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Περίληψη  
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται το πρόβληµα της αυτόµατης κατάταξης 

κειµένων σε δύο κατηγορίες (αρνητική ή θετική) µε βάση τη συνολική άποψη που αυτά 

εκφράζουν πάνω σε ένα θέµα. Η προσέγγιση του προβλήµατος στηρίζεται στη χρήση του 

αλγόριθµου ταξινόµησης SVM (Support Vector Machines), ο οποίος σύµφωνα µε τα 

συµπεράσµατα προηγούµενων εργασιών έχει καλές επιδόσεις στο συγκεκριµένο πρόβληµα. Η 

εργασία µελετά διάφορους τρόπους εκµάθησης του ταξινοµητή SVM µε την εξαγωγή χρήσιµων 

όρων από το σώµα των κειµένων. Προκειµένου να προσδιοριστούν τα κατάλληλα 

χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν την άποψη που διατυπώνει ένα κείµενο, δοκιµάστηκαν 

διάφορες µορφές αναπαράστασης των λέξεων και διερευνήθηκε η επίδραση των όρων άρνησης 

στην µεταβολή του προσανατολισµού της εκφραζόµενης άποψης. Πέραν των όρων που 

εξάγονται από τα κείµενα, επιχειρήθηκε να ενταχθούν στον ταξινοµητή και πληροφορίες που 

παρέχονται από εξωγενείς πηγές. Στο πλαίσιο αυτό έγινε χρήση λεξικών που περιλαµβάνουν 

λέξεις µε έντονη υποκειµενική χροιά, για τις οποίες γνωρίζουµε εκ των προτέρων αν είναι θετικές 

ή αρνητικές. Επιπλέον, δοκιµάστηκε ο συνδυασµός ενός µέτρου προσανατολισµού της άποψης 

λέξεων και εκφράσεων, που βασίζεται στην παραδοχή ότι οι λέξεις µε κοινό προσανατολισµό 

άποψης τείνουν να εµφανίζονται κοντά η µία στην άλλη. Το µέτρο αυτό µπορεί να υπολογιστεί 

µε την υποβολή κατάλληλων ερωτήσεων σε µια µηχανή αναζήτησης. Ταξινοµητές που 

βασίζονται στις επιπλέον αυτές πληροφορίες µπορούν να συνδυαστούν µε ταξινοµητές που 

βασίζονται αποκλειστικά σε όρους των κειµένων µέσω ενός τελικού µεταταξινοµητή. Επίσης, 

προκειµένου να γίνει διάκριση µεταξύ της υποκειµενικής και της αντικειµενικής πληροφορίας 

που περιέχεται στα κείµενα, εφαρµόστηκε ένας ταξινοµητής υποκειµενικότητας σε επίπεδο 

προτάσεων, µε στόχο την αποµάκρυνση των προτάσεων που περιγράφουν αντικειµενικά 

γεγονότα χωρίς να εκφράζουν κάποια προσωπική θέση. 

 Οι µέθοδοι που αναπτύχθηκαν επικεντρώνονται στην ταξινόµηση εκτεταµένων και καλά 

δοµηµένων κειµένων, όπως οι κριτικές ταινιών, αλλά δοκιµάστηκαν και σε µικρής έκτασης 

αποσπάσµατα καθώς και σε επίπεδο προτάσεων. Στην περίπτωση των κειµένων η απόδοση των 

ταξινοµητών ήταν ικανοποιητική, αν και κατώτερη της απόδοσης που παρουσιάζουν ανάλογες 

µέθοδοι στον τοµέα της θεµατικής κατηγοριοποίησης κειµένων. Η ένταξη επιπλέον πληροφορίας 

από κάποιο λεξικό υποκειµενικότητας ή από το διαδίκτυο µέσω της χρήσης ενός µεταταξινοµητή 

φάνηκε ότι µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση της ορθότητας της κατηγοριοποίησης. Η σύνθεση 

των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από διαφορετικούς ταξινοµητές σε έναν τελικό 

µεταταξινοµητή  προσφέρει τη δυνατότητα για την αξιοποίηση ποικιλίας χαρακτηριστικών και το 



 

 

συνδυασµό διαφορετικών προσεγγίσεων. Από τα πειράµατα φάνηκε ότι οι µέθοδοι που 

χρησιµοποιήθηκαν για την κατηγοριοποίηση κειµένου δεν αποδίδουν καλά στην περίπτωση 

µικρής έκτασης αποσπασµάτων και προτάσεων, η ταξινόµηση των οποίων απαιτεί  πιο 

εξειδικευµένες µεθόδους. 

 
 
Λέξεις Κλειδιά: Μηχανική Μάθηση, Αυτόµατη Κατηγοριοποίηση Κειµένου, Κατηγοριοποίηση 

Βασισµένη στην Άποψη, προσανατολισµός άποψης 



 

 

 

Abstract 
 

In this dissertation we consider the problem of automatically classifying documents into two 

categories (positive or negative) according to the overall sentiment they express. Our approach is 

based on the classification algorithm SVM (Support Vector Machines), that has been shown to be 

highly effective at sentiment classification.  We focus on the extraction of useful terms from the 

text, which are used to learn the SVM classifier. In order to identify the appropriate features that 

configure the text sentiment, we used several representations and investigated the effect of 

negation on the modification of sentiment orientation. Besides the terms extracted from the text, 

we looked at incorporating in the classifier information drawn from exogenous sources. In that 

context we used dictionaries that include words with profound subjective dimension, whose 

positive or negative polarity is known in advance. A sentiment orientation measure was also used, 

based on the hypothesis that words with similar orientation tend to appear near each other. This 

measure is calculated by issuing suitable queries to a search engine. Classifiers relying on that 

kind of extra information can be combined with classifiers using only text terms through a meta-

classifier. Moreover, a sentence-level subjectivity classifier was employed, aiming at the 

distinction between objective and subjective information contained in text and the removal of 

factual sentences, which do not demonstrate any private position.  

The methods we employed focus on classification of long, well-structured texts, like movie 

reviews, yet they were also tested in short abstracts as well as in sentence-level. The effectiveness 

of the classifiers at the text-level was satisfactory, though inferior of the results attained by 

similar methods in the case of topic-categorization. The incorporation of extra information drawn 

from a subjectivity dictionary or from the web through a meta-classifier proved to contribute to 

the improvement of accuracy. The composition of results that come from different classifiers 

within a meta-classifier offers great potential for exploiting diverse features and approaches. The 

experimental results showed that the methods we developed for classifying text do not perform 

well in the case of short abstracts and sentences, whose effective classification demands more 

subtle techniques. 

 
 

Keywords: Machine Learning, Automated Text Categorization, Sentiment Classification, 

sentiment orientation 
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1   

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η αλµατώδης ανάπτυξη της πληροφορικής έχει διευρύνει σε σηµαντικό 

βαθµό τον όγκο και τη διακίνηση πληροφορίας, η οποία καθίσταται προσβάσιµη σε ολοένα 

και µεγαλύτερο αριθµό χρηστών. Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα διακινούµενων δεδοµένων σε 

ηλεκτρονική µορφή, ο χρήστης συχνά δυσκολεύεται να εντοπίσει και να αντλήσει την 

πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Αναδεικνύεται εποµένως το αίτηµα ανάπτυξης κατάλληλων 

τεχνικών που θα διευκολύνουν την προσπέλαση και τη διαχείριση της διαθέσιµης 

πληροφορίας ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών. Το αίτηµα αυτό επιχειρεί να 

ικανοποιήσει και ο κλάδος της Αυτόµατης Κατηγοριοποίησης Κειµένου ΑΚΚ (Automated Text 

Categorization), δηλαδή της αυτόµατης κατάταξης κειµένων γραµµένων σε φυσική γλώσσα 

σε ένα σύνολο προκαθορισµένων κατηγοριών. Οι κατηγορίες αυτές µπορεί να είναι θεµατικές 

(π.χ. µουσική, οικονοµία), να βασίζονται σε άλλα κριτήρια συνάφειας όπως π.χ. διάκριση 

ανεπιθύµητων µηνυµάτων ή ιστοσελίδων πορνογραφικού περιεχοµένου, να αφορούν το στυλ 

γραφής (τεχνοτροπία), την διάθεση του συγγραφέα (π.χ. χαρούµενη, εριστική) ή την άποψη 

που εκφράζει το κείµενο πάνω σε κάποιο θέµα. 

H Κατηγοριοποίηση Βασισµένη στην Άποψη ΚΒΑ (Sentiment Classification) είναι µια 

υποκατηγορία της ΑΚΚ που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών τα τελευταία 

χρόνια. Η ΚΒΑ συναντάται επίσης στη βιβλιογραφία και ως εξόρυξη γνώµης (opinion 

mining). Η αγγλική λέξη sentiment δηλώνει στην προκειµένη περίπτωση τις αντιλήψεις του 

συγγραφέα, τη γνώµη του πάνω σε ένα ζήτηµα, σε αντιδιαστολή µε την λέξη emotion που 

εκφράζει το συναίσθηµα. Η κατηγοριοποίηση µε βάση τα συναισθήµατα (emotions, affect) 
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και τη διάθεση (mood) που εκφράζει ένα κείµενο δεν αποτελεί άµεσο αντικείµενο της ΚΒΑ, 

αν και οι δύο αυτές υποκατηγορίες της ΑΚΚ διαπλέκονται, καθώς η συναισθηµατική 

κατάσταση του φορέα µιας άποψης και ο τόνος του (φιλικός, ερωτικός, εριστικός) 

αντικατοπτρίζονται συνήθως και στην άποψη που εκφράζει. Γενικά, τόσο η άποψη όσο και το 

συναίσθηµα αναφέρονται στην µετασηµασιολογική διάσταση του κειµένου, στην 

υποκειµενική (subjective) ή προσωπική (private) πλευρά του. 

1.1 Αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης κειµένων µε βάση τη 

συνολική άποψη που αυτά απηχούν, εφαρµόζοντας τεχνικές Μηχανικής Μάθησης. Θεωρούµε 

το πρόβληµα δύο κατηγοριών, όπου τα κείµενα χαρακτηρίζονται είτε ως θετικά είτε ως 

αρνητικά. Ο αλγόριθµος στον οποίο στηρίζονται οι µέθοδοι που αναπτύξαµε είναι ο SVM, ο 

οποίος εκπαιδεύεται κατ’ αρχήν µε βάση λεκτικούς όρους που εξάγονται από τα κείµενα µε 

τη βοήθεια του εργαλείου επεξεργασίας φυσικής γλώσσας “Ellogon” (διαθέσιµου στη 

διεύθυνση www.ellogon.org). ∆ιερευνάται η επίδραση διάφορων παραγόντων, όπως η 

µείωση διαστασιµότητας και οι διάφοροι τρόποι αναπαράστασης. Επίσης επιχειρείται να 

ληφθεί υπόψη η επενέργεια των όρων άρνησης, που µπορούν να αντιστρέψουν τον 

προσανατολισµό των λέξεων. Επειδή στα κείµενα περιλαµβάνεται εκτός από την έκφραση 

προσωπικών θέσεων και εκτιµήσεων και περιγραφική πληροφορία, η οποία δεν συµµετέχει 

στη διαµόρφωση της εκφραζόµενης άποψης, είναι χρήσιµο να γίνει διάκριση µεταξύ της 

υποκειµενικής και της αντικειµενικής πληροφορίας. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται ένας 

ταξινοµητής  προτάσεων, που κατατάσσει τις προτάσεις σε υποκειµενικές και αντικειµενικές, 

µε απώτερο στόχο ο συµπερασµός της άποψης να γίνει µόνο µε βάση τις υποκειµενικές 

προτάσεις. 

Επιπλέον, επιχειρείται να αξιοποιηθεί ενδεχόµενη εκ των προτέρων γνώση που µπορεί να 

είναι διαθέσιµη για τον προσανατολισµό ορισµένων λέξεων ή φράσεων. Για το σκοπό αυτό  

χρησιµοποιούνται λεξικά υποκειµενικότητας, τα οποία περιλαµβάνουν λέξεις µε έντονο 

αρνητικό ή θετικό σηµασιολογικό περιεχόµενο. Πληροφορία για τον προσανατολισµό των 

όρων των κειµένων µπορεί να αντληθεί επίσης από το διαδίκτυο, µέσω της υποβολής 

κατάλληλων ερωτήσεων σε µια µηχανή αναζήτησης και του υπολογισµού ενός µέτρου 

προσανατολισµού. Οι πληροφορίες που προέρχονται από το λεξικό θετικών και αρνητικών 

λέξεων ή από το µέτρο προσανατολισµού θα πρέπει να συνδυαστούν µε κατάλληλο τρόπο µε 

τις µεθόδους που βασίζονται αποκλειστικά στους όρους των κειµένων. Για το σκοπό αυτό 

αναπτύσσεται ένας µεταταξινοµητής, ο οποίος συνθέτει τα αποτελέσµατα που προκύπτουν 

από ταξινοµητές που στηρίζονται σε διαφορετικές πηγές πληροφορίας . 
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1.2 ∆ιάρθρωση της διπλωµατικής εργασίας 

Το υπόλοιπο της εργασίας οργανώνεται ως εξής: Στο κεφάλαιο 2 παρατίθεται το απαραίτητο 

θεωρητικό υπόβαθρο, όπου αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της Μηχανικής Μάθησης και 

περιγράφεται το πρόβληµα της κατάταξης κειµένου και ιδιαίτερα το πρόβληµα της κατάταξης 

µε βάση την άποψη. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι εργασίες που ασχολούνται µε 

διάφορες πλευρές του πεδίου της κατηγοριοποίησης µε βάση την άποψη και στο κεφάλαιο 4  

παρουσιάζονται αναλυτικά οι µέθοδοι που αναπτύξαµε. Το κεφάλαιο 5 ασχολείται µε την 

πειραµατική αξιολόγηση των παραπάνω µεθόδων. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 καταγράφονται τα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εργασία αυτή και προτείνονται κάποιες µελλοντικές 

κατευθύνσεις. 
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2   

Υπόβαθρο 

2.1 Μηχανική Μάθηση 

Η Mηχανική Μάθηση (Machine Learning) είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της Τεχνητής 

Νοηµοσύνης, καθώς η ικανότητα µάθησης αποτελεί το βασικότερο χαρακτηριστικό µιας 

οντότητας που θεωρείται «νοήµων» µε την ευρύτερη έννοια του όρου. Αντλεί γνώση από 

διάφορα επιστηµονικά πεδία και κυρίως από τη στατιστική, τη θεωρία πληροφορίας και τη 

γνωστική επιστήµη (cognitive science). Ένα σύστηµα Μηχανικής Μάθησης βελτιώνεται 

αυτόµατα µε την απόκτηση εµπειρίας, προσαρµόζοντας κατάλληλα τη λειτουργία του σε 

αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Η κατασκευή βέβαια µιας 

µηχανής µε γενικευµένη δυνατότητα µάθησης αποτελεί για την ώρα ουτοπία, αλλά έχουν 

αναπτυχθεί πολλοί αλγόριθµοι που ακολουθούν διάφορες στρατηγικές µάθησης µε 

αξιοσηµείωτες επιδόσεις σε επιµέρους προβλήµατα. Οι αλγόριθµοι Μηχανικής Μάθησης 

χρησιµοποιούνται σε πληθώρα επιστηµονικών και εµπορικών εφαρµογών. Καθοριστική είναι 

η συµβολή τους στους κλάδους της Εξόρυξης Γνώσης από ∆εδοµένα (Data Mining), της  

Αναγνώρισης Οµιλίας (Speech Recognition) και της Αυτόµατης Κατηγοριοποίησης 

Κειµένου, µε την οποία θα ασχοληθούµε. 
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2.1.1 Βασικές Έννοιες 

Η έννοια της µάθησης συνδέεται µε την ικανότητα ενός προγράµµατος να βελτιώνει µε την 

επανάληψη και την πρόσκτηση επιπλέον γνώσης την απόδοσή του. Πιο αυστηρά, λέµε ότι 

ένα πρόγραµµα µαθαίνει από την υπάρχουσα εµπειρία Ε αναφορικά µε κάποια εργασία Τ που 

πρέπει να επιτελέσει και µε κάποιο µέτρο απόδοσης Ρ, όταν η απόδοσή του στην εργασία Τ, 

όπως µετριέται από το Ρ, βελτιώνεται από την εµπειρία Ε. Παίρνοντας ως παράδειγµα το 

πρόβληµα της κατηγοριοποίησης κειµένου µε βάση την άποψη, η εργασία του προγράµµατος 

Τ είναι να κατατάξει τα κείµενα ανάλογα µε την άποψη που εκφράζουν. Ως µέτρο 

αξιολόγησης P µπορεί να θεωρηθεί το ποσοστό των κειµένων που ταξινοµούνται σωστά. Η 

εµπειρία Ε είναι ένα εκ των προτέρων ταξινοµηµένο σώµα κειµένων.  

Το πρώτο στάδιο της σχεδίασης ενός συστήµατος Μηχανικής Μάθησης συνίσταται στον 

προσδιορισµό των παραδειγµάτων εκπαίδευσης (training examples) από τα οποία θα 

αντλήσει ο αλγόριθµος τη γνώση που χρειάζεται. Η επιλογή των παραδειγµάτων εκπαίδευσης 

έχει καθοριστική επίδραση στην απόδοση του συστήµατος. Η βασική αρχή στην οποία 

στηρίζεται η θεωρία της Μηχανικής Μάθησης είναι ότι η κατανοµή των παραδειγµάτων 

εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι όµοια µε την αντίστοιχη κατανοµή των µελλοντικών, 

άγνωστων παραδειγµάτων ελέγχου (test examples) που θα χρησιµοποιηθούν κατά την 

αξιολόγηση της απόδοσης. Ο τρόπος αναπαράστασης των παραδειγµάτων παίζει επίσης 

σηµαντικό ρόλο. Μια από τις πλέον συνήθεις µορφές αναπαράστασης είναι η διανυσµατική, 

σύµφωνα µε την οποία κάθε παράδειγµα εκπαίδευσης αποτελείται από ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών (attributes ή features), µετρήσιµων δηλαδή ποσοτήτων που έχουν επιλεγεί 

µε τέτοιο τρόπο από τα δεδοµένα εκπαίδευσης, ώστε το σύστηµα Μηχανικής Μάθησης να 

µπορέσει να εκµαιεύσει από τις τιµές τους τη γνώση που χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο, 

έχοντας επιλέξει n χαρακτηριστικά, απεικονίζουµε το χώρο του προβλήµατος σε έναν n-

διάστατο χώρο, αντιστοιχίζοντας κάθε παράδειγµα εκπαίδευσης σε ένα διάνυσµα n 

διαστάσεων. Η επιλογή των χαρακτηριστικών που θα συστήσουν τα παραδείγµατα 

εκπαίδευσης πρέπει να γίνει µε τέτοιον τρόπο, ώστε τα παραδείγµατα εκπαίδευσης να 

διαχωρίζονται σε όσο το δυνατόν πιο διακριτές και αποµακρυσµένες µεταξύ τους κατηγορίες.  

Το επόµενο στάδιο περιλαµβάνει την εκµάθηση της συνάρτησης στόχου (target function) ή 

έννοιας-στόχου (target concept) c, π.χ. της κατηγορίας στην οποία ανήκει κάποιο κείµενο. Ο 

χώρος των αντικειµένων πάνω στα οποία ορίζεται η έννοια-στόχος, στο παράδειγµά µας το 

σύνολο των κειµένων, αποτελεί το χώρο στιγµιοτύπων (instances) Χ.  Στην περίπτωση που η 

συνάρτηση-στόχος είναι δυαδική ( { }: 0,1c X → ), τα στιγµιότυπα x X∈  που ανήκουν στη 

έννοια-στόχο (c(x)=1) λέγονται θετικά, ενώ στην αντίθετη περίπτωση (c(x)=0) αρνητικά. 

Αναφερόµενοι πάλι στο παράδειγµά µας, αν θεωρήσουµε ότι υπάρχουν δύο µόνο κατηγορίες 
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κειµένου, η Κ1 και η Κ2, µπορούµε να θεωρήσουµε θετικά τα κείµενα που ανήκουν στην 

κατηγορία Κ1 και αρνητικά τα υπόλοιπα (που θα ανήκουν στην Κ2). Έτσι, η εµπειρία που 

χρησιµοποιείται για τη µάθηση της έννοιας-στόχου είναι ένα σύνολο S από παραδείγµατα 

εκπαίδευσης, δηλαδή ένα σύνολο από στιγµιότυπα µαζί µε την τιµή της έννοιας-στόχου c(x). 

Το σύνολο αυτό λέγεται δείγµα εκπαίδευσης (training sample). Σκοπός του συστήµατος  

Μηχανικής Μάθησης είναι η προσέγγιση της έννοιας-στόχου από ένα σύνολο πιθανών 

λύσεων, που λέγονται υποθέσεις, έχοντας ως µόνη διαθέσιµη πληροφορία το πεπερασµένο 

δείγµα εκπαίδευσης S. Πρόκειται εποµένως για µία διαδικασία επαγωγικού συλλογισµού 

(inductive reasoning), δηλαδή συµπερασµού µίας γενικότερης έννοιας από την ειδικότερη 

έννοια που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο δείγµα. Επειδή η διαδικασία που ακολουθείται είναι 

επαγωγική, ένας αλγόριθµος επαγωγικής µάθησης µπορεί στην καλύτερη περίπτωση να 

εγγυηθεί ότι η υπόθεση που επέλεξε  είναι ακριβής για τα δεδοµένα εκπαίδευσης.  Σε αυτό το 

ζήτηµα αναφέρεται η θεµελιώδης παραδοχή της επαγωγικής µάθησης:  

Αξίωµα: Οποιαδήποτε υπόθεση που έχει βρεθεί ότι προσεγγίζει καλά την έννοια-στόχο σε 

ένα επαρκώς µεγάλο σύνολο παραδειγµάτων εκπαίδευσης, θα την προσεγγίζει καλά και σε 

άγνωστα στιγµιότυπα. 

Η ικανότητα γενίκευσης (generalization ability) από τα συγκεκριµένα παραδείγµατα 

εκπαίδευσης στην εκτίµηση της συνάρτησης-στόχου που θα καλύπτει όσο το δυνατόν 

καλύτερα και µελλοντικά παραδείγµατα είναι πολύ σηµαντική. Προκειµένου να µπορέσει 

ένας αλγόριθµος µάθησης να κατατάξει άγνωστα στιγµιότυπα µε κάποια λογική βάση, πρέπει 

να έχουν γίνει εκ των προτέρων κάποιες παραδοχές ως προς τη φύση της έννοιας-στόχου. Με 

αυτό τον τρόπο περιορίζεται ο χώρος των υποθέσεων στον οποίο αναζητείται η έννοια-

στόχος και δίνεται µια λογική κατεύθυνση στην απαραίτητη γενίκευση πέρα από τα 

παραδείγµατα εκπαίδευσης, έτσι ώστε να συναχθεί η έννοια-στόχος. Οι παραδοχές αυτές 

είναι γενικά διαφορετικές για κάθε αλγόριθµο µάθησης και δεν είναι απαραίτητο να 

γνωρίζουµε αν όντως ισχύουν. Το σύνολο των παραδοχών για κάποιο αλγόριθµο καλείται 

επαγωγική προδιάθεση (inductive bias) του αλγορίθµου. Ένας πιο τυπικός ορισµός είναι ο 

εξής: 

Ορισµός: Έστω αλγόριθµος L, ένα σύνολο στιγµιοτύπων Χ, µια οποιαδήποτε έννοια-στόχος 

c που ορίζεται στο Χ  και { }, ( )CD x c x=  ένα οποιοδήποτε σύνολο παραδειγµάτων της  c. 

