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Πεξίιεςε 
 

Σθνπφο ηεο Γηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο Δλλνηνινγηθνχ Γηθηχνπ απνθιεηζηηθά κε 

πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεηαη απφ ηερληθέο αλαθνξέο επηβιεπφλησλ κεραληθψλ γηα έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη ηερληθέο αλαθνξέο(BCS) εκπεξηέρνληαη ζηε βάζε KOMIS 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ Σπζηεκάησλ Απνθάζεσλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Η δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη είλαη εκη-απηφκαηε. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη ζπιινγή φισλ ησλ BCS πξνο αλάιπζε, βάζεη 

ησλ βαζκνινγηψλ ηνπο ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο θαη κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηέο κε πνιχ ρακειφ θαη πνιχ 

πςειφ βαζκφ. Σηε ζπλέρεηα θξίλεηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε ησλ BCS πνίεο εθθξάζεηο ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ 

ηε βαζκνινγία. Οη ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο ζπιιέγνληαη ζε δηαθνξεηηθά αξρεία αλάινγα κε ηε βαζκνινγία 

θαη ηελ εξψηεζε. Δλ ζπλερεία, γίλεηαη ε γξακκαηηθή αλάιπζε απηψλ. Με απηή ηε δηαδηθαζία θάζε έθθξαζε 

ρσξίδεηαη ζηηο νλνκαηηθέο εθθξάζεηο, ζε θξάζεηο κεηαβιεηψλ θαη ζε ξεκαηηθέο εθθξάζεηο. Οηηδήπνηε απφ ηα 

εμαγφκελα δεδνκέλα (νλνκαηηθέο εθθξάζεηο, θξάζεηο κεηαβιεηψλ, ξεκαηηθέο εθθξάζεηο) ζεσξείηαη απφ ηνλ 

αλαγλψζηε πνπ εθαξκφδεη ηνλ αιγφξηζκν φηη επεξεάδεη ηε βαζκνινγία(ζεηηθά ή αξλεηηθά) πνπ έρεη πάξεη ην 

BCS ζεκεηψλεηαη σο κεηαβιεηή βαζκνινγίαο (score modifier). Όια ηα εμαγφκελα δεδνκέλα ηέινο, πεξλνχλ 

κέζα απφ ηε βάζε ηνπ WordNet κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηεο γλψζεο ησλ BCS κε (ζπλψλπκε ή παξεκθεξή) 

πιεξνθνξία πνπ έρεη ην WordNet θαη ζρεηίδεηαη κε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία. Δάλ ηα 

εμαγφκελα δεδνκέλα είλαη κεγάιεο εθθξάζεηο ηφηε δηαρσξίδνληαη ζε κηθξφηεξεο πνπ νλνκάδνληαη 

δεπηεξεχνπζεο έλλνηεο. Όια ηα δεδνκέλα ζπγθεληξψλνληαη ζε κία βάζε πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο 

ζπλδέζεηο. Η βάζε απηή είλαη ην KOMISNet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

The goal of this diploma thesis is the development of a Semantic Network exclusively from information taken 

from site engineers' technical reports for projects been funded from EC. These technical reports (BCS) are 

included in the KOMIS data base of the NTUA's Decision Support Systems Laboratory. The process followed is 

semi-automatic. Firstly, the reports are collected according their score at the sub-questions of the BCS. It is 

given more emphasis at the reports with the lowest and the best scores. Then, the reader finds which of the 

expressions may affect the BCS' score. These expressions are collected in different files depending on the 

score and the question. Then these expressions are analyzed grammatically. With this process each 

expression is divided into noun phrases, modifiers and verbal phrases. If the reader finds anything of these 

important for the sub-questions score, is marked as score modifier. Each of the outputs is expanded 

semantically with words with similar meaning and also have to do with such EC projects through the WordNet 

data base. As a consequence we have a new semantic network. The KOMISNet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπραξηζηίεο 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ζα ήζεια λα απεπζχλσ ηηο επραξηζηίεο 

κνπ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ κε βνήζεζαλ θαη κε ζπλφδεςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην 

Πνιπηερλείν. 

Καηαξράο ζηνλ θαζεγεηή κνπ θχξην Γεκήηξην Αζθνχλε πνπ κε ηα δχν καζήκαηά ηνπ κνπ έδσζε ηξνθή γηα 

ζθέςε θαη κε ψζεζε ζηελ επηινγή ηεο Γηπισκαηηθήο ζην εξγαζηήξην Σπζηεκάησλ Απνθάