.
Eden izmed privzetkov je tudi izbor CNN-non-static različice modela za klasifikacijo sentimenta, kjer so vhodni podatki že naučeni javno dostopni word2vec besedni
vektorji, ki pa jih med samim učenjem konvolucijske mreže še naprej posodabljamo.
To velja tudi za besede izven podatkovne baze word2vec, za katere izhodiščne besedne vektorje zgeneriramo kar naključno. Avtor sicer definira še tri druge variacije
opisanega modela. To so CNN-rand, kjer so vhodni besedni vektorji povsem naključni in so naučeni med učenjem modela za klasifikacijo sentimenta. Naslednji je
CNN-static, ki uporabi predhodno naučene word2vec besedne vektorje in jih med
učenjem ne spreminja. Zadnji pa je CNN-multichannel, ki sestoji iz dveh vzporednih
kanalov besednih vektorjev. Prvi izmed njih vsebuje že naučene word2vec besedne
vektorje, ki med učenjem mreže ostanejo nespremenjeni, drug tip vektorjev pa na
istem slovarju besed dopušča posodabljanje prek vzvratnega razširjanja napake. Posamezen filter na mreži je tako repliciran na obeh kanalih, rezultati pa so sešteti pred
izračunom posameznega lokalnega atributa ci . CNN-multichannel različica modela
je predstavljena na Sliki 15.
Izkaže se, da je preprost CNN-static model v nalogah klasifikacije sentimenta
primerljiv z veliko bolj sofisticiranimi modeli iz literature. S tem avtor pokaže,
da so lahko besedni vektorji, ki niso naučeni na problemu samem in služijo le kot
vhodni podatek, dovolj kvalitetni ter univerzalni za uporabo v različnih nalogah modeliranja naravnega jezika. CNN-non-static in CNN-multichannel model vrneta še
boljše rezultate, saj naj bi besedni vektorji, posodobljeni med učenjem konvolucijske
nevronske mreže, posredno vsebovali tudi informacije o sentimentu [26].
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Poglavje 5

Analiza sentimenta filmskih kritik

V zadnjih poglavjih predstavimo, kako se zgoraj opisani model konvolucijske nevronske mreže izkaže pri različnih nalogah prepoznavanja sentimenta. Osrednji del
eksperimentov tega magistrskega dela se navezuje na tekstovno rudarjenje besedil
v finančnih poročilih za namen napovedovanja gibanja cen delnic. Naloga je zaradi
vrste dejavnikov, ki jih podrobneje opišemo v naslednjem poglavju, v splošnem zelo
zahtevna, zato delovanje modela za prepoznavo sentimenta najprej preverimo na
podatkovni bazi filmskih kritik. Pri slednjih je namreč sentiment v besedilu direktno izražen, poleg tega pa že oštevilčen s subjektivno oceno. Spodaj podrobneje
opišemo sam potek eksperimenta ter pripadajoče rezultate, še prej pa predstavimo
tudi metrike, s katerimi testiramo uspešnost klasifikacijskega modela.

5.1

Merjenje uspešnosti klasifikacijskega modela

Model konvolucijske nevronske mreže za analizo sentimenta je klasifikacijski model,
ki v izhodnem sloju loči le med dvema različnima razredoma glede na pozitiven
oziroma negativen sentiment v vhodnem besedilu. Med učenjem se model s postopnim prilagajanjem uteži skuša čim bolj približati izhodnim klasifikacijam učnih
primerov, pri sklepanju na testni množici pa za poljubno besedilo vrne napoved
za verjetnostno porazdelitev med pozitivnim in negativnim razredom. Verjetnosti
so zaradi regularizacijskih pristopov, kot je na primer metoda izločanja, lahko tudi
popačene, zato jih interpretiramo relativno glede na velikost izhodnih signalov celotne testne množice. Vsako besedilo klasificiramo glede na interpretacijo napovedane
verjetnosti, uspešnost modela pa torej preverjamo s primerjanjem napovedanih ter
ciljnih/dejanskih klasifikacij elementov v testni množici.
Posamezno besedilo iz testne množice klasificiramo kot pozitivno(negativno), če
je napovedana izhodna verjetnost za pozitiven razred večja(manjša) od α-percentila
vseh izhodnih vrednosti v testni množici. Na ta način za poljuben α ∈ [0, 100] vsem
elementom priredimo napovedane klasifikacijske vrednosti, ki jih primerjamo z dejanskimi, rezultate pa zberemo v kontingenčni tabeli z imenom matrika napak (ang.
confusion matrix ). S pomočjo Tabele 4 definiramo mere uspešnosti klasifikacijskega
modela z dvema izhodnima razredoma.
Najbolj enostavna mera uspešnosti binarnega klasifikatorja je natančnost (ang.
accuracy - ACC ), ki je definirana kot delež vseh pravilnih napovedi:
ACC(α) =

pp(α) + pn(α)
.
pp(α) + np(α) + nn(α) + pn(α)
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Dejanska pozitivna
vrednost

Dejanska negativna
vrednost

Napovedana pozitivna
vrednost

Pravilna pozitivna
napoved - pp(α)

Nepravilna pozitivna
napoved - np(α)

Napovedana negativna
vrednost

Nepravilna negativna
napoved - nn(α)

Pravilna negativna
napoved - pn(α)

Tabela 4: Matrika napak za klasifikacijski model z dvema izhodnima razredoma
Mera je pri testni množici, ki je uravnotežena med pozitivnim in negativnim razredom, smiselna le, če je α-percentil kar mediana vseh napovedi.
Pozitivna napovedna vrednost (ang. precision oz. positive predictive value
- PPV ) meri uspešnost klasifikacijskega modela pri napovedovanju pozitivnih vrednosti in je definirana kot razmerje med številom pravilnih pozitivnih napovedi ter
vsemi pozitivnimi napovedmi. Za poljuben α izračunamo PPV kot:
PPV(α) =

pp(α)
,
pp(α) + np(α)

kjer moč posamezne množice preberemo iz pripadajoče kontingenčne tabele. Metrika
je najbolj uporabna na uravnoteženih testnih množicah, temelji pa na ideji, da dober
klasifikacijski model vrne čim manj nepravilnih pozitivnih napovedi (ang. false positives). V eksperimentih, ki sledijo, uspešnost binarnega klasifikatorja predstavimo z
grafom pozitivne napovedne vrednosti v odvisnosti od vrednosti α. S povečevanjem
le-te zmanjšamo obravnavano množico vseh napovedanih pozitivnih vrednosti in
se omejimo le na elemente v testni množici, katerim model dodeli višje verjetnosti
za pozitiven razred. Na ta način z naraščajočim α pričakujemo tudi manjši delež
nepravilnih pozitivnih napovedi in posledično nepadajoč graf PPV(α).
Analogno pozitivni napovedni vrednosti definiramo tudi negativno napovedno
vrednost (ang. negative predictive value - NPV ), ki jo izračunamo kot:
NPV(α) =

pn(α)
.
pn(α) + nn(α)

Z uporabo vrednosti iz matrike napak si lahko za prikaz uspešnosti binarnega
klasifikatorja pomagamo tudi s tako imenovano ROC krivuljo (ang. receiver operating characteristic curve), ki jo določata naslednji dve metriki. Prva izmed njih
je delež pravilnih pozitivnih napovedi (ang. sensitivity oz. true positive rate TPR), ki ga za poljuben α izračunamo kot:
TPR(α) =

pp(α)
.
pp(α) + nn(α)

Drugo predstavlja delež nepravilnih pozitivnih napovedi (ang. fall-out oz.
false positive rate - FPR), ki ga pri danem α izračunamo kot razmerje med številom
nepravilnih pozitivnih napovedi in številom vseh negativnih klasifikacij v testnem
vzorcu:
np(α)
.
FPR(α) =
np(α) + pn(α)
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ROC krivulja grafično prikazuje razmerje med pravilnimi in nepravilnimi pozitivnimi
napovedmi, saj je definirana kot parametrizacija (FPR(α), TPR(α)) za α ∈ [0, 100].
Ena izmed njenih najpomembnejših lastnosti je uporabnost na neuravnoteženih testnih množicah. Ideja ROC analize je, da uspešnost binarnega klasifikacijskega
modela določa površina nad diagonalo ROC kvadrata, definiranega na območju
[0, 1] × [0, 1]. Očitno je, da za klasifikacijski model, ki vrača povsem naključne
napovedi, krivulja pri dovolj veliki testni množici konvergira kar k diagonali ROC
kvadrata.
Naj omenimo, da se za ocenjevanje uspešnosti klasifikacijskih modelov pogosto
uporablja princip navzkrižne validacije (ang. cross-validation). Eden izmed najbolj priljubljenih pristopov je t.i. k-fold navzkrižna validacija, pri kateri celoten
vzorec podatkov naključno razdelimo na k enako velikih podmnožic. Eno izmed
njih uporabimo kot testno množico za preverjanje uspešnosti modela, ostalih k − 1
pa združimo v učno množico. Proces učenja in testiranja tako ponovimo k-krat na
vseh možnih kombinacijah, uspešnost klasifikacijskega modela pa predstavimo s povprečenimi metrikami. Pristop navzkrižne validacije je največkrat sicer uporabljen
izključno za delitev med učno in validacijsko množico. Na ta način lahko že med
samim procesom učenja modela preverimo njegovo uspešnost pri različnih validacijskih množicah. S povprečenimi rezultati na le-teh lahko preprečimo prekomerno
prileganje učnim podatkom ter izberemo optimalne parametre modela, hkrati pa
ustvarimo idejo o tem, kako bi se uspešnost klasifikatorja posplošila na neznanih
primerih iz neke fiksne neodvisne testne množice.
V eksperimentih, ki sledijo, se za testiranje uspešnosti modela konvolucijske nevronske mreže za klasifikacijo sentimenta zaradi velike časovne zahtevnosti ene same
ponovitve učnega algoritma izognemo vsem oblikam navzkrižne validacije. Obenem
se zdi, da tak način validacije ni smiseln za analiziranje časovno odvisnih finančnih
podatkov, ki jih predstavimo v naslednjem poglavju, saj primeri iz učne in testne
množice v poljubni delitvi ne pripadajo nujno isti vzorčni populaciji. Model konvolucijske nevronske mreže za analizo sentimenta torej učimo in testiramo le enkrat
na vnaprej razdeljenih množicah besedil. Kot že omenjeno v predhodnih poglavjih,
tudi same validacijske množice v praktičnih primerih tega magistrskega dela ne definiramo, saj za preprečitev prevelikega prilagajanja učnim podatkom uporabljamo
različne metode regularizacije, parametre modela pa izberemo na podlagi raziskane
literature ter lastnih izkustvenih dognanj.