Έστω L(xi, CD ) η τιµή της κατάταξης που ανατίθεται από τον L  σε κάθε στιγµιότυπο ix  µετά 

από την εκπαίδευση στα δεδοµένα CD . H επαγωγική προδιάθεση ενός αλγορίθµου L είναι 

οποιοδήποτε ελάχιστο σύνολο παραδοχών B, τέτοιο ώστε για κάθε έννοια-στόχο c και 

αντίστοιχα παραδείγµατα εκπαίδευσης CD  

( )( )[i C ix X B D x∀ ∈ ∧ ∧ ⊢ ( ), ]i CL x D  
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Το σύµβολο ⊢  δηλώνει ότι το αποτέλεσµα της κατάταξης L(xi, CD ) προκύπτει παραγωγικά 

(deductively) από το αριστερό µέρος της σχέσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 

ισοδυναµία µιας διαδικασίας επαγωγικής µάθησης µε µία παραγωγική διαδικασία, δηλαδή µε 

µια διαδικασία που µε τυπικά ορθό τρόπο συµπεραίνει ειδικότερες έννοιες από γενικότερες. 

Μία γενική αρχή που κατά πολλούς επιστήµονες πρέπει να διέπει τις παραδοχές που 

συνιστούν την επαγωγική προδιάθεση είναι το λεγόµενο ξυράφι του Occam (Occam’s razor), 

που πρωτοδιατυπώθηκε τον 14ο αιώνα και από τότε έχει γίνει αντικείµενο έντονων 

αντιπαραθέσεων στην επιστηµονική κοινότητα. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή,  πρέπει να 

προτιµάται η απλούστερη δυνατή υπόθεση που ταιριάζει στα δεδοµένα του προβλήµατος. Η 

προτίµηση της απλούστερης λύσης δικαιολογείται από την παρατήρηση ότι οι πολύπλοκες 

αναπαραστάσεις και λύσεις αποτυγχάνουν στη διαδικασία της γενίκευσης.  

2.1.2 Ο αλγόριθµος SVM 

Η Μηχανή ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης (Support Vector Machine) αποτελεί συγγενή των 

νευρωνικών δικτύων. Αντιµετωπίζει το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης επιλέγοντας έναν 

µικρό αριθµό στιγµιοτύπων εκπαίδευσης από κάθε κλάση, τα διανύσµατα υποστήριξης 

(support vectors), που συνορεύουν στο χώρο του προβλήµατος µε στιγµιότυπα άλλων 

κλάσεων. Με βάση τα επιλεγµένα αυτά διανύσµατα κατασκευάζει ένα υπερεπίπεδο Ν 

διαστάσεων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος διαχωρισµός των στιγµιοτύπων 

εκπαίδευσης. Στην απλή περίπτωση των 2 διαστάσεων ο αλγόριθµος θα προσπαθήσει να βρει 

το βέλτιστο υπερεπίπεδο µίας διάστασης, δηλαδή µία γραµµή.  

Τα συστήµατα ταξινόµησης που βασίζονται στον αλγόριθµο αυτό αποτελούν σήµερα µια από 

τις δηµοφιλέστερες προσεγγίσεις στο χώρο της κατηγοριοποίησης κειµένου λόγω της 

αποτελεσµατικότητας και της ταχύτητας που επιδεικνύουν καθώς και της δυνατότητας 

χειρισµού χώρων µεγάλης διάστασης. Προσφέρονται ιδιαίτερα για την επίλυση προβληµάτων 

µάθησης που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από γραµµικά µοντέλα, καθώς µπορούν να 

παράγουν µη γραµµικές επιφάνειες απόφασης. Ένα ακόµα πλεονέκτηµα των SVM είναι η 

ικανότητά τους να χειρίζονται πολύ µεγάλους χώρους χαρακτηριστικών. Επίσης, 

αξιοσηµείωτη είναι η ανεκτικότητα που παρουσιάζουν όσον αφορά στο πλήθος των 

στιγµιοτύπων εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όταν αυτό διαφέρει µεταξύ των δύο κλάσεων, καθώς τα 

SVM δεν επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν το σφάλµα των δεδοµένων εκπαίδευσης, αλλά να 

τα διαχωρίσουν αποτελεσµατικά σε ένα χώρο µεγάλης διάστασης. Στη συνέχεια θα 

αναπτύξουµε τα βασικά σηµεία της θεωρίας των γραµµικών SVM στην περίπτωση ενός 

προβλήµατος ταξινόµησης δύο κλάσεων. 
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Υιοθετώντας το µοντέλο της διανυσµατικής αναπαράστασης του χώρου του προβλήµατος, 

θεωρούµε ένα σύνολο l  παρατηρήσεων. Κάθε µία από τις παρατηρήσεις αποτελείται από ένα 

ζεύγος: ένα διάνυσµα ,   1,...∈ =nx R i li  και µία τιµή { }-1,1∈yi που αντιστοιχεί στην κλάση 

στην οποία ανήκει το i-οστό στιγµιότυπο. Υποθέτουµε ότι υπάρχει ένα υπερεπίπεδο Η το 

οποίο διαχωρίζει τα αρνητικά από τα θετικά στιγµιότυπα. Τα διανύσµατα x  που βρίσκονται 

στο υπερεπίπεδο ικανοποιούν την εξίσωση 0w x b⋅ + = , όπου w το κανονικό διάνυσµα του 

Η, ⋅ το σύµβολο του εσωτερικού γινοµένου, wb  η κατακόρυφη απόσταση της αρχής του 

συστήµατος συντεταγµένων από το H και w  η Ευκλείδεια νόρµα του w . Έστω d+  ( d− ) η 

κοντινότερη απόσταση του υπερεπιπέδου από το πλησιέστερο θετικό (αρνητικό) στιγµιότυπο. 

Ορίζουµε το περιθώριο (margin) ενός υπερεπιπέδου ως + −+d d .  

Στην απλή περίπτωση των γραµµικά διαχωρίσιµων κλάσεων ο αλγόριθµος ψάχνει να βρει το 

διαχωρίζον υπερεπίπεδο µε το µεγαλύτερο περιθώριο. Έστω ότι όλα τα στιγµιότυπα 

εκπαίδευσης ικανοποιούν τους παρακάτω περιορισµούς: 

 1iw x b⋅ + ≥ , αν yi = 1           (2.1) 

 1iw x b⋅ + ≤ − , αν yi = -1 (2.2)  

οι οποίοι εκφράζονται ισοδύναµα ως εξής: 
 

 ( ) 1 0i iy w x b⋅ + − ≥  (2.3) 
 

 

Θεωρούµε λοιπόν τα διανύσµατα εκπαίδευσης που ικανοποιούν την ισότητα της σχέσης 

(2.1). Αυτά θα βρίσκονται στο υπερεπίπεδο Η1: 1w x b⋅ + = , µε w  το κανονικό του 

διάνυσµα και µε wb−1  την κατακόρυφη απόσταση της αρχής του συστήµατος 

συντεταγµένων από το Η1.  Οµοίως, τα σηµεία που ικανοποιούν την ισότητα της (2.2) θα 

βρίσκονται στο υπερεπίπεδο Η2: 1w x b⋅ + = − , µε w  το κανονικό του διάνυσµα και µε 

wb−−1  την κατακόρυφη απόσταση της αρχής του συστήµατος συντεταγµένων από το 

Η2.  Εποµένως ισχύει 1d d w+ −= =  και το περιθώριο είναι 2 w . Επισηµαίνεται ότι τα 

Η1 και Η2 είναι παράλληλα (έχουν το ίδιο κανονικό διάνυσµα) και ότι δεν υπάρχουν 

διανύσµατα εκπαίδευσης που να βρίσκονται µεταξύ τους. Μπορούµε εποµένως να βρούµε το 

ζεύγος των υπερεπιπέδων που δίνουν το µέγιστο περιθώριο ελαχιστοποιώντας το 
2w , υπό 

τους περιορισµούς που θέτει η (2.3). Τα στιγµιότυπα εκπαίδευσης που ικανοποιούν την 

εξίσωση (2.3), δηλαδή εκείνα που βρίσκονται πάνω σε κάποιο από τα υπερεπίπεδα H1,  H2 

και που καθορίζουν τη µορφή της λύσης, ονοµάζονται διανύσµατα εκπαίδευσης (support 
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vectors). Η µορφή της λύσης στην περίπτωση των γραµµικά διαχωρίσιµων κλάσεων φαίνεται 

στο Σχήµα 2.1. 

 

 

Σχήµα 2.1 Γραµµικά διαχωρίζοντα υπερεπίπεδα. Ο συµβολισµός <w,x> δηλώνει το εσωτερικό 
γινόµενο διανυσµάτων, όπου w,x διανύσµατα [Sch06]. 

  

Αποδεικνύεται ([Vap95], [Bur98]) ότι η ελαχιστοποίηση της νόρµας του διανύσµατος w  

επιτυγχάνεται µεγιστοποιώντας την Lagrangian: 

 ( )1
2D i i j i j i j

i i j
L a a a x x y y= − ⋅∑ ∑∑  (2.4) 

 

όπου 0,   1,...,a i li =≥  θετικοί πολλαπλασιαστές Lagrange που πληρούν τον περιορισµό 

0a yi ii
=∑  (δυαδικό πρόβληµα Wolfe).  Η λύση δίνεται από την σχέση: 

                                                      i i i
i

w a y x=∑                                          (2.5)  

Τα σηµεία για τα οποία ισχύει  αυστηρά 0ai >  είναι τα διανύσµατα υποστήριξης . 

Έχοντας υπολογίσει τα διανύσµατα υποστήριξης κατά την εκπαίδευση του αλγορίθµου, έστω 

r στον αριθµό, η ταξινόµηση ενός άγνωστου στιγµιοτύπου x  συνίσταται στον υπολογισµό 

του προσήµου της συνάρτησης απόφασης (decision function): 
                                                      

( )f x w x b= ⋅ +  (2.6)                 

Στις περιπτώσεις όπου η υπόθεση της γραµµικής διαχωρισιµότητας των κλάσεων δεν ισχύει, 

πρέπει να αναθεωρήσουµε την αυστηρότητα της απαίτησης για τέλειο διαχωρισµό των 
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κατηγοριών επιτρέποντας τη λανθασµένη κατηγοριοποίηση κάποιων στιγµιοτύπων 

εκπαίδευσης, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.2. 

 

Σχήµα 2.2 Μη γραµµικά διαχωρίσιµες κατηγορίες. Χρησιµοποιούµε γραµµικό διαχωρισµό, αλλά 

επιτρέπουµε τη λανθασµένη ταξινόµηση κάποιων στιγµιοτύπων εκπαίδευσης (www.dtreg.com). 

 

 Προκειµένου να χαλαρώσουµε τους περιορισµούς (2.1) και (2.2) εισάγουµε τις θετικές 

µεταβλητές ,  1,...,ξ i li =  ώστε οι περιορισµοί να λάβουν τη µορφή: 

1  για y 1i
1  για y 1i

0 

x w b ξi i
x w b ξi i
ξ ii

+ ≥ + − = +

+ ≤ − + = −

≥ ∀

⋅

⋅  (2.7) 

Η λύση ανάγεται και πάλι στη µεγιστοποίηση της Lagrangian (2.4) υπό τους περιορισµούς 

0a yi ii
=∑   και  0 a Ci≤ ≤  ,όπου C µια παράµετρος κόστους που καθορίζει την ισορροπία 

ανάµεσα στην ανοχή λανθασµένης κατηγοριοποίησης των στιγµιοτύπων εκπαίδευσης και της 

απαίτησης αυστηρού περιθωρίου. Η λύση δίνεται από την 
1

SN

i i i
i

w a y x
=

=∑ , όπου NS ο αριθµός 

των διανυσµάτων υποστήριξης. Η µόνη διαφορά από την περίπτωση της γραµµικής 

διαχωρισιµότητας είναι ότι τα ai έχουν τώρα ως άνω όριο τη C . 

Η επιλογή της C  στην περίπτωση που δεν ισχύει η γραµµική διαχωρισιµότητα είναι 

καθοριστικής σηµασίας, καθώς όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή της, τόσο πιο αυστηρό είναι το 

επαγόµενο µοντέλο στον προσδιορισµό ενός υπερεπιπέδου ικανού να διαχωρίσει σωστά την 

πλειοψηφία των διανυσµάτων εκπαίδευσης. Μεγάλες τιµές της C σε συνδυασµό και µε άλλες 
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παραµέτρους µπορεί να προκαλέσουν το φαινόµενο του υπερταιριάσµατος (overfitting), µε 

αποτέλεσµα να µην µπορεί να γίνει καλή γενίκευση του µοντέλου όταν συµπεριληφθούν νέα 

δεδοµένα. Αντίθετα πολύ µικρές τιµές της C θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε υποταίριασµα 

(underfitting), όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.3 Επισηµαίνεται πάντως ότι οι ταξινοµητές SVM 

προσβάλλονται σπάνια από το φαινόµενο του υπερταιριάσµατος, µια ιδιότητα που αποτελεί 

ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατά τους. 

 

Σχήµα 2.3 Περιπτώσεις υπερ-, υποταιριάσµατος και η µέση λύση (www.dtreg.com). 

 

Οι παραπάνω µέθοδοι µπορούν να γενικευτούν και για την περίπτωση που η συνάρτηση 

απόφασης δεν είναι γραµµική ως προς τα δεδοµένα εκπαίδευσης, µετασχηµατίζοντας το χώρο 

του προβλήµατος σε έναν άλλο χώρο, µεγαλύτερης ή και άπειρης διάστασης και ανάγοντας 

τη µη γραµµική επιφάνεια διάκρισης του αρχικού χώρου σε γραµµική. Η περίπτωση των µη 

γραµµικών SVMs δεν θα περιγραφεί εδώ (περισσότερες πληροφορίες στο [Bur98]), καθώς 

στην κατηγοριοποίηση κειµένων αποδεικνύεται πειραµατικά ότι η συνάρτηση διάκρισης του 

χώρου είναι γραµµική. 

2.2 Το εργαλείο επεξεργασίας φυσικής γλώσσας Ellogon 

Η πλατφόρµα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας “Ellogon” αναπτύχθηκε από το εργαστήριο 

SKEL του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος» µε σκοπό να διευκολύνει τη διαδικασία ανάπτυξης και 

διανοµής γλωσσολογικών πληροφοριών και εργαλείων. Παρέχει το περιβάλλον για την 

διαχείριση, αποθήκευση και ανταλλαγή δεδοµένων κειµένου καθώς και για την ενσωµάτωση 

και την επικοινωνία εξωτερικών εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.  Το “Ellogon” 
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µπορεί να υποστηρίξει και γλώσσες εκτός της αγγλικής και διαθέτει ένα πλούσιο και 

εύχρηστο γραφικό περιβάλλον, µέσω του οποίου ο χρήστης µπορεί εύκολα να 

χρησιµοποιήσει τα υπάρχοντα ενσωµατωµένα γλωσσολογικά εργαλεία αλλά και να αναπτύξει 

καινούργια, ανάλογα µε τις ανάγκες του. 

Τα τρία κύρια υποσυστήµατα που συνθέτουν την πλατφόρµα του “Ellogon” φαίνονται στο 

Σχήµα 2.4. 

 

Σχήµα 2.4 Η αρχιτεκτονική δοµή του Ellogon [APK02]. 

 

Ο ∆ιαχειριστής Συλλογών και Εγγράφων CDM (Collection and Document Manager) υλοποιεί 

όλες τις βασικές λειτουργίες του “Ellogon”. Είναι υπεύθυνος για τις διαδικασίες της 

αποθήκευσης των δεδοµένων κειµένου και της σχετιζόµενης µε αυτά γλωσσολογικής 

πληροφορίας. Επίσης παρέχει ένα καλά ορισµένο προγραµµατιστικό περιβάλλον που µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για την ανάκτηση ή την τροποποίηση των αποθηκευµένων πληροφοριών. 

Το σύστηµα των συνιστωσών (components) γλωσσολογικής επεξεργασίας περιλαµβάνει 

εξωτερικά, ενσωµατωµένα γλωσσολογικά εργαλεία, τα οποία φορτώνονται στο χρόνο 

εκτέλεσης. Το Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη GUI (Graphical User Interface) παρουσιάζει 

όλες τις δυνατότητες που παρέχει ο CDM και το σύστηµα γλωσσολογικών εργαλείων και 

µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί στις ανάγκες του χρήστη.  

Η κύρια δοµή για την αποθήκευση δεδοµένων στο “Ellogon” είναι η συλλογή (collection), η 

οποία είναι ένα σύνολο από έγγραφα (documents). Αρχικά το έγγραφο αποτελείται από απλό 

κείµενο, αλλά στη συνέχεια, αφού αναλυθεί γλωσσολογικά, εµπλουτίζεται µε γλωσσολογικές 

πληροφορίες οι οποίες έχουν τη µορφή επισηµειώσεων (annotations) και ιδιοτήτων 

(attributes). To βασικό δοµικό στοιχείο που αναλαµβάνει την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης 

εργασίας ονοµάζεται µονάδα (module). Οι µονάδες δε µεταβάλλουν τα δεδοµένα κειµένου 
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ενός εγγράφου, αλλά µπορούν να προσθέσουν, να τροποποιήσουν, να διαγράψουν ή να 

αντικαταστήσουν τις γλωσσολογικές πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. Κάθε µονάδα 

συνοδεύεται από ένα σύνολο µε προσυνθήκες (pre-conditions) και από ένα σύνολο µε 

µετασυνθήκες (post-conditions). Οι προσυνθήκες δηλώνουν τις γλωσσολογικές πληροφορίες 

που πρέπει να υπάρχουν σε ένα κείµενο πριν την εφαρµογή µιας µονάδας σε αυτό, ενώ οι 

µετασυνθήκες δηλώνουν τις πληροφορίες που θα προστεθούν στο κείµενο µετά την 

επεξεργασία που θα υποστεί από τη συγκεκριµένη µονάδα. Οι επιµέρους µονάδες µπορούν να 

συνεργαστούν µεταξύ τους εντασσόµενες σε ένα σύστηµα (system), όπου εκτελούνται 

σειριακά έτσι ώστε να τηρούνται οι περιορισµοί που θέτουν οι προσυνθήκες και οι 

µετασυνθήκες.  

2.3 Αυτόµατη Κατηγοριοποίηση Κειµένου 

2.3.1 Γενικά 

Η ΑΚΚ µπορεί να οριστεί ως η διαδικασία ανάθεσης µιας τιµής 0 ή 1 σε κάθε πεδίο aij του 

πίνακα απόφασης: 

 

 D1 … dj … dn 

c1 a11 ... A1j … a1n 

… … … … … … 

ci ai1 … aij … ain 

… … … … … … 
cm am1 … amj … amn 

Πίνακας 2.1 Πίνακας Απόφασης 

      

όπου: C = {c1, c2, …, cm} ένα σύνολο m προκαθορισµένων κατηγοριών και D = {d1, d2, …, 

dn} το σύνολο των προς κατηγοριοποίηση εγγράφων. Η τιµή 1 ενός πεδίου aij δηλώνει την 

απόφαση να καταταχθεί το κείµενο dj στην κατηγορία ci, ενώ η τιµή 0 να µην καταταχθεί 

στην κατηγορία ci. Πιο τυπικά, σκοπός είναι η προσέγγιση της άγνωστης συνάρτησης 

{ }: 0,1f D C× → , η οποία αντιστοιχίζει τα έγγραφα στις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν, 

µέσω της συνάρτησης { }' : 0,1f D C× → , η οποία καλείται ταξινοµητής ή υπόθεση, έτσι 

ώστε οι f  και 'f να συµπίπτουν (coincide) όσο το δυνατό περισσότερο, µε βάση κάποια 

µέτρα αξιολόγησης του βαθµού σύµπτωσης, δηλ. της  αποτελεσµατικότητας (effectiveness) 

του αλγόριθµου (βλ. ενότητα 5.2). 
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Η ταξινόµηση βασίζεται γενικά στη σηµασιολογία (semantics) των κειµένων και όχι σε 

διαθέσιµα µεταδεδοµένα. Αυτό σηµαίνει ότι η απόφαση του ταξινοµητή στηρίζεται στην 

ενδογενή γνώση των κειµένων, δηλαδή αυτή που µπορεί να εξαχθεί από το περιεχόµενό τους, 

χωρίς τη χρήση γνώσης που µπορεί να παράσχει µια εξωτερική πηγή. ∆εδοµένου ότι η 

σηµασιολογία ενός κειµένου είναι µια ενδογενώς υποκειµενική έννοια, η συνάφεια ενός 

κειµένου µε µια κατηγορία δεν µπορεί να καθοριστεί µονοσήµαντα. ∆εν είναι άλλωστε 

σπάνια η περίπτωση διαφωνίας µεταξύ δύο ανθρώπων που καλούνται να κατατάξουν ένα 

κείµενο σε µια κατηγορία, π.χ. να αποφασίσουν κατά πόσο ένα άρθρο για την ελληνική 

συµµετοχή στη Eurovision ανήκει στην κατηγορία Μουσική, Εθνικά Θέµατα ή σε καµία από 

τις δύο. 

Το πρόβληµα της ΑΚΚ µπορεί να προσεγγιστεί είτε µε τεχνικές που βασίζονται στη γνώση 

(knowledge-based) είτε µε τεχνικές Μηχανικής Μάθησης. Στην πρώτη περίπτωση σκοπός 

είναι η ανάπτυξη ενός έµπειρου προγράµµατος που συνίσταται από ένα σύνολο κανόνων της 

µορφής if <DNF Boolean formula> then <category> που έχουν οριστεί µε το χέρι από 

ειδικούς. Οι αλγόριθµοι Μηχανικής Μάθησης αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της ΑΚΚ 

αναπτύσσοντας έναν ταξινοµητή που µαθαίνει από τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου 

κειµένων που έχουν κατηγοριοποιηθεί από κάποιον ειδικό (το σώµα εκπαίδευσης). 

Ακολουθώντας µια επαγωγική διαδικασία, όπως περιγράψαµε στην ενότητα 2.1.1, ο 

ταξινοµητής αποφασίζει την κατηγορία στην οποία πρέπει να ανήκει ένα νέο κείµενο από το 

σώµα ελέγχου. Η προσέγγιση της Μηχανικής Μάθησης πλεονεκτεί έναντι των συστηµάτων 

γνώσης, καθώς όταν αλλάζει το σύνολο των κατηγοριών ή όταν το σύστηµα εφαρµόζεται σε 

έναν διαφορετικό τοµέα το µόνο που χρειάζεται είναι η επανεκπαίδευση του ταξινοµητή µε 

βάση τα νέα δεδοµένα, χωρίς να απαιτείται η εµπλοκή των ειδικών για την επαναδιατύπωση 

των κανόνων. Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις η εύρεση δεδοµένων εκπαίδευσης δεν είναι 

εύκολη υπόθεση.  

