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1Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye

{eyar,kozat}@ee.bilkent.edu.tr
2Türk Telekom Labs ve Tasarım, Teknoloji ve Toplum Programı, Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
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Özetçe —Serbestçe kelimelere dökülmüş metinden üretilen
yüksek boyutlu öznitelik vektörlerinin çevrimiçi işlenmesine uy-
gun son derece etkin boyut azaltıcı tekniklerin tanıtıldığı bu
bildiride tweetlerin çok sınıflı sınıflandırması incelenmektedir.
Gerçek hayat çalışması olarak, Türk dilindeki tweetler üzerinde
çalışılmaktadır. Ancak, kullanılan yöntemler bildiride açıklandığı
üzere geneldir ve diğer diller içinde kullanılabilir. Gerçek
hayat uygulaması üzerinde çalışıldığından ve tweetlerin serbestçe
yazılmış olmasından dolayı, metin düzeltme, düzgeleme ve kök
bulma algoritmaları uygulanır. Metin işleme ve sınıflandırma
duygu tanıması, reklam seçimi vb. gibi birçok uygulamada yüksek
derecede önemli olmasına rağmen çevrimiçi metin sınıflandırma
ve regresyon algoritmaları doğal metin girdilerini gösterimlemek
için yüksek boyutlu vektörlere olan ihtiyaçtan dolayı sınırlıdır.
Bu gibi kısıtlamaların üstesinden özellik vektörü özütlemesi
için hesaplama maliyetini ciddi ölçüde azaltan rasgeleleştirilmiş
izdüşümler ve parçalı doğrusal modelleri etkin bir biçimde
kullanılarak gelinebilir. Bu sayede, gerçek zamanlı çok sınıflı
tweet sınıflandırması ve regresyonu yapılabilir. Sonuçlar gerçek
bir hayat çalışmasından toplanan serbestçe yazılmış yani ifadeler,
kısaltılmış kelimeler, özel karakterler vb. ile ve düzensiz olan
tweetler kullanılarak gösterilmektedir. Özgün regresyon yön-
temleri ile iyi bilinen makine öğrenimi algoritmaları uygulanır
ve sınıflandırma ve regresyon performansında önemli değişiklik
olmadan hesaplama karmaşıklığın önemli ölçüde azaltıldığı gös-
terilir.

Anahtar Kelimeler—Doğal Dil İşleme, Metin Sınıflandırma,
Regresyon, Tweet Analizi, Büyük Veri, Sayısal Olarak Etkin.

Abstract—In this paper, we study multi-class classification
of tweets, where we introduce highly efficient dimensionality
reduction techniques suitable for online processing of high di-
mensional feature vectors generated from freely-worded text. As
for the real life case study, we work on tweets in the Turkish
language, however, our methods are generic and can be used
for other languages as clearly explained in the paper. Since
we work on a real life application and the tweets are freely
worded, we introduce text correction, normalization and root
finding algorithms. Although text processing and classification
are highly important due to many applications such as emotion
recognition, advertisement selection, etc., online classification and
regression algorithms over text are limited due to need for high

dimensional vectors to represent natural text inputs. We overcome
such limitations by showing that randomized projections and
piecewise linear models can be efficiently leveraged to significantly
reduce the computational cost for feature vector extraction from
the tweets. Hence, we can perform multi-class tweet classification
and regression in real time. We demonstrate our results over
tweets collected from a real life case study where the tweets
are freely-worded, e.g., with emoticons, shortened words, special
characters, etc., and are unstructured. We implement several well-
known machine learning algorithms as well as novel regression
methods and demonstrate that we can significantly reduce the
computational complexity with insignificant change in the classi-
fication and regression performance.

Keywords—Natural Language Processing, Text Classification,
Regression, Tweet Analysis, Big Data, Computationally Efficient.