5.2

Opis eksperimenta in rezultati

Model konvolucijske nevronske mreže, ki smo ga opisali v predhodnih poglavjih, je
bil primarno razvit za klasifikacijo besedil v različnih nalogah tekstovnega rudarjenja, kot sta na primer analiza sentimenta in klasifikacija tipov vprašanj. Avtor [26]
je model testiral na različnih besedilnih korpusih, tudi za namen analize sentimenta
filmskih kritik, večinoma pa se je ukvarjal le z rudarjenjem krajših, enostavčnih
vhodnih besedil, ki v povprečju vsebujejo le okoli 20 besed. Za namen tega magistrskega dela izhodiščni model prilagodimo in ga pripravimo za klasifikacijo sentimenta
mnogo daljših besedil, kot so na primer IMDB filmske kritike. Eksperiment analize
sentimenta na IMDB filmskih kritikah služi kot pilotni primer, s katerim preverimo, kako dobro model deluje na nalogi zelo primernih tekstovnih zapisih, torej na
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množici besedil, za katere je značilna močna izraženost sentimentnih informacij ter
direktna povezanost s pripadajočimi številčnimi ocenami.
Delovanje modela preverimo na podatkovni bazi filmskih kritik, prenesenih iz
spletne strani IMDB, ki jo je za namen testiranja množice modelov za analizo sentimenta postavil A. Maas [29]. Baza besedil je v zadnjem času postala kar standard
za preverjanje modelov podobnega tipa in je tako prosto dostopna na spletni strani
oddelka za umetno inteligenco univerze v Stanfordu [30]. Vsebuje 100 tisoč filmskih kritik, ki so razdeljene v tri podmnožice: 25 tisoč označenih učnih primerov,
50 tisoč neoznačenih učnih primerov ter 25 tisoč označenih testnih primerov. Za
posamezen film je v vseh treh množicah skupaj največ 30 kritik. Uporabniki spletne
strani IMDB poleg objavljenega tekstovnega zapisa posamezen film tudi ocenijo s
številčno oceno od 1 do 10. Vsaka označena kritika ja glede na pripadajočo subjektivno oceno klasificirana kot pozitivna ali negativna. Filmske kritike z oceno
manjšo ali enako 4 so negativne, kritike z oceno več ali enako 7 pa pozitivne. Kritik
z oceno 5 ali 6 ni v podatkovni bazi, saj želimo model naučiti na vzorcu, ki vsebuje čim bolj polarne sentimentne informacije. Tako učna kot testna množica sta
uravnoteženi, saj vsebujeta 12500 pozitivnih in 12500 negativnih kritik. Neoznačeni
učni primeri niso klasificirani in služijo predvsem kot dodaten vir podatkov, če besedne vektorje želimo naučiti na danem besedilnem korpusu filmskih kritik. Če za
pretvorbo vhodnih besedil v kvantificirano obliko uporabimo že naučene word2vec
besedne vektorje, iz baze podatkov uvozimo le učno in testno množico z označenimi
kritikami.
Podrobnosti o implementaciji binarnega klasifikatorja za analizo filmskih kritik
in sami izvedbi eksperimenta na tem mestu izpustimo ter se sklicujemo na naslednje
poglavje, v katerem poleg specifik danega problema opišemo tudi bolj generične informacije, kot so npr. podrobnosti o programski kodi, o pripravi vhodnih podatkov,
itd. Med drugim v omenjenem razdelku navedemo tudi parametre modela konvolucijske nevronske mreže in njihove privzete vrednosti.
Kljub temu da na učni množici filmskih kritik naučimo mnogo različnih verzij modela, v Tabeli 5 navedemo le najzanimivejše rezultate. Metrika uspešnosti modela je
kar natančnost pri sklepanju na uravnoteženi testni množici, pri čemer napovedane
izhodne razrede določimo glede na mediano izhodnih verjetnosti in jih primerjamo
s ciljnimi razredi. V tabeli predstavimo tudi rezultate drugih modelov strojnega
učenja za klasifikacijo sentimenta iz literature, ki so bili doseženi na identični učni
in testni množice. Kot že omenjeno v poglavju, ki opisuje teoretično ozadje modela
konvolucijske nevronske mreže, obenem pa jasno razvidno tudi iz eksperimentov,
se v splošnem najbolje izkaže CNN-non-static model konvolucijske mreže. V tej
različici namreč izhodiščne besedne vektorje, s katerimi pretvorimo vhodna besedila
v kvantificirano obliko, med samim učenjem mreže posodabljamo in tako prilagajamo specifikam danega problema. V tabeli predstavimo rezultate za tri različne
CNN-non-static klasifikatorje, izmed katerih se najslabše izkaže model, pri katerem
izhodiščne besedne vektorje zgeneriramo z uporabo word2vec modela na danem besedilnem korpusu filmskih kritik. Kot je razvidno iz tabele lahko v primeru uporabe
splošnih word2vec vektorjev, ki so bili naučeni na mnogo obsežnejši bazi Googlovih
novic, natančnost modela na specifični testni množici precej povečamo. Izmed dveh
modelov, ki temeljita na že naučenih besednih vektorjih je natančnejša razširjena
različica konvolucijske nevronske mreže. V primerjavi s privzetim modelom namreč
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Avtor

Model

Natančnost

Maas et al., 2011

BoW(bnc)
BoW(b∆ t’c)
LDA
LSA
Semantic Only
Full
Full, Add’l Unlabeled
Semantic + BoW(bnc)
Full + BoW(bnc)
Full, Add’l Unlabeled + BoW(bnc)

87.80%
88.23%
67.42%
83.96%
87.30%
87.44%
87.99%
88.28%
88.33%
88.89%

Dahl et al., 2012

WRRBM
WRRBM + BoW(bnc)

87.42%
89.23%

Wang & Manning, 2012

MNB-uni
MNB-bi
SVM-uni
SVM-bi
NBSVM-uni
NBSVM-bi

83.55%
86.59%
86.95%
89.16%
88.29%
91.22%

Mikolov & Le, 2014

Paragraph Vector (DM)
Paragraph Vector (DM & DBOW)

92.37%
92.58%

Model konvolucijske
nevronske mreže (po
[26])

CNN-non-static (lasten w2v)
CNN-non-static (privzet)
CNN-non-static (razširjen)

89.83%
91.19%
91.50%

Tabela 5: Natančnost modela konvolucijske mreže za klasifikacijo sentimenta IMDB
filmskih kritik in primerjava rezultatov s podobnimi modeli iz literature
uporabimo bolj kompleksno konvolucijsko mrežo z več različnimi dolžinami oken
besed (2-6 namesto 3-5 zaporednih besed) in več filtrov za posamezno dolžino (500
namesto 100 različnih filtrov). Naš najboljši model tako za 91.5% filmskih kritik
v testni množici izključno na podlagi tekstovnega zapisa pravilno klasificira sentiment, t.j. pravilno napove, ali je pripadajoča številčna ocena kritike pozitivna ali
negativna. Model konvolucijske nevronske mreže je na dani testni množici precej
uspešnejši od večine drugih modelov za klasifikacijo sentimenta. Izjema je model
Paragraph Vector [24], čigar avtor je snovalec word2vec modelov za učenje besednih
vektorjev. Paragraph Vector je v NLP raziskovalni sferi znan tudi pod imenom
doc2vec, saj je konceptualno podoben word2vec modelom. Algoritem namreč med
učenjem nevronske mreže posredno priredi vektorske predstavitve stavkov oziroma
odstavkov različnih dolžin, na podlagi katerih lahko z uporabo enostavne logistične
regresije deluje tudi kot model za klasifikacijo sentimenta filmskih kritik.
Za razširjen CNN-non-static model konvolucijske nevronske mreže za analizo sentimenta želimo preveriti še njegovo delovanje pri napovedovanju pozitivnih filmskih
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kritik. Za ta namen na Sliki 16 predstavimo še graf pozitivne napovedne vrednosti
v odvisnosti od parametra α. Opazimo lahko, da s povečevanjem parametra delež
med pravilno napovedanimi pozitivnimi filmskimi kritikami in vsemi pozitivnimi
napovedmi zelo hitro naraste. Izmed primerov iz testne množice, za katere klasifikator napove izhodno verjetnost za pozitivnost kritike, ki je večja od 80-percentila
celotnega vzorca, je 99% namreč resnično pozitivnih. Rezultat skupaj z ROC krivuljo na Sliki 17, ki prikazuje razmerje med pravilnimi in nepravilnimi pozitivnimi
napovedmi, dodatno potrdi zelo dobro delovanje modela pri klasifikaciji sentimenta
obsežnejših filmskih kritik.

Slika 16: Merjenje uspešnosti modela konvolucijske nevronske mreže za klasifikacijo
sentimenta IMDB filmskih kritik z grafom pozitivne napovedne vrednosti
Spodaj navedemo še nekaj konkretnih zgledov klasifikacije sentimenta filmskih
kritik iz testne množice. Na Slikah 18 in 19 najprej predstavimo dva primera pravilne
klasifikacije, kjer se napoved modela za pozitivnost filmske kritike ujema z dejansko
številčno oceno filma, s katero je avtor kritike označil svoj zapis. Veliko redkejši, a
bolj zanimivi, so primeri nepravilne klasifikacije. Na Sliki 20 predstavimo kritiko,
v kateri avtor sarkastično izraža svoje mnenje, ki ga model konvolucijske nevronske
mreže seveda ne uspe pravilno klasificirati. V četrtem primeru na Sliki 21 avtor izrazi
svoje pozitivno mnenje o filmu, vendar pri tem uporabi veliko število besed, v katerih
model konvolucijske nevronske prepozna negativen sentiment. Zelo zanimiv je tudi
zadnji primer nepravilne klasifikacije predstavljen na Sliki 22, kjer kljub pozitivni
naravnanosti uvodnih dveh stavkov model uspe izluščiti negativno konotacijo zapisa,
ki je sicer rahlo inkonsistenta s pripadajočo številčno oceno.
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Slika 17: Merjenje uspešnosti modela konvolucijske nevronske mreže za klasifikacijo
sentimenta IMDB filmskih kritik z ROC krivuljo
Številčna ocena filma: 9
Napoved modela: 0.999
”This probably ranks in my Top-5 list of the funniest movies I’ve ever seen! I
was not a big fan of Robin Hood, or Robin Hood: Prince of Thieves, but this
movie was a lot different! It made fun of Robin Hood, and was HILARIOUS! I
was extremely pleased with how well it was put together, and how well acted it
was! Besides Home Alone, Mrs. Doubtfire, and Houseguest, this was the funniest
move I’ve ever seen! I especially love the song: We’re Men in tights! If you have
a good sense of humor, you’ll LOVE this movie!”