Για να µπορέσει να επεξεργαστεί ο ταξινοµητής τα κείµενα, που τυπικά είναι µια ακολουθία 

από χαρακτήρες, θα πρέπει αυτά να αναπαρασταθούν σε κατάλληλη µορφή. Η διαδικασία 

αυτή λέγεται ευρετηριοποίηση (indexing procedure). Καθοριστική σηµασία στην επιλογή του 

τρόπου αναπαράστασης ενός σώµατος κειµένων έχουν τα λεκτικά δοµικά στοιχεία από τα 

οποία συντίθενται - πρόβληµα της λεκτικής σηµασιολογίας (lexical semantics), καθώς και οι 

συντακτικοί κανόνες βάσει των οποίων τα παραπάνω στοιχεία συνδυάζονται για το 

σχηµατισµό ολοκληρωµένων νοηµατικών ενοτήτων – πρόβληµα της συνθετικής 

σηµασιολογίας (compositional semantics). Η πιο συνήθης αναπαράσταση είναι η 

διανυσµατική (βλ. και ενότητα 2.1.1). Βάσει αυτής το κείµενο-στιγµιότυπο αναπαρίσταται ως 

ένα διάνυσµα n ζυγισµένων χαρακτηριστικών, κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε κάποιον 

όρο του κειµένου, που συνήθως είναι µια λέξη ή φράση και ο οποίος θεωρείται σηµαντικός 
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για το συγκεκριµένο πρόβληµα κατηγοριοποίησης. Η τιµή καθενός από τα χαρακτηριστικά, 

δηλαδή το βάρος του (weight), παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο. 

Η ΑΚΚ έχει πολλές χρήσιµες εφαρµογές  στα συστήµατα ανάκτησης πληροφορίας 

(information retrieval) µε την ευρετηριοποίηση εγγράφων µε βάση κάποιο ελεγχόµενο 

λεξικό, στο φιλτράρισµα εγγράφων (π.χ. διαφηµιστικών ηλεκτρονικών µηνυµάτων), στην 

επίλυση προβληµάτων που απασχολούν τον τοµέα της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας όπως 

η αποσαφήνιση λέξεων (Word Sense Disambiguation), στην ταυτοποίηση του συγγραφέα 

ενός κειµένου µε βάση προηγούµενα κείµενα ενός συνόλου συγγραφέων κ.ά.  

2.3.2 Κατηγοριοποίηση Κειµένου µε βάση την άποψη 

Σκοπός της ΚΒΑ  είναι ο χαρακτηρισµός ενός κειµένου ανάλογα µε την άποψη που εκφράζει 

πάνω σε ένα θέµα. Καθώς ο όρος άποψη είναι δύσκολο να οριστεί µεθοδολογικά, θα 

θεωρήσουµε την άποψη σαν µια τετράδα (Θέµα, Φορέας, Ισχυρισµός, Θέση), σύµφωνα µε 

την οποία ο Φορέας πιστεύει έναν Ισχυρισµό για κάποιο Θέµα και συχνά συσχετίζει µια 

Θέση ή στάση µε αυτό που πιστεύει [KH04]. Για παράδειγµα οι απόψεις «Πιστεύω ότι η γη 

είναι επίπεδη» και  «Ο Μπιν Λάντεν κρύβεται στο Πακιστάν» περιέχουν Ισχυρισµούς αλλά 

όχι Θέσεις. 

Η ΚΒΑ προσπαθεί να εντοπίσει τη Θέση σαν έκφραση της θετικής, αρνητικής ή ουδέτερης  

στάσης του Φορέα απέναντι στον Ισχυρισµό πάνω σε ένα Θέµα.  Η έκφραση µιας στάσης 

µπορεί να είναι άµεση (implicit) ή έµµεση (explicit). Για παράδειγµα, η πρόταση «Είναι 

καιρός να δώσουµε ένα τέλος στις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης» δεν αναφέρει άµεσα την 

τοποθέτηση του συγγραφέα, αλλά η αποδοκιµασία του για την κυβέρνηση εκφράζεται από τις 

λέξεις και το ύφος της πρότασης. Αντίθετα στην πρόταση «Πιστεύω ότι η κυβέρνηση είναι 

απαράδεκτη» η έκφραση της στάσης του συγγραφέα γίνεται µε άµεσο τρόπο. 

Ιδανικά, η ΚΒΑ θα έπρεπε να µπορεί να προσδιορίσει όλα τα στοιχεία της τετράδας που 

προσδιορίζουν µια άποψη, δηλαδή για κάποιο συγκεκριµένο Θέµα (ή για µια δεδοµένη δυάδα 

Θέµατος-Φορέα) να µπορέσει να εντοπίσει σε ένα κείµενο τους αντίστοιχους  Ισχυρισµούς 

και τη σχετιζόµενη µε αυτούς Θέση. Μια τέτοια λειτουργία είναι πολύ πολύπλοκη καθώς το 

σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να ξεχωρίσει την αναφορά σε απόψεις άλλων, να ξεδιαλύνει τις 

περιπτώσεις ειρωνείας και σαρκασµού, να αποσαφηνίσει τη σηµασία ιδιωµατισµών κ.τ.λ. 

Στην πράξη οι περισσότερες εργασίες πάνω στην ΚΒΑ επικεντρώνονται στον λιγότερο 

φιλόδοξο στόχο να εξακριβώσουν τη συνολική τοποθέτηση που εκφράζει ένα κείµενο πάνω 

σε κάποιο θέµα. Από εδώ και πέρα για ευκολία θα χρησιµοποιούµε τον όρο άποψη µε τη 

σηµασία που δώσαµε στην έννοια της Θέσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι κυριότεροι επιµέρους 

στόχοι της ΚΒΑ είναι να προσδιορίσει: 
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 την υποκειµενικότητα (subjectivity), δηλαδή να αποφασίσει κατά πόσον ένα κείµενο 

είναι αντικειµενικής φύσης, που σηµαίνει ότι περιγράφει ένα γεγονός, µια κατάσταση 

κ.τ.λ. χωρίς να εκφράζει άποψη για αυτό, ή υποκειµενικής, εκφράζοντας κάποια 

γνώµη πάνω στο θέµα που το απασχολεί. 

 τον προσανατολισµό ή πολικότητα (orientation ή polarity), δηλαδή να αποφασίσει αν 

ένα υποκειµενικό κείµενο εκφράζει θετική ή αρνητική γνώµη πάνω στο θέµα που το 

απασχολεί. 

 την ένταση του προσανατολισµού (strength of polarity), δηλαδή να αποφασίσει πόσο 

θετική ή αρνητική είναι η άποψη που εκφράζεται, π.χ. αν µια θετική άποψη είναι 

ελαφρώς, αρκετά ή έντονα θετική. 

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων είναι χρήσιµος ο προσδιορισµός του 

προσανατολισµού των δοµικών στοιχείων (λέξεων, ακολουθιών λέξεων ή προτάσεων) µε 

υποκειµενική σηµασία που συνθέτουν τα κείµενα. Για παράδειγµα, οι λέξεις τίµιος και 

εργατικός έχουν θετικό προσανατολισµό ενώ  οι λέξεις ενοχλητικός και άχρηστος έχουν 

αρνητικό. Ενώ όµως στην περίπτωση της θεµατικής κατηγοριοποίησης κειµένων ο 

εντοπισµός κάποιων αντιπροσωπευτικών λέξεων-κλειδιών  αρκεί για να πετύχουµε καλά 

αποτελέσµατα, στην περίπτωση της ΚΒΑ το πρόβληµα είναι πιο πολύπλοκο, καθώς η άποψη 

µπορεί εκφράζεται µε πιο σύνθετους και δυσδιάκριτους τρόπους. Για παράδειγµα η πρόταση 

«Μα ποιος θα πλήρωνε για να δει αυτή την ταινία;», αν και έχει φανερά αρνητικό τόνο δεν 

περιέχει καµία λέξη µε αρνητική εννοιολογική απόχρωση. Γενικά ο προσδιορισµός µιας 

άποψης είναι πιο δύσκολος από τον προσδιορισµό µιας θεµατικής κατηγορίας, καθώς στην 

διατύπωση µιας γνώµης εµπλέκονται συνήθως πιο περίτεχνοι εκφραστικοί τρόποι (ειρωνεία, 

ιδιωµατισµοί, ρητορικές ερωτήσεις, µεταφορές) και συχνά υπάρχουν αντιτιθέµενες 

εννοιολογικές αποχρώσεις ως προς τον προσανατολισµό µιας λέξης ή µιας φράσης. Για 

παράδειγµα ας θεωρήσουµε τις 3 παρακάτω προτάσεις [Lee05]: 

1.  The laptop is a great deal. 

2. A great deal of media attention surrounded the release of the new laptop 

mode. 

3. If you think this laptop is a great deal, I’ve got a nice bridge you might be 

interested in. 

Όλες οι προτάσεις περιλαµβάνουν τις λέξεις “great deal”, αλλά η άποψη που εκφράζουν είναι 

θετική, ουδέτερη και αρνητική αντίστοιχα. Οι δύο πρώτες χρησιµοποιούν την ίδια φράση 

εννοώντας διαφορετικά πράγµατα, ενώ η τρίτη εκφράζει σαρκασµό.  

Όπως παρατηρεί και ο Turney [Τur02] για τις κριτικές ταινιών, το όλον δεν είναι απαραίτητα 

το άθροισµα των επιµέρους. Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται και από τα συµπεράσµατα των 
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Pang και Lee ([PLV02],[PL04]), οι οποίοι επισηµαίνουν ότι στις κριτικές ταινιών απαντάται 

συχνά ένα σχήµα αντίθεσης, το οποίο ονοµάζουν το φαινόµενο των «µαταιωµένων 

προσδοκιών» (thwarted expectations). Πολλές φορές ο συγγραφέας επιλέγει να 

αντιπαραθέσει την εντύπωση που είχε για µια ταινία πριν την δει µε την άποψη που 

σχηµάτισε ο ίδιος µετά. Η αντιθετική αυτή µορφή αφήγησης είναι σαφής στα ακόλουθα 

αποσπάσµατα: 

 “This film should be brilliant. It sounds like a great plot, the actors are first grade, and the 

supporting cast is good as well, and Stallone is attempting to deliver a good performance. 

However, it can't hold up”  

“I hate the Spice Girls....[3 things the author hates about them]... Why I saw this movie is a 

really, really, really long story, but I did, and one would think I'd despise every minute of it. 

But... Okay, I'm really ashamed of it, but I enjoyed it. I mean, I admit it's a really awful movie 

...the ninth floor of hell...The plot is such a mess that it's terrible. But I loved it.”.  

Στα παραπάνω παραδείγµατα, ένας άνθρωπος µπορεί εύκολα να ανιχνεύσει την τελική άποψη 

του συγγραφέα, αλλά ένα πρόγραµµα αυτόµατης ταξινόµησης που στηρίζεται µόνο σε 

µεµονωµένους όρους θα δυσκολευόταν, καθώς υπάρχουν πολλές λέξεις µε προσανατολισµό 

αντίθετο από εκείνον που εκφράζει το κείµενο συνολικά. Επίσης είναι συνηθισµένο 

φαινόµενο σε µια κριτική ο  συγγραφέας να εκφράζει µια άποψη για κάποιες επιµέρους 

πλευρές του αντικειµένου που σχολιάζει, π.χ. για την ερµηνεία κάποιου ηθοποιού, για 

ορισµένα αποσπάσµατα ενός βιβλίου κ.τ.λ., η οποία δεν εναρµονίζεται µε την γενική άποψη 

που έχει για το θέµα. Αναδεικνύεται λοιπόν η ανάγκη ανάλυσης του κειµένου σε επίπεδο 

φράσεων, προτάσεων ή παραγράφων, µε τη χρήση πιο σύνθετων πραγµατολογικών τεχνικών. 

Για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που θέτει το πρόβληµα της ΚΒΑ έχουν υιοθετηθεί 

δύο βασικές προσεγγίσεις. Η πρώτη επικεντρώνεται στον εντοπισµό και την ερµηνεία των 

χαρακτηριστικών εκείνων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση άποψης, αξιοποιώντας τη 

γνώση που µπορεί να παράσχει η γλωσσολογική ανάλυση. ∆εδοµένης της περίτεχνης χρήσης 

της φυσικής γλώσσας η ανάλυση των γλωσσολογικών δοµών είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η 

δεύτερη προσέγγιση ακολουθεί µια διαφορετική τακτική, εφαρµόζοντας αλγορίθµους 

Μηχανικής Μάθησης που µπορούν να συµπεράνουν αυτόµατα από δείγµατα κειµένων ποια 

είναι τα χρήσιµα χαρακτηριστικά για τον προσδιορισµό άποψης. Τα συστήµατα που 

βασίζονται στην προσέγγιση αυτή έχουν συνήθως λιγότερο κόστος, αντιµετωπίζουν 

καλύτερα την περίπτωση ασυνταξιών και γραµµατικών λαθών, µπορούν να εφαρµοστούν 

ανεξάρτητα της γλώσσας στην οποία είναι γραµµένα τα κείµενα και πολλές φορές 

ανακαλύπτουν σηµαντικά χαρακτηριστικά, τα οποία µπορεί να µην είναι προφανή σε έναν 

άνθρωπο.  
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Η ΚΒΑ έχει πολλές ενδιαφέρουσες εφαρµογές. Μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισµό της 

ανταπόκρισης των καταναλωτών  σε κάποιο προϊόν, µε βάση τις απόψεις που εκφράζονται 

στα διάφορα φόρουµ στο διαδίκτυο, κάτι που θα ήταν χρήσιµο τόσο για τις εταιρίες όσο και 

για το καταναλωτικό κοινό. Οι απόψεις που εκφράζονται από χρήστες του διαδικτύου µπορεί 

να αφορούν ποικίλα θέµατα όπως πολιτικά γεγονότα, ταξιδιωτικούς προορισµούς, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά. που ενδιαφέρουν διάφορους φορείς όπως  µη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις, υποψήφιους πολιτικούς, εταιρίες δηµοσκοπήσεων κ.τ.λ. Η ΚΒΑ µπορεί επίσης 

να συµβάλει στο να ταξινοµηθούν και να οργανωθούν οι κριτικές βιβλίων, προϊόντων, 

µουσικής κ.τ.λ. ανάλογα µε το αν είναι θετικές ή αρνητικές. Με τον τρόπο αυτό µια µηχανή 

αναζήτησης µπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο χρήστη να περιορίσει την διαδικασία σε 

σελίδες µε θετικό ή αρνητικό σχολιασµό ή να του αναφέρει κάποια στατιστικά 

αποτελέσµατα. Για παράδειγµα σε µια αναζήτηση της µορφής  “Bush comments” µια µηχανή 

αναζήτησης θα µπορούσε να αναφέρει “There are 1,000,000…. hits, of which 90% are 

thumbs down and 10% thumbs up” και να κατατάξει τα αποτελέσµατα µε βάση την ένταση 

του θετικού ή αρνητικού προσανατολισµού τους. Επιπλέον, ο προσδιορισµός αποσπασµάτων 

κειµένων µε έντονη πολικότητα µπορεί να φανεί χρήσιµος στην αυτόµατη σύνοψη 

(summarization) µιας κριτικής. 
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3  

Εργασίες σχετικές µε την κατηγοριοποίηση 

κειµένου µε βάση την άποψη 

Τα τελευταία χρόνια έχουν δηµοσιευτεί πολλές εργασίες που προσεγγίζουν το πρόβληµα της 

ΚΒΑ από διάφορες σκοπιές. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον προσδιορισµό της 

υποκειµενικής σηµασίας και της άποψης τόσο σε επίπεδο λέξεων και προτάσεων όσο και σε 

επίπεδο ευρύτερων κειµένων. Οι προσεγγίσεις βασίζονται σε γλωσσολογικές ευριστικές 

µεθόδους, στον υπολογισµό κάποιων στατιστικών µέτρων και σε µεθόδους Μηχανικής 

Μάθησης. 

3.1 Προσδιορισµός της άποψης σε επίπεδο λέξεων 

Αν και η ιστορία του τοµέα της κατηγοριοποίησης κειµένου µε βάση την άποψη αριθµεί λίγα 

µόνο χρόνια, ήδη από τη δεκαετία του ’60 υπήρξαν κάποιες πρώιµες µελέτες της 

υποκειµενικής σηµασίας των λέξεων. Οι Osgood et al. [ΟST67] ζήτησαν από διάφορους 

ανθρώπους να κατατάξουν έναν µεγάλο αριθµό λέξεων µε βάση ποικίλες διαβαθµίσεις, που 

ορίζονταν από ζεύγη αντίθετων επιθέτων, όπως γλυκός/πικρός, ιερός/βλάσφηµος κ.ά. Από 

την ανάλυση των δεδοµένων που συγκέντρωσαν κατέληξαν σε 3 βασικούς παράγοντες µε 

βάση τους οποίους µπορούσαν να χωριστούν οι λέξεις σε κατηγορίες: τον παράγοντα 

αξιολόγησης που συσχετίζεται µε το δίπολα καλός/κακός, τίµιος/άτιµος κ.τ.λ., τον παράγοντα 

ισχύος που αντιστοιχεί στα δίπολα δυνατός/αδύναµος, βαρύς/ελαφρύς κ.τ.λ. και τον 
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παράγοντα ενεργητικότητας που αντιστοιχεί στα ζεύγη ενεργητικός/παθητικός, 

γρήγορος/αργός κ.τ.λ. Ο βασικότερος παράγοντας που φάνηκε να εξηγεί τις διαφοροποιήσεις 

µεταξύ των περισσότερων λέξεων ήταν ο παράγοντας αξιολόγησης. 

Οι Hatzivassiloglou και McKeown [HM97] ονόµασαν τον παράγοντα αξιολόγησης του 

Osgood προσανατολισµό άποψης (semantic orientation) µιας λέξης. Με σκοπό να 

χρησιµοποιήσουν τον προσανατολισµό άποψης σε ένα σύστηµα αυτόµατου προσδιορισµού 

αντωνύµων και διάκρισης «κοντινών» συνωνύµων, ανέπτυξαν έναν αλγόριθµο µάθησης για 

το συµπερασµό του προσανατολισµού επιθέτων, αναλύοντας ζεύγη επιθέτων που συνδέονται 

µεταξύ τους µε συνδέσµους, όπως “and”, “or”, “but”, “either-or” κ.τ.λ. Η προσέγγιση αυτή 

βασίζεται στην παραδοχή ότι ο προσανατολισµός των επιθέτων που χωρίζονται από 

συνδέσµους υπόκειται σε γλωσσολογικούς περιορισµούς. Για παράδειγµα ο σύνδεσµος “and” 

συνδέει συνήθως επίθετα που έχουν ίδιο προσανατολισµό, ενώ ο σύνδεσµος “but” επίθετα µε 

αντίθετο προσανατολισµό. Ο αλγόριθµος που πρότειναν οι Hatzivassiloglou και McKeown 

αποτελείται από τα παρακάτω βήµατα: 

1. Εξάγονται όλα τα επίθετα που συνδέονται µέσω συνδέσµων από ένα σώµα κειµένων. 

2. Εφαρµόζεται ένας αλγόριθµος µάθησης που συνδυάζει πολλαπλές πηγές 

πληροφορίας για την κατάταξη των  ζευγών των επιθέτων ανάλογα µε το αν έχουν 

ίδιο ή αντίθετο προσανατολισµό. Κατασκευάζεται ένας γράφος µε τους κόµβους να 

αναπαριστούν τα επίθετα και τις ακµές την οµοιότητα ή τη διαφορά του 

προσανατολισµού τους. 

3. Στο γράφο που προκύπτει από το βήµα 3 εφαρµόζεται ένας αλγόριθµος 

οµαδοποίησης (clustering) που χωρίζει τους κόµβους σε δύο οµάδες, έτσι ώστε οι 

ακµές µεταξύ επιθέτων που ανήκουν σε διαφορετικές οµάδες να δηλώνουν αντίθετο 

προσανατολισµό και οι ακµές µεταξύ επιθέτων της ίδιας οµάδας ταυτόσηµο 

προσανατολισµό. 

4. Καθώς είναι γνωστό ότι τα επίθετα µε θετική σηµασία χρησιµοποιούνται συνήθως 

συχνότερα από τα επίθετα µε αρνητική σηµασία, η οµάδα µε τη µεγαλύτερη µέση 

συχνότητα θεωρείται ότι έχει θετικό προσανατολισµό. 

Εφαρµόζοντας τον παραπάνω αλγόριθµο οι Hatzivassiloglou και McKeown πέτυχαν 

ορθότητα 78% στη βάση των επιθέτων που χρησιµοποίησαν. 

Οι Kamps και Marx ([KM02], [KMM+04]) χρησιµοποίησαν το λεξιλογικό θησαυρό 

WordNet (http://wordnet.princeton.edu/) προκειµένου να προσδιορίσουν τον προσανατολισµό 

άποψης µιας λέξης. Η εργασία τους βασίστηκε στην υπόθεση ότι η άποψη που εκφράζει ένα 

κείµενο µπορεί να προκύψει από την επιλογή συγκεκριµένων λέξεων. Με βάση τη δοµή του 

WordNet οι Kamps και Marx όρισαν έναν γράφο µε τους κόµβους να αναπαριστούν λέξεις 

και τις ακµές να συνδέουν τις λέξεις που έχουν σχέση συνωνυµίας.  Πάνω στο γράφο αυτό 
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ορίζεται ένα µέτρο απόστασης ανάµεσα σε δύο κόµβους, που αντιστοιχεί στο µήκος του 

συντοµότερου µονοπατιού που τους συνδέει (στην περίπτωση που οι κόµβοι δεν συνδέονται, 

η τιµή της απόστασης είναι άπειρη). Ο προσανατολισµός µιας λέξης υπολογίζεται ως η 

διαφορά της απόστασης από τη λέξη “good” και της απόστασης από τη λέξη “bad”. Το 

πρόσηµο της διαφοράς δηλώνει την κατεύθυνση του προσανατολισµού της λέξης και η 

απόλυτη τιµή της την ένταση του προσανατολισµού. Με τη µέθοδο αυτή µπορεί να 

υπολογιστεί ο προσανατολισµός µόνο των λέξεων που συνδέονται µε κάποιον από τους 

όρους αναφοράς “good” και “bad” µε κάποιο µονοπάτι, γι’ αυτό και τα πειράµατα 

περιορίστηκαν σε ένα σύνολο 663 επιθέτων, στο οποίο επιτεύχθηκε ορθότητα 67.32%. 

Οι Turney και Littman ([Tur01],[ΤL03]) προσέγγισαν το πρόβληµα του προσδιορισµού του 

προσανατολισµού λέξεων µε µια τεχνική παρόµοια µε εκείνη των Kamps και Marx, 

εκκινώντας από δύο σύνολα λέξεων αναφοράς, το ένα µε λέξεις αντιπροσωπευτικές της 

θετικής κατηγορίας (όπως “good”, “excellent”, “nice” κ.τ.λ.) και το άλλο µε λέξεις 

αντιπροσωπευτικές της αρνητικής κατηγορίας προσανατολισµού (όπως “bad”, “poor”, 

“nasty” κ.τ.λ.). Ο προσανατολισµός µιας λέξης υπολογίζεται µε βάση κάποιες τιµές 

συσχέτισής της µε κάθε ένα από τα δύο σύνολα. Σε αντίθεση µε την προσέγγιση των Kamps 

και Marx, τα µέτρα συσχέτισης µε τις λέξεις αναφοράς που πρότειναν οι Turney και Littman 

δεν βασίζονται στην σηµασιολογική απόσταση δύο λέξεων αλλά στην ιδέα ότι ο 

προσανατολισµός µιας λέξης συµφωνεί συνήθως µε τον προσανατολισµό των γειτονικών της 

λέξεων. Το µέτρο συσχέτισης υπολογίζεται µε βάση στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται 

από κάποια µηχανή αναζήτησης (η διαδικασία του υπολογισµού περιγράφεται αναλυτικά 

στην ενότητα 4.5.3). Από τα πειράµατα που έγιναν σε διάφορες βάσεις λέξεων προέκυψαν 

πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Στην περίπτωση της βάσης επιθέτων που 

χρησιµοποίησαν οι Hatzivassiloglou και McKeown επιτεύχθηκε ορθότητα 87%. 

