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INF	2820	V2016:	Innleveringsoppgave	5	
 Besvarelsene skal leveres i devilry innen fredag 12.5 kl 18.00 

 Det blir 5 sett med innleveringsoppgaver. Hvert sett gir inntil 20 poeng. Til sammen kan 
en få inntil 100 poeng. For å kunne gå opp til eksamen må du ha oppnådd minst 60 
poeng til sammen på de 5 settene. 

 For å oppnå poeng er det viktigere at du prøver å løse en oppgave enn at løsningen er 
helt riktig. Vektleggingen er slik sett annerledes enn på eksamen. 

 Innleveringsfrister utsettes kun i forbindelse med sykdom (ved egenmelding 
eller legeerklæring), og omlevering vil ikke være mulig  

 Vi går ut i fra at du har lest og er kjent med IFIs reglementet for obligatoriske 
oppgaver: http://www.mn.uio.no/ifi/studier/admin/obliger/index.html 
og også kjenner rutinene for behandling av fuskesaker 
http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/ 

 Dette er en individuell oppgave. Det skal ikke leveres felles besvarelser. 

 Du kan levere om igjen i Devilry inntil fristen, men inkluder i så fall alt du vil levere i 
den siste innleveringen.  

Oppgave	1	Oppvarming	(3	poeng)	
I dette oppgavesettet skal vi arbeide med tekstklassifisering med utgangspunkt i NLTK bokas 
eksempel med ''movie reviews'' i seksjon 1.3 i kapittel 6.Som en oppvarming skal du arbeide deg 
gjennom bokas eksempel.  
 
Som vi påpekte på forelesningen er det en feil i linja 

word_features = list(all_words)[:2000] 

Den skulle vært  
word_features = [w for (w,_) in all_words.most_common(2000)] 

Forskjellen mellom de to er at vi ønsker å ta med de mest frekvente ordene, mens den versjonen som 
står i  nettversjonen av boka tar 200 tilfeldige ord fra korpus. Kjør eksperimentet med begge 
versjonene av word_features(). 
 
Innlevering: Tallene du får for nøyaktighet (''accuracy'') med de to versjonene. 
 
Vi påpekte også at boka bryter en regel ved ikke å skille ut testkorpus før trekkene bestemmes. 
Gjennomfør nå eksperimentet med å først skille ut testkorpus og deretter bestemme trekkene fra det 
resterende treningskorpuset. Bruk versjonen med "all_words.most_common(2000)". Bruk 
samme dokumentsplitt som i forrige punkt. 
 
Innlevering: Kode og nøyaktighet (''accuracy'') med denne versjonen. 
 
Fikk du samme nøyaktighet som i forrige oppgave? Nå vil det ikke spille så stor rolle for resultatene 
om vi tar med ord fra testkorpus, siden vi ikke ser på hvilken klasse av dokumenter i testkorpus ordene 
kommer fra. Men likevel kan det være du får forskjellige tall med de to. På hvilket punkt i 
eksperimentet kan det spille en rolle? 
 
Innlevering: Svar på spørsmålet. 
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Tips:	Randomgenerator	
Før vi går videre, kan det være greit å kunne bruke følgende. Vi ønsker på den ene siden at 
inndelingen mellom test- og treningskorpus skal være mest mulig tilfeldig. På den andre siden ønsker 
vi å bruke samme inndeling i flere eksperiment og kunne reprodusere eksperimentene. Ved å bruke 
samme frø ("seed") for random-generatoren, kan vi oppnå å få samme resultat. F.eks. vil 
 

a = [i for i in range(10)] 

random.shuffle(a) 

 

gi forskjellig resultat hver gang vi kjører et program med disse linjene, mens  
 

a = [i for i in range(10)] 

random.seed(14) 

random.shuffle(a) 

 

vil gi samme resultat hver gang. Det kan fremdeles ses på som at random.shuffle() er tilfeldig, men at 
når vi først har gjort omstokking en gang, så fortsetter vi uten å stokke om flere ganger. 
 
I det følgende bruk random.seed() for å sikre at du får samme inndelinger. Som frø ("seed") kan du 
bruke fødselsdagen din, altså 3004 for 30.april og 105 for første mai, osv. 
 

Oppgave	2:	N‐fold	kryssvalidering	(4	poeng)	
Vi skal nå være litt mer systematiske i inndeling i utviklings- og testsett. Etter å ha brukt ditt "frø" og 
stokket dokumentene, legg til side de siste 200 dokumentene til et endelig testsett. Vi skal bruke de 
første 1800 til utviklingssett. Vi kunne delt disse videre i treningssett og i utviklingstestsett ("dev-test 
set").   Men siden utviklingssettet er så lite, vil vi bruke kryssvalidering for å få mer sikre tall for 
testing. 
 