Slika 18: Primer pravilne pozitivne klasifikacije sentimenta filmske kritike
Številčna ocena filma: 1
Napoved modela: 0.00005
”I still wonder why I sat through this entire thing. It only had about 3 minutes
of actual entertainment, the rest of it was just a total bore. The acting isn’t that
great and the action scenes are soooo cheesy it’s not even funny. I kinda wish
I could say something good about this film but I can’t think of anything right
now. There probably was somethings in it some can enjoy but the ending of it
is gotta be the dumbest idea ever. What type of person would get a little toy
remote controlled helicopter with a burned in machine gun in it to assassinate
the President? This idea could have never been done in the first place let alone
have anyone dumb enough to try it, I guess the writer must have been to obsessed
with the toy car scene in The Dead Pool but actually tried to make this look
serious.”

Slika 19: Primer pravilne negativne klasifikacije sentimenta filmske kritike
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Številčna ocena filma: 1
Napoved modela: 0.977
”Why wasn’t this voted for Best Picture of 1998? This has to be the best movie
ever. It makes something like Citzen Kane look like utter crap, come on, Citzen
Kane wasn’t even in color! I love this movie, it has to be the best movie I’ve ever
put money down on. I am still shocked that it wasn’t nominated for ANYTHING!
If 10 is the highest you can give it, I give it 20!”

Slika 20: Primer nepravilne pozitivne klasifikacije sentimenta filmske kritike

Številčna ocena filma: 10
Napoved modela: 0.007
”This movie is such a fine example of the greatness that is 80’s entertainment.
Oh don’t get me wrong, most of the music back then sucked. I only ever liked
the metal bands from the 80s. Bands that had some balls. Forget that whiny
keyboard crap and all that ’life is horrible and I want to die’ garbage. But the
movies from the 80’s are the best. They were all about nonsense and just having
a good time. This movie exemplifies that!

Slika 21: Primer nepravilne negativne klasifikacije sentimenta filmske kritike

Številčna ocena filma: 10
Napoved modela: 0.014
”This is a totally awesome movie! If you haven’t seen it yet, you damn well
should. Sure, the plot is slow to develop, the special effects are laughable, the
acting is ridiculous and the action is badly choreographed, but as wrestler DDP
would say; That’s not a bad thing....that’s a good thing! Everything about this
movie is hilarious, especially if you get the dubbed version, which has even worse
actors. It’s countless laughs until you get to the end, yearning for the sequel,
where the mummy fights wrestling women. Thus, I give it ten stars. Unless
you’re one of those ’discriminating’ and ’intelligent’ people with good taste, who
likes only ’high quality’ films of the highest calibre, I recommend this utterly
monkeydellic movie!”

Slika 22: Primer nepravilne negativne klasifikacije sentimenta filmske kritike
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Poglavje 6

Analiza sentimenta finančnih poročil za
napovedovanje delniških donosov

V zadnjem in hkrati najpomembnejšem delu te magistrske naloge uporabimo v predhodnih poglavjih opisani model konvolucijske nevronske mreže za klasifikacijo sentimenta na množici finančnih zapisov, točneje na bazi standardiziranih ter javno
dostopnih finančnih poročilih 10-Q in 8-K, ki jih podrobneje opišemo v nadaljevanju. Cilj eksperimenta je naučiti model, ki bi iz tekstovnih informacij v finančnem
poročilu danega podjetja znal pravilno klasificirati sentiment in tako napovedati
smer gibanja cene pripadajoče delnice po izdaji le-tega. Iz samega opisa naloge je
razvidno, da eksperiment temelji na strogi predpostavki, ki implicira direktno povezanost med sentimentom v finančnih poročilih in odzivom cen na delniškem trgu.
Idejo za tovrsten eksperiment povzamemo po [31], v katerem avtorji predstavijo zelo
preprost model, ki na podlagi posameznega 8-K poročila klasificira negativen, nevtralen ali pozitiven trend gibanja cene pripadajoče delnice po njegovi izdaji. Kljub
temu da delo sloni na zelo enostavnih metodah zaznavanja lingvističnih lastnosti,
avtorji trdijo, da tekstovna analiza 8-K poročila znatno izboljša uspešnost modela,
ki temelji le na kvantitativnih finančnih indikatorjih.

6.1

Definicija izhodne klasifikacije - predpostavke ter možne
pomanjkljivosti

Problem, ki ga skušamo rešiti, je veliko zahtevnejši od klasifikacije sentimenta IMDB
filmskih kritik. Za slednje je namreč značilna direktna izraženost sentimenta v besedilu, za tako dobro delovanje modela pa je zagotovo najbolj zaslužna vez med
besedili in pripadajočimi številčnimi ocenami, s katerimi lahko enostavno določimo
ciljno klasifikacijo posameznega tekstovnega zapisa. Pri uporabi modela konvolucijske nevronske mreže na bazi finančnih poročil za napovedovanje gibanja cen delnic
je definicija primerne izhodne klasifikacije učnih besedil zelo zahtevna naloga, hkrati
pa se zdi, da je neodvisno od izbora povezava med vhodnimi in izhodnimi podatki
mreže precej zamegljena, v mnogih primerih mogoče celo neobstoječa. Poleg tega
tudi najbolj subjektivno naravnana besedila v finančnih poročilih, npr. napovedi za
prihodnost s strani uprave podjetja, niso tako polarna in ne vsebujejo tako direktnega izrazoslovja kot filmske kritike.
V osnovi želimo, da se model odziva podobno kot bi to storil investitor, ki si z
branjem poročila ustvari mnenje o posameznem podjetju in se na podlagi svojega
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znanja ter izkušenj odloči o smiselnosti investicije. V tem primeru bi bila najbolj primerna klasifikacija finančnega poročila za namen učenja nevronske mreže definirana
kar glede na mnenje, ki bi si ga ob branju ustvarila izbrana množica strokovnjakov,
ki obenem dobro poznajo tudi lastnosti finančnih trgov. Množica besedil, ki je potrebna za učenje, je seveda prevelika, da bi bil tak pristop v praksi izvedljiv, zato
posamezno finančno poročilo klasificiramo binarno glede na predznak realiziranega
donosa pripadajoče delnice po njegovi izdaji. Pod predpostavko, da imata sentiment
v besedilu in donos na trgu isti predznak, lahko še vedno govorimo o učenju modela za klasifikacijo sentimenta, mnogo bolj realno pa nalogo opišemo splošneje kot
tekstovno rudarjenje oziroma algoritemsko kvalitativno analizo finančnih poročil za
napovedovanje delniških donosov. Pri taki klasifikaciji namreč v modelu konvolucijske nevronske mreže s predznakom odziva cene pripadajoče delnice povežemo vse
mogoče tekstovne informacije v danem besedilu, tudi tiste z nevtralnim sentimentom.
V sami implementaciji modela odziv na izdajo poročila definiramo v obliki nekajdnevnih absolutnih donosov ali pa sledimo že omenjenemu članku [31] ter klasificiramo poročila glede na presežne oziroma normalizirane donose, ki jih izračunamo
relativno glede na indeks celotnega ameriškega delniškega trga, npr. S&P 500. Najprimernejši način za ugotovitev presežnih donosov bi bila sicer izolacija vpliva izdaje
poročila od vseh ostalih faktorjev, ki vplivajo na gibanje cene posamezne delnice.
Glavna težava danega eksperimenta je zagotovo slaba pojasnjevalna moč finančnih
poročil 10-Q in 8-K, kar kaže tudi pomanjkanje literature, ki bi jasno dokazala vpliv
izdaj tovrstnih poročil na gibanje cen na delniškem trgu. Posledično izpustimo korak modeliranja presežnih donosov, saj ne želimo po nepotrebnem dodatno povečati
kompleksnosti modela oziroma popačiti surovih tržnih podatkov. Omenimo še, da
podobno kot v pilotnem primeru za namen učenja konvolucijske nevronske mreže
iz učne množice odstranimo vse vzorce pri katerih v odzivnem oknu ne opazimo
ekstremnih premikov cene.
Kot že omenjeno, pri učenju modela konvolucijske nevronske mreže posredno
predpostavimo, da se mnenje investitorjev oziroma bralcev finančnih poročil prevede
v odziv cen delnic, te pa potrebujejo nekaj dni, da se povsem prilagodijo novo dostopnim informacijam. V ozadju se torej skriva tudi predpostavka o neučinkovitost trga,
pri javno dostopnih poročilih tipa 10-Q in 8-K pa dodatno težavo predstavlja tudi
zamik med efektivno dostopnostjo novih informacij ter samim uradnim poročanjem.
Ker ne upoštevamo drugih faktorjev na delniškem trgu ter učimo model zgolj na
najbolj ekstremnih primerih, pravzaprav privzamemo, da cena delnice danega podjetja po izdaji finančnega poročila znatno naraste/pade izključno zaradi vsebovanih
pozitivnih/negativnih informacij. Očitno je, da so naštete predpostavke stroge in
nerealistične. Vseeno verjamemo, da je model konvolucijske nevronske mreže zaradi svoje robustnosti, obenem pa tudi zaradi uspešnosti pri drugih klasifikacijskih
nalogah, sposoben prepoznati vzorce med tekstovnimi finančnimi informacijami in
gibanji cen na delniškem trgu, če le-ti obstajajo. Dobro naučen model, neodvisen od
ostalih kvantitativnih tržnih podatkih, bi pomenil viden doprinos k že obstoječim
algoritemskim trgovalnim sistemom, ki seveda najbolje delujejo na izmerljivih finančnih kazalnikih. Opisan model je zaradi svoje enostavnosti, predvsem pa zaradi
dostopnosti finančnih poročil 10-Q in 8-K zanimiv predvsem z vidika individualnega
investitorja, ki ima nekoliko daljši investicijski horizont od običajnih algoritemskih
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trgovalnih sistemov in nima dostopa do dragih ponudnikov finančnih podatkov ter
posledično ogromne količine tekstovnih informacij v realnem času.
V nadaljevanju predstavimo kratek pregled obstoječih algoritmov tekstovnega
rudarjenja za napovedovanje gibanja cen na delniškem trgu. Sledi podroben opis
vhodnih podatkov konvolucijske nevronske mreže, t.j. finančnih poročil 10-Q in 8K, med katerim navedemo tudi nekaj stiliziranih ugotovitev o pojasnjevalni moči
tovrstnih tekstovnih tržnih informacij, pri tem pa se izognemo neodvisni statistični
analizi in se opremo le na zapise iz literature. Na koncu poglavja opišemo še bolj
tehnične podrobnosti eksperimentalnega procesa ter predstavimo najpomembnejše
rezultate.