3.2 Προσδιορισµός υποκειµενικών και αντικειµενικών 

προτάσεων 

Πολλές εργασίες ασχολούνται µε το πρόβληµα της διάκρισης µεταξύ υποκειµενικής και 

αντικειµενικής πληροφορίας και την αυτόµατη εκµάθηση υποκειµενικής γλώσσας από ένα 

σώµα κειµένων. Οι Bruce και Wiebe [BW99] επισηµείωσαν ένα σύνολο προτάσεων ως 

υποκειµενικών ή αντικειµενικών και οι Wiebe, Bruce και O’Hara [WBO99] παρουσίασαν 

έναν ταξινοµητή Naive Bayes σε επίπεδο προτάσεων χρησιµοποιώντας ως χαρακτηριστικά 

την παρουσία ή απουσία συγκεκριµένων συντακτικών κατηγοριών, όπως αντωνυµίες, 

επίθετα, αριθµητικά, βοηθητικά ρήµατα, επιρρήµατα κ.ά., τα σηµεία στίξης και τη θέση της 

πρότασης. Οι Hatzivassiloglou και Wiebe [HW00] έδειξαν ότι ο αυτόµατος εντοπισµός 
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διαβαθµισµένων επιθέτων είναι ιδιαίτερα χρήσιµος για τον προσδιορισµό της 

υποκειµενικότητας και η Wiebe [Wie00] εισήγαγε και λεξικολογικά χαρακτηριστικά πέραν 

της απουσίας ή παρουσίας συντακτικών κατηγοριών. ∆ιάφορες εργασίες 

([WW03],[RW03],[WWC05],[WW05]) συνέβαλαν στην ανάπτυξη και τον εµπλουτισµό ενός 

σύνθετου σχήµατος επισηµειώσεων που αφορούν συστατικά στοιχεία και ιδιότητες της 

αναφοράς προσωπικών θέσεων σε ένα κείµενο. Στην διεύθυνση 

http://nrrc.mitre.org/NRRC/02_results/mpqa.html είναι διαθέσιµο το σώµα άρθρων MPQA 

(Multi-Perspective Question Answering) των Wiebe et al. [WBB+03], επισηµειωµένων µε το 

χέρι σύµφωνα µε το σχήµα επισηµειώσεων για την έκφραση άποψης, συναισθηµάτων, 

υποθέσεων κ.τ.λ. Κάθε έκφραση των κειµένων χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο ιδιοτήτων 

όπως τον προσανατολισµό µιας άποψης, ποιος την εκφράζει, ποιο είναι το αντικείµενο στο 

οποίο αναφέρεται, την ένταση της υποκειµενικότητας κ.ά.  

Το σχήµα επισηµειώσεων υποκειµενικότητας είναι χρήσιµο για την εκµάθηση ενδεικτικών 

στοιχείων υποκειµενικότητας. Οι Riloff και Wiebe [RW03] πρότειναν µία µέθοδο που 

µαθαίνει  υποκειµενικές εκφράσεις εκκινώντας από την εξαγωγή πλούσιων γλωσσολογικά 

προτύπων υποκειµενικότητας. Στο [WR05] επεκτείνοντας τη µέθοδο αυτή, ανέπτυξαν έναν 

ταξινοµητή υποκειµενικότητας σε επίπεδο προτάσεων. Σε αντίθεση µε άλλους ταξινοµητές 

προτάσεων ([ΥΗ03],[PL04]) που χρειάζονται εκ των προτέρων κατηγοριοποιηµένα δεδοµένα 

ως είσοδο, το σύστηµα των Riloff και Wiebe εφαρµόζει έναν ταξινοµητή που βασίζεται σε 

κανόνες (rule-based) σε ένα µη κατηγοριοποιηµένο σώµα προτάσεων για να κατασκευάσει τα 

δεδοµένα εκπαίδευσης, τα οποία δίνονται στη συνέχεια ως είσοδος σε έναν ταξινοµητή Naive 

Bayes. Ο βασισµένος σε κανόνες αρχικός ταξινοµητής συµβουλεύεται ένα σύνολο καλά 

ορισµένων γενικών ενδείξεων υποκειµενικότητας και αν µια πρόταση περιλαµβάνει 

τουλάχιστον δύο τέτοιες ενδείξεις χαρακτηρίζεται ως υποκειµενική, ενώ για τον 

χαρακτηρισµό των αντικειµενικών προτάσεων λαµβάνονται υπόψη και οι γειτονικές 

προτάσεις.  

Οι Yu και Hatzivassiloglou [YH03] ανέπτυξαν έναν ταξινοµητή Naive Bayes που ανιχνεύει 

προτάσεις που εκφράζουν άποψη, χρησιµοποιώντας ως σώµα εκπαίδευσης ένα σύνολο 

κατηγοριοποιηµένων προτάσεων. Επίσης συνδύασαν πολλαπλούς ταξινοµητές Naive Bayes, 

κάθε ένας από τους οποίους επικεντρώνεται σε διαφορετικό µέρος του χώρου 

χαρακτηριστικών, ο οποίος περιλαµβάνει λεκτικές µονάδες, δυάδες και τριάδες καθώς και 

πληροφορίες για τα µέρη του λόγου και τον προσανατολισµό. Μετά από τον εντοπισµό των 

υποκειµενικών προτάσεων χρησιµοποίησαν ένα σύνολο λέξεων µε έντονο προσανατολισµό 

για να προσδιορίσουν την κατεύθυνση του προσανατολισµού των προτάσεων. 

Οι Pang και Lee [PL04] πρότειναν µια µέθοδο διάκρισης των υποκειµενικών προτάσεων ενός 

κειµένου από τις αντικειµενικές, µε απώτερο στόχο να βελτιώσουν την απόδοση ενός 
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ταξινοµητή άποψης σε επίπεδο κειµένου, αποµακρύνοντας τις αντικειµενικές προτάσεις. Η 

µέθοδος βασίζεται στην παραδοχή ότι οι γειτονικές προτάσεις σε ένα κείµενο έχουν συνήθως 

τον ίδιο προσανατολισµό υποκειµενικότητας. Εποµένως η απόσταση µεταξύ δύο προτάσεων 

στο κείµενο καθορίζει εν µέρει και το πόσο σηµαντικό είναι οι προτάσεις αυτές να 

ταξινοµηθούν στην ίδια κατηγορία (υποκειµενική ή αντικειµενική). Αρχικά, σε κάθε πρόταση 

ανατίθεται ένα ατοµικό σκορ υποκειµενικότητας, που προκύπτει από τις τιµές εκτίµησης ενός 

ταξινοµητή Naive Bayes ή SVM που εκπαιδεύεται από ένα σύνολο ταξινοµηµένων 

υποκειµενικών και αντικειµενικών προτάσεων. Προκειµένου να εντάξουν και την 

πληροφορία της εγγύτητας (proximity) των προτάσεων, οι Pang και Lee χρησιµοποίησαν µια 

αναπαράσταση γράφου, που βασίζεται στην εύρεση ελάχιστων τοµών (minimum cuts) 

ανάλογα µε την εγγύτητα των προς ταξινόµηση αντικειµένων και το ατοµικό τους σκορ. Τα 

πειραµατικά αποτελέσµατα δεν κατέληξαν σε κάποιο ξεκάθαρο συµπέρασµα όσον αφορά στη 

βελτίωση της απόδοσης του ταξινοµητή άποψης σε επίπεδο κειµένου. 

3.3 Προσδιορισµός της άποψης σε επίπεδο κειµένου 

Το πρόβληµα της ΚΒΑ σε επίπεδο κειµένου αντιµετωπίζεται είτε µε τον υπολογισµό κάποιων 

στατιστικών µέτρων ή µε µεθόδους Μηχανικής Μάθησης. Η στατιστική προσέγγιση 

επικεντρώνεται στον υπολογισµό των προσανατολισµών (θετικών ή αρνητικών) των 

επιµέρους δοµικών στοιχείων του κειµένου, οι οποίοι στη συνέχεια συνδυάζονται για να βγει 

ο συνολικός προσανατολισµός του κειµένου. Σε γενικές γραµµές οι µέθοδοι Μηχανικής 

Μάθησης δίνουν καλύτερα αποτελέσµατα από την στατιστική προσέγγιση. 

Ο Turney [Tur02] προσέγγισε το πρόβληµα της ταξινόµησης κειµένου µε βάση την άποψη 

εστιάζοντας στη συλλογή συγκεκριµένων λεξιλογικών στοιχείων, χαρακτηρίζοντας ένα 

κείµενο θετικό ή αρνητικό ανάλογα µε τον αριθµό των ενδεικτικών στοιχείων που 

περιλαµβάνονται σε αυτό. Αρχικά στα κείµενα εφαρµόζεται ένας αναλυτής µερών του λόγου 

και εξάγονται φράσεις δύο λέξεων, στις οποίες η µια λέξη είναι επίθετο ή επίρρηµα. Στη 

συνέχεια προσδιορίζεται ο προσανατολισµός κάθε µίας από τις φράσεις αυτές µε βάση τα 

µέτρα συσχέτισής της µε ένα θετικό και ένα αρνητικό σύνολο λέξεων αναφοράς. Τέλος 

υπολογίζεται για κάθε κείµενο ο µέσος όρος των προσανατολισµών των εξαχθέντων 

φράσεων. Αν ο µέσος όρος είναι θετικός τότε το κείµενο ταξινοµείται ως θετικό, διαφορετικά 

ως αρνητικό. 

Οι Pang, Lee και Vaithyanathan [PLV02] πρότειναν µια διαφορετική προσέγγιση του 

προβλήµατος που βασίζεται σε µεθόδους Μηχανικής Μάθησης, χωρίς τη χρήση 

οποιασδήποτε µορφής προηγούµενης γνώσης. Αντιµετωπίζοντας το πρόβληµα της 

κατηγοριοποίησης µε βάση την άποψη σαν µια υποκατηγορία της θεµατικής 

κατηγοριοποίησης, εφάρµοσαν διάφορους ταξινοµητές, καταλήγοντας ότι ο αλγόριθµος SVM 
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δίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα. ∆ιερευνήθηκε η επίδραση διάφορων όρων που 

χρησιµοποιήθηκαν ως χαρακτηριστικά (λεκτικές µονάδες και δυάδες, πληροφορία για τα 

µέρη του λόγου και τη θέση των όρων στο κείµενο) και δοκιµάστηκε η δυαδική 

αναπαράσταση ανάλογα µε την παρουσία ή απουσία των όρων καθώς και η αναπαράσταση 

µε βάση τις συχνότητες εµφάνισης. Η χρήση µόνο λεκτικών µονάδων µε απλή δυαδική 

αναπαράσταση έδωσε την καλύτερη τιµή ορθότητας (82.9% µε δοκιµή τριπλής σταυρωτής 

επικύρωσης – 3-fold cross-validation) στη βάση µε κριτικές ταινιών στην οποία έγιναν τα 

πειράµατα. 

Η προσέγγιση των Pang, Lee και Vaithyanathan έδωσε νέα ώθηση για την δηµοσίευση 

πολλών εργασιών που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης κειµένου από τη 

σκοπιά της Μηχανικής Μάθησης. Οι Mullen και Collier [ΜC04] χρησιµοποίησαν τον 

αλγόριθµο SVM για να συνδυάσουν διαφορετικές πηγές πληροφορίας, εµπλουτίζοντας το 

απλό µοντέλο λεκτικών µονάδων των Pang, Lee και Vaithyanathan  µε επιπλέον 

χαρακτηριστικά, που περιλαµβάνουν διάφορα µέτρα πολικότητας φράσεων και λέξεων καθώς 

και τη γνώση του θέµατος του κειµένου, όπου αυτή είναι διαθέσιµη. Τα επιπλέον αυτά 

χαρακτηριστικά συνδυάζονται µέσω ενός υβριδικού SVM, όπου τα χαρακτηριστικά εισόδου 

στο υβριδικό µοντέλο αναπαριστούν τις αποστάσεις από το διαχωρίζον υπερεπίπεδο των 

επιµέρους ταξινοµητών SVM. Οι Mullen και Collier δοκίµασαν διάφορους συνδυασµούς 

χαρακτηριστικών, χρησιµοποιώντας ως µέτρα πολικότητας φράσεων το µέτρο συσχέτισης 

του Turney και τους παράγοντες του Osgood, όπως υπολογίζονται από το WordNet µε χρήση 

της µεθόδου των Kamps και Marx. Με δοκιµή τριπλής επικύρωσης στη βάση µε τις κριτικές 

ταινιών επιτεύχθηκε ορθότητα 84.6% συνδυάζοντας χαρακτηριστικά που αναπαριστούν τα 

λήµµατα των  λέξεων των κειµένων µε τα µέτρα πολικότητας του Turney. Τα πειράµατα που 

πραγµατοποίησαν σε µια µικρή βάση µε κριτικές µουσικής έδειξαν ότι η κατάλληλη 

εκµετάλλευση της πληροφόρησης για το θέµα στο οποίο αναφέρεται η διατύπωση µιας 

άποψης µπορεί να βελτιώσει την απόδοση των ταξινοµητών. 

Στα πλαίσια µιας πιο σύνθετης ανάλυσης µε χρήση γλωσσολογικών ταξινοµιών και 

σηµασιολογικών ιδιοτήτων των φράσεων που δηλώνουν άποψη, πέραν των ατοµικών όρων, 

οι Whitelaw, Garg και Argamon [WGA05] πρότειναν την εξαγωγή και την ανάλυση 

συγκεκριµένων συνόλων λέξεων, που ονόµασαν οµάδες  αξιολόγησης (appraisal groups). Οι 

οµάδες αυτές περιλαµβάνουν ένα επίθετο και µια προαιρετική λίστα  λέξεων που 

µεταβάλλουν τον προσανατολισµό ή την ένταση της αξιολόγησης, όπως οι λέξεις “not”, 

“very” κ.τ.λ. Παραδείγµατα οµάδων αξιολόγησης είναι οι φράσεις “not terribly funny” και 

“very brilliant”.  Στις οµάδες αξιολόγησης ανατίθενται κάποιες ιδιότητες, όπως 

προσανατολισµός, στάση, ένταση κ.ά. Οι τιµές των ιδιοτήτων αυτών καθορίζονται γενικά 

από το επίθετο της οµάδας αξιολόγησης, αλλά ανάλογα µε τις λέξεις που προηγούνται, οι 
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τιµές αυτές µπορεί να αλλάξουν. Οι τιµές των ιδιοτήτων προσανατολισµού και στάσης 

µεµονωµένων επιθέτων και οµάδων αξιολόγησης εντάσσονται ως χαρακτηριστικά στα 

διανύσµατα που δίνονται ως είσοδος στον ταξινοµητή SVM. Με κατάλληλο συνδυασµό των 

λεκτικών µονάδων και των ιδιοτήτων των οµάδων αξιολόγησης επιτεύχθηκε ορθότητα 90.2% 

µε δοκιµή δεκαπλής επικύρωσης στη βάση µε τις κριτικές ταινιών. 

Οι Bai, Padman και Airoldi [BPA04] πρότειναν µια εναλλακτική µεθοδολογία Μηχανικής 

Μάθησης που στηρίζεται σε έναν ταξινοµητή Markov Blanket δύο σταδίων. Σκοπός τους 

ήταν να διερευνήσουν την επίδραση που έχουν στις αποφάσεις ενός ταξινοµητή οι σχέσεις 

εξάρτησης που υπάρχουν µεταξύ των λέξεων ενός κειµένου, οι οποίες πλέον δεν θεωρούνται 

σαν ανεξάρτητοι µεταξύ τους όροι. Ο ταξινοµητής Markov Blanket µαθαίνει τις εξαρτήσεις 

µεταξύ των λέξεων και κατασκευάζει ένα λεξικό προσαρµοσµένο στις ανάγκες του 

συγκεκριµένου προβλήµατος ταξινόµησης, το οποίο καταφέρνει να εντοπίσει τα 

χαρακτηριστικά εκείνα του κειµένου που διαµορφώνουν την άποψη που εκφράζεται. 

Όλες οι παραπάνω εργασίες αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης κειµένου µε 

βάση την άποψη σαν ένα πρόβληµα δύο κατηγοριών, της θετικής και της αρνητικής. Οι Pang 

και Lee [PL05] θεώρησαν το πρόβληµα ταξινόµησης σε περισσότερες κατηγορίες, ανάλογα 

µε τη βαθµολογία που δίνει ο συγγραφέας µιας κριτικής σύµφωνα µε µια κλίµακα 

αξιολόγησης, όπως π.χ. τα αστέρια που συνοδεύουν συνήθως µια κριτική κινηµατογραφικής 

ταινίας. ∆οκίµασαν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για την κατάταξη σε πολλές κατηγορίες, 

που όλες  χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο SVM. Στην προσέγγιση «ένας εναντίον όλων» η 

εκπαίδευση συνίσταται στην εφαρµογή για κάθε κατηγορία c έναν δυαδικό ταξινοµητή SVM 

που διακρίνει την κατηγορία c από την µη c. Η προσέγγιση παλινδρόµησης χρησιµοποιεί µια 

συνεχή συνάρτηση που µέσω µιας διαδικασίας διακριτοποίησης (discretization) αντιστοιχεί  

το χώρο χαρακτηριστικών στον µετρικό χώρο των κλάσεων, έτσι ώστε παρόµοια αντικείµενα 

να αντιστοιχίζονται σε παρόµοιες κατηγορίες. Η τρίτη προσέγγιση βασίζεται σε ένα µετρικό 

που υπολογίζεται µε βάση την πληροφορία για την οµοιότητα µεταξύ αντικειµένων και 

κατηγοριών, µε σκοπό να αποτραπεί η απόδοση πιο αποµακρυσµένων κατηγοριών σε 

παρόµοια αντικείµενα. Ως µέτρο οµοιότητας µεταξύ των αντικειµένων, χρησιµοποιείται το 

ποσοστό θετικών-αρνητικών προτάσεων που περιλαµβάνεται σε ένα κείµενο. Οι προτάσεις 

των κειµένων κατατάσσονται σε θετικές και αρνητικές από έναν ταξινοµητή Naive Bayes, 

που εκπαιδεύεται µε ένα ξεχωριστό σύνολο χαρακτηρισµένων προτάσεων. Η χρήση του 

µετρικού αυτού παρέχει σε πολλές περιπτώσεις σηµαντική βελτίωση της απόδοσης.  
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4  

Μεθοδολογίες για την κατηγοριοποίηση µε βάση 

την άποψη 

Η προσέγγισή µας στο πρόβληµα της κατηγοριοποίησης κειµένου µε βάση την άποψη 

στηρίζεται στην χρήση του αλγορίθµου SVM. Η προσπάθειά µας επικεντρώνεται σε 

διάφορους τρόπους εκµάθησης του ταξινοµητή µε τον προσδιορισµό χρήσιµων πληροφοριών 

που µπορούµε να αντλήσουµε από το σώµα των κειµένων ή και από άλλες πηγές. Μέσω του 

συνδυασµού των πληροφοριών αυτών στην είσοδο του ταξινοµητή αλλά και τον κατάλληλο 

συγκερασµό των αποτελεσµάτων διαφορετικών ταξινοµητών SVM σε διάφορα επίπεδα, 

αποσκοπούµε στη βελτίωση της απόδοσης του αλγορίθµου αλλά και τη διερεύνηση της 

συµβολής των επιµέρους παραµέτρων του προβλήµατος.  

Προκειµένου να απλουστεύσουµε το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης, θεωρήσαµε δύο µόνο 

κατηγορίες κειµένων, τη θετική και την αρνητική. Το κύριο σώµα στο οποίο δοκιµάστηκαν οι 

µέθοδοι που περιγράφονται παρακάτω είναι η βάση µε κριτικές ταινιών. Επίσης έγιναν και 

κάποια πειράµατα σε µικρής έκτασης κείµενα και σε επίπεδο προτάσεων (για περισσότερες 

λεπτοµέρειες όσον αφορά τις βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιήσαµε βλ. την ενότητα  5.1). 

Οι µεθοδολογίες που παρουσιάζονται στη συνέχεια αναπτύχθηκαν ως συστήµατα 

συνεργαζόµενων µονάδων του “Ellogon”. Κάποιες από τις µονάδες αυτές, όπως ο αναλυτής 

µερών του λόγου (part of speech tagger) και ο αναλυτής θεµάτων (stemmer), είναι ήδη 

ενσωµατωµένες στο “Ellogon”, ενώ οι υπόλοιπες αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της 
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διπλωµατικής και γράφτηκαν σε Java. Στο τέλος καθεµίας από τις επόµενες ενότητες 

παρατίθεται ένα διάγραµµα που αναπαριστά σε γενικές γραµµές τα συστήµατα µε τις 

επιµέρους µονάδες τους, που υλοποιούν τις περιγραφόµενες µεθοδολογίες. 

4.1 Αναπαράσταση µε λεκτικές µονάδες 

Προκειµένου να αναπαραστήσουµε τα κείµενα που έχουµε στη διάθεσή µας 

χρησιµοποιήσαµε το µοντέλο της διανυσµατικής αναπαράστασης, βασιζόµενοι στο πρότυπο 

συνεµφάνισης λέξεων (co-occurrence pattern). Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό ορίζεται αρχικά 

ένα λεξικό, το οποίο περιλαµβάνει τους όρους του κειµένου που θεωρούµε ότι µπορεί να 

φανούν χρήσιµοι στην κατηγοριοποίηση. Οι όροι αυτοί είναι συνήθως λεκτικές µονάδες 

(unigrams), δηλαδή λέξεις και σηµεία στίξης που εµφανίζονται στα κείµενα, αλλά µπορεί να 

περιλαµβάνουν και ακολουθίες λέξεων (n-grams). Η επιλογή των λεκτικών µονάδων που θα 

συγκροτήσουν το λεξικό είναι καθοριστικής σηµασίας καθώς καθορίζει τις διαστάσεις του 

χώρου των χαρακτηριστικών και επηρεάζει την απόδοση του ταξινοµητή. Η διαδικασία 

προσδιορισµού των κατάλληλων όρων του κειµένου λέγεται επιλογή χαρακτηριστικών 

(feature selection) ή µείωση διαστασιµότητας (dimensionality reduction). Συνήθως εξάγονται 

από τα κείµενα οι λεκτικές µονάδες που εµφανίζονται στα κείµενα του σώµατος εκπαίδευσης 

πάνω από m (π.χ. 3) φορές. Μια άλλη συνήθης τακτική επιλογής χαρακτηριστικών είναι η 

αποµάκρυνση των λεγόµενων κοινών λέξεων (stop words), δηλαδή λέξεων που εµφανίζονται 

πολύ συχνά και θεωρείται ότι δεν συµβάλουν στην διαδικασία της ταξινόµησης (π.χ. άρθρα, 

προθέσεις, σύνδεσµοι κ.τ.λ.). Κάθε κείµενο αντιπροσωπεύεται από ένα διάνυσµα, τα 

χαρακτηριστικά του οποίου αντιστοιχούν σε κάθε µία από τις λεκτικές µονάδες του λεξικού. 

Η τιµή του κάθε χαρακτηριστικού µπορεί να δηλώνει απλώς αν η αντίστοιχη λεκτική µονάδα 

εµφανίζεται στο κείµενο ή και την αρχική βαρύτητα µε την οποία θα ληφθεί υπόψη κατά την 

διαδικασία της εκπαίδευσης. 

4.1.1 Σακίδιο λέξεων µε δυαδική αναπαράσταση 

Θεωρώντας το σύνολο { }1,..., mW w w=  m λεκτικών µονάδων-χαρακτηριστικών, κάθε κείµενο 

αναπαρίσταται  ως ένα διάνυσµα ( )1 , ...,( ) ( )mt n nt t= , όπου 1( )in t =  αν η λεκτική µονάδα 

wi εµφανίζεται στο κείµενο t και 0( )in t =  διαφορετικά. Η αναπαράσταση αυτή είναι γνωστή 

µε την ονοµασία σακίδιο λέξεων (bag of words). Στον Πίνακα 4.1. φαίνεται η διανυσµατική 

αναπαράσταση του συνόλου των κειµένων ως ένας πίνακας µε τις  γραµµές να αντιστοιχούν 

στις λεκτικές µονάδες του λεξικού και τις στήλες στα κείµενα. 
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Πίνακας 4.1 Πίνακας δυαδικής αναπαράστασης κειµένων. 

 

Το λεξικό περιλαµβάνει όλες τις λεκτικές µονάδες που εµφανίζονται στα υπό εξέταση 

κείµενα. Στα πλαίσια της διαδικασίας της µείωσης διαστασιµότητας, µπορούµε να 

περιορίσουµε τον αριθµό των χαρακτηριστικών, αγνοώντας τις λεκτικές µονάδες που 

εµφανίζονται κάτω από 2 ή 3 φορές. Η αποµάκρυνση κοινών λέξεων δεν δοκιµάστηκε, καθώς 

έχει δειχθεί ότι είναι επιζήµια στην περίπτωση της ΚΒΑ [Gam04]. Κάποιες από τις κοινές 

λέξεις φαίνεται ότι συσχετίζονται µε συγκεκριµένα συµφραζόµενα και συµβάλλουν στη 

διαµόρφωση θετικής ή αρνητικής εννοιολογικής απόχρωσης (βλ. και ενότητα 5.3.3 για µη 

αναµενόµενες λέξεις µε έντονο προσανατολισµό). Η λέξη “still” για παράδειγµα φαίνεται να 

συναντάται συχνότερα σε θετικά κείµενα, σε προτάσεις όπως “The acting was terrible, still I 

enjoyed myself”, ενώ το σύµβολο του ερωτηµατικού “?” σε αρνητικά κείµενα, σε προτάσεις 

όπως “ I kept wondering, where can I get a barf bag?”. 

Επίσης δοκιµάσαµε να χρησιµοποιήσουµε ως χαρακτηριστικά τα θέµατα (stems) των λέξεων 

που εµφανίζονται στα κείµενα αντί των λεκτικών µονάδων. Με τον τρόπο αυτό οι λέξεις που 

έχουν κοινό θέµα αντιπροσωπεύονται από ένα µόνο χαρακτηριστικό στο σακίδιο λέξεων. Η 

οµαδοποίηση αυτή των λεκτικών µονάδων γίνεται µε την προοπτική να περιοριστεί το 

φαινόµενο του υπερταιριάσµατος. 

4.1.2 Σακίδιο λέξεων µε συχνότητες 

Στην περίπτωση αυτή, οι τιµές των χαρακτηριστικών που συγκροτούν το σακίδιο λέξεων 

δηλώνουν το πόσες φορές εµφανίζονται οι αντίστοιχες λεκτικές µονάδες στο κείµενο, όπως 

φαίνεται στο Σχήµα 4.1. 
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Σχήµα 4.1 Σακίδιο λέξεων µε συχνότητες [Joa96]. 

 

Έτσι κάθε κείµενο αναπαρίσταται ως ένα διάνυσµα ( )1 , ...,( ) ( )mt n nt t= , όπου ( )in t είναι ο 

αριθµός εµφανίσεων της λεκτικής µονάδας  wi  στο  κείµενο t . 

4.1.3 Σακίδιο λέξεων µε TFIDF 

Στην περίπτωση αυτή, η τιµή των χαρακτηριστικών ( )ni t  υπολογίζεται ως ο συνδυασµός 

των µετρικών TF(wi, t) και DF(wi). Η συχνότητα όρου (term frequency)  TF(wi, t) δηλώνει τον 

αριθµό εµφανίσεων της λεκτικής µονάδας wi στο κείµενο t και η συχνότητα κειµένων 

(document frequency) DF(wi) τον αριθµό των κειµένων στα οποία η wi εµφανίζεται 

τουλάχιστον µία φορά. Η αντίστροφη συχνότητα κειµένων (inverse document frequency) 

IDF(wi) ορίζεται ως εξής: 

( ) log
( )i

i

D
IDF w

DF w
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

όπου D  ο συνολικός αριθµός των κειµένων. Όπως φαίνεται από την παραπάνω σχέση, η 

αντίστροφη συχνότητα κειµένων µιας λέξης είναι µικρή αν η λέξη εµφανίζεται σε πολλά 

κείµενα και παίρνει την µέγιστη τιµή της αν εµφανίζεται µόνο σε ένα. Το βάρος TFIDF µιας 

λεκτικής µονάδας είναι: 

( , ) ( , ) ( )i i iTFIDF w t TF w t IDF w= ⋅  

∆ιαισθητικά, η τιµή TFIDF δηλώνει ότι µια λέξη είναι σηµαντική για ένα κείµενο αν 

εµφανίζεται συχνά σε αυτό (έχει µεγάλη συχνότητα όρου). Από την άλλη µεριά, οι λέξεις που 

εµφανίζονται σε πολλά κείµενα θεωρούνται λιγότερο σηµαντικές, καθώς έχουν µικρή τιµή 
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αντίστροφης συχνότητας κειµένων. Το βάρος TFIDF χρησιµοποιείται συχνά από διάφορους 

ταξινοµητές στην περίπτωση της θεµατικής κατηγοριοποίησης κειµένων.  

4.1.4 Οι µονάδες του “Ellogon” για τις αναπαραστάσεις µε λεκτικές µονάδες 

Στο Σχήµα 4.2 φαίνονται οι µονάδες του Ellogon που συνθέτουν το σύστηµα που υλοποιεί τις 

διάφορες αναπαραστάσεις του διανύσµατος µε λεκτικές µονάδες. Πάνω στα βέλη φαίνονται 

οι διάφορες παράµετροι της µονάδας που κατασκευάζει τα διανύσµατα αναπαράστασης, τα 

οποία χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για την εκπαίδευση του ταξινοµητή SVM. 

 

 

Σχήµα 4.2 Μονάδες (modules) του “Ellogon” για τις διάφορες αναπαραστάσεις µε λεκτικές µονάδες. 

 

4.2 Όροι που επηρεάζουν την άποψη 

Οι λέξεις που µπορούν να επηρεάσουν  τη σηµασία ή τη χροιά άλλων λέξεων µέσα σε κάποια 

συµφραζόµενα ονοµάζονται µεταστροφείς σθένους (valence shifters). Οι βασικότεροι όροι 

που µπορεί να επηρεάσουν τον θετικό ή αρνητικό προσανατολισµό µιας λέξης είναι οι 

αρνήσεις (negations) και οι προσδιοριστές (identifiers) [ΚΙ05]. Οι όροι άρνησης επιφέρουν 

αντιστροφή της πολικότητας. Για παράδειγµα, συγκρίνοντας τις προτάσεις «Η ταινία ήταν 

καλή» και «Η ταινία δεν ήταν καλή», είναι φανερό ότι η προσθήκη του «δεν» αντιστρέφει 

την θετική πολικότητα που προσδίδει στην πρόταση η λέξη «καλή». Οι προσδιοριστές  

µεταβάλλουν την ένταση της πολικότητας.  Για παράδειγµα στην πρόταση «Η ταινία ήταν 

πολύ ενδιαφέρουσα» ο όρος «πολύ» αυξάνει το θετικό προσανατολισµό της λέξης 

«ενδιαφέρουσα», ενώ στην πρόταση «Η ταινία ήταν ελάχιστα ενδιαφέρουσα» ο όρος 

«ελάχιστα» καθιστά την άποψη για την ταινία λιγότερο θετική.   

4.2.1 Συνυπολογισµός των όρων άρνησης 

Η λίστα των όρων άρνησης περιλαµβάνει λέξεις όπως “not”, “didn’t”, shouldn’t” κ.τ.λ. 

Προκειµένου να λάβουµε υπόψη µας την επίδραση των αρνήσεων, µπορούµε να 
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προσθέσουµε την ετικέτα _NOT µπροστά από κάθε λέξη που βρίσκεται στην εµβέλεια ενός 

όρου άρνησης. Η εµβέλεια όµως των όρων άρνησης είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί 

επακριβώς, καθώς άλλοτε περιλαµβάνει µόνο την αµέσως επόµενη λέξη και άλλοτε 

εκτείνεται µέχρι το τέλος της πρότασης. ∆οκιµάσαµε διάφορες εµβέλειες εφαρµόζοντας την 

άρνηση: 

 µόνο στην αµέσως επόµενη λέξη (αν ακολουθεί σηµείο στίξης δεν εφαρµόζεται 

πουθενά) 

 σε όλες τις λέξεις µέχρι το πρώτο σηµείο στίξης µετά τον όρο άρνησης 

 στο πρώτο επίθετο ή ουσιαστικό που ακολουθεί 

Η τελευταία προσέγγιση υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι µεταξύ της άρνησης και της λέξης 

της οποίας η σηµασία αντιστρέφεται µεσολαβούν συχνά λέξεις (συνήθως µόρια ή ρήµατα µε 

κατηγορούµενο) που δεν επηρεάζονται άµεσα από τον όρο άρνησης. Για παράδειγµα στην 

πρόταση «Η ταινία δεν είχε καλούς ηθοποιούς», η λέξη της οποίας αντιστρέφεται ο 

προσανατολισµός είναι η «καλούς» και όχι η «είχε». Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι 

σηµαντικότερες λέξεις που συνεισφέρουν στη διαµόρφωση του προσανατολισµού ενός 

κειµένου είναι τα επίθετα,  η πολικότητα των οποίων είναι αυτή που µας ενδιαφέρει κυρίως. 

4.2.2 Οι µονάδες του “Ellogon”  για το συνυπολογισµό των όρων άρνησης  

Οι µονάδες του συστήµατος που υλοποιεί την αναπαράσταση µε λεκτικές µονάδες 

λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση των όρων άρνησης φαίνεται στο Σχήµα 4.3. 

 

 

Σχήµα 4.3 Μονάδες (modules) του “Ellogon” για τον συνυπολογισµό των όρων άρνησης. 
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4.3 Χρήση λεξικών υποκειµενικότητας 

Η δηµιουργία και η περαιτέρω χρήση λεξικών µε λήµµατα κατηγοριοποιηµένα ανάλογα µε 

τον αρνητικό ή θετικό προσανατολισµό τους έχει διερευνηθεί εκτενώς από επιστήµονες που 

προσεγγίζουν το πρόβληµα της ΚΚΑ µε µεθόδους χωρίς επίβλεψη ([HΜ97],[TL03],[ΚΙ05]). 

Στην ενότητα αυτή εξετάζουµε πώς θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν τέτοιου είδους λεξικά 

από τη σκοπιά της Μηχανικής Μάθησης και να ληφθούν υπόψη από τον αλγόριθµο SVM.  

4.3.1 Λεξικά µε προσανατολισµό 

Το παλαιότερο και πλουσιότερο λεξικό που περιλαµβάνει τον αρνητικό ή θετικό 

προσανατολισµό ενός λήµµατος ως µια από τις ιδιότητες των καταχωρήσεών του είναι το 

λεξικό General Inquirer (GI), που άρχισε να αναπτύσσεται ήδη από τη δεκαετία του ’60 

[SDS+66] ως βοηθητικό εργαλείο για τον τοµέα της ανάλυσης περιεχοµένου (content 

analysis) και έκτοτε εµπλουτίζεται συνεχώς. Τα λεξικό αυτό είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση 

http://www.wjh.harvard.edu/~inquirer/. Για κάθε διαφορετική σηµασία κάθε λέξης υπάρχουν 

186 ιδιότητες που µπορεί να χαρακτηρίζουν τη σηµασία αυτή, όπως π.χ. over-

/understatement, active/passive, academic, hostile, race κ.τ.λ. Μερικά παραδείγµατα 

καταχωρήσεων φαίνονται στον Πίνακα 4.2. 

 

ACCELERATE Strong, Active, Increas, DAV, EndsLw, SUPV 

ACCOMPLISH Positiv, Pstv, Strong, Power, Active, Complet, IAV, EndsLw, 

SUPV 

ABSURD Negative, Ngtv, Vice, Ovrst, Modif 

Πίνακας 4.2 Καταχωρήσεις του λεξικού GI. 

 

Στο GI περιλαµβάνονται 1915 λήµµατα χαρακτηρισµένα ως “positive” και 2291 ως 

“negative”. Επειδή όµως λέξεις µε διαφορετικές σηµασίες έχουν πολλαπλή καταχώρηση στο 

λεξικό, περιορίζοντας σε µία τις καταχωρήσεις για κάθε λέξη αποµένουν 1621 θετικές και 

1993 αρνητικές λέξεις. Στις λέξεις αυτές δεν περιλαµβάνονται οι λέξεις που έχουν 

διαφορετικό προσανατολισµό για κάποιες από τις σηµασίες τους (π.χ. η λέξη “mind” µε τη 

σηµασία “intellect” είναι θετική, ενώ µε την έννοια του “beware” αρνητική).  

Στη λίστα των θετικών και αρνητικών λέξεων που εξαγάγαµε από το GI προσθέσαµε επίσης 

κάποια επιπλέον επίθετα από τις λίστες χαρακτηρισµένων επιθέτων των Turney-Littman 

[TL03] και του Nadeau, διαθέσιµων στις παρακάτω διευθύνσεις 

www.cs.pitt.edu/~wiebe/pubs/coling00 και www.site.uottawa.ca/~dnadeau/sample 
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αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό προέκυψε ένα λεξικό 4313 λέξεων, 1956 θετικών και 

2357αρνητικών.  

4.3.2 Αναπαράσταση µε βάρη 

Ένας τρόπος για να συµπεριλάβουµε την εκ των προτέρων γνώση για τον προσανατολισµό 

κάποιων λέξεων που µας παρέχουν τα λεξικά που δηλώνουν προσανατολισµό είναι να 

αποδώσουµε µεγαλύτερο βάρος στις λέξεις εκείνες που περιλαµβάνονται στα λεξικά αυτά, 

είτε ως αρνητικές είτε ως θετικές καταχωρήσεις. Οι λέξεις αυτές θεωρείται ότι έχουν 

υποκειµενική σηµασία και εποµένως εκτιµάται ότι συµβάλλουν περισσότερο στη 

διαµόρφωση της άποψης που εκφράζει ένα κείµενο. Έτσι κάθε κείµενο αναπαρίσταται ως ένα 

διάνυσµα ( ), ...,1( ) ( )t n nmt t= , όπου ( )ni t =a αν η λεκτική µονάδα wi  του κειµένου t 

περιλαµβάνεται στο λεξικό υποκειµενικών όρων και ( )ni t =b διαφορετικά, µε 1>a>b>0.Για 

παράδειγµα δοκιµάσαµε τις τιµές a=1 και b=0.5, ενώ για b=0 λαµβάνονται υπόψη µόνο οι 

λέξεις που περιλαµβάνονται στο λεξικό υποκειµενικών όρων. 

Προκειµένου να βρούµε αν µια λέξη περιλαµβάνεται στο λεξικό, θα πρέπει να αφαιρέσουµε 

το επίθηµά της (suffix), δηλαδή το πρόσφυµα που προστίθεται στο τέλος µιας λέξης για την 

κλίση ή την παραγωγή της. Για το λόγο αυτό, αποκόπτουµε τόσο από τα λήµµατα του 

λεξικού όσο και από τις λέξεις των κειµένων τις καταλήξεις, ώστε η σύγκριση να γίνεται µε 

βάση τα θέµατα (stems) των λέξεων.  

4.3.3 Οι µονάδες του “Ellogon” για τη χρήση λεξικών υποκειµενικότητας 

Στο Σχήµα 4.4 φαίνονται οι µονάδες του Ellogon που συνθέτουν το σύστηµα για την 

απόδοση µεγαλύτερων βαρών στις λέξεις που ανήκουν στο λεξικό υποκειµενικότητας. 

 

Σχήµα 4.4 Μονάδες (modules) του “Ellogon” για την απόδοση µεγαλύτερων βαρών στις λέξεις που 
περιλαµβάνονται στο λεξικό υποκειµενικότητας. 
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4.4 ∆ιάκριση  υποκειµενικών και αντικειµενικών προτάσεων 

Μέχρι τώρα οι προσπάθειές µας επικεντρώθηκαν στον προσδιορισµό των κατάλληλων 

λεκτικών όρων που θεωρούµε σηµαντικούς για τη διαµόρφωση του προσανατολισµού ενός 

κειµένου και την ένταξή τους σε ένα σακίδιο λέξεων. Όπως όµως επισηµάνθηκε και στην 

ενότητα 2.3.2, ο περιορισµός στις µεµονωµένες λέξεις συχνά παραπλανά τον ταξινοµητή. Σε 

σύνθετα κείµενα, όπως οι κριτικές ταινιών, η έκφραση της άποψης του συγγραφέα και η 

αναφορά σε αντικειµενικές πληροφορίες συχνά διαπλέκονται. Οι περισσότερες κριτικές 

ταινιών αφιερώνουν ένα µέρος του κειµένου για να περιγράψουν την πλοκή και τους 

χαρακτήρες του έργου και  συχνά φράσεις µε αντικειµενικό χαρακτήρα περιέχουν λέξεις µε 

έντονο προσανατολισµό. Ακόµα και ο τίτλος µιας ταινίας, όπως π.χ. «Ο καλός, ο κακός και ο 

άσχηµος», µπορεί να περιέχει λέξεις µε έντονη πολικότητα. Παρακάτω περιγράφουµε µια 

µέθοδο διάκρισης των υποκειµενικών και αντικειµενικών προτάσεων βασιζόµενοι στην 

προσέγγιση των Pang και Lee [PL04]. 

4.4.1 Φίλτρο υποκειµενικών προτάσεων 

Η διαδικασία της ταξινόµησης περιλαµβάνει δύο στάδια, όπως αναπαρίσταται και στο Σχήµα 

4.5: 

1. Ταξινοµούµε τις προτάσεις των κειµένων σε υποκειµενικές και αντικειµενικές και 

αποµακρύνουµε τις δεύτερες. 

2. Εφαρµόζουµε έναν δεύτερο ταξινοµητή στο υποκειµενικό υπόλοιπο των κειµένων. 

 

 

Σχήµα 4.5 Φίλτρο υποκειµενικών προτάσεων για την κατηγοριοποίηση κειµένων µε βάση την άποψη 
[PL04]. 
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Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο στάδιο χρησιµοποιούµε ως δείγµα εκπαίδευσης ένα σώµα εκ 

των προτέρων χαρακτηρισµένων υποκειµενικών και αντικειµενικών προτάσεων 

(χρησιµοποιήσαµε τη βάση υποκειµενικών και αντικειµενικών προτάσεων  των Pang και Lee 

[PL04], διαθέσιµη στο http://www.cs.cornell.edu/people/pabo/movie-review-data/) για να 

ταξινοµήσουµε τις προτάσεις του κειµένου µε βάση τον ταξινοµητή SVM µε απλή δυαδική 

αναπαράσταση, που περιγράψαµε στην ενότητα 4.1.1, εφαρµόζοντάς τον σε επίπεδο 

πρότασης αντί σε επίπεδο κειµένου. Τον ταξινοµητή αυτό τον ονοµάζουµε ανιχνευτή 

υποκειµενικότητας. Στη συνέχεια αφαιρούµε από τα κείµενα όσες προτάσεις 

χαρακτηρίστηκαν αντικειµενικές και εφαρµόζουµε έναν δεύτερο ταξινοµητή SVM σε επίπεδο 

κειµένου για να κατατάξουµε τα υποκειµενικά αποσπάσµατα, που αναµένουµε ότι 

αντιπροσωπεύουν καλύτερα τον προσανατολισµό του κειµένου.  

Τα υποκειµενικά αποσπάσµατα που κρατήσαµε µπορεί να έχουν κυµαινόµενο µέγεθος, 

αποτελούµενα από τις N πιο υποκειµενικές προτάσεις κάθε κειµένου. Ο ταξινοµητής 

υποκειµενικότητας των προτάσεων στο πρώτο στάδιο υπολογίζει για κάθε πρόταση των 

κειµένων την τιµή της συνάρτησης απόφασης. Με βάση τις τιµές αυτές πρόβλεψης 

επιλέγουµε τις Ν πιο υποκειµενικές προτάσεις, δηλαδή αυτές µε την µεγαλύτερη τιµή, 

ανεξάρτητα από το αν η εκτιµώµενη πιθανότητα να είναι η πρόταση υποκειµενική είναι 

µεγαλύτερη από 50% ή όχι. Τα κείµενα µε λιγότερες από Ν προτάσεις επιστρέφονται 

ολόκληρα. 

Με τη µέθοδο αυτή ανίχνευσης και αποµάκρυνσης των υποκειµενικών προτάσεων µπορούµε 

να συµπιέσουµε τα κείµενα σε πιο συµπαγή και περιεκτικά αποσπάσµατα, που διατηρούν και 

πιθανώς εκφράζουν καλύτερα τον συνολικό προσανατολισµό του κειµένου. Τα αποσπάσµατα 

αυτά µπορεί να φανούν χρήσιµα και για την σύνοψη της άποψης (sentiment summarization) 

ενός κειµένου. 

4.4.2 Οι µονάδες του “Ellogon” για τη διάκριση υποκειµενικών και 

αντικειµενικών προτάσεων 

Στο Σχήµα 4.6 φαίνονται οι µονάδες του Ellogon που συνθέτουν τα συστήµατα για τον 

προσδιορισµό των υποκειµενικών και αντικειµενικών προτάσεων και την εφαρµογή της 

αναπαράστασης του σακιδίου λέξεων στο υποκειµενικό υπόλοιπο των κειµένων. 
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Σχήµα 4.6 Μονάδες (modules) του “Ellogon” για την διάκριση µεταξύ υποκειµενικών και 
αντικειµενικών προτάσεων. 

 

4.5 Συνυπολογισµός των διγραµµάτων του Turney 

Εκτός από λεκτικές µονάδες στο σακίδιο λέξεων µπορεί να συµπεριληφθούν και ακολουθίες 

λέξεων. Οι Pang και Lee [PL02] εξέτασαν την επίδραση του συνυπολογισµού δυγραµµάτων 

(bigrams) στην περίπτωση της ΚΒΑ των κριτικών ταινιών, καταλήγοντας ότι δεν προσφέρει 

καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε το απλό σακίδιο λέξεων µε λεκτικές µονάδες. Από την 

άλλη µεριά, ο Turney [Tur02] πρότεινε την εξαγωγή διγραµµάτων συγκεκριµένης µορφής, τα 

οποία θεωρείται ότι δηλώνουν πληρέστερα µια αρνητική ή θετική πολικότητα από ότι οι 

µεµονωµένες λέξεις. Παρακάτω εξετάζουµε πώς µπορούν να ληφθούν υπόψη τα διγράµµατα 

του Turney από τον αλγόριθµο SVM και στην ενότητα 4.5.3 παρουσιάζουµε το µετρικό του 

προσανατολισµού άποψης που εισήγαγε ο Turney, το οποίο θα χρησιµοποιήσουµε στη 

µέθοδο που παρουσιάζεται στην ενότητα  4.6.1. 

4.5.1 Προσθήκη των διγραµµάτων του Turney στο σακίδιο λέξεων 

Όπως παρατηρεί ο Turney, ένα µεµονωµένο επίθετο, που αποτελεί το µέρος του λόγου µε την 

εντονότερη υποκειµενικότητα, δεν είναι ικανό από µόνο του να προσδιορίσει την κατεύθυνση 

της πολικότητας, η οποία εξαρτάται και από τα συµφραζόµενά του. Για παράδειγµα το 

επίθετο «απρόβλεπτος» µπορεί να εκφράζει θετικό προσανατολισµό στη φράση «απρόβλεπτη 

πλοκή», που µπορεί να περιλαµβάνεται σε µια κριτική ταινίας, και αρνητικό στη φράση 

«απρόβλεπτη συµπεριφορά», που µπορεί να αναφέρεται σε ένα προγραµµατιστικό εργαλείο. 

Για το λόγο αυτό ο Turney επικεντρώνεται στον προσανατολισµό που εκφράζουν 

συγκεκριµένα διγράµµατα, εκ των οποίων η πρώτη λέξη είναι επίθετο ή ουσιαστικό και η 

δεύτερη αντιπροσωπεύει τα συµφραζόµενα. Τα πρότυπα που ακολουθούν τα διγράµµατα του 

Turney φαίνονται στον Πίνακα 4.3. 
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Πρώτη λέξη ∆εύτερη λέξη Τρίτη λέξη (δεν εξάγεται) 

Επίθετο ουσιαστικό 

(εκτός κύριων ονοµάτων)

Οτιδήποτε 

Επίρρηµα επίθετο όχι ουσιαστικό 

Επίθετο επίθετο όχι ουσιαστικό 

ουσιαστικό 

(εκτός κύριων ονοµάτων) 

επίθετο όχι ουσιαστικό 

Επίρρηµα ρήµα Οτιδήποτε 

Πίνακας 4.3 Μορφή των διγραµµάτων του Turney. 

  

Προκειµένου να εντοπίσουµε τα διγράµµατα που ακολουθούν το πρότυπο του Πίνακα 4.3 

εφαρµόζουµε στα κείµενα έναν αναλυτή µερών του λόγου (χρησιµοποιήσαµε τον Brill του 

εργαλείου ανάλυσης φυσικής γλώσσας Ellogon.). Στη συνέχεια, συµπεριλαµβάνουµε στο 

σακίδιο λέξεων εκτός από τις λεκτικές µονάδες και τα διγράµµατα του Turney, που παρέχουν 

επιπλέον, πιο περιγραφική πληροφορία για τον προσανατολισµό του κειµένου. 

4.5.2 Οι µονάδες του”Ellogon” για το συνυπολογισµό των διγραµµάτων του 

Turney 

Στο Σχήµα 4.7 φαίνονται οι µονάδες του Ellogon που συνθέτουν το σύστηµα για την ένταξη 

στο σακίδιο λέξεων των διγραµµάτων του Turney. 

 

Σχήµα 4.7 Μονάδες (modules) του “Ellogon” για την προσθήκη των διγραµµάτων του Turney στο 
σακίδιο λέξεων . 
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4.5.3 Οι τιµές προσανατολισµού SO-PMI 

Ο Turney [Tur01] πρότεινε µια µέθοδο συµπερασµού της πολικότητας µιας λέξης ή φράσης 

από τη συσχέτισή της µε ένα πρότυπο σύνολο θετικών και αρνητικών λέξεων. Πιο 

συγκεκριµένα ο Προσανατολισµός Άποψης SO (Semantic Orientation) µιας λέξης w 

υπολογίζεται ως εξής: 

 ( ) ( ) ( ), ,
pword Pwords nword Nwords

SO w A w pword A w nword
∈ ∈

= −∑ ∑  (4.1) 

όπου Pwords και Nwords είναι σύνολα λέξεων µε θετικό και αρνητικό προσανατολισµό 

αντίστοιχα και Α(w1,w2) κάποιο µέτρο συσχέτισης µεταξύ των λέξεων w1 και w2. Μια λέξη 

θεωρείται ότι έχει θετικό προσανατολισµό αν η τιµή SΟ είναι θετική και αρνητικό αν είναι 

αρνητική. Η απόλυτη τιµή  SO είναι ενδεικτική της έντασης της πόλωσης της λέξης. Το 

σύνολο αναφοράς  Pwords περιέχει λέξεις όπως good, nice, excellent, positive κ.τ.λ. και το 

Nwords λέξεις όπως bad, nasty, poor, negative κ.τ.λ. . Σηµαντικό είναι ο προσανατολισµός 

των λέξεων αναφοράς να είναι όσο το δυνατόν ανεξάρτητος από τα συµφραζόµενα.  

Ως µέτρο της συσχέτισης χρησιµοποιείται η τιµή (Pointwise Mutual Information – Κατά 

σηµεία Αµοιβαία Πληροφορία), που ορίζεται ανάµεσα σε δύο λέξεις w1 και w2 ως εξής 

[CH89]: 

 ( ) ( )
( ) ( )

1 2
1 2 2

1 2

&
,   log

p w w
PMI w w

p w p w
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟×⎝ ⎠
 (4.2) 

όπου ( )1 2&p w w  η πιθανότητα οι λέξεις w1 και w2 να συνεµφανίζονται. Αν οι λέξεις είναι 

στατιστικά ανεξάρτητες, η πιθανότητα συνεµφάνισης δίνεται από το γινόµενο 

( ) ( )1 2p w p w× . Η τιµή PMI είναι θετική αν οι λέξεις τείνουν να συνεµφανίζονται και 

αρνητική αν η παρουσία της µιας λέξης καθιστά λιγότερο πιθανή την παρουσία και της 

άλλης. Μεγαλύτερες τιµές PMI αντιστοιχούν σε ισχυρότερη σχέση µεταξύ των δύο λέξεων. Ο 

αλγόριθµος PMI-IR, δηλαδή ο υπολογισµός του µετρικού PMI µε χρήση τεχνικών 

Ανάκτησης Πληροφοριών  (Information Retrieval), εκτιµά τις τιµές PMI θέτοντας ερωτήσεις 

σε µια µηχανή αναζήτησης και καταγράφοντας τον αριθµό των αποτελεσµάτων, δηλαδή τον 

αριθµό των κειµένων στα οποία απαντώνται και οι δύο λέξεις. Ο Turney χρησιµοποίησε στα 

πειράµατα που έκανε τη µηχανή αναζήτησης AltaVista επειδή υποστήριζε τον τελεστή 

NEAR, ο οποίος περιορίζει την αναζήτηση σε κείµενα που περιέχουν τις δύο λέξεις σε 

καθορισµένη απόσταση (π.χ. 10 λέξεων) µεταξύ τους, µε οποιαδήποτε σειρά. Από τα 

πειράµατα του Turney προκύπτει ότι ο τελεστής NEAR δίνει καλύτερα αποτελέσµατα από 

τον AND. Με τον τρόπο αυτό η τιµή PMI υπολογίζεται ως εξής [TL03]: 
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( )

( ) ( )

1 2

1 2 2

1 2

1  NEAR 
( , ) log 1 1

hits w w
NPMI w w

hits w hits w
N N

⎛ ⎞
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (4.3) 

όπου hits(query) τα αποτελέσµατα που επιστρέφει µια µηχανή αναζήτησης µε δεδοµένη την 

ερώτηση query και Ν ο συνολικός αριθµός των εγγράφων που περιέχονται στη βάση της 

συγκεκριµένης µηχανής αναζήτησης. ∆υστυχώς ο τελεστής NEAR της AltaVista δεν είναι 

πλέον διαθέσιµος και από όσα γνωρίζουµε δεν υπάρχει κάποια άλλη µηχανή αναζήτησης που 

να τον υποστηρίζει άµεσα. Για το λόγο αυτό στα πειράµατα που κάναµε χρησιµοποιήσαµε τη 

µηχανή αναζήτησης του Google, δοκιµάζοντας τους τελεστές AND και “*” (βλ. ενότητα 

5.3.6).    

Με βάση το µέτρο συσχέτισης PMI  µπορούµε να εκτιµήσουµε τον προσανατολισµό µιας 

λέξης υπολογίζοντας την τιµή SO-PMI, αντικαθιστώντας στη σχέση (4.1): 

 ( ) ( ) ( ), ,
pword Pwords nword Nwords

SO PMI w PMI w pword PMI w nword
∈ ∈

− = −∑ ∑  (4.4) 

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (4.3) και (4.4) προκύπτει: 
 

( )
( ) ( )

( ) ( )2

 NEAR   NEAR 
log

 
pword Pwords nword Nwords

pword Pwords nword Nwords

hits w pword hits w nword
SO PMI w

hits pword hits nword
∈ ∈

∈ ∈

⎛ ⎞⋅
⎜ ⎟

− = ⎜ ⎟⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

∏ ∏
∏ ∏

 

 
Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να υπολογίσουµε την συνολική SO-PMI τιµή ενός κειµένου 

αθροίζοντας τις επιµέρους SO-PMI των λέξεων ή φράσεων που περιλαµβάνει. Θεωρώντας τα 

διγράµµατα του Turney αντιπροσωπευτικά της πολικότητας του κειµένου, εκτιµούµε το 

συνολικό προσανατολισµό ως το µέσο όρο των SO-PMI τιµών των διγραµµάτων του Turney 

που περιλαµβάνονται στο κείµενο. Στην επόµενη ενότητα θα εξετάσουµε πώς µπορεί να 

αξιοποιηθεί το µετρικό SO-PMI από τον αλγόριθµο SVM. 

4.6 Μεταταξινοµητής SVM 

Τα αποτελέσµατα των µεθόδων που παρουσιάστηκαν παραπάνω µπορούν να συνδυαστούν µε 

τη χρήση ενός µεταταξινοµητή SVM. Στο µοντέλο αυτό τα αποτελέσµατα δύο ή και 

περισσότερων ταξινοµητών που χρησιµοποιούνται σε πρώτο επίπεδο συντίθενται σε έναν 

τελικό ταξινοµητή SVM, που µε τον τρόπο αυτό µπορεί να συνδυάσει διαφορετικές πηγές 

πληροφορίας. Οι τιµές των χαρακτηριστικών µε βάση τις οποίες εκπαιδεύεται ο 

µεταταξινοµητής αντιπροσωπεύουν τις τιµές πρόβλεψης, δηλαδή τις τιµές της συνάρτησης 

απόφασης, που δίνουν ως έξοδο οι ταξινοµητές του πρώτου επιπέδου. Παρακάτω 
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δοκιµάζουµε να συνδυάσουµε κάποιους ταξινοµητές που βασίζονται στις µεθόδους που 

περιγράψαµε στις προηγούµενες ενότητες. 

4.6.1 Ταξινοµητής µε απλό σακίδιο λέξεων - Ταξινοµητής µε τιµές SO-PMI 

Βασιζόµενοι στην προσέγγιση των Mullen και Collier [MC04] εκπαιδεύουµε σε πρώτο 

επίπεδο δύο ταξινοµητές SVM: έναν µε βάση το σακίδιο λέξεων µε απλή δυαδική 

αναπαράσταση και έναν µε βάση τις τιµές SO-PMI που παρουσιάσαµε στην ενότητα 4.5.3. 

Στη δεύτερη περίπτωση το διάνυσµα που αντιπροσωπεύει κάθε κείµενο, περιλαµβάνει ως 

χαρακτηριστικό την συνολική SO-PMI τιµή του κειµένου, που υπολογίζεται ως ο µέσος όρος 

των επιµέρους SO-PMI  των διγραµµάτων του Turney. Οι έξοδοι των δύο ταξινοµητών 

δίνονται ως είσοδος σε έναν τελικό ταξινοµητή SVM µε τη µορφή διανυσµάτων δύο 

χαρακτηριστικών. Με τον τρόπο αυτό συνδυάζεται η βασική προσέγγιση µε λεκτικές µονάδες 

µε την προσέγγιση που βασίζεται στον υπολογισµό στατιστικών µέτρων προσανατολισµού. 

Οι µονάδες του “Ellogon” που υλοποιούν τις απαραίτητες διεργασίες για την εφαρµογή του 

ταξινοµητή που βασίζεται στις τιµές PMI φαίνονται στο Σχήµα 4.8. 

 

 

Σχήµα 4.8 Μονάδες (modules) του “Ellogon” για την κατασκευή διανυσµάτων µε βάση τον µέσο όρο 

των τιµών PMI των διγραµµάτων του Turney που περιλαµβάνονται στα κείµενα. 

 

4.6.2 Ταξινοµητής µε απλό σακίδιο λέξεων - Ταξινοµητής µε  ποσοστό 

θετικών/αρνητικών λέξεων 

Ο δεύτερος ταξινοµητής του πρώτου επιπέδου χρησιµοποιεί το λεξικό προσανατολισµού που 

περιγράψαµε στην ενότητα 4.3.1. Το διάνυσµα αναπαράστασης κάθε κειµένου περιλαµβάνει 

ένα χαρακτηριστικό, η τιµή του οποίου υπολογίζεται ως _ _pos words neg words
words
− , όπου 

pos_words (neg_word) οι λεκτικές µονάδες του κειµένου των οποίων το θέµα περιέχεται στο 
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λεξικό µε θετικό (αρνητικό) προσανατολισµό και words ο αριθµός των λεκτικών µονάδων 

του κειµένου.  

Στο Σχήµα 4.9 φαίνονται οι µονάδες του “Ellogon” που συνθέτουν το σύστηµα για την 

ανάπτυξη διανυσµάτων µε χαρακτηριστικό το ποσοστό θετικών και αρνητικών λέξεων 

σύµφωνα µε τα λεξικά υποκειµενικότητας. 

 

 

Σχήµα 4.9 Μονάδες (modules) του “Ellogon” για την κατασκευή διανυσµάτων µε βάση το ποσοστό 
θετικών και αρνητικών λεκτικών µονάδων που περιλαµβάνονται στα κείµενα 

 

4.7 ΚΒΑ σε επίπεδο µικρών αποσπασµάτων και προτάσεων 

Μέχρι στιγµής θεωρήσαµε ότι τα δεδοµένα µας αποτελούνται από κείµενα σχετικά µεγάλης 

έκτασης, που περιλαµβάνουν πολλές προτάσεις και λέξεις. Συχνά όµως έχει ενδιαφέρον η 

δυνατότητα κατηγοριοποίησης µε βάση την άποψη µικρών αποσπασµάτων που µπορεί να 

αποτελούνται από µία µόνο πρόταση. Η κατηγοριοποίηση τέτοιων µικρών αποσπασµάτων 

φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη στην περίπτωση που µας ενδιαφέρει η γνώµη που εκφράζεται για 

µια συγκεκριµένη οντότητα στα πλαίσια ενός ευρύτερου κειµένου που µπορεί να αναφέρεται 

σε διάφορα θέµατα. Για παράδειγµα θα ήταν ενδιαφέρον να εντοπίσουµε την άποψη που 

επικρατεί για έναν συγκεκριµένο ηθοποιό, προσπαθώντας να αποµονώσουµε από µια βάση µε 

κριτικές ταινιών τα αποσπάσµατα εκείνα που αναφέρονται σε αυτόν. Η προσέγγιση αυτή 

είναι πολύ χρήσιµη στην περίπτωση που ο χώρος αναζήτησης εντοπίζεται σε µπλογκ, φόρουµ 

κ.τ.λ., στα οποία συνήθως εκφράζεται άποψη για πολλά θέµατα. Ορµώµενοι από την ιδέα 

αυτή, µπορούµε να δώσουµε τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει αυτός το θέµα για το 

οποίο τον ενδιαφέρει να µάθει τι άποψη επικρατεί.  Βέβαια η ακριβής έκταση της αναφοράς 

σε ένα αντικείµενο είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί µε ακρίβεια.  

Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δοκιµάσουµε την απόδοση των ταξινοµητών SVM που 

περιγράψαµε παραπάνω στην περίπτωση που θέλουµε να κατατάξουµε µικρής έκτασης 

αποσπάσµατα που εκφράζουν άποψη για κάποια οντότητα. Στα πλαίσια της προσέγγισής µας 

θεωρήσαµε ότι η εµβέλεια της διατύπωσης µιας γνώµης για µια οντότητα (π.χ. έναν ηθοποιό 

ή µια εταιρεία) στα πλαίσια ενός ευρύτερου κειµένου συµπίπτει µε την πρόταση που περιέχει 

το όνοµα της οντότητας αυτής. Έτσι, προκειµένου να προσδιορίσουµε την άποψη που 
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επικρατεί για µια οντότητα, αποµονώνουµε από κάθε κείµενο τις προτάσεις που αναφέρουν 

την ονοµασία της. 
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5  

Πειραµατική αξιολόγηση 

5.1 Σώµατα Κειµένων 

5.1.1 Βάση µε κριτικές ταινιών 

Το σώµα µε τις κριτικές ταινιών των Pang et al. [PLV02], διαθέσιµο στο 

http://www.cs.cornell.edu/people/pabo/movie-review-data/, έχει καθιερωθεί ντε φάκτο ως η 

κατ’ εξοχήν βάση στον τοµέα της ΚΒΑ. Επειδή οι κριτικές ταινιών συνοδεύονται συνήθως 

και από µια ένδειξη βαθµολόγησης της ταινίας µε αστέρια ή κάποια αριθµητική τιµή, η 

ταξινόµησή τους µπορεί να γίνει µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, γεγονός που καθιστά το πεδίο 

των κινηµατογραφικών ταινιών ιδιαίτερα πρόσφορο για τη διεξαγωγή πειραµάτων. Από την 

άλλη µεριά οι κριτικές ταινιών είναι από τους δυσκολότερους τοµείς για ΚΒΑ, καθώς, όπως 

αναφέρει ο Turney [Tur02],  είναι συχνό φαινόµενο η διάσταση µεταξύ της γνώµης που 

εκφράζεται για επιµέρους στοιχεία µιας ταινίας (ηθοποιούς, υπόθεση κ.τ.λ.) και  της γνώµης 

για το συνολικό αποτέλεσµα. Η βάση των Pang et al. αποτελείται από 1000 θετικές και 1000 

αρνητικές κριτικές κινηµατογραφικών ταινιών, που συλλέχθηκαν από τη βάση δεδοµένων 

του newsgroup rec.arts.movies.reviews. Σε κάθε κατηγορία, οι κριτικές ταινιών µε κοινό 

συγγραφέα είναι το πολύ 20 και από το κείµενο των εγγράφων έχουν αφαιρεθεί η 

βαθµολόγηση και τα html tags. Οι κριτικές που περιλαµβάνονται στη βάση είναι µεγάλες σε 
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έκταση (αποτελούνται κατά µέσο όρο από 33 προτάσεις) και καλά δοµηµένες σε 

παραγράφους, µε εξειδικευµένη γλώσσα και περίτεχνους εκφραστικούς τρόπους. 

5.1.2 Βάση εγγράφων που αναφέρονται σε αλυσίδα καταστηµάτων 

Τα δεδοµένα της βάσης αυτής προέρχονται από την εταιρεία i-sieve ΕΠΕ, spin off του ΙΠ&Τ 

στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος», και αφορούν πελάτη της, αλυσίδα καταστηµάτων του 

εξωτερικού, που της ανέθεσε την αυτόµατη αναγνώριση της φήµης της στο διαδίκτυο. Τα 

έγγραφα συλλέχθηκαν από διάφορα µπλογκ και φόρουµ και σχετίζονται µε την συγκεκριµένη 

επιχείρηση. Μετά από κατάλληλη επεξεργασία έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες html. Παρόλα 

αυτά στο κείµενο παραµένουν πολλά άλλα είδη ετικετών και κώδικας. Το βασικό 

χαρακτηριστικό των εγγράφων είναι ότι πολλές φορές η αναφορά στην αλυσίδα 

καταστηµάτων περιορίζεται σε λίγες γραµµές, µε το µεγαλύτερο µέρος τους να 

καταλαµβάνεται από συνδέσµους σε άλλες σελίδες, κώδικα, tags, διαφηµίσεις κ.τ.λ., ενώ 

παρεµβάλλονται αναφορές σε άλλα θέµατα. Η κρίση που εκφράζεται για την επιχείρηση 

µπορεί να αναφέρεται στην πολιτική ή στα προϊόντα της ενώ η γλώσσα που χρησιµοποιείται 

είναι έντονα ιδιωµατική (slang) και  οι προτάσεις συχνά ελλειπτικές και ασύντακτες, ενώ 

συχνό είναι και το φαινόµενο του σαρκασµού. 

5.1.3 Βάση θετικών και αρνητικών  προτάσεων 

Πρόκειται για τη βάση των Pang και Lee [PL05], η οποία είναι διαθέσιµη στο 

http://www.cs.cornell.edu/People/pabo/moviereview-data (ως sentence polarity dataset v1.0). 

Αποτελείται από 5331 θετικά και 5331 αρνητικά µικρά αποσπάσµατα, µεγέθους µίας 

πρότασης ή και φράσης, που έχουν εξαχθεί από κριτικές ταινιών από το 

www.rottentomatoes.com.  Τα αποσπάσµατα αυτά είναι αντιπροσωπευτικά του συνολικού 

θετικού ή αρνητικού χαρακτήρα του κειµένου και έχουν ταξινοµηθεί ανάλογα µε την 

πολικότητα  της κριτικής από την οποία αποσπάστηκαν. Παρακάτω παρατίθενται κάποια 

ενδεικτικά παραδείγµατα θετικών και αρνητικών αποσπασµάτων. 
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Σχήµα 5.1 Παραδείγµατα αποσπασµάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως θετικά. 

  

Σχήµα 5.2 Παραδείγµατα αποσπασµάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως αρνητικά. 

  

5.2 Τεχνικές και µέτρα αξιολόγησης 

Η πειραµατική αξιολόγηση αποσκοπεί στην εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας 

(effectiveness) ενός ταξινοµητή, δηλαδή της ικανότητάς του να παίρνει τις σωστές αποφάσεις 

κατηγοριοποίησης. ∆εδοµένου ενός περιορισµένου αριθµού δεδοµένων (εγγράφων), αυτό 

που µας απασχολεί κυρίως κατά την διαδικασία της αξιολόγησης είναι να µπορέσουµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα αυτά ώστε να εκπαιδεύσουµε τον ταξινοµητή και συγχρόνως 

να εκτιµήσουµε την αποτελεσµατικότητά του µε βάση κάποιο µέτρο. Προκειµένου να 

κάνουµε σωστή εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας πρέπει να έχουµε υπόψη µας τα εξής 

[Mit97]: 

 Προδιάθεση (bias) στην εκτίµηση: Η αποτελεσµατικότητα του ταξινοµητή στα 

δεδοµένα εκπαίδευσης δεν προσφέρει καλή εκτίµηση της αποτελεσµατικότητάς του 

σε µελλοντικά παραδείγµατα. Επειδή η επαγωγική υπόθεση κατασκευάστηκε µε 

βάση τα παραδείγµατα εκπαίδευσης, η εκτίµηση  της αποτελεσµατικότητας που 

προκύπτει χρησιµοποιώντας τα ίδια παραδείγµατα ως σώµα δοκιµής είναι συνήθως 

 

simplistic , silly and tedious . 
 

on a cutting room floor somewhere lies . . . footage that might have made no such thing a 
trenchant , ironic cultural satire instead of a frustrating misfire . 
 

interesting , but not compelling . 
 

the execution is so pedestrian that the most positive comment we can make is that rob 
schneider actually turns in a pretty convincing performance as a prissy teenage girl . 
 

unfortunately the story and the actors are served with a hack script . 

 

the gorgeously elaborate continuation of " the lord of the rings " trilogy is so huge that a 
column of words cannot adequately describe co-writer/director peter jackson's expanded 
vision of j . r . r . tolkien's middle-earth . 

 

spiderman rocks 
 

a masterful film from a master filmmaker , unique in its deceptive grimness , compelling 
in its fatalist worldview . 

 

a thoughtful , provocative , insistently humanizing film . 
 

light , cute and forgettable . 
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υπερβολικά αισιόδοξη. Για το λόγο αυτό τα παραδείγµατα δοκιµής δεν πρέπει µε 

κανένα τρόπο να συµµετέχουν στην εκπαίδευση του ταξινοµητή. 

 ∆ιάσταση (variance) µεταξύ των εκτιµήσεων: Ακόµα και αν τα παραδείγµατα 

δοκιµής επιλεγούν ανεξάρτητα από τα παραδείγµατα εκπαίδευσης, η µετρούµενη 

αποτελεσµατικότητα µπορεί να διαφέρει από την πραγµατική, ανάλογα µε τη 

σύνθεση του συγκεκριµένου σώµατος δοκιµής. Όσο λιγότερα είναι τα παραδείγµατα 

δοκιµής, τόσο µεγαλύτερη αναµένεται να είναι η διαφορά.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, τα δεδοµένα χωρίζονται συνήθως µε τυχαίο τρόπο σε δύο 

ξένα µεταξύ τους σύνολα: Το σύνολο εκπαίδευσης, που χρησιµοποιείται για την διαµόρφωση 

της επαγωγικής υπόθεσης και το σύνολο επικύρωσης (validation set) που χρησιµοποιείται για 

την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας σε µελλοντικά παραδείγµατα. Η τεχνική αυτή είναι 

γνωστή ως προσέγγιση εκπαίδευσης και επικύρωσης (train and validation). Μία εναλλακτική 

µέθοδος είναι η δοκιµή k-πλής σταυρωτής επικύρωσης (k-fold cross-validation). Σύµφωνα µε 

την προσέγγιση αυτή, κάθε παράδειγµα από το σύνολο των διαθέσιµων δεδοµένων 

χρησιµοποιείται ακριβώς µία φορά ως µέλος του συνόλου επικύρωσης και k-1 φορές ως 

µέλος του συνόλου εκπαίδευσης. Η µέθοδος αυτή περιγράφεται στο Σχήµα 5.3. 

 

Σχήµα 5.3 Μέθοδος k-πλής σταυρωτής επικύρωσης. Η τιµή evaluation_measure(Ti,hi) δηλώνει κάποιο 
µέτρο αξιολόγησης που υπολογίζεται στο σύνολο επικύρωσης Ti µε βάση την υπόθεση hi που µαθαίνει 
ο ταξινοµητής  L  από το σύνολο εκπαίδευσης Si. 

  

Με την προσέγγιση της k-πλής σταυρωτής επικύρωσης ικανοποιείται το αίτηµα της 

ανεξαρτησίας µεταξύ των παραδειγµάτων εκπαίδευσης και επικύρωσης και αµβλύνεται η 

διάσταση µεταξύ των τιµών των µέτρων αποτελεσµατικότητας για διαφορετικά σύνολα 

1. Χώρισε τα διαθέσιµα δεδοµένα D0 σε k ξένα µεταξύ τους υποσύνολα T1,T2,…,Tk

ίσου µεγέθους 

2. for i:=1 to k do 

χρησιµοποίησε το Ti ως το σύνολο επικύρωσης και τα υπόλοιπα δεδοµένα ως

το σύνολο εκπαίδευσης Si 

{ }0

( )
_ ( , )

i i

i i

i i i

S D T
h L S
α evaluation measure T h

← −

←
←

 

3. Επίστρεψε την τιµή 
1

1 k

i
i

α α
k =

= ∑  
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επικύρωσης, καθώς η έξοδος της µεθόδου είναι ο µέσος όρος τους. Η προσέγγιση αυτή 

υιοθετείται συνήθως όταν τα διαθέσιµα δεδοµένα είναι λίγα και θέλουµε να συµπεριλάβουµε 

στο στάδιο εκπαίδευσης όσο το δυνατόν περισσότερα παραδείγµατα. Στον τοµέα της ΚΒΑ 

υιοθετείται συνήθως η προσέγγιση της τριπλής ή δεκαπλής σταυρωτής επικύρωσης. 

Τα µέτρα αξιολόγησης πρέπει να παρέχουν µια εκτίµηση του πόσο συχνά οι τιµές απόφασης 

που αποδίδει ο ταξινοµητής στα προς ταξινόµηση έγγραφα ανταποκρίνονται στην κατηγορία 

στην οποία ανήκουν. Τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα µέτρα αξιολόγησης της 

αποτελεσµατικότητας ενός ταξινοµητή κειµένου είναι η ορθότητα (accuracy), η ακρίβεια 

(precision) και η ανάκληση (recall). Σε ένα πρόβληµα δύο κατηγοριών P και N η ορθότητα 

ορίζεται από τη σχέση 

 

 

όπου True Positive (True Negative) ο αριθµός των εγγράφων της κατηγορίας Positive 

(Negative) του σώµατος δοκιµής που ταξινοµήθηκαν σωστά και False Positive (False 

Negative) ο αριθµός των εγγράφων της κατηγορίας N (P) του σώµατος δοκιµής που 

ταξινοµήθηκαν λάθος. H ακρίβεια και η ανάκληση ορίζονται για κάθε µία κατηγορία 

ξεχωριστά ως εξής: 

NPr  ,  PrP
TP TN

TP FP TN FN
= =

+ +
 

Re  ,  ReP N
TP TN

TP FN TN FP
= =

+ +
 

 

Στον τοµέα της ΚΒΑ ως µέτρο αξιολόγησης αναφέρεται συνήθως στη βιβλιογραφία η 

ορθότητα. Για το λόγο αυτό στα αποτελέσµατα των πειραµάτων που παραθέτουµε στη 

συνέχεια  καταγράφουµε ως µέτρο αποτελεσµατικότητας των ταξινοµητών την ορθότητα. 

5.3 Αποτελέσµατα πειραµάτων στη βάση µε τις κριτικές 

ταινιών 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσµατα των µεθόδων που περιγράφηκαν στην ενότητα 

4. Για τη διεξαγωγή των πειραµάτων χρησιµοποιήσαµε το πακέτο libsvm, διαθέσιµο στο 

http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm, και δοκιµάσαµε διάφορες επιλογές για τη 

συνάρτηση πυρήνα του αλγόριθµου. ∆ιαπιστώσαµε ότι η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται 

µε γραµµικό διαχωρισµό. Όλα τα αποτελέσµατα προέκυψαν από δοκιµές τριπλής σταυρωτής 

επικύρωσης. 

c
TP TNA

TP TN FN FP
+

=
+ + +
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5.3.1 Αναπαράσταση µε λεκτικές µονάδες 

Τα αποτελέσµατα φαίνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω Πίνακα 5.1. 

 

Χαρακτηριστικά Αναπαράσταση Ορθότητα 

όλες οι λεκτικές 

µονάδες 

δυαδική 84.05% 

λεκτικές µονάδες µε 

συχνότητα 

εµφάνισης >2 

δυαδική 83.55% 

λεκτικές µονάδες µε 

συχνότητα 

εµφάνισης >3 

δυαδική 84.25% 

λεκτικές µονάδες µε 

συχνότητα 

εµφάνισης >4 

δυαδική 83.75% 

όλα τα θέµατα των 

λεκτικών µονάδων 

δυαδική 82.16% 

όλες οι λεκτικές 

µονάδες 

µε συχνότητες 82.05% 

όλες οι λεκτικές 

µονάδες 

µε τιµές TFIDF 82.65% 

Πίνακας 5.1 Αποτελέσµατα διάφορων αναπαραστάσεων µε λεκτικές µονάδες 

 

Είναι φανερό ότι η απλή δυαδική αναπαράσταση χωρίς αποκοπή των καταλήξεων 

επιτυγχάνει την καλύτερη ορθότητα. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν µια ειδοποιό διαφορά 

της ΚΒΑ σε σχέση µε την θεµατική κατηγοριοποίηση κειµένων, όπου η συχνότητα 

εµφάνισης των χαρακτηριστικών και το µετρικό TFIDF δίνουν συνήθως καλύτερα 

αποτελέσµατα, πιθανώς γιατί το θέµα συνδέεται µε την εµφάνιση κάποιων λέξεων κλειδιών 

που τείνουν να επαναλαµβάνονται. Όσον αφορά τη µείωση διαστασιµότητας, δεν 

συνεισφέρει στην βελτίωση τις απόδοσης και η µικρή αύξηση της ορθότητας που 

επιτυγχάνεται όταν επιλέγουµε τις λεκτικές µονάδες που εµφανίζονται περισσότερες από 3 

φορές είναι στατιστικά αµελητέα. 
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5.3.2 Συνυπολογισµός των όρων άρνησης 

∆οκιµάζοντας τις εµβέλειες των όρων άρνησης που περιγράψαµε στην ενότητα 4.2.1 

καταλήξαµε στα αποτελέσµατα που φαίνονται στον Πίνακα 5.2: 

 

Εφαρµογή άρνησης Ορθότητα 

µόνο στην επόµενη λέξη 85.3% 

µέχρι το πρώτο σηµείο στίξης 84.65% 

στο πρώτο επίθετο ή ουσιαστικό 84.9% 

Πίνακας 5.2 Αποτελέσµατα συνυπολογίζοντας τους όρους άρνησης για διάφορες εµβέλειες. 

 

Παρατηρούµε ότι ο συνυπολογισµός των όρων άρνησης οδήγησε σε µικρή βελτίωση τα 

αποτελέσµατα. Οι αρνήσεις φαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρονται µόνο 

στην αµέσως επόµενη λέξη, ανεξάρτητα από το τι µέρος του λόγου είναι. Είναι πιθανό η λίγο 

χαµηλότερη τιµή ορθότητας της τρίτης γραµµής του πίνακα, να οφείλεται στα λάθη που κάνει 

ο αναλυτής των µερών του λόγου που χρησιµοποιήσαµε.  

5.3.3 Χρήση λεξικών υποκειµενικότητας 

∆ίνοντας µεγαλύτερο βάρος στις λέξεις που περιλαµβάνονται στο λεξικό µε υποκειµενικές 

λέξεις που περιγράψαµε στην ενότητα 4.3.2 πήραµε τα αποτελέσµατα που φαίνονται στον 

Πίνακα 5.3. Υπενθυµίζουµε ότι τόσο από το λεξικό όσο και από τα κείµενα έχουν αφαιρεθεί 

οι καταλήξεις των λέξεων. Στις δύο πρώτες γραµµές φαίνονται τα αποτελέσµατα µε βάρη a=1 

και b=0.5 (στην εκδοχή 1 οι λέξεις που δεν περιλαµβάνονται στο λεξικό αντιπροσωπεύονται 

στο σακίδιο λέξεων  µε το θέµα τους ενώ στην εκδοχή 2 αντιπροσωπεύονται η κάθε µία 

ξεχωριστά).  

 

Μεθοδολογίες µε λεξικά υποκειµενικότητας Ορθότητα 

αναπαράσταση µε βάρη: εκδοχή 1 83.1% 

αναπαράσταση µε βάρη: εκδοχή 2 82.72% 

µόνο λέξεις που περιλαµβάνονται στο λεξικό 73.55% 

Πίνακας 5.3  Αποτελέσµατα λαµβάνοντας υπόψη το λεξικό υποκειµενικότητας 
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∆οκιµάσαµε επίσης και άλλες αναλογίες βαρών καθώς και να συµπεριλάβουµε στο λεξικό 

µόνο τα επίθετα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις φάνηκε ότι η αναπαράσταση µε βάρη 

συνυπολογίζοντας λεξικά  υποκειµενικότητας χειροτερεύει τα αποτελέσµατα. Αυτό σηµαίνει 

ότι τα λεξικά αυτά δεν περιέχουν ή περιέχουν µόνο λίγες από τις λέξεις που είναι όντως 

σηµαντικές για τη διαµόρφωση της πολικότητας των κειµένων.  

Προκειµένου να διερευνήσουµε ποιες λέξεις παίζουν σηµαντικό ρόλο για την κατάταξη των 

κριτικών ταινιών µε βάση την άποψη που εκφράζουν, κατατάξαµε τις λεκτικές µονάδες των 

κειµένων ανάλογα µε το βάρος που τους αποδίδει ο SVM. Στον Πίνακα 5.4 φαίνονται οι 20 

πιο θετικές και οι 20 πιο αρνητικές λέξεις σύµφωνα µε τα βάρη που τους αποδίδει ο SVM. 

 

Top 20 + Top 20 - 

hilarious Bad 

great Worst 

performance Plot 

well Unfortunately 

best Have 

gives Boring 

Life Nothing 

others Supposed 

perfect Awful 

performances Only 

both Ridiculous 

especially Poor 

sometimes Terrible 

very Waste 

right Maybe 

many Script 

excellent Stupid 

also Wasted 

quite Director 

memorable Give 

Πίνακας 5.4  Οι 20 λέξεις µε το µεγαλύτερο θετικό και αρνητικό βάρος σύµφωνα µε τον SVM 
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Στις λέξεις που ο SVM αποδίδει µεγάλο θετικό ή αρνητικό βάρος περιλαµβάνονται εκτός από 

τις λέξεις µε αναµενόµενα έντονο προσανατολισµό, όπως “perfect”, “well”, “best” και 

“terrible”, “waste”, “boring”, και πολλές λέξεις µε λιγότερο προφανή πολικότητα. Ανάµεσα 

στις 100 πιο θετικές λεκτικές µονάδες πολλές είναι οι λέξεις µε ουδέτερη σηµασία, όπως 

“else”, “because”, “then”, “4”, “some”, “was” κ.τ.λ. Επίσης απαντώνται και λέξεις που 

σχετίζονται µε το χώρο του κινηµατογράφου όπως “plot”, “director”, “play”, “action”, 

“watching” κ.ά. Ανάλογη είναι και η σύνθεση των λέξεων µε έντονο αρνητικό 

προσανατολισµό. Στο σχεδιάγραµµα του Σχήµατος 5.4 φαίνεται η κατανοµή όλων των 

λεκτικών µονάδων που περιλαµβάνονται στις κριτικές ταινιών, ανάλογα µε το θετικό ή 

αρνητικό βάρος που τους αποδίδει ο SVM. 
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Σχήµα 5.4  Κατανοµή των λεκτικών µονάδων που εµφανίζονται στις κριτικές ταινιών ανάλογα µε το 
βάρος που τους αποδίδει ο SVM 

 

∆οκιµάζοντας να συµπεριλάβουµε στο σακίδιο λέξεων µόνο τις λεκτικές µονάδες µε απόλυτη 

τιµή βάρους µεγαλύτερη από 0.04, που αποτελούν το 0.7% του συνόλου (251 λεκτικές 

µονάδες), η απόδοση του ταξινοµητή SVM διατηρείται στο  82.7%.  

Από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων είναι σαφές ότι από τα λεξικά υποκειµενικότητας 

απουσιάζει ένας µεγάλος αριθµός λέξεων που συµβάλλουν καθοριστικά στη διαµόρφωση του 
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προσανατολισµού των κειµένων. Οι λέξεις αυτές είναι δύσκολο να προβλεφθούν, καθώς από 

µόνες τους δεν έχουν σαφή κατεύθυνση πολικότητας, την οποία φαίνεται ότι αποκτούν όταν 

εντάσσονται σε συµφραζόµενα. Επίσης, η πολικότητα πολλών από τις λέξεις αυτές φαίνεται 

ότι συσχετίζεται σε κάποιο βαθµό µε το θέµα στο οποίο αναφέρονται τα κείµενα, εν 

προκειµένω µε τις κινηµατογραφικές ταινίες. Το λεξιλόγιο και τα εκφραστικά µέσα που 

επιλέγει για να διατυπώσει την άποψή του ο συγγραφέας ενός κειµένου, εξαρτάται και από το 

θέµα που τον απασχολεί: διαφορετικά θα εκφραστεί όταν αξιολογεί κάποιο προϊόν σε ένα 

φόρουµ στο διαδίκτυο και διαφορετικά όταν δηµοσιεύει την κρίση του για την πολιτική 

επικαιρότητα. Το πρόβληµα της ΚΒΑ φαίνεται να εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τον 

θεµατικό τοµέα (domain-specific) στον οποίο ανήκουν τα υπό εξέταση κείµενα, κάτι που 

σηµαίνει ότι οι ταξινοµητές χρειάζονται επανεκπαίδευση κάθε φορά που εφαρµόζονται σε 

έναν καινούργιο τοµέα. Η επανεκπαίδευση όµως δεν είναι συνήθως εύκολη υπόθεση, καθώς 

για πολλούς τοµείς δεν υπάρχει διαθέσιµος ικανός αριθµός ταξινοµηµένων εγγράφων. 

5.3.4 Φίλτρο υποκειµενικών προτάσεων 

∆οκιµάσαµε να εφαρµόσουµε τον απλό ταξινοµητή SVM µε δυαδική αναπαράσταση 

κρατώντας από κάθε κείµενο τις Ν πιο υποκειµενικές προτάσεις σύµφωνα µε τις τιµές 

πρόβλεψης του ταξινοµητή υποκειµενικότητας των προτάσεων που εφαρµόσαµε σε πρώτο 

επίπεδο. Στο σχεδιάγραµµα του Σχήµατος 5.5 φαίνεται η ορθότητα των αποτελεσµάτων για 

διάφορες τιµές του Ν. Σηµειώνεται ότι ο µέσος όρος του αριθµού των προτάσεων που 

περιέχονται στις κριτικές ταινιών είναι 32.3 [PL04]. 
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Σχήµα 5.5  Αποτελέσµατα του ταξινοµητή SVM σε αποσπάσµατα µε τις Ν πιο υποκειµενικές 
προτάσεις των κειµένων 
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Παρατηρούµε ότι η ορθότητα 85.45% που επιτυγχάνεται για Ν=20 είναι υψηλότερη από την 

τιµή 84.05% που πετύχαµε εφαρµόζοντας τον ίδιο ταξινοµητή σε ολόκληρο το κείµενο. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι χρησιµοποιώντας µόνο τις 15 πιο υποκειµενικές προτάσεις από 

κάθε κριτική, δηλ. κατά µέσο όρο λιγότερο από το 50% του συνολικού όγκου των κειµένων, 

η πτώση της ορθότητας είναι µόλις 1.3%. 

5.3.5 Συµπερίληψη των διγραµµάτων  του Turney στο σακίδιο λέξεων 

Προσθέτοντας τα διγράµµατα του Turney στο σακίδιο λέξεων, η ορθότητα που παίρνουµε 

είναι 82.4%. Παρατηρούµε λοιπόν µείωση της ορθότητας σε σχέση µε το απλό σακίδιο 

λεκτικών µονάδων. Σηµειώνουµε ότι οι Pang et al. [PLV02]  παρατηρούν επίσης πτώση της 

ορθότητας, όταν προσθέτουν και διγράµµατα στο σακίδιο λέξεων. Τα διγράµµατα του Turney 

ως µια ειδική κατηγορία των διγραµµάτων δεν φαίνεται να κοµίζουν από µόνα τους κάποια 

χρήσιµη πληροφορία για τον προσανατολισµό του κειµένου. Οι τιµές PMI που αντιστοιχούν 

στα διγράµµατα του Turney µπορούν µε την κατάλληλη αξιοποίησή τους να φανούν πιο 

χρήσιµες, όπως θα φαίνεται από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην επόµενη 

ενότητα.   

5.3.6 Μεταταξινοµητής SVM: Ταξινοµητής µε τιµές SO-PMΙ – Ταξινοµητής µε 

απλό σακίδιο λέξεων 

Στην προσπάθειά µας να µετρήσουµε τις τιµές PMI υποβάλλοντας ερωτήσεις στη µηχανή 

αναζήτησης Google, δοκιµάσαµε τους τελεστές “*” και “AND”. Σύµφωνα µε την 

τεκµηρίωση του Google η ερώτηση Α*Β επιστρέφει τις σελίδες που περιέχουν τις λέξεις Α 

και Β, µε µία λέξη να µεσολαβεί ανάµεσά τους. Από τα πειράµατα όµως που κάναµε, 

προέκυψε ότι πολλές από τις επιστρεφόµενες σελίδες περιλαµβάνουν τις δύο λέξεις σε 

µεγάλη απόσταση µεταξύ τους. Γενικά, η λειτουργία του τελεστή “*” δεν είναι αρκετά σαφής 

και οι τιµές PMI των διγραµµάτων του Turney που υπολογίσαµε µε βάση αυτόν, απέχουν 

πολύ από το να εκφράζουν, έστω και προσεγγιστικά, τον προσανατολισµό των διγραµµάτων.  

Πράγµατι, υπολογίζοντας τις συνολικές SO-PMI των κειµένων ως το µέσο όρο των τιµών 

PMI των διγραµµάτων του Turney που προέκυψαν µε βάση τον τελεστή “*” και 

εφαρµόζοντας έναν ταξινοµητή SVM, η ορθότητα που πήραµε ήταν 49.4%. 

Χρησιµοποιώντας αντίθετα τον τελεστή AND επιτύχαµε ορθότητα 62.6%. Εποµένως, ο 

ταξινοµητής SO-PMI του πρώτου επιπέδου στηρίχτηκε στις PMI τιµές που υπολογίζονται µε 

βάση τον τελεστή AND του Google.  

Η δοκιµή τριπλής σταυρωτής επικύρωσης έγινε ως εξής: Αρχικά χωρίζουµε τα δεδοµένα (τις 

κριτικές ταινιών) σε τρία τµήµατα (folds), κάθε ένα από τα οποία περιλαµβάνει το 1/3 των 

δεδοµένων. Για κάθε έναν από τους 3 δυνατούς συνδυασµούς των τµηµάτων αυτών, 
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χρησιµοποιούµε τα 2 τµήµατα (2/3 των δεδοµένων) ως σώµα εκπαίδευσης του 

µεταταξινοµητή και κρατάµε το άλλο (1/3 των δεδοµένων) για τη δοκιµή. Για κάθε ένα από 

τα τρία τµήµατα εκπαίδευσης, χρησιµοποιούµε τα 2/3 του για να εκπαιδεύσουµε τους δύο 

ταξινοµητές του πρώτου επιπέδου και κρατάµε τις τιµές απόφασης για το υπόλοιπο 1/3. Mε 

βάση αυτές τις τιµές απόφασης, που προκύπτουν για κάθε ένα από τα τρία τµήµατα, 

εκπαιδεύουµε το µεταταξινοµητή.  Στη συνέχεια επανεκπαιδεύουµε τους ταξινοµητές του 

πρώτου επιπέδου µε το συνολικό σώµα εκπαίδευσης, δηλαδή ολόκληρο το τµήµα των 2/3, 

και κρατάµε τις τιµές απόφασης για το εναποµείναν 1/3 των δεδοµένων. Η τελική ορθότητα 

υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των 3 τιµών ορθότητας που προκύπτουν από τον 

µεταταξινοµητή για κάθε ένα από τα τµήµατα δοκιµής του 1/3 του συνόλου.  