I. GİRİŞ

İnternet teknolojilerindeki son gelişmelerden dolayı forum-
ların, köşe yazılarının, blogların ve sosyal medyanın katkısı ile
ulaşılabilen metin miktarı önemli ölçüde artmıştır. Şüphesiz
bu büyük verinin işlenmesi, bilgi elde edilmesi, sınıflandırma
ve regresyonun gerçekleştirilmesi ticari ürünlere veya sosyal
bilimlere katkı yapar. Doğal dil işleme üzerine veri maden-
ciliği kullanılarak yapılan çalışmalar vardır [1]. Ancak, metin
temelli analizin medyanın değişkenliği ve düzensizliğinden,
kullanıcıların paylaşma alışkanlıklarındaki hızlı değişkenlikten
ve işlenecek çok miktardaki veriden dolayı zorlayıcı olduğu
ortadadır. Metin işlemenin duygu tanıması, reklam seçimi vb.
gibi uygulamalardan dolayı yüksek derecede önemli olmasına
rağmen, doğal metin girdilerinin yüksek boyuttaki vektörler
ile gösterimlenme ihtiyacından dolayı çevrimiçi sınıflandırma
ve regresyon algoritmaları sınırlıdır. Özellikle, N-gram gibi
öznitelik vektörü olarak yaygın biçimde kullanılan gelişmiş
gösterimlerin hatasız sonuçlar için milyonlarca bileşen gerek-
tirmesi, onları gerçek zamanlı duygu sınıflandırması gibi metin
verisinin gerçek zamanlı işlenmesi için kullanışsız yapar. Bu
problem özellikle Türkçe, Fince ve Macarca gibi morfolojik
olarak eklemeli yapılı diller için daha da kötüleşir. Bu özel
diller sözcükleri genellikle tek kelimeden sonekler kullanarak
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türetir. Bu yüzden, kelime uzayının boyutları katlanarak artar.
Soneklerin aşırı kullanımı bu dilleri temel alan doğal dil
işlemeyi daha zor yapar.

Bu amaçla, bu bildiride eklemeli diller için de kullanıla-
bilen özgün ve etkili öznitelik bulma yöntemleri sunulur. Kul-
lanılan yöntemler İngilizce içinde direkt olarak uygulanabilir.
Ancak, yaklaşımın çok yönlülüğünü kanıtlamak için gerçek
hayat çalışması olarak Türkçe seçilmiştir. Serbestçe yazılan
metinden üretilen yüksek boyutlu öznitelik vektörlerinin
çevrimiçi olarak işlenebilmesine uygun yüksek derecede etkin
boyut azaltma tekniklerinin tanıtıldığı çalışmada tweetlerin çok
sınıflı sınıflandırması için çevrimiçi ve çevrimdışı algoritmalar
kullanılır. Gerçek hayat uygulaması üzerinde çalışıldığından
ve tweetlerin serbestçe yazılmasından dolayı metin düzeltme,
düzgeleme ve kök bulma bileşenleri ile bir önişleme düzeni
sunulur. Dikkate alınmalıdır ki bu bileşenler diğer diller için
de esastır. Ardından, makine öğrenimi algoritmaları ile etkin
bir şekilde işlenebilen öznitelik vektörlerini elde etmek için
yöntemler sunulur. Bu tweetlerden öznitelik vektörü bulma
için hesaplama maliyetini ciddi ölçüde azaltan rasgeleleştir-
ilmiş izdüşümler ve parçalı doğrusal modellerin etkin bir
biçimde kullanılabileceğini göstererek başarılır. Bu yüzden,
gerçek zamanlı çok sınıflı tweet sınıflandırması ve regresyonu
gerçekleştirilebilir. Kullanılan yöntemlerin metin sınıflandırma
hızını ana bileşen analizi gibi gelişmiş yöntemlere göre 102

kat hızlandırdığı gösterilir.

Bildiri şu şekilde organize edilmiştir: Bölüm 2’de problem
tanımı verilir. Bölüm 3’de toplanan veriden önişlemenin ardın-
dan oluşturulan vektör uzayı modeli kullanılarak elde edilen
yüksek boyutlu öznitelik vektörlerin çevrimiçi sınıflandırması
için yüksek derecede etkin boyut azaltma yöntemleri ve
parçalı doğrusal modeller sunulur. Bölüm 4’de sunulan algo-
ritmaların performansları izah edilmiştir. Bölüm 5’de bildiri
sonuçlandırılmıştır.

II. PROBLEM TANIMI

Bu bildiride, tweetlerin çok sınıflı sınıflandırması çalışıl-
maktadır. Tweet analizi için düzensiz ve serbestçe yazılmış
olan tweetlerden dolayı önişleme teknikleri sunulur. Ardından,
öznitelik vektörleri vektör uzayı modeli kullanılarak elde edilir.
Tweetlerden üretilen yüksek boyutlu öznitelik vektörlerinin
çevrimiçi işlenmesine uygun etkili boyut azaltma teknikleri
önerilir.

III. SINIFLANDIRMA VE REGRESYON

Bu kısımda, ilk olarak gerçek hayat çalışması ve veri
toplama prosedürü sunulur. Sonrasında, veri önişleme adımları
verilir. Önişlemenin ardından, öznitelik vektörleri oluşturulur
ve gerçek hayat senaryosunda sınıflandırma ve regresyon yön-
temleri gösterilir.

A. Veri Toplama

Veritabanı 10 Nisan 2013 ile 28 Mayıs 2013 arasında 168
farklı kullanıcıdan toplanan Türkçe 1440 tweetten oluşmak-
tadır. Tek bir kullanıcıdan en fazla 10 tweet vardır. İçerikleri
herhangi bir şey ile ilgili olabilen tweetler serbestçe yazılmıştır
ve düzensizdir. Tweetler 3 kategoriden birine dahildir: “Açık-
lama Yok(0)”, “Spesifik(1)” (tweet belirli bir kişi ya da bir
grup insan hakkında yargı içerir) ve “Genel(2)” (tweet belirli

bir insan olmaksızın diğerleri hakkında yargı içerir). Tweet-
ler manuel olarak insan kodlayıcılar tarafından Krippendorff
α = 0.7 güvenirliğinde etiketlenir.

B. Veri Önişleme

Türkçe, Fince ve Macarca gibi eklemeli morfolojik yapılı
diller tek bir kökten bile yapım ekleri kullanarak bir sürü
kelime elde edilmesini mümkün kılar [2]. Bu yüzden, farklı
kelimelerin birleşmesi ile oluşturulan kelime uzayının boyutu
bir hayli büyük olabilir. Dahası, tweetlerin serbestçe yazılmış
ve düzensiz olduğu ve her zaman doğru yazılmadığı gö-
zlemlenmektedir. Yukarıda bahsedilen sorunlardan dolayı aynı
kelime farklı formlarda ortaya çıkabilir. Bu yüzden, tweetleri
uygun olarak değerlendirebilmek adına birtakım veri önişleme
adımları uygulanır. Kullanılan yöntemler geneldir öyle ki her-
hangi bir dile uygulanabilir.

Bu amaçla, internet adresleri ve yer bilgileri ile bir-
likte tweetlerde yapılan atıflar kaldırılır. Başkasının paylaştığı
tweetleri tekrar paylaşan tweetlerde göz ardı edilir. Anlamsal
içerik bakımından önem taşımayan bir çok cümlede sık sık
karşılaşılan bazı yaygın kelimeler elenmektedir. Sayılar ve
uzunluğu 3 den az olan kelimelerde ayıklanır. Ardından, ilk
önce Türkçe olmayan karakterler ile yazılan kelimeleri ve
daha sonra yanlış yazılmış kelimeleri düzeltmek için metin
düzeltme uygulanır. Daha önce de bahsedildiği gibi, eklemeli
yapılı dillerde benzer anlama sahip olan kelimeler aynı köke
sahip olabilirler. Bu kelimeleri tek bir formda ifade edebilmek
için kökleri elde edilir. Bu işlemlerden sonra, tweetlerin son
hali elde edilir. İşlem hattı Şekil 1’de açıklanır.

weet
Form

Şekil 1: Tweetlerin işlenişi.