6.2

Pregled obstoječih modelov tekstovnega rudarjenja finančnih zapisov

V odstavku na kratko povzamemo nekaj najbolj osnovnih ugotovitev iz [32], ki vsebuje sistematičen pregled modelov za napovedovanje delniških donosov s pomočjo
tekstovnega rudarjenja finančnih novic, poročil, tekstovnih zapisov na socialnih
omrežij, itd. Strinjamo se z avtorjem članka, da je narava problema težka tudi
zaradi svoje interdisciplinarnosti. Poleg metod strojnega učenja in umetne inteligence je za izgradnjo tovrstnega modela namreč potrebno poznati tudi osnovne
principe jezikoslovja, predvsem pa vedenjske ekonomije. Slednja daje ekonomski
smisel problemu, saj preučuje vpliv človeškega vedenja ter interpretacije informacij
na cene finančnih inštrumentov na trgu.
Večina obstoječih modelov tekstovnega rudarjenja za napovedovanje gibanja cen
delnic temelji na analiziranju finančnih novic, katerih vir so The Wall Street Journal, Financial Times, Reuters, Dow Jones, Bloomberg, Forbes, Yahoo! Finance,
itd. Med kopico modelov, predstavljenih v [32], le en napoveduje premike na trgu
z analiziranjem standardiziranih finančnih poročil 10-Q, navedenih pa je tudi nekaj
rešitev, ki temeljijo na rudarjenju informacij iz Twitter zapisov. V večini primerov
avtorji poleg besedil sicer vhodne podatke modela dopolnijo z uporabo različnih
kvantitativnih tržnih informacij. Modeli so si seveda precej bolj podobni glede na
izhodne podatke, saj kategorično napovedujejo donos delnice po izdaji tekstovnega
zapisa. Kljub temu v literaturi lahko najdemo rešitve z zelo različnim investicijskim
horizontom oziroma dolžino napovednega okna, ki je definirana s časom med izdajo
novice ali poročila ter dejanskim merjenjem odziva na trgu. Ta interval je pri nekaterih modelih le dvajset minut, pri večini pa kar cel trgovalni dan ali več. Zanimivo je,
da avtorji modela, ki temelji na rudarjenju 10-Q standardiziranih finančnih poročil,
odziv merijo s predznakom četrtletnih in celo letnih donosov [33].
Za podroben opis algoritmov tekstovnega rudarjenja se še enkrat več sklicujemo
na [32], kjer avtorji za posamezen model predstavijo tip vhodnih podatkov in napovedovano vrednost, opišejo način obdelave besedila ter pretvorbe v kvantificirano
obliko, obenem pa navedejo tudi uporabljeno metodo strojnega učenja. V delu povzamejo tudi rezultate merjenja uspešnosti na zelo različnih podatkovnih množicah,
ki jih med seboj torej ni smiselno primerjati. Vseeno pa velja omeniti, da rezultati niso vselej najbolj optimistični, saj v nekaterih primerih trgovalni algoritmi z
uporabo tekstovnih informacij delujejo celo slabše kot brez njih. Posamezni avtorji
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trdijo, da natančnost klasifikatorjev lahko naraste celo do okoli 70%, a se v nekaj
primerih izkaže, da dognanja temeljijo na vprašljivih interpretacijah rezultatov, kot
je na primer sklepanje iz neuravnoteženih ali premajhnih množic podatkov. Spet
drugi avtorji enostavno zaključijo, da njihov binarni klasifikacijski model deluje le
malenkost bolje od naključnega meta kovanca.

6.3

Finančna poročila 10-Q in 8-K

Model konvolucijske nevronske mreže želimo naučiti prepoznati odziv cene delnice danega podjetja na izdajo standardiziranega ter javno dostopnega finančnega
poročila. Ker se tipa poročil 10-Q in 8-K v resnici precej razlikujeta, isti model učimo
ločeno na dveh različnih učnih množicah. Poleg kratkega opisa tipa poročila povzamemo nekaj splošnih ugotovitev iz literature o vplivu posamezne oblike poročila na
tržne cene delnic.
6.3.1 10-Q poročilo
Finančno poročilo 10-Q (ang. Form 10-Q) je četrtletno poročilo, ki ga je vsaka javna
delniška družba v ZDA v roku med 40 do 45 dni po koncu četrtletnega obdobja
dolžna posredovati regulatorju, t.j. agenciji za trg vrednostnih papirjev SEC (U.S.
Securities and Exchange Commission), ki nadzira trgovanje s finančnimi inštrumenti
ter ščiti pravice investitorjev v ZDA. Poročila 10-Q so skupaj z bolj obsežnimi letnimi 10-K poročili in medletnimi 8-K poročili shranjena v podatkovni bazi EDGAR
(Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval), ki je na spletu dostopna širši
javnosti. Finančna poročila 10-Q za razliko od letnih poročil niso revidirana, poleg
vseh najpomembnejših kvantitativnih finančnih izkazov pa vsebujejo tudi analizo in
komentar uprave podjetja o trenutnem finančnem položaju in napovedi za prihodno
poslovanje. Tovrstne informacije so za namen analize sentimenta in napovedovanje
odziva na trgu ključen del celotnega 10-Q poročila. Kot primer vhodnega tekstovnega zapisa v modelu konvolucijske nevronske mreže na Sliki 23 predstavimo izsek
komentarja uprave iz Microsoftovega finančnega poročila 10-Q za prvo četrtletje v
letu 2016.
V predhodnih poglavjih smo že omenili, da ni povsem jasno, ali finančna poročila
10-Q sploh vplivajo na dogajanje na delniških trgih. To nalogo prepustimo kar
samemu eksperimentu ter modelu konvolucijske nevronske mreže, pred tem pa se
za dokaz, da se investitorji dejansko odzovejo na izdana 10-Q poročila, vsaj delno
opremo na članek iz leta 2003 [34]. V njem avtor na vzorcu, ki vsebuje več kot
petdeset tisoč 10-Q poročil izdanih med letoma 1996 in 2001, razišče vpliv le-teh na
tržne cene. Vpliv poročila oziroma odziv trga izmeri s pomočjo presežnih dnevnih
delniških donosov, ki jih definira kot:
ERi,t =

|Ri,t − Rm,t |
,
σ

kjer je Ri,t dnevni donos i-tega podjetja v času t, Rm,t donos izbranega tržnega indeksa, σ pa označuje standardni odklon absolutne razlike obeh donosov. Slednji je
izmerjen v obdobjih, ko na trgu ni novih izdaj finančnih poročil 10-Q. Za testiranje
statistične značilnosti vpliva izdaje poročila avtor analizira premike v presežnih donosih v času po izdaji poročila. Obenem poskuša ugotoviti atribute, ki bi lahko poja56

Highlights from the first quarter of fiscal year 2016 included:
• We launched Windows 10 as a service that unites experiences across a wide
range of devices with innovations that increase productivity and flexibility;
Windows 10 is now running on 110 million devices around the world.
• Our commercial cloud, which primarily comprises Office 365 Commercial,
Microsoft Azure, and Dynamics CRM Online, reached an annualized run
rate exceeding $8.2 billion.
• Office 365 Consumer subscribers increased to 18.2 million, with approximately 3 million subscribers added in the quarter.
• Dynamics CRM Online enterprise installed base more than tripled yearover-year.
• Microsoft Azure revenue and compute usage more than doubled year-overyear, and we now have over 20,000 Enterprise Mobility customers.
• Xbox Live monthly active users grew 28% to 39 million.