Kjør nå en 10-fold kryssvalidering på utviklingssettet med de samme innstillingene som i oppgave 1. 
Finn nøyaktigheten for hver av de 10 testene, og regn ut gjennomsnittet av nøyaktighetene. Legg 
merke til hvor stor spredning det er mellom resultatene for de 10 forsøkene. 
 
Innlevering: Kode, de 10 tallene for nøyaktighet ("accuracy") og gjennomsnittet av dem. 
 

Oppgave	3:	Antall	trekk	("features")	(4	poeng)	
Boka har valgt å bruke de 2000 mest frekvente ordene. Vil vi få bedre resultat med flere trekk? Kan vi 
få like gode resultater med færre trekk? Gjenta nå eksperimentene fra oppgave 2 tre ganger: med 500, 
1000 og 5000 trekk i stedet for 2000. Bruk 10-fold kryssvalidering og samme inndeling som i del 2. 
Regn ut gjennomsnittet av nøyaktighetene for hvert valg av parametere (500, 1000, 5000). Sett opp de 
ti ulike oppdelingene av utviklingssettet og de 4 ulike valgene av parametere i en 10*4 tabell. Hva vil 
du konkludere fra eksperimentene? 
 
Innlevering: Kode, gjennomsnittsverdier, tabell, svar på spørsmål. 
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Oppgave	4:	Bruk	av	"sentiment"‐leksikon	som	trekk	(3	poeng)	
For å klassifisere "sentiments" (holdninger/ følelser) kan en bruke et såkalt "sentiment"-leksikon, 
oversikt over ord som er positivt ladet og ord som er negativt ladet. NLTK gir tilgang til Hu and Liu’s 
‘’opinion lexicon’’ med kommandoer som: 
 

from nltk.corpus import opinion_lexicon 

opinion_lexicon.words() 

opinion_lexicon.positive() 

opinion_lexicon.negative() 

 

Hvordan kan vi bruke dette? En mulighet er å bruke disse ordene som trekk. Hypotesen da er at det er 
mer utslagsgivende om et dokument inneholder ett av disse ordene enn et nøytralt ord, mens bruken av 
nøytrale ord - som er likelig fordelt mellom de to klassene – som trekk vil gjøre det vanskeligere å 
skille mellom klassene. 
 
Bruk nå opion_lexicon.words() som trekk i stedet for de meste frekvente ordene i korpus.  
Gjennomfør samme 10-fold kryssvalideringseksperiment som tidligere. Sammenlikn med resultatene 
fra oppgave 2 og oppgave 3. Hva ser du? 
 
Innlevering: Kode. De 10 resultatene for nøyaktighet og gjennomsnittet av dem. Svar på spørsmålet. 
 
Vi kan også tenke oss å bruke som trekk både ordene fra "sentiment"-leksikonet og de 2000 mest 
frekvente ordene. Prøv dette. Hva ser du? 
 
Innlevering: Kode. De 10 resultatene for nøyaktighet og gjennomsnittet av dem. Svar på spørsmålet. 
 

Oppgave	5:	Annen	bruk	av	"sentiment"‐leksikon	(2	poeng)	
Helst ville vi også utnytte at "sentiment"-leksikonet skiller mellom positivt ladete og negativt ladete 
ord. Vi forventer at et testdokument med mange ord fra den positive delen av "sentiment"-leksikonet 
har en større sjanse til å tilhøre klassen 'pos'. Det er mulig at dette ikke kommer klart nok frem ved 
bare å se på treningsdokumentene. Hvordan kan vi få gitt disse ordene ekstra vekt? Hvis vi kunne gått 
inn i læringsalgoritmen eller brukt en annen algoritme enn Naive Bayes ville dette kanskje vært mulig. 
Er det noen mulighet for å oppnå dette med de redskapene vi har? En mulighet kunne være å legge til 
noen pseudodokument: ett eller flere konstruerte dokumenter med ord fra opinion_lexicon.positive() 
som gis klassen 'pos' og tilsvarende for 'neg'.  Prøv dette sammen med opinion_lexicon.words() som 
trekk. Gir det bedre resultat? 
 
Innlevering: Kode og resultater av kjøring. Svar på spørsmål. 
  
Bonusoppgave (mulighet for ekstrapoeng for gode svar):  
Har du andre forslag til å bruke "sentiment"-leksikonet for å bedre resultatene? 
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Oppgave	6:	Testing	(4	poeng)	
Velg de innstillingene som du mener gir best resultat på grunnlag av eksperimentene dine i oppgavene 
2-5. Tren en klassifikator på hele utviklingssettet. Test den på testsettet du la til side i oppgave 2. Finn 
nøyaktighet ("accuracy"). Regn i tillegg ut presisjon, gjenfinning ("recall") og F-score for klassen 
'pos'. Gjør det samme for klassen 'neg' 
 
Innlevering: Tallene det spørres etter og forklaring på hvordan du fant presisjon, gjenfinning og F-
score. 
 
SLUTT 


