DERĠN ÖĞRENME YAKLAġIMI ĠLE

DUYGU DURUM ANALĠZĠ
(KERAS ile LSTM UYGULAMASI)
GĠRĠġ
Sözlük Tabanlı YaklaĢımlar
Sözlük tabanlı sistemlerde bir ön bilgi ve karar verme mekanizması olarak sözlük
eklenmektedir. Sözlüğün büyüklüğü duygu-durum analizi çalışmalarının
başarılarını etkilemekle birlikte, yük olarak sistemde bulunmaktadır. Daha
kapsamlı sözlüklerle daha başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.
Makine Öğrenmesi YaklaĢımı
Makine öğrenmesi yaklaşımlarını kullanan uygulamalarda eğitim ve test verileri
bulundurulmalıdır. Sistemin öğrenebilmesi için yeterli büyüklükte bir veri kümesi
etiketlenmiş olarak sağlanmalıdır. Bu tarz yaklaşımdaki en büyük sorun aşırı
öğrenme(overfitting) sonucu yeni verilere adaptasyonun zor olmasıdır.
Derin Öğrenme YaklaĢımı
Derin öğrenme yaklaşımları, ilk olarak görüntü üzerinde uygulamaya başlanmış,
son birkaç yıl içerisinde ise metin üzerinde başarılı olduğu anlaşılmıştır. Diğer
öğrenme metotlarına göre eğitim aşaması uzun sürse de, bulut ve GPU desteği
ile bu sorun aşılmış olup, özellikle Google ve Amazon tarafından sunulan bu
ortamlar ve geliştirici araçları ile hızlı bir şekilde eğitim aşaması
tamamlanabilmektedir. Bağımlı kütüphaneler de yeniden yüklenmeye gerek
kalmadan kullanılabilmektedir.
Sıralılık örüntüsü -Sequence pattern- içeren durumlarda LSTM daha başarılıdır.
Özellikle makine öğrenmesi algoritmalarının zorlandığı doğal dil uygulamalarında
derin öğrenme yaklaşımı ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.
Güçlü yanı olan nokta çarpımı ile hızlı türev almalar yapabilmesi ve veriyi güzel
tanıyabilmeye ek olarak, LSTM kapılar vasıtası ile gereksiz bilgiyi unutma; eski
bilgileri tutabilme(zaman faktörü) ve bilgiyi güncelleme özelliklerine sahiptir.

SONUÇLAR
Tweetler üzerinden eğitilen LSTM ağları ile % 84.78 başarı sağlanmıştır.
Veriseti olarak Amerika seçimlerinde twitterda #GOPDebates etiketli
tweetlerden oluşan 16649 satırlık CSV dosyası kullanılmıştır

DEMO
Aşağıdaki parametrelerle Amerikan seçimlerine ait twitter verileri ile ingilizce dili
üzerinde eğitilen LSTM ağları %84.78 başarı sağlamıştır:
Öğrenme katsayısı (learning rate) : 0.001
Maksimum özellik sayısı : 2000
Drop out : 0.2
Toplu iş boyutu (batch size) : 32
İnput boyutu (embedding dimension) : 128
Output boyutu (lstm output dimension) : 196

GELECEK ÇALIġMA

LSTM KAPILARI
LSTM ağlarının en önemli özellikleri:
Giriş Kapısı(tutulacak bilgilerin belirlenmesi)

Unutma Kapısı(gerekli olmayan bilgilerin silinmesi)

Çıkış Kapısı(başka üniteye girdi olarak veya çıktı olarak kullanım)

LSTM ağları ile konvolusyonel ağların hibrit sistem olarak tasarlanması ile %90
doğruluk oranları ile daha başarılı sonuçlar elde edilebilir.
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