Slika 23: Izsek iz finančnega poročila 10-Q družbe Microsoft Corporation
snili razliko v odzivu na poročila med posameznimi podjetji in različnimi časovnimi
obdobji. Rezultati statistične analize kažejo, da je absolutna vrednost presežnih
delniških donosov večja na dan izdaje 10-Q poročila ter dva dni po njej. Donosi so
večji v primeru, ko je bilo poročilo izdano s strani manjše delniške družbe, v dnevih
ko je intenziteta izdaj visoka in v primeru izdaje po uradnem roku. Prav tako ugotovi, da odziv skoraj monotono narašča skozi opazovano časovno obdobje, torej od
leta 1996 naprej.
V eksperimentu analiziramo poročila, ki so bila v večini izdana precej po letu
2001, zato si z ugotovitvami iz omenjenega članka težko pomagamo, saj je nemogoče
sklepati, da se presenejo tudi v kasnejša obdobja. Dinamika delniških trgov se je
v zadnjem desetletju namreč precej spremenila, zasluge za to pa imajo predvsem
vse bolj prisotni algoritemski trgovalni sistemi, ki izboljšajo učinkovitost delniških
trgov. Velja omeniti, da tržni podatki kažejo na povečano volatilnost ter aktivnost
delniškega trgovanja v obdobjih objav finančnih izkazov (ang. earnings season),
ki sledijo koncu posameznega četrtletnega obdobja. Javna družba najpomembnejše informacije posreduje prek medijev, podrobnosti pa predstavi v obsežnejšem
finančnem poročilu 10-Q.
6.3.2

8-K poročilo

Poleg izdaje standardnih letnih 10-K in četrtletnih 10-Q finančnih poročil, je vsaka
javna družba po navodilih vladne agencije SEC v za ta namen izdanem 8-K poročilu
(ang. Form 8-K ) javnosti dolžna posredovati informacije o najpomembnejših dogodkih znotraj družbe, ki bi lahko ključno vplivali na investitorje in njihove odločitve.
Medletna poročila tako izboljšujejo transparentnost delniških trgov ter zagotavljajo,
da so investitorji pravočasno, t.j. v roku štirih delovnih dneh (v nekaterih primerih
tudi hitreje), obveščeni o dogodkih kot so: spremembe v upravi podjetja, prevzemi,
združitve in prodaje, odpuščanja, sklenitve določenih tipov pogodb, spremembe
povezane z računovodskimi in finančnimi izkazi, itd. Javna družba v finančnem
poročilu 8-K posamezen dogodek podrobno opiše in ga uvrsti v enega izmed de57

vet razdelkov, ki skupaj vsebujejo 31 različnih tipov, npr. Departure of Directors or
Certain Officers, Election of Directors, itd. Opis velikokrat vsebuje tudi napovedi za
prihodnost v obliki poslovnih načrtov, ciljev ali pričakovanih rezultatov. Potrebno
je omeniti, da so bile vsebinske zahteve pred letom 2004 precej bolj blage, obenem
pa tudi roki za izdajo poročila daljši, t.j. od pet do petnajst delovnih dni. Strožja
regulacija je povzročila, da se je število izdanih 8-K poročil po letu 2004 znatno
povečalo. Leta 1997 je bilo namreč izdanih 24.098 poročil, v letu 2005 pa skupaj
kar 116.282 [35]. Na Sliki 24 predstavimo kratek izsek iz enega izmed trinajstih
finančnih poročil tipa 8-K, ki jih je družba Microsoft Corporation izdala tekom leta
2015.
Item 7.01
Regulation FD Disclosure
On July 8, 2015, Microsoft Corporation (the “Company”) announced plans to
restructure the company’s phone hardware business to better focus and align
resources. The Company also announced the reduction of up to 7,800 positions,
primarily in the phone business. As a result, in the quarter ending June 30, 2015
the Company will record a charge of approximately $7.6 billion for impairment of
goodwill and assets in its Phone Hardware segment related to assets associated
with the acquisition of the Nokia Devices and Services business. This charge has
no impact on cash flow from operations and is non-deductible for tax purposes.
Based on the new plans, the future prospects for the Phone Hardware segment
are below original expectations. The Company will record a restructuring charge
of approximately $750 million to $850 million in connection with the plan. The
actions associated with the plan are expected to be substantially completed by
the end of the calendar year and fully completed by the end of the 2016 fiscal
year.

Slika 24: Izsek iz finančnega poročila 8-K družbe Microsoft Corporation
Poznavalci delniških trgov trdijo, da finančna poročila 8-K predstavljajo pomemben vir informacij. Podobno kot pri četrtletnih 10-Q poročilih pa so mnenja
v literaturi deljena, redki pa so zapisi, ki bi s celovito statistično analizo potrdili,
da poročila dejansko vplivajo na tržne cene oziroma imajo pojasnjevalno moč za
napovedovanje njihovega gibanja. V enem izmed njih [36] avtorica pokaže, da imajo
8-K poročila statistično značilen vpliv na delniške donose, volatilnost cene ter borzni
promet. Med drugim ugotovi, da so presežni tridnevni donosi (od t − 1 do t + 1, kjer
je t dan izdaje poročila), ki so nepojasnjeni s preostalimi tržnimi faktorji, statistično
značilno različni od nič. Ti rezultati ne držijo v splošnem in so specifični le za 8-K
poročila, ki opisujejo določene tipe dogodkov. Tak primer so poročila, ki vsebujejo informacije o neskladnosti finančnih izkazov, ki jim večinoma sledi negativen
presežen donos opazovane delnice. Iz analize je sicer razvidno, da imajo poročila, ki
vsebujejo negativno vsebino, večjo pojasnjevalno moč, saj so pozitivne novice investitorjem pogosto na voljo prek drugih medijev še pred uradno izdajo 8-K poročila,
tržne cene pa so tako že prilagojene vsebovanim informacijam. Vpliv medijev na
informativno vrednost finančnih poročil 8-K je opisan v [37].

6.4

Opis eksperimenta in rezultati

V predhodnih poglavjih smo že opisali delovanje in arhitekturo modela konvolucijske
nevronske mreže, zato se v naslednjih korakih najprej osredotočimo na tehnične
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podrobnosti same implementacije, ki so povsem splošne in se tičejo tudi pilotnega
poskusa prepoznavanja sentimenta filmskih kritik. Sledi opis postopkov za izvedbo
zgoraj opisanega eksperimenta tekstovnega rudarjenja za napovedovanje gibanja
cen delnic, na koncu poglavja pa seveda predstavimo še pripadajoče rezultate, kjer
uspešnost binarnega klasifikatorja preverimo z že znanimi metrikami.
6.4.1

Implementacija

Pri implementaciji predstavljene konvolucijske nevronske mreže se v veliki meri
opremo na prosto dostopno programsko kodo, ki je bila razvita za eksperiment opisan
v [26]. Za namen klasifikacije sentimenta posameznih stavkov na različnih podatkovnih množicah je avtor priredil in poenostavil implementacijo modela LeNet. Gre za
konvolucijsko nevronsko mrežo za prepoznavo vizualnih vzorcev, ki smo jo že predstavili na Sliki 12 v poglavju o konvolucijskih nevronskih mrežah. Koda je napisana
v skriptnem jeziku Python, za učinkovitost same izvedbe pa je najpomembnejša
uporaba knjižnice Theano. Slednja je bila razvita leta 2010 in se pogosto uporablja pri učenju globokih nevronskih mrež, na splošno pa postaja zelo priljubljena
izbira razvijalcev modelov strojnega učenja. Njene prednosti so simbolična predstavitev matematičnih izrazov, možnost simboličnega odvajanja v učnih algoritmih,
optimizacija računskih ukazov in prevedba v programski jezik C++ ter integracija
s standardnimi Pythonovimi knjižnicami (npr. NumPy). Najpomembnejša lastnost
knjižnice Theano je zagotovo preprosta implementacija paralelnega izvajanja kode
na grafični procesni enoti (GPE) prek platforme CUDA. Avtorji knjižnice trdijo
[38, 39], da je učenje poljubnega algoritma strojnega učenja z njeno uporabo znatno
pospešeno, tudi od implementacij v drugih programskih jezikih (npr. C/C++, MATLAB). Obljubljajo 1.6 do 7.5-krat hitrejše učenje z izvajanjem kode na centralni
procesni enoti in 6.5 do 44-krat hitrejše učenje z izvajanjem kode na grafični procesni enoti. Podrobnosti o knjižnici Theano so skupaj z osnovnimi ukazi ter učnimi
primeri, med katerimi je tudi model LeNet, predstavljene v uradni dokumentaciji
[28].
Za učenje konvolucijske nevronske mreže sta poleg osnovnega modela pomembna
še implementacija metode izločanja (ang. dropout) ter adaptivne sheme učnega
parametra ADADELTA, obe razširitvi pa sta že umeščeni v izhodiščno programsko
kodo. Implementacijo modela prilagajamo specifičnosti posameznega eksperimenta,
v splošnem pa kodo priredimo za procesiranje daljših besedil, saj je bila prvotno
razvita za klasifikacijo enostavčnih tekstovnih zapisov. Obenem jo prilagodimo za
učinkovito izvajanje na grafični procesni enoti, ki prav tako v osnovni različici ni
bila podprta. Posamezne funkcionalne dele skupaj s potekom samega eksperimenta
opišemo v naslednjem razdelku, pri tem pa razlikujemo med modeloma za tekstovno
rudarjenje četrtletnih 10-Q in tekočih 8-K finančnih poročil.
6.4.2

Tekstovno rudarjenje finančnih poročil 10-Q

Celoten proces učenja in testiranja modela konvolucijske nevronske mreže za napovedovanje odziva cen delnic iz besedil v četrtletnih finančnih poročilih 10-Q povzamemo v štirih korakih. Pri tem predstavimo tudi glavne parametre v programski
kodi, s katerimi nadziramo obliko vhodnih in izhodnih podatkov v eksperimentu,
hkrati pa preizkušamo delovanje različnih verzij modela. Kot že omenjeno v uvodu
59