C. Vektör Uzayı Modeli

Veritabanındaki tweetleri gösterimlemek için vektör uzayı
modeli kullanılır. Tweet sınıflandırmada kelime dağarcığı veri
kümesinde kullanılan farklı kelimelerin birleşimidir ve vek-
tör uzayının boyutu kelime dağarcığının büyüklüğüne eşittir.
Tweetler N tane ardışık kelimeyi içeren bir gösterim yöntemi
olan N-gram cinsinden gösterilir [3]. Bu bildiride, tweetler tek
kelimeler kullanılarak gösterimlenir. N-gram gösteriminin bir
örneği Şekil 2’de verilir.

ak am

huzur

eski

mutlu

müzik

karde

Şekil 2: Tweetin tek kelimeler ile gösterimi.

Vektör uzayı modelinde, her tweet her bileşeni farklı bir
kelime ile bağlantılı olan bir vektör ile ifade edilir ve bu
bileşene bir ağırlık katsayısı atanır. Bu ağırlık katsayısı “TF-
IDF” ölçüsü kullanılarak hesaplanır [4]. “TF” terim sıklığı



anlamına gelir ve kelimenin tweet içindeki göreceli frekansı
olarak hesaplanır. “IDF” ters doküman sıklığı anlamına gelir
ve bir kelimenin diğer tweetler arasında az rastlanmasına göre
artar. “TF” ve “IDF” ölçüleri aşağıdaki gibi bulunur:

TF (f, t) =
f

t
, (1)

IDF (f, dt) = 1 +
log(|dt|)

|t|
, (2)

f güncel kelimeyi, t karşılık gelen tweeti ve dt tweet verita-
banını belirtir. Vektör uzayı modelinde bir kelimenin ağırlık
katsayısı olarak bu iki ölçünün çarpımı kullanılır

TF − IDF(f,t,dt) = TF (f, t) ∗ IDF (f, dt). (3)

Bu işlemlerin sonunda tweet veritabanındaki T =
{t1, t2, ..., tn} her bir tweet tt için d boyutlu bir öznitelik
vektörü tt = [w1, w2, ..., wd]

T elde edilir. Metin girdileri yük-
sek boyutlu vektörlerle gösterimlendiğinden bunları etkili bir
biçimde işlemek için düşük boyutlu vektörlerle gösterimlemek
için iki yöntem sunulur. Bunlar rasgele izdüşüm ve ana bileşen
analizidir.

Bu amaçla, rasgele izdüşüm verinin boyutunu azaltan basit
ve etkin bir yol olarak sunulur [5]. Asıl d boyutlu vektör
k × d boyutlu rasgele matris R ile çarpılarak k boyutlu
uzayda izdüşümü alınır. Bu rasgele matrisin R girdileri rasgele
olarak {−1, 1} kümesinden ya da standart olağan dağılım
örneklemlerinden seçilerek oluşturulur.

Ana bileşen analizi kullanılan bir diğer boyut azaltma
yöntemidir. Yüksek boyutlu öznitelik vektörleri düşük boyutlu
uzaya satırları ortak değişinti matrisinin en büyük k özdeğerine
karşılık gelen özvektörler olan k × d dönüşüm matrisi ile
çarpılarak eşlenir [5].

Yüksek boyuttan düşük boyuta olan öznitelik uzayı
dönüşümlerinin geçerliliği aşağıdaki önerme kullanılarak gös-
terilebilir.

