
Cześć!



NLP
natural language processing



Sentiment Analysis



“Czas realizacji zamówienia zbyt długi. Niedbale 
spakowana przesyłka.”



“Czas realizacji zamówienia zbyt długi. Niedbale 
spakowana przesyłka.”

“Profesjonalna obsługa. Towar dotarł szybko i zgodnie 
z zamówieniem.”



Text Classification 







Jak komputer “rozumie” 
tekst?



Bag Of Words
Czyli metody zliczające













“Produkt mnie nie rozczarował i cieszę się z zakupu.”



“Produkt mnie nie rozczarował i cieszę się z zakupu.”

“Produkt mnie rozczarował i nie cieszę się z zakupu.”



Word embeddings







King – Man + Woman = ?



Language Model





Zdanie: Wczoraj byłem w kinie i 
obejrzałem film.

1. P(Wczoraj|<bos>)
2. P(Byłem|<bos> Wczoraj)
3. P(w|<bos> Wczoraj byłem)
4. P(kinie|<bos> Wczoraj byłem w)

…
 7.      P(film|<bos> Wczoraj byłem w 
kinie i obejrzałem)

<bos> - “begin of the sentence”



Zdanie: Wczoraj byłem w kinie i 
obejrzałem film.

1. P(Wczoraj|<bos>)
2. P(Byłem|<bos> Wczoraj)
3. P(w|<bos> Wczoraj byłem)
4. P(kinie|<bos> Wczoraj byłem w)

…
7. P(film|<bos> Wczoraj byłem w 
kinie i obejrzałem)

<bos> - “begin of the sentence”



Zdanie: Wczoraj byłem w kinie i 
obejrzałem film.

1. P(Wczoraj|<bos>)
2. P(Byłem|<bos> Wczoraj)
3. P(w|<bos> Wczoraj byłem)
4. P(kinie|<bos> Wczoraj byłem w)

…

<bos> - “begin of the sentence”

W - macierz zawierająca word 
embeddings. Wymiar VxN 
V - to liczba wszystkich słów których 
używamy
N - to wymiar wektora dla 1 słowa.



dsmodels.nlp.ipipan.waw.pl



Word Embeddings + LSTM:

github.com/Ermlab/pl-sentiment
-analysis



3-5 dni na CPU



½ dnia na GPU



Transfer Learning









Word embeddings
to też transfer learning



Word embeddings
to też transfer learning

ale da się to zrobić lepiej



“Całymi dniami gra na komputerze.”

“Ta gra bardzo mi się podoba.”



 Universal Language 
Model Fine-tuning









“Całymi dniami gra na komputerze.”

“Ta gra bardzo mi się podoba.”





Klasyfikacja recenzji filmów z IMDb:



Używając Tesla V100 (3$ / 1h):

2 dni na wytrenowanie 
podstawowego  language modelu

+

3 - 6h na finetuning



github.com/n-waves/poleval
2018



Protip: 
Szybciej = Taniej

V100 jest 5 x szybsza niż K80
a tylko 3 razy droższa 



BERT



LSTM -> Transformer



Sukces w Tłumaczeniu 
Maszynowym



LSTM



Attention Models



[European Economic Area] -> [zone e ́conomique europe ́en]



Tradycyjne Language Modele:



Tradycyjne Language Modele:

"the man went to a store"



Tradycyjne Language Modele:

"the man went to a store"

P(the | <s>)*P(man|<s> the)*P(went|<s> the man)*...



Tradycyjne Language Modele:

"the man went to a store"

P(the | <s>)*P(man|<s> the)*P(went|<s> the man)*...
+

P(store|</s>)*P(a|store </s>)*...



BERT:

Input:
the man [MASK1] to [MASK2] store

Label:
[MASK1] = went; [MASK2] = store



Input:
the man went to the store [SEP] he bought a gallon of milk

Label:
IsNext

Input:
the man went to the store [SEP] penguins are flightless birds

Label:
NotNext



16 x TPU V2



Koszt dzienny:
16 * 24h * 4.5$  = 1728 $



x 4 dni



6912 $



4 x GPU RTX 2080 Ti 



24000zł



34 dni



Open source multilingual 
BERT model

Na razie mały...



github.com/google-research/
bert/blob/master/multilingual

.md 



Tuning: ~pół dnia na Tesla V100
Koszt: ~150zł / 36$



OpenAI GPT-2







32 x TPU V3



Koszt dzienny:
32 * 24h * 8$ = 6144 $



x ???



Model nie został upubliczniony



Nie ma modelu w dla języka 
polskiego



XLNet



On nie był [Mask] [Mask] więc nie mógł wejść do [Mask]

On nie był dobrym człowiekiem więc nie mógł wejść do nieba.

On nie był jeszcze pełnoletni więc nie mógł wejść do klubu.



128 x TPU V3



Koszt dzienny:
128 * 24h * 8$ = 24576 $



x 2.5 dnia



61440 $



Dziękuję