tega poglavja, je v specifičnem primeru bolj kot sama konfiguracija modela konvolucijske nevronske mreže, ki se je pri nalogi analize sentimenta filmskih kritik izkazal
za zelo uspešnega, pomembna zasnova učne množice in klasifikacija besedil v njej.
1. korak
Prvi del programske kode, ki je hkrati tudi eden izmed najpomembnejših, skrbi za
pripravo učne in testne množice besedil. Za namen eksperimenta postavimo podatkovno bazo finančnih poročil 10-Q, ki skupaj vsebuje 125 tisoč finančnih zapisov
izdanih med letoma 2000 in 2015 s strani 6684 različnih delniških družb, ki kotirajo
na ameriških borzah. Vsa finančna poročila prenesemo iz že omenjene spletne baze
EDGAR in jih izluščimo iz prvotnih zapisov v HTML formatu. Za vsako poročilo
nato iz delniških tržnih podatkov poiščemo vrednosti, ki jih potrebujemo za klasifikacijo. Kot že večkrat omenjeno, lahko odziv na izdajo poročila definiramo na
več različnih načinov, na tem koraku pa se moramo odločiti, kaj želimo z modelom
konvolucijske nevronske mreže napovedovati oziroma s katero izhodno vrednostjo
želimo vhodne tekstovne informacije med učenjem mreže sploh povezati. Za večjo
variabilnost programske kode definiramo naslednje parametre, pri čemer v oklepajih
zapišemo njihove privzete vrednosti:
• Delta(=3) - dolžina odzivnega okna oz. privzeto število dni med izdajo finančnega poročila in prilagoditvijo cene pripadajoče delnice novim informacijam;
• OpenPrice(=True) - logična spremenljivka, ki določa izhodiščno ceno delnice
za merjenje odziva na izdajo poročila (True - izhodišče je cena delnice ob
odprtju ameriških borz na dan, ki sledi dnevu izdaje poročila; False - izhodišče
je cena delnice ob zaprtju ameriških borz na dan izdaje poročila);
• NormReturn(=False) - logična spremenljivka, s katero določimo, ali posamezen delniški donos normaliziramo oziroma ga izračunamo kot presežni donos
glede na donos delniškega indeksa S&P500, ki v tem primeru predstavlja gibanje celotnega ameriškega delniškega trga.
Neodvisno od izbire parametrov prilagoditev novim tržnih informacijam določa cena
delnice ob zaprtju zadnjega trgovalnega dne v definiranem odzivnem oknu. Kot je v
navadi pri analizi zgodovinskih delniških podatkov, v eksperimentu uporabimo popravljene (ang. adjusted ) cene delnic, ki upoštevajo izplačila dividend, razdružitev
delnic, itd. Pri Delta=3, OpenPrice=True ter NormReturn=False odziv na dano
finančno poročilo definiramo glede na donos pripadajoče delnice od odprtja trgovanja na dan po izdaji do zaprtja borz tri trgovalne dni kasneje. Ena od glavnih
pomanjkljivosti tovrstne priprave podatkov je zagotovo izguba informacij med izdajo poročila ter samim začetkom merjenja odziva. Če za izhodišče merjenja odziva
uporabimo ceno delnice ob zaprtju borz na dan izdaje poročila, problem lahko enostavno odpravimo, a ne povsem realistično, saj so finančna poročila včasih izdana
tudi po zaprtju borz. V tem primeru bi z uporabo napovedi, ki jih vrne model konvolucijske nevronske mreže, pri dejanskem algoritemskem trgovanju pozicije morali
odpreti že pred samo izdajo, ta pa seveda ni znana vnaprej. Kljub temu v literaturi lahko najdemo kar nekaj primerov, kjer avtorji odziv cen delnic merijo že kar
dan ali več pred izdajo finančnih poročil, s tem pa zmanjšajo uporabno vrednost
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zgrajenih modelov. Potencialni izgubi informacij bi se najlažje izognili z uporabo
trgovalnih orodij ali ponudnikov tržnih informacij v realnem času, ki pa nam za
izvedbo eksperimenta žal niso na voljo.
Ko za vsa poročila iz podatkovne baze izračunamo pripadajoče odzive cen delnic,
sledi delitev vzorcev v učno in testno množico. Podobno kot v pilotnem primeru
zaradi visoke računske in tudi prostorske zahtevnosti v dani ponovitvi eksperimenta
model konvolucijske nevronske mreže učimo ter testiramo le enkrat na vnaprej razdeljenih množicah. Programska koda omogoča delitev na več različnih načinov, najbolj
priročno pa je mejo med učno in testno množico postaviti kar glede na poljubno izbran datum. V vseh eksperimentih, ki sledijo, konvolucijsko nevronsko mrežo učimo
na poročilih izdanih pred 1.1.2010, uspešnost modela pri napovedovanju gibanja
cen delnic pa preverjamo na preostanku podatkovne baze. Taka razdelitev je smiselna predvsem za namen vzvratnega preverjanja (ang. backtesting) avtomatskih
trgovalnih algoritmov, ki temeljijo na napovedih modela.
Glede na izračunan delniški donos po izdaji vsako finančno poročilo 10-Q klasificiramo kot pozitivno ali negativno. Omenili smo že, da je model smiselno učiti le na
ekstremnih primerih, v tem primeru torej na finančnih poročilih, na katere se je trg
najbolj odzval. Za ta namen izračunamo porazdelitev vseh odzivov v podatkovni
bazi, iz učne množice pa odstranimo vsa finančna poročila, katerih delniški donosi
po izdaji pripadajo intervalu med RL(=25) in RU(=75)-percentilom. Poročila z donosom nad zgornjo mejo klasificiramo kot pozitivna, poročila pod spodnjo mejo pa
kot negativna. Razdelitev učne množice ni povsem uravnotežena, saj sta percentila
definirana na celotni porazdelitvi odzivov. Iz testne množice odstranitev primerov,
ki niso ekstremni, seveda ni smiselna, zato ciljne klasifikacije poročil določimo glede
na predznak delniškega donosa po izdaji. Tudi v testni množici opazimo manjšo razliko v velikosti pozitivne in negativne particije, vendar v večini različic eksperimenta
ta ne presega 0.5% celotnega vzorca.
Za samo pojasnjevalno moč modela je zelo pomemben tudi zadnji del prvega
koraka, v katerem iz finančnih poročil 10-Q izluščimo tekstovne informacije, ki se
zdijo najbolj relevantne za napovedovanje delniških trendov. Tovrstna poročila so
namreč predolga, da bi jih modelu konvolucijske nevronske mreže lahko predstavili
v celoti, hkrati pa vsebujejo tudi precej odvečnih informacij, med katere v primeru
tekstovnega rudarjenja sodijo tudi vsi finančni izkazi. Za namen eksperimenta implementiramo metodo, s katero v finančnem poročilu preprosto poiščemo besedilo v
razdelku ”Management Discussion”, ki vsebuje komentar uprave podjetja o trenutnem finančnem položaju ter napovedih za prihodno poslovanje. Poleg standardne
metode, ki jo v programski kodi definiramo s parametrom Method(=md), v eksperimentu preizkusimo tudi različne obstoječe algoritme strojnega učenja za povzemanje
besedila. Tak primer je Pythonova knjižnica TextTeaser, s katero v posameznem finančnem poročilu na podlagi besed kot so ”expect”, ”future”, ”plan”, ”predict”,
itd. lahko poiščemo stavke, ki so najtesneje povezani z napovedmi za prihodnost.
2. korak
V naslednjem koraku okrnjena finančna poročila iz učne množice prečistimo in pripravimo za učenje modela konvolucijske nevronske mreže. Iz tekstovnih zapisov
najprej odstranimo znake, ki so za analizo nepotrebni, in tako ohranimo le črke,
številke ter nekatera osnovna ločila. Iz prečiščenega učnega besedilnega korpusa
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ustvarimo slovar besed, vsakemu elementu pa priredimo vektorsko predstavitev. Za
ta namen uvozimo že večkrat omenjene word2vec besedne vektorje, ki so bili naučeni
na zelo obsežnem korpusu Googlovih novic. Za besede iz slovarja, ki niso del te podatkovne baze, vhodne besedne vektorje zgeneriramo naključno. Ti se, tako kot vsi
ostali besedni vektorji, med učenjem konvolucijske nevronske mreže prilagodijo dani
klasifikacijski nalogi. V programski kodi sicer dopuščamo, da z word2vec modelom
vektorske predstavitve besed naučimo tudi na besedilnem korpusu, ki ga sestavljajo
vsa finančna poročila iz učne množice. Kot že omenjeno v predhodnih poglavjih,
med drugim pri klasifikaciji sentimenta IMDB filmskih kritik, je z učenjem besednih
vektorjev na mnogo manjšem besedilnem korpusu težko doseči primerljive rezultate,
predhodno naučeni vektorji pa so dovolj univerzalni za uporabo v različnih nalogah
modeliranja jezika.
3. korak
Po prvih dveh korakih je vsako finančno poročilo iz učne množice klasificirano kot
pozitivno/negativno ter predstavljeno kot zaporedje indeksov, ki določajo položaj
posameznih vektorskih predstavitev besed v slovarju. Algoritem za učenje konvolucijske nevronske mreže tako vsako poročilo prebere kot matriko, v kateri je prva
fiksna dimenzija enaka dolžini najdaljšega besedila v učni množici, druga pa dimenziji besednih vektorjev. V zbirki predhodno naučenih besednih vektorjev je vsak
izmed njih 300 dimenzionalen. Sledi učenje uteži konvolucijske nevronske mreže
za klasifikacijo sentimenta oziroma iskanje funkcijske povezave med kvantificiranimi
predstavitvami finančnih poročil ter pripadajočimi klasifikacijami, ki so določene
glede na odziv cen delnic. V predhodnih poglavjih smo vključno z učnim algoritmom
že predstavili vse podrobnosti modela konvolucijske nevronske mreže, zato spodaj
navedemo le parametre v programski kodi, s katerimi nadziramo učenje modela, pri
tem pa navedemo tudi njihove privzete vrednosti:
• Mode(=nonstatic) - kategorična spremenljivka, s katero določimo različico
modela konvolucijske nevronske mreže, ki jih razlikujemo glede na statičnost
vhodnih besednih vektorjev (pri izbiri nonstatic med učenjem konvolucijske
nevronske mreže besedne vektorje posodabljamo za večjo prilagoditev dani
klasifikacijski nalogi);
• FilterHs(=[3,4,5]) - nabor različnih dimenzij filtrov v konvolucijskem sloju
mreže oz. različne dolžine zaporedij besed za izračun lokalnih lastnosti;
• HiddenUnits(=[100,2]) - število filtrov uteži za posamezno dolžino okna ter
število izhodnih nevronov na zadnjem sloju mreže;
• ConvNonLinear(=relu) - kategorična spremenljivka, ki določa tip aktivacijskih funkcij na nevronih v konvolucijskem sloju mreže;
• BatchSize(=50) - število učnih vzorcev v inkrementu na enem koraku inkrementalnega učenja;
• NEpochs(=25) - število epoh učenja oz. prehodov nevronske mreže po vseh
učnih primerih;
• DropoutRate(=0.5) - verjetnost odstranitve posameznega nevrona v mreži v
metodi izločanja;
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• LrDecay(=0.95) - hitrost padanja učnega parametra v adaptivni shemi ADADELTA;
• SqrNormLim(=9) - zgornja meja za normo uteži pri regularizaciji nevronske
mreže.
4. korak
Za vsak eksperiment po končanem učenju konvolucijske nevronske mreže njeno delovanje seveda preverimo na vnaprej določeni testni množici. Z naučenimi utežmi
mreže torej za vsako finančno poročilo 10-Q, izdano po letu 2009, izračunamo napoved za verjetnostno porazdelitev med pozitivnim in negativnim razredom. Vsak
element testne množice klasificiramo kot pozitiven/negativen, če je napovedana izhodna verjetnost za pozitiven odziv delnice na trgu večja/manjša od izbranega αpercentila vseh izhodnih verjetnosti. Napovedane klasifikacije nato primerjamo s ciljnimi oz. dejanskimi klasifikacijami elementov v testni množici, rezultate uspešnosti
posameznega binarnega klasifikatorja na dani testni množici pa povzamemo z grafom pozitivne in negativne napovedne vrednosti ter izrisano ROC krivuljo. Metrike
smo podrobno opisali v poglavju o merjenju uspešnosti klasifikacijskega modela.
Rezultati
V nadaljevanju predstavimo rezultate treh različnih eksperimentov, ki v splošnem
dovolj dobro povzamejo uspešnost modela konvolucijske nevronske mreže za napovedovanje gibanja cen delnic iz finančnih poročil 10-Q. Začnemo z najenostavnejšo različico modela, v kateri pozitivnost oz. negativnost posameznega finančnega
poročila definiramo glede na tridnevni donos delnice po njegovi izdaji. Razen večjega
števila filtrov v konvolucijskem sloju mreže drugih privzetih nastavitev ne spreminjamo. V predstavljenih primerih uporabimo le CNN-non-static različico konvolucijske nevronske mreže, saj se je izkazala za najboljšo tako v klasifikacijskih nalogah
v izvornem delu [26] kot tudi v pilotnem eksperimentu. Vsi ostali parametri programske kode so razvidni iz sledečega klica funkcije:
Model(Delta=3,OpenPrice=True,NormReturn=False,RU=75,RL=25,Method=md,
NormReturn=True,Mode=nonstatic,FilterHs=[3,4,5],
HiddenUnits=[300,2],ConvNonLinear=relu,BatchSize=50,
NEpochs=25,DropoutRate=0.5,LrDecay=0.95,SqrNormLim=9)