Johnson Lindenstrauss önermesi: Herhangi bir 0 < ǫ <
1 ve herhangi bir tamsayı n için, k öyle bir pozitif tamsayı
olsun ki

k ≥ 4(ǫ2/2− ǫ3/3)−1 ln(n)

’deki herhangi bir noktalar kümesi V, ∀u, v için öyle bir
eşleme f : → vardır ki

(1− ǫ) ||u− v||2 ≤ ||u− v||2 ≤ (1 + ǫ) ||u− v||2 . (4)

Johnson Lindenstrauss önermesinin [6] sonucu kullanılarak
noktalar yüksek boyutlu uzaydan düşük boyutlu uzaya nokta-
lar arasındaki mesafeler yaklaşık olarak aynı kalacak şekilde
dönüştürülebilir [7].

D. Sınıflandırma

Otomatik tweet sınıflandırma tweetin ait olduğu kate-
goriyi belirleme işlemi olarak tanımlanır. Her wk’nın k.
terimin ağırlık katsayısı olduğu tweet tt’nin d boyutlu bir
tt = [w1, w2, ..., wd]

T vektör ile gösterimlendiği tweetleri
T = {t1, t2, ..., tn} içeren bir uzay ve belirli bir kategori
kümesi C = {c1, c2, ..., cC} vardır. Amaç tweetleri sınıfları
ile eşleştiren bir sınıflandırma fonksiyonu geliştirmektir.

Sınıflandırma iki parça halinde gerçekleştirilmektedir.
İlk kısımda mevcut tüm verinin kullanıldığı çevrimdışı
sınıflandırma gerçekleştirilir. İkinci kısımda ise tweetleri sıra
ile kullanan çevrimiçi sınıflandırma tanıtılır.

1) Çevrimdışı Sınıflandırma: Metin sınıflandırmada kul-
lanılan bir çok algoritma vardır [8]. Bu çalışmada, aşağıdaki
sınıflandırıcılar kullanılır:

• Destek Vektör Makineleri

• K En Yakın Komşu

• Karar Ağaçları

• Lojistik Regresyon

Bu kısımda, yukarıda verilen sınıflandırma algoritmaları 2
farklı boyut azaltma yöntemi ile birlikte kullanılır. Sonuçlar
sayısal sonuçlar kısmında verilir.

2) Çevrimiçi Sınıflandırma: Bu kısımda, öznitelik vek-
törleri ile kategoriler arasındaki ilişkiyi gösterimlemek için
parçalı doğrusal bir model kullanılır [9]. Bu parçalı doğrusal
model d boyutlu öznitelik vektörü uzayını ayırıcı fonksiyonlar
kullanarak bölerek oluşturulan ayrışık bölgelerde eğitilen ayrı
doğrusal modelleri birleştirerek oluşturulur. Kullanılan yak-
laşım her bir örnekte hem model hem de ayırıcı fonksiyon
parametlerinin güncellenmesi açısından uyarlanırdır. Diğer bir
deyişle, model parametleri ve ayırıcı fonksiyon parametleri son
regresyon hatasını enküçültmek için uyarlanır olarak eğitilir.
Tweetler sırası ile sınıflandırıldıkça uzay bölümlemesi verinin
yapısını daha iyi tanımlayacak ve parçalı doğrusal model
karşılık gelen sınıfı daha hatasız öngörecek şekilde hem model
hem de ayırıcı fonksiyon parametleri ayarlanır. Tatmin edici
sonuçlar elde etmek için parametre uyumlaması dikkatli bir
şekilde yapılmalıdır. Şekil 3 iki boyutlu öznitelik uzayının 4
ayrışık bölgeye örnek bir bölümlemesini gösterir.

Şekil 3: İki boyutlu öznitelik uzayının 4 ayrışık bölgeye
ayrılması.

IV. SAYISAL SONUÇLAR

Bu bölümde, önerilen algoritmaların performansları sayısal
örneklerle gösterilmektedir. Tek kelimeler için öznitelik vek-



törlerinin boyutu 2511 idir. Bu boyut farklı boyut azaltma
yöntemleri kullanılarak 125 ve 250’e düşürülür. Sınıflandırma
için parametreler 10-katlamalı çapraz sağlama kullanarak örgü
arama yöntemi ile eniyileştirilerek elde edilir.