Με τον τρόπο αυτό, η ορθότητα του µεταταξινοµητή προκύπτει 86.25%. Επισηµαίνεται ότι η 

τιµή αυτή δεν είναι άµεσα συγκρίσιµη µε τις τιµές της ορθότητας που καταγράφηκαν στις 

προηγούµενες µεθόδους, καθώς αυτές προέκυψαν απ’ ευθείας από τον αλγόριθµο του svmlib, 

µε την επιλογή της κατάλληλης παραµέτρου για σταυρωτή επικύρωση. 

5.3.7 Μεταταξινοµητής SVM: Ταξινοµητής µε ποσοστό θετικών/αρνητικών 

λέξεων - Ταξινοµητής µε απλό σακίδιο λέξεων 

Εφαρµόζοντας τον ταξινοµητή SVM µε ποσοστό θετικών και αρνητικών λέξεων που 

περιγράψαµε στην ενότητα 4.6.2 πήραµε ορθότητα 58.8%. ∆οκιµάσαµε επίσης να εντάξουµε 

το ποσοστό θετικών/αρνητικών λέξεων ως επιπλέον χαρακτηριστικό στο απλό σακίδιο 

λέξεων παίρνοντας ορθότητα 83.64%. Εκτελώντας δοκιµή τριπλής σταυρωτής επικύρωσης 

στο µοντέλο του ταξινοµητή όπως περιγράψαµε στην προηγούµενη ενότητα επιτύχαµε 

ορθότητα 85.3%.  

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η απ’ ευθείας ένταξη της επιπλέον πληροφορίας που 

προέρχεται από το λεξικό υποκειµενικότητας στο σακίδιο λέξεων µέσω ενός ποσοστού 

θετικών-αρνητικών όρων επιφέρει µείωση της απόδοσης. Αντίθετα αν ο ταξινοµητής που 

βασίζεται στην πληροφορία αυτή συνδυαστεί µε έναν ξεχωριστό ταξινοµητή σακιδίου λέξεων 

µέσω ενός µεταταξινοµητή σηµειώνεται µικρή βελτίωση της ορθότητας, παρά την πολύ 

φτωχή απόδοση του αρχικού ταξινοµητή θετικών και αρνητικών λέξεων. Στην πρώτη 

περίπτωση, όταν η πληροφορία από το λεξικό προστίθεται στο σακίδιο λέξεων, ο SVM δεν 

φαίνεται να την παίρνει υπόψη του, καθώς η ορθότητα που µπορεί να επιτευχθεί µε βάση 

µόνο τις λεκτικές µονάδες στο σώµα εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλή (περίπου 95%). 

Σηµειώνουµε ότι τόσο στον ταξινοµητή που βασίζεται στις τιµές SO-PMI (ενότητα 5.3.6) 

όσο και σε αυτόν που χρησιµοποιεί τα λεξικά (ενότητα 5.3.7), η ορθότητα στο σώµα 

εκπαίδευσης κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε τη ορθότητα στο σώµα δοκιµής, δηλαδή στους 

ταξινοµητές αυτούς δεν παρουσιάζεται το φαινόµενο του υπερταιριάσµατος. Αν τα επιπλέον 
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χαρακτηριστικά συνδυαστούν µε το απλό σακίδιο λέξεων σε δεύτερο επίπεδο, ο 

µεταταξινοµητής µπορεί να εκτιµήσει την πραγµατική συµβολή κάθε ταξινοµητή, δίνοντας 

µικρότερο βάρος στην πρόβλεψη του ταξινοµητή µε το σακίδιο λέξεων όταν η τιµή 

απόφασής του είναι κοντά στο 0 και στηριζόµενος περισσότερο στον δεύτερο ταξινοµητή. 

∆οκιµάσαµε τέλος να συνδυάσουµε και τους τρεις ταξινοµητές (ταξινοµητής µε απλό σακίδιο 

λέξεων, ταξινοµητής µε ποσοστό θετικών/αρνητικών λέξεων και ταξινοµητής  µε τιµές SO-

PMI) στο πρώτο επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή ο µεταξινοµητής έδωσε τιµή ορθότητας 

86.35%. Η διαφορά από την τιµή 86.25% που πετύχαµε µε  το συνδυασµό του απλού 

ταξινοµητή µε σακίδιο λέξεων και του ταξινοµητή µε βάση τις τιµές SO-PMI είναι 

στατιστικά αµεληταία. 

5.4 Αποτελέσµατα πειραµάτων σε µικρά αποσπάσµατα και 

προτάσεις 

5.4.1 Αποτελέσµατα στη βάση εγγράφων που αναφέρονται σε αλυσίδα 

καταστηµάτων 

Κατ’ αρχήν πρέπει να εντοπίσουµε το κοµµάτι εκείνο των εγγράφων που αναφέρεται στην 

αλυσίδα καταστηµάτων, το οποίο είναι συνήθως πολύ µικρής έκτασης 1-3 προτάσεων. 

∆οκιµάσαµε να αποµονώσουµε από τα έγγραφα τις προτάσεις ή τις σειρές που 

περιλαµβάνουν το όνοµα της επιχείρησης. Παρατηρώντας τα αποσπάσµατα που προκύπτουν 

στις δύο περιπτώσεις, φάνηκε µε το µάτι και επιβεβαιώθηκε και από τα πειράµατα ότι η 

αποµόνωση των σειρών αποδίδει καλύτερα το περιεχόµενο της αναφοράς στην επιχείρηση, 

καθώς λόγω της άναρχης δοµής των εγγράφων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί τι ορίζει τα 

όρια των προτάσεων. Στα αποσπάσµατα που προέκυψαν µε την αποµόνωση σειρών 

εφαρµόσαµε κάποιες από τις µεθόδους που χρησιµοποιήσαµε για την ΚΒΑ και σε κριτικές 

ταινιών. Τα αποτελέσµατα που πήραµε µε δοκιµή τριπλής σταυρωτής επικύρωσης στη βάση 

των 120 εγγράφων που αναφέρονται στην αλυσίδα καταστηµάτων φαίνονται στον Πίνακα 

5.5. 
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Χαρακτηριστικά Αναπαράσταση Ορθότητα 

όλες οι λεκτικές µονάδες ∆υαδική 57.5% 

λεκτικές µονάδες µε 

συχνότητα εµφάνισης >3 

∆υαδική 64.17% 

λεκτικές µονάδες µε 

συχνότητα εµφάνισης >4 

∆υαδική 58.02% 

όλα τα θέµατα των λεκτικών 

µονάδων 

∆υαδική 63.33% 

όλες οι λεκτικές µονάδες µε αυξηµένο βάρος για τις λέξεις που 

περιλαµβάνονται στο λεξικό 

υποκειµενικότητας 

58.33% 

λεκτικές µονάδες µε 

συχνότητα εµφάνισης >3 

Με αυξηµένο βάρος για τις λέξεις 

που περιλαµβάνονται στο λεξικό 

υποκειµενικότητας 

59.17% 

όλες οι λεκτικές µονάδες συν 

το ποσοστό θετικών και 

αρνητικών λέξεων 

δυαδική για τις λεκτικές µονάδες συν 

µία πραγµατική τιµή 

53.62% 

Πίνακας 5.5  Αποτελέσµατα στα αποσπάσµατα των εγγράφων που αναφέρονται σε αλυσίδα 
καταστηµάτων µε αποµόνωση σειρών για διάφορες αναπαραστάσεις 

 

Οι χαµηλές τιµές ορθότητας οφείλονται κατ’ αρχήν στον περιορισµένο αριθµό των 

διαθέσιµων εγγράφων για εκπαίδευση. Εφαρµόζοντας για παράδειγµα τον απλό ταξινοµητή 

µε σακίδιο λέξεων σε 120 κριτικές ταινιών η ορθότητα που πήραµε µε δοκιµή τριπλής 

σταυρωτής επικύρωσης ήταν 75.63%, που απέχει πολύ από την τιµή 84.05% που παίρνουµε 

χρησιµοποιώντας και τις 2000 κριτικές. Από την άλλη µεριά όµως, η διαφορά µε την 

µεγαλύτερη τιµή ορθότητας 64.17% που επιτύχαµε στα έγγραφα της αλυσίδας καταστηµάτων 

παραµένει µεγάλη. Γενικά, όσο µικρότερο είναι το µέγεθος των κειµένων που θέλουµε να 

κατατάξουµε, τόσο αυξάνεται η ανάγκη για µεγαλύτερο σώµα εκπαίδευσης, το οποίο είναι 

δύσκολο να βρεθεί.  

Επίσης δοκιµάσαµε και τη µεθοδολογία του µεταταξινοµητή, συνδυάζοντας κάποιους από 

τους παραπάνω ταξινοµητές, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις η ορθότητα του µεταταξινοµητή 

ήταν µικρότερη της καλύτερης ορθότητας των  ταξινοµητών του πρώτου επιπέδου. 
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Είναι λοιπόν φανερό ότι οι µεθοδολογίες που εφαρµόσαµε για την ΚΒΑ εκτεταµένων και 

καλά δοµηµένων κειµένων παίρνοντας ικανοποιητικά αποτελέσµατα δεν αποδίδουν το ίδιο 

καλά στην περίπτωση κειµένων περιορισµένης έκτασης και ασύνδετης δοµής. Στην βάση των 

εγγράφων που αναφέρονται  στην αλυσίδα καταστηµάτων οι λεκτικές µονάδες είναι πιο 

διεσπαρµένες (sparse) λόγω του µικρού µεγέθους των αποσπασµάτων και είναι δύσκολο να 

βρεθούν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που να διακρίνουν ικανοποιητικά το χώρο σε δύο 

κατηγορίες.  

5.4.2 Αποτελέσµατα στη Βάση θετικών και αρνητικών προτάσεων 

Είναι επίσης πιθανό οι χαµηλές τιµές ορθότητας στην περίπτωση της βάσης των εγγράφων 

που αναφέρονται στην αλυσίδα καταστηµάτων να οφείλονται στο ότι τα αποσπάσµατα που 

αποµονώσαµε δεν εκφράζουν ολοκληρωµένα την αναφορά που γίνεται στην εταιρεία ή τα 

προϊόντα της επιχείρησης. Προκειµένου να ελέγξουµε την πιθανότητα αυτή καθώς και το 

βαθµό ευθύνης του µικρού σώµατος εκπαίδευσης, εξετάζουµε στην επόµενη ενότητα την 

απόδοση των ταξινοµητών στο µεγάλο σώµα των αρνητικών και θετικών προτάσεων που 

παρουσιάσαµε στην ενότητα 5.1.3.   

Τα αποτελέσµατα που πήραµε εφαρµόζοντας κάποιους από τους ταξινοµητές που έδωσαν τα 

καλύτερα αποτελέσµατα στα έγγραφα της αλυσίδας καταστηµάτων στη βάση των 10662  

θετικών και αρνητικών προτάσεων,  φαίνονται στον Πίνακα 5.6. 

 
 

Ταξινοµητής ΟΡΘΟΤΗΤΑ 

όλες οι λεκτικές µονάδες / δυαδική 

αναπαράσταση 

74.4% 

λεκτικές µονάδες µε συχνότητα εµφάνισης 

>2 / δυαδική αναπαράσταση 

74.43% 

λεκτικές µονάδες µε συχνότητα εµφάνισης 

>3 / δυαδική αναπαράσταση 

73.74% 

Πίνακας 5.6  Αποτελέσµατα στη βάση των θετικών και αρνητικών προτάσεων 

 

Παρατηρούµε ότι παρά το µεγάλο σώµα εκπαίδευσης οι τιµές ορθότητας είναι πολύ 

χαµηλότερες από εκείνες που επιτυγχάνονται µε την εφαρµογή των ίδιων µεθόδων 

ταξινόµησης σε κείµενα µεγάλης έκτασης. Σηµειώνουµε µάλιστα ότι εφαρµόζοντας τον απλό 

ταξινοµητή µε σακίδιο λέξεων σε µόνο 120 προτάσεις, η τιµή ορθότητας που προκύπτει µε 

τριπλή σταυρωτή επικύρωση είναι µόλις 54.23%. ∆εδοµένου ότι ο αριθµός των λέξεων κάθε 



 

  62

πρότασης είναι πολύ µικρός, το σακίδιο λέξεων δεν αρκεί για να βρεθούν τα κοινά εκείνα 

χαρακτηριστικά που εκφράζουν ικανοποιητικά το διαχωρισµό των δύο κατηγοριών. Το 

γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η ΚΒΑ µικρής έκτασης κειµένου απαιτεί την εφαρµογή πιο 

σύνθετων τεχνικών, που µπορεί να περιλαµβάνουν γραµµατική και συντακτική ανάλυση και 

να αξιοποιούν πιθανά διαθέσιµα µεταδεδοµένα.  

5.5 Συγκριτική αποτίµηση µεθόδων 

Όσον αφορά στη βάση µε τις κριτικές ταινιών, συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα που έδωσαν οι 

διάφορες παραλλαγές της αναπαράστασης του σακιδίου λεκτικών µονάδων προκύπτει ότι τα 

καλύτερα αποτελέσµατα δίνει η δυαδική αναπαράσταση (ορθότητα 84.05%), ενώ η µείωση 

διαστασιµότητας ή η χρήση των θεµάτων των λέξεων δεν επιφέρει κάποια βελτίωση. 

Συνυπολογίζοντας τις αρνήσεις επιτεύχθηκε µικρή αύξηση της τιµής ορθότητας στο 85.3%. Η 

ένταξη στο διάνυσµα αναπαράστασης εκτός των λεκτικών µονάδων και των διγραµµάτων του 

Turney επιδρά αρνητικά στην απόδοση, όπως και η χρήση του λεξικού υποκειµενικότητας 

µέσω της απόδοσης αυξηµένων βαρών σε όσες λέξεις περιλαµβάνονται στο λεξικό. Η 

εφαρµογή των µεταταξινοµητών επιφέρει σαφή βελτίωση των αποτελεσµάτων. Η υψηλότερη 

ορθότητα (86.25%) επιτυγχάνεται µε τη χρήση του µεταταξινοµητή που συνδυάζει τον απλό 

ταξινοµητή µε σακίδιο λέξεων και τον ταξινοµητή µε βάση τις τιµές SO-PMI. Η διαφορά 

όµως από την ορθότητα που επιτύχαµε µε τον απλό ταξινοµητή µε σακίδιο λέξεων (84.04%) 

παραµένει µικρή. Σχετικά µε το φίλτρο αντικειµενικών προτάσεων, η σηµασία του 

αποτελέσµατος  δεν έγκειται τόσο στη µικρή βελτίωση της ορθότητας (85.45%) όσο στο ότι 

καταφέραµε να περιορίσουµε τον όγκο των κειµένων περίπου στα 2/3, χωρίς να χάσουµε 

πολύτιµη πληροφορία. 

Στη βάση των εγγράφων που αναφέρονται στην αλυσίδα καταστηµάτων σηµειώνεται 

σηµαντική πτώση της απόδοσης των παραπάνω µεθόδων, η οποία οφείλεται εν µέρει στο 

µικρό σώµα εκπαίδευσης και στην συχνά ασύντακτη δοµή των αποσπασµάτων. Η απλή 

δυαδική αναπαράσταση όλων των λεκτικών µονάδων δίνει ορθότητα µόλις 57.5%. Λόγω της 

µικρής έκτασης των εγγράφων και του περιορισµένου αριθµού διαθέσιµων εγγράφων, 

υπάρχει µεγάλη διασπορά των λεκτικών µονάδων, γι’ αυτό και η µείωση διαστασιµότητας ή 

αναπαράσταση µε βάση τα θέµατα των λεκτικών µονάδων επιφέρουν σηµαντική βελτίωση 

της ορθότητας, επιτυγχάνοντας τιµές γύρω στο 64%. Στην περίπτωση της βάσης των θετικών 

και αρνητικών προτάσεων, όπου είναι διαθέσιµο µεγάλο σώµα εκπαίδευσης η ορθότητα που 

επιτυγχάνεται µε την χρήση του απλού ταξινοµητή σακιδίου λέξεων είναι 74.4%, ενώ  η 

µείωση διαστασιµότητας δεν επιφέρει καµία βελτίωση.  
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6  

Επίλογος 

6.1 Συµπεράσµατα 

 Στην εργασία αυτή δοκιµάστηκαν διάφορες µέθοδοι για την κατάταξη κειµένων µε βάση την 

άποψη, οι οποίες στηρίζονται στον αλγόριθµο SVM. Πέραν των διάφορων αναπαραστάσεων 

που βασίζονται σε λεκτικές µονάδες, επιχειρήθηκε να αξιοποιηθούν και άλλα χαρακτηριστικά 

που µπορεί να συµβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης των ταξινοµητών. Για το σκοπό αυτό 

συνυπολογίστηκε  η επίδραση των όρων άρνησης και επιχειρήθηκε να ενταχθεί στον 

ταξινοµητή σακιδίου λέξεων η εκ των προτέρων διαθέσιµη πληροφορία για τον 

προσανατολισµό κάποιων λέξεων που µπορεί να µας παράσχει ένα λεξικό  

υποκειµενικότητας. Η αξιοποίηση του λεξικού δεν βελτίωσε τα αποτελέσµατα, καθώς φάνηκε 

ότι στη διαµόρφωση άποψης που εκφράζει ένα κείµενο συµβάλλουν και πολλές µη 

αναµενόµενες λέξεις, που από µόνες τους δεν φαίνεται να έχουν κάποιο σαφή 

προσανατολισµό. Γενικότερα, προκύπτει το συµπέρασµα ότι το πρόβληµα του 

προσδιορισµού άποψης δεν µπορεί να στηριχτεί µόνο σε µεµονωµένους όρους, αλλά απαιτεί 

πιο βαθιά γλωσσική ανάλυση που θα κατορθώνει να εντοπίζει τα εκφραστικά µέσα και τις 

σύνθετες γλωσσολογικές δοµές που υποδηλώνουν κάποια υποκειµενική θέση. 

Η αφαίρεση των αντικειµενικών προτάσεων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις ενός ταξινοµητή 

υποκειµενικότητας σε επίπεδο προτάσεων, και η εφαρµογή ενός ταξινοµητή µε βάση την 

άποψη στο υποκειµενικό υπόλοιπο δεν επέφερε σηµαντική βελτίωση της απόδοσης, αλλά 
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φανέρωσε ότι η αποµάκρυνση των προτάσεων που χαρακτηρίστηκαν αντικειµενικές δεν 

συνεπάγεται απώλεια χρήσιµης πληροφορίας. 

Από τα πειράµατα που έγιναν, φάνηκε ότι το µοντέλο του µεταταξινοµητή προσφέρει 

ευελιξία στο συνδυασµό διαφορετικών προσεγγίσεων και πληροφοριών που αντλούνται από 

διάφορες πηγές, βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα της κατηγοριοποίησης. 

Παρατηρούµε ότι ενώ η άµεση εισαγωγή της επιπλέον πληροφορίας, είτε προέρχεται από τις 

τιµές SO-PMI είτε από το λεξικό, µε τη µορφή επιπλέον χαρακτηριστικών στο σακίδιο 

λέξεων επιφέρει µείωση της απόδοσης, η αξιοποίησή της σε ξεχωριστό ταξινοµητή και ο 

παραπέρα συνδυασµός της µε το σακίδιο λέξεων µέσω του µεταταξινοµητή δίνει καλύτερα 

αποτελέσµατα, ακόµα και αν η ορθότητα του ξεχωριστού ταξινοµητή είναι πολύ µικρή. 

Μέσω του συνδυασµού του ταξινοµητή που βασίζεται στην τιµή SO-PMI µε τον απλό 

ταξινοµητή σακιδίου λέξεων επιτύχαµε ορθότητα 86.25%, η οποία αποτελεί σαφή, αν και 

µικρή, βελτίωση σε σχέση µε την τιµή 84.04%  που δίνει µόνος του ο απλός ταξινοµητής 

λεκτικών µονάδων. 

Οι µέθοδοι που αναπτύξαµε αποδίδουν ικανοποιητικά στην περίπτωση εκτεταµένων, καλά 

δοµηµένων κειµένων, αλλά δίνουν πολύ κατώτερα αποτελέσµατα στην περίπτωση που 

θέλουµε να προσδιορίσουµε την άποψη που εκφράζεται σε µικρά αποσπάσµατα άναρχα 

δοµηµένων κειµένων. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδοµένα που αντλούνται από τα κείµενα, 

κυρίως όταν δεν είναι διαθέσιµος µεγάλος αριθµός ταξινοµηµένων εγγράφων για εκπαίδευση, 

δεν επαρκούν για να «µάθει» ο αλγόριθµος τα σηµαντικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη 

διαµόρφωση της άποψης.  

6.2 Μελλοντικές κατευθύνσεις 

Από τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής πάνω στο πρόβληµα της ΚΒΑ προκύπτει ότι για να 

επιτευχθεί αξιόλογη βελτίωση της απόδοσης των ταξινοµητών θα πρέπει να ενσωµατωθεί 

στους αλγορίθµους Μηχανικής Μάθησης η γνώση που µπορεί να προκύψει από τη 

γλωσσολογική ανάλυση των κειµένων. Λόγω της πολυπλοκότητας και τις ποικιλίας των 

εκφραστικών µέσων µε τα οποία µπορεί να διατυπωθεί µια άποψη, είναι αναγκαία η 

αξιοποίηση των κανόνων και των ταξονοµιών υποκειµενικότητας στα οποία έχει καταλήξει η 

γλωσσολογική ανάλυση. Η µελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αναζήτηση 

µεθόδων που θα καταφέρνουν να συνδυάσουν τα πλεονεκτήµατα της γλωσσολογικής και της 

βασισµένης σε τεχνικές Μηχανικής Μάθησης προσέγγισης. Το µοντέλο του µεταταξινοµητή 

µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για τη σύνθεση των δύο αυτών προσεγγίσεων, 

συνταιριάζοντας ταξινοµητές που βασίζονται σε κανόνες µε διάφορους ταξινοµητές 

Μηχανικής Μάθησης. 
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Θα είχε επίσης ενδιαφέρον να ερευνηθούν τρόποι για την ανίχνευση της γνώµης που 

εκφράζεται για πιο εντοπισµένα θέµατα, η οποία µπορεί να είναι διαφορετική από τη 

συνολική αίσθηση που απηχεί ένα κείµενο. Για παράδειγµα, αν και µια κριτική 

κινηµατογραφικής ταινίας έχει ως κύριο θέµα την ταινία γενικά, πραγµατεύεται και διάφορα 

επιµέρους υποθέµατα, όπως η κρίση για κάποιον ηθοποιό, τη σκηνοθεσία κ.τ.λ., για τα οποία 

θα ήταν χρήσιµο να ξέρουµε τι είδους γνώµη εκφράζεται. Στην περίπτωση αυτή παίζει 

σηµαντικό ρόλο η εύρεση του θέµατος στο οποίο αναφέρεται µια άποψη και ο προσδιορισµός 

της περιοχής στην οποία εκτείνεται η αναφορά στο συγκεκριµένο θέµα. Επειδή δε συνήθως η 

περιοχή αυτή είναι µικρή, χρειάζεται η ανάπτυξη πιο εξειδικευµένων µεθόδων ΚΒΑ, που θα 

περιλαµβάνουν και γλωσσολογική ανάλυση. 
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