Na dokaj uravnoteženi testni množici, ki vsebuje 12603 pozitivnih in 12282 negativnih finančnih poročil, najprej preverimo uspešnost naučene konvolucijske nevronske mreže pri napovedovanju pozitivnih odzivov delnic na trgu. Iz grafa pozitivne
napovedne vrednosti na Sliki 25 je razvidno, da je izmed primerov z napovedano
verjetnostjo pozitivnega odziva, ki je nad mediano celotnega vzorca napovedi, skoraj 52% resnično pozitivnih. Na prvi pogled se rezultat ne zdi preveč optimističen,
saj je tudi sama testna množica nekoliko pristranska in vsebuje več resnično pozitivnih finančnih poročil. Precej bolj pomemben indikator je naraščajoče razmerje
med pravilno napovedanimi pozitivnimi razredi in vsemi pozitivnimi napovedmi z
večanjem parametra α. Pri potencialni uporabi naučenega binarnega klasifikatorja
za algoritemsko trgovanje namreč želimo, da je le-ta čim bolj zanesljiv, ko vrne
visoko napovedano verjetnost, saj lahko signale, ki niso ekstremni, preprosto ignoriramo. Če kot pozitivne klasificiramo le zgornjih 20% (skoraj 5000) primerov v testni
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množici, za katere model konvolucijske nevronske mreže napove največje verjetnosti
pozitivnega odziva, pozitivna napovedna vrednost naraste do 53%.

Slika 25: Merjenje uspešnosti privzetega modela konvolucijske nevronske mreže za
klasifikacijo delniških trendov iz finančnih poročil 10-Q z grafom pozitivne napovedne vrednosti
Podobno uspešen je model tudi pri napovedovanju negativnega odziva delnic na
izdajo finančnih poročil. Na Sliki 26 opazimo, da je v 10% testne množice z najmanj
optimističnimi napovedmi modela 54% dejansko negativnih odzivov.

Slika 26: Merjenje uspešnosti privzetega modela konvolucijske nevronske mreže za
klasifikacijo delniških trendov iz finančnih poročil 10-Q z grafom negativne napovedne vrednosti
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Rezultate dopolnimo še s parametrizirano ROC krivuljo, ki odraža razmerje med
pravilnimi in nepravilnimi pozitivnimi napovedmi, uporabna pa je tudi za testiranje
uspešnosti binarnih klasifikatorjev na neuravnoteženih testnih množicah. Iz grafične
predstavitve na Sliki 27 je razvidno, da je model konvolucijske nevronske mreže pri
prepoznavanju gibanja cen delnic iz finančnih poročil 10-Q v splošnem, torej na celotni testni množici, malenkost boljši od povsem naključnega binarnega klasifikatorja.

Slika 27: Merjenje uspešnosti privzetega modela konvolucijske nevronske mreže za
klasifikacijo delniških trendov iz finančnih poročil 10-Q z ROC krivuljo
Omenili smo že, da je za model, ki ga želimo uporabiti za avtomatsko trgovanje
ali generiranje investicijskih signalov, bolj kot uspešnost na celotni testni množici
pomembna natančnost pri najbolj ekstremnih napovedih. Zanesljivost napovedi
modela konvolucijske nevronske mreže preverimo z izračunom povprečnega tridnevnega donosa delnice po izdaji poročila na različnih particijah testne množice, ki jih
določimo glede na percentil vseh napovedanih izhodnih verjetnosti. Pri vrednosti
α = 0 izračunamo povprečni donos vseh elementov iz testne množice, pri α = 50 pa
povprečimo le delniške donose po izdaji tistih finančnih poročil, za katere je napovedana verjetnost pozitivnega odziva večja od mediane celotnega vzorca napovedi. Iz
Slike 28 je jasno razvidno, da z večanjem parametra α raste tudi povprečni delniški
donos.
Za različne vrednosti α izračunamo še povprečni tridnevni donos delnic po izdaji poročil, za katere je napoved modela nižja od α-percentila. Pri α = 10 tako
izračunamo povprečni donos po izdaji poročil, za katere je izhodna verjetnost pozitivnega odziva med 10% najnižjih napovedi modela. Kot je razvidno iz Slike 29, z
zniževanjem parametra α, t.j. z omejevanjem na vse slabše napovedi, vztrajno pada
tudi povprečni donos. Zdi se, da je model konvolucijske nevronske mreže celo bolj
uspešen pri klasifikaciji poročil, ki negativno vplivajo na gibanje cen pripadajočih
delnic.
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Slika 28: Povprečni tridnevni delniški donos po izdaji finančnega poročila v odvisnosti od α-percentila napovedanih verjetnosti v testni množici

Slika 29: Povprečni tridnevni delniški donos po izdaji finančnega poročila v pozitivni
in negativni particiji testne množice, ki je določena glede na α-percentil napovedanih
verjetnosti v testni množici
Pregled rezultatov zaključimo z analizo uspešnosti modela konvolucijske nevronske mreže pri klasifikaciji finančnih poročil, izdanih v različnih časovnih obdobij. Pri
tem se omejimo le na poročila z najekstremnejšimi napovedmi, ki sodijo v zgornjih
oziroma spodnjih 10% vseh napovedi glede na celotno testno množico. Za vsako
časovno obdobje tako zberemo poročila z najbolj oziroma najmanj optimističnimi
napovedmi, uspešnost modela na dani podmnožici pa preverimo z izračunom pozitivne oziroma negativne napovedne vrednosti ter povprečnim 3-dnevnim donosom
po izdaji vsebovanih poročil. Rezultate prikažemo v Tabeli 6, iz katere lahko razberemo, da se izračunane pozitivne in negativne napovedne vrednosti v zaporednih
časovnih obdobjih precej razlikujejo. Spomnimo, da je posamezno poročilo tako v
učni kot testni množici klasificirano kot pozitivno ali negativno glede na predznak
donosa, ki sledi njegovi izdaji. Vpliva izdaje poročila ne izoliramo od ostalih tržnih
dejavnikov, v danem eksperimentu pa se izognemo tudi normaliziciji z donosom
delniškega indeksa. Taka klasifikacija se zdi dovolj dobra za učenje modela, ki teme66

lji le na najbolj ekstremnih odzivih, v splošnem pa tudi za razdelitev testne množice,
saj je le-ta primerno uravnotežena med pozitivnim in negativnim razredom. Z grafi
na Slikah 25 ter 26 smo pokazali, da je pozitivna napovedna vrednost zgornjih 10%
napovedi modela blizu 53%, negativna napovedna vrednost spodnjih 10% pa 54%.
Z razdelitvijo testne množice na različna časovna obdobja rezultati postanejo precej
popačeni, saj analizirane podmnožice niso nujno uravnotežene. V nekem splošnem
obdobju pozitivnih (negativnih) delniških donosov je pozitivna (negativna) napovedna vrednost zaradi povsem naključnih pravilnih pozitivnih (negativne) klasifikacij
višja.
Obdobje

|D+
T|

PPV

r̄+

|D−
T|

NPV

r̄−

1Q2011
2Q2011
3Q2011
4Q2011
1Q2012
2Q2012
3Q2012
4Q2012
1Q2013
2Q2013
3Q2013
4Q2013
1Q2014
2Q2014
3Q2014
4Q2014
1Q2015

62
191
241
210
52
163
324
167
47
152
255
178
36
136
227
17
5

0.5
0.45
0.38
0.52
0.54
0.39
0.64
0.47
0.66
0.61
0.53
0.60
0.55
0.54
0.60
0.53
0.6

-0.0003
-0.0057
-0.0326
0.0013
0.0027
-0.0097
0.011
-0.0019
0.0106
0.0092
0.0033
0.0035
-0.0009
0.0068
0.0073
-0.0004
0.0134

58
301
218
259
30
233
158
176
34
196
148
172
21
204
112
69
13

0.52
0.6
0.58
0.49
0.37
0.62
0.5
0.59
0.47
0.4
0.63
0.48
0.57
0.48
0.42
0.51
0.38

-0.0091
-0.0233
-0.0278
-0.0022
0.013
-0.0146
0.0032
-0.0143
-0.0005
0.0085
-0.0163
-0.0029
-0.0123
-0.0007
-0.0008
-0.0118
0.0176