Düşük boyutlu öznitelik vektörleri kullanarak elde edilen
doğruluk değerleri boyut azaltma kullanılmadan elde edilen
doğruluk değerlerinden benzer olarak küçüktür. Bu küçük
kayıp hesaplama karmaşıklığındaki kazançla gelir. Örneğin,
rasgele izdüşüm kullanan lojistik regresyon sınıflandırıcısı
standart lojistik regresyon sınıflandırıcısından en az 100 kat
daha fazla hızlı çalışır.

Tek kelimeler kullanarak elde edilen sonuçlar Tablo I’de
verilir. Tablo II sınıflandırma algoritmalarının hesaplama kar-
maşıklığının karşılaştırmasını gösterir [5], [10], [11].

❤
❤
❤
❤
❤

❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤❤

Boyut Azaltma Yöntemi

Sınıflandırıcı
DVM KEYK KA Loj. Reg.

Boyut Azaltma Yok 0.583 0.592 0.456 0.634
ABA125 0.572 0.567 0.527 0.597
ABA250 0.581 0.587 0.504 0.598
Rİ
−1,1125

0.571 0.558 0.491 0.466

Rİ
−1,1250

0.572 0.567 0.499 0.436

RİGauss125 0.568 0.569 0.486 0.486

RİGauss250 0.575 0.576 0.503 0.469

Tablo I: Farklı boyut azaltma yöntemleri ve tek kelimeler
kullanarak elde edilen doğruluk değerleri.

Algoritma Hesaplama Karmaşıklığı

DVM O
(

n3
)

DVM ve ABA O
(

n3
)

DVM ve Rİ O
(

n3
)

KEYK O (nd)
KEYK ve ABA O (nd)
KEYK ve Rİ O (nk)

KA O
(

dn2 log(n)
)

KA ve ABA O
(

kn2 log(n)
)

KA ve Rİ O
(

dn2 log(n)
)

Loj. Reg. O
(

nd2
)

Loj. Reg. ve ABA O
(

nk2
)

+ O (nd)

Loj. Reg. ve Rİ O
(

nk2
)

Tablo II: Sınıflandırma algoritmalarının hesaplama karmaşık-
lığı. Tabloda n eğitme verilerinin sayısını, d asıl boyutu, k
azaltılmış boyutu belirtir.

Çevrimiçi sınıflandırma için, sırası ile 1, 2 ve 4 ayrışık böl-
geye ayrılan çevrimiçi algoritmanın performansı kesik Volterra
süzgecininkine göre gösterilir [12]. Şekil 4 her biri için 10 den-
eme üzerinden ortalama alınarak elde edilen zamanla biriken
regresyon hatalarını verir. Ayrışık bölgelerin sayısı arttıkça hata
değeri azalır ve 4 ayrışık bölgeli algoritmanın performansı
Volterra süzgecinin performansı ile kıyaslanabilir.

V. SONUÇ

Tweetlerin serbestçe yazılmış olmasından dolayı önişleme
yöntemlerinin sunulduğu bu çalışmada tweetlerin çok sınıflı
sınıflandırılması incelenir. Vektör uzayı modeli kullanarak
tweetlerden öznitelik vektörleri elde edilir. Metin girdileri

(n)
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Şekil 4: Düzgelenmiş Biriken Hata Performansı.

yüksek boyutlu vektörler ile gösterimlendiğinden yüksek dere-
cede etkin boyut azaltma teknikleri kullanılır. Hesaplama kar-
maşıklığının sınıflandırma performansında önemli bir değişik-
lik olmadan azaltıldığı gösterilir. Ayrıca tweetlerin çevrimiçi
işlenmesine uygun parçalı doğrusal modeller sunulur. Bunların
performansları zamanla biriken regresyon hatası kullanarak
gösterilir.
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