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ОПРЕДЕЛЯНЕ ТЕМАТИЧНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА 

ДОКУМЕНТА 

 

ХИПОТЕЗА НА МОДЕЛА 
 

 В процеса на разработка са използвани следните допускания: 

 Разпределението на текстовете в базата данни (bag of documents) не е определящо. 

 Разпределението (последователността ) на думите в конкретен текст (bag of words) е 

без значение . 

 Ако бъде извадена от контекста на текста всяка една дума, независимо от формата на 

представяне, може да има само едно смислово значение. 

 Думите, които се срещат във всички текстове, без значение кава е тяхната тематика, 

нямат отношение към определянето на категориите, към които може да бъде 

причислен един текст. 

 

ИЗБОР НА МЕТОД 

 

МЕТОДИ ОТ ПЪРВО ПОКОЛЕНИЕ 

 

Векторен модел (Vector Space Model, VMS; 1996-1997 год). 

 

Моделът, известен още като Topic Detection and Tracking (TDT), се базира на извличане на 

събития от информационния поток. Използва се обща за всички документи колекция от 

векторното пространство, в която на всяка дума е присвоена теглови коефициент, в 

съответствие с избрана теглова функция. Използва булеви тегла, TF-TDF, позиционен анализ 

(анализира куъде в текста се среща конкретна дума) и пр.. 

 

Латентно-семантичен анализ (Latent Semantic Analysis, патентован през 1988 година) 

 

Моделът използва латентно-семантично индексиране (Latent Semantic Indexing - LSI).  

Използва bag of documents и баг оф вордс, като информацията се представя в цифрови 

матрици, при които редовете са конкретна дума, а колоните са документите, където се среща. 

 

 Пример: 

  

 Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 

Isotopes 0 1 1 0 

bionics 1 0 0 0 

atmosfere 1 0 0 1 

crocodile 0 0 0 1 
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Основен недостатък на LSA е снижаването на  производителността при увеличаване обема на 

входните данни тъй като методът ползва SVD (разлагане по сингулярни стойности). 

Горното твърдение  може лесно да се провери, поради факта, че скоростта на извършваните 

изчислителни процеси е от порядъка на  , където: 

 

 
 

е сумата от броя на текстовете (броят на документите) и броят на думите, а  – 

размерността на факторното пространство. 

 

 

МЕТОДИ ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ 

 

Вероятностно моделиране 

 

Вероятностно тематичното моделиране е набор от алгоритми, позволяващи анализ на 

думите в документа и извличане на всички категории (тематични групи), към които 

документа може да бъде причислен. 

 

При този подход се използват следните хипотези: 

 

 Всяка дума е свързана с конкретна тема . 

 Всеки текстови документ може да бъде представен като множество тройки , 

избрани случайно и независимо от дискретно разпределение , зададено в 

рамките на крайно множество , за което текстовете  и думите , 

са явни (т.е. ние разполагаме с тях и за нас са видими), а темата  е неизвестна и 

предстои да бъде определена. 

 В сила е хипотеза за условна независимост: . 

 В сила е твърдението, че всеки текст и всяка дума  са свързани с малък набор от 

теми, в резултат на което голяма част от вероятностите  и  клонят към нула. 

 

За всеки един документ е определено разпределение на използваните в 

текста думи по теми. В резултат на това вероятността конкретен текст да бъде причислен към 

конкретна тема (т.е. думите в текста да могат да бъдат асоциирани с конкретна тема) се 

задава със зависимостта: 

 

 
 

Вероятностните модели са генеративни (пораждащи), т.е. те могат да бъдат използвани 

за генерация на текстове (заглавия, кратки анотации , описание на изображения и др.). 
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Основната цел на тематическото моделиране обаче е не генерацията, а извличането на 

темите, към, които може да бъде причислен един текст. Тази задача е известна като обратна 

генерация и е свързана с възстановяване на разпределението на изходните данни. 

 

 

Вероятностно латентно-семантичен анализ 

 

Вероятностно латентно-семантичен анализ или индексиране (Probilistic Latent Semantic 

Analysis PLSA) е предложен за първи път от Томас Хофман (Hofman Tomas. Probabilistic latent 

semantic indexing // In Proc. Of the SIGIR’99 – P50-57). 

Mетодът се основава на прилагането на аспектен модел (aspect model), който свързва 

скритите (латентните) променливи на текста  с всяка една от 

наблюдаваните променливи, а именно дума или тема. Задачата е да се извлекат всички (или 

по-голяма част) от латентните (скритите) променливи. По този начин може да бъде установена 

принадлежността на всеки един от разглежданите документи към повече от една конкретна 

тема, което се явява и главната разлика между този подход и изложените преди това. 

Определянето на броя на латентните променливи, с помощта на метода PLSA ни 

позволява да определим следните величини: 

 

  – вероятността наблюдаваната дума да бъде открита в случайно избран текст, от 

наличната база данни. 

 – вероятността най-силно обвързаният с конкретният фактор текст   да бъде 

. 

 – вероятността, че за конкретния фактор   най-силно свързаната дума ще 

бъде  . 

 

Използвайки гореизложеното може да формираме вероятностният модел на изграждане на 

текста: 

 

 Случайно се избира текст  с вероятност    . 

 Избира се случайна тема   с вероятност . 

 Избира се случайна дума  с вероятност . 

 

В резултат на тези действия получаваме двойка , като пренебрегваме (забравяме) . 

От тук съвместният вероятностен модел се определя от зависимоста: 

 

 
 

От където: 
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Важно е да се отбележи, че вероятностният модел “текст-дума”  може да бъде записан 

по три напълно ексвивалентни начина: 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг1. Графично представяне на PLSA 

 

   

 

 

   