Tabela 6: Uspešnost modela na posameznih četrtletnih obdobjih: |DT+ | označuje
moč podmnožice z napovedmi večjimi od 90-percentila celotne testne množice, r̄+
pa izračunan povprečni donos po izdaji vsebovanih poročil (analogno za negativne
napovedi)
Precej bolj informativna pa je analiza 3-dnevnih povprečnih donosov po izdaji poročil z najbolj oziroma najmanj optimističnimi napovedmi v posameznem
četrtletju. Najprej lahko opazimo, da je v podmnožicah poročil z najvišjimi napovedmi za pozitivnost odziva povprečni donos pogosto negativen. Kot že omenjeno, se
zdi, da model precej bolje napoveduje negativne delniške donose. V prid uspešnosti
delovanja modela konvolucijske nevronske mreže pa kaže predvsem razlika med povprečnimi donosi v pozitivnih in negativnih podmnožicah. V vsakem obdobju (z
izjemo zadnjega, kjer je vzorec zelo majhen) je povprečni donos po izdaji poročil z
visokimi napovedmi za pozitivnost odziva krepko višji od povprečnega donosa po
izdaji poročil z nizkimi napovedmi.
Rezultati analize povprečnih donosov skupaj z metrikami uspešnosti binarnega
klasifikatorja potrjujejo, da imajo zapisi v finančnih poročilih 10-Q določeno pojasnjevalno moč, naučen model konvolucijske nevronske mreže pa v redkih primerih
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zna prepoznati vzorce med tekstovnimi zapisi in pripadajočimi odzivi cen delnic.
Dodatni eksperimenti
V nadaljevanju predstavimo še rezultate uspešnosti razširjenega modela konvolucijske nevronske mreže, v katerem poleg privzetih dolžin oken lokalne lastnosti v konvolucijskem sloju generiramo tudi iz dvobesednih zaporedij, za posamezno dolžino
okna pa uporabimo kar 4000 različnih filtrov:
Model(Delta=3,OpenPrice=True,NormReturn=False,RU=75,RL=25,Method=md,
NormReturn=True,Mode=nonstatic,FilterHs=[2,3,4,5],
HiddenUnits=[4000,2],ConvNonLinear=relu,BatchSize=50,
NEpochs=25,DropoutRate=0.5,LrDecay=0.95,SqrNormLim=9)

Naučen model preizkusimo na rahlo okrnjeni, a uravnoteženi testni množici, ki
jo sestavlja 5371 pozitivnih in 5343 negativnih poročil. Ugotovimo, da z uporabo
mnogo kompleksnejše mrežne strukture ne izboljšamo samega delovanja modela, saj
so rezultati, ki jih predstavimo na Slikah 30, 31 ter 32, povsem podobni zgornjim.

Slika 30: Merjenje uspešnosti razširjenega modela konvolucijske nevronske mreže za
klasifikacijo delniških trendov iz finančnih poročil 10-Q z grafom pozitivne napovedne vrednosti
Eksperiment, s katerim zaključimo povzetek uspešnosti delovanja modela konvolucijske nevronske mreže, je pravzaprav identičen privzetemu, le da odziv cene
delnice na izdajo finančnega poročila definiramo glede na dvodnevni donos po izdaji:
Model(Delta=2,OpenPrice=True,NormReturn=False,RU=75,RL=25,Method=md,
NormReturn=True,Mode=nonstatic,FilterHs=[3,4,5],
HiddenUnits=[300,2],ConvNonLinear=relu,BatchSize=50,
NEpochs=25,DropoutRate=0.5,LrDecay=0.95,SqrNormLim=9)
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Slika 31: Merjenje uspešnosti razširjenega modela konvolucijske nevronske mreže za
klasifikacijo delniških trendov iz finančnih poročil 10-Q z grafom negativne napovedne vrednosti

Slika 32: Merjenje uspešnosti razširjenega modela konvolucijske nevronske mreže za
klasifikacijo delniških trendov iz finančnih poročil 10-Q z ROC krivuljo
Na ta način dodatno potrdimo predstavljene rezultate osnovnega eksperimenta,
saj je iz ROC krivulje na Sliki 33 moč sklepati, da model z analiziranjem finančnih
poročil 10-Q napove smer dvodnevnih delniških donosov bolje od naključnega binarnega klasifikatorja.
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Slika 33: Merjenje uspešnosti alternativnega modela konvolucijske nevronske mreže
za klasifikacijo delniških trendov iz finančnih poročil 10-Q z ROC krivuljo
Povzetek
Rezultati predstavljenih eksperimentov so upoštevajoč v uvodu opisanih dejavnikov, ki zmanjšujejo pojasnjevalno moč vhodnih podatkov, ter predpostavk, s katerimi sploh pojasnimo smiselnost uporabe tovrstnega modela, razmeroma dobri. V
povsem teoretičnem okviru je investiranje na podlagi napovedi danega modela konvolucijske nevronske mreže na dolgi rok sicer lahko donosno, zaradi neprepričljivih
rezultatov pa je model v obstoječi obliki realno uporaben bolj kot razširitev modelov za napovedovanje delniških trendov, ki temeljijo izključno na kvantitativnih
indikatorjih. Možnosti izboljšave modela so povezane predvsem z izborom klasifikacije finančnih poročil za učenje. Najprimerneje bi bilo s statistično analizo izolirati
vpliv izdaje poročila na delniški donos ter z izračunanimi presežnimi donosi ugotoviti najboljšo obliko klasifikacije. Ena od rešitev je tudi odprava zamika med izdajo
poročila in začetkom merjenja odziva ter uporaba tržnih podatkov v realnem času.
Izmed vseh predlogov pa se zdi, da bi zaradi večje informativne vrednosti uspešnost
modela konvolucijske nevronske mreže za napovedovanje gibanja cen delnic znatno
izboljšali s tekstovnim rudarjenjem raznovrstnih finančnih novic.
6.4.3

Tekstovno rudarjenje finančnih poročil 8-K

Pri učenju in testiranju modela konvolucijske nevronske mreže za napovedovanje
delniških trendov iz medletnih finančnih poročil 8-K skoraj v celoti sledimo zgoraj
opisanim štirim korakom. Poročila 8-K so v splošnem precej krajša od četrtletnih
finančnih poročil 10-Q, zato v procesu priprave vhodnih podatkov izpustimo korak
povzemanja besedila. V izogib procesiranju predolgih finančnih poročil pa v programski s percentilom LU(=70) vseeno določimo zgornjo mejo dovoljene dolžine. Za
izvedbo eksperimenta uporabimo javno dostopno bazo finančnih poročil 8-K [35].
Ta vsebuje 115 tisoč finančnih zapisov izdanih med letoma 2002 in 2013 s strani
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1493 različnih delniških družb, ki kotirajo na ameriških borzah.
Rezultate obsežnega eksperimentalnega procesa povzamemo s prikazom delovanja ene same različice modela konvolucijske nevronske mreže za napovedovanje
delniških trendov iz finančnih poročil 8-K. Ti namreč navkljub pozitivnim ugotovitvam v [35], ki služi kot motivacija eksperimentom tega magistrskega dela, niso
najbolj optimistični. Model konvolucijske nevronske mreže v nobenem izmed poskusov ne uspe prepoznati vzorcev med vhodnimi finančnimi poročili ter odzivom
delnic na trgu. Vzorčni primer je model konvolucijske nevronske mreže, v katerem
finančna poročila skušamo povezati s klasifikacijami, ki so določene glede na delniški
donos na dan po izdaji posameznega poročila. Vsi ostali parametri v programski
kodi so razvidni iz sledečega klica funkcije:
Model(Delta=1,OpenPrice=True,NormReturn=False,RU=70,RL=30,LU=70,
NormReturn=True,Mode=nonstatic,FilterHs=[2,3,4,5],
HiddenUnits=[200,2],ConvNonLinear=relu,BatchSize=50,
NEpochs=25,DropoutRate=0.5,LrDecay=0.95,SqrNormLim=9)

Uspešnost modela konvolucijske nevronske mreže na uravnoteženi testni množici,
ki vsebuje 16276 pozitivnih ter 15969 negativnih finančnih poročil, predstavimo s
Slikami 34, 35 ter 36. Prav iz vseh treh grafičnih prikazov je razvidno, da učenje
modela konvolucijske nevronske mreže za napovedovanje smeri gibanja cen delnic na
dani podatkovni bazi ni uspešno. Grafa pozitivne in negativne napovedne vrednosti
ne naraščata z vse večjimi napovedanimi verjetnostmi pozitivnega odziva na trgu,
analiza z ROC krivuljo pa pokaže, da naučen klasifikator na testni množici generira
povsem naključne binarne signale.

Slika 34: Merjenje uspešnosti modela konvolucijske nevronske mreže za klasifikacijo
delniških trendov iz finančnih poročil 8-K z grafom pozitivne napovedne vrednosti
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Slika 35: Merjenje uspešnosti modela konvolucijske nevronske mreže za klasifikacijo
delniških trendov iz finančnih poročil 8-K z grafom negativne napovedne vrednosti

Slika 36: Merjenje uspešnosti privzetega modela konvolucijske nevronske mreže za
klasifikacijo delniških trendov iz finančnih poročil 8-K z ROC krivuljo
Povzetek
Različne rezultate uspešnosti pri napovedovanju gibanja cen delnic iz finančnih
poročil 8-K in 10-Q lahko pojasnimo z naslednjimi stiliziranimi dejstvi. Izdaje medletnih poročil 8-K za razliko od finančnih poročil 10-Q niso povezane s povečano
volatilnostjo cen ter aktivnostjo trgovanja, ki je značilno za zaključke četrtletnih obdobij, posledično pa so manj zanimiva za investitorje in imajo manjšo informativno
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vrednost. Poleg tega se zdi, da je klasifikacijski model za napovedovanje delniških
trendov iz finančnih poročil 8-K zelo občutljiv na zamik med dostopnostjo novih
tržnih informacij, ki jih delniške družbe sporočijo prek medijev, ter dejansko izdajo
poročila. Finančno poročilo 8-K je včasih namreč le uradno dokumentirano obvestilo o že znanih dogodkih, medtem ko izluščen del finančnega poročila 10-Q včasih
vsebuje tudi bolj zanimive in specifične informacije, kot so napovedi za prihodno
poslovanje ter komentar uprave podjetja.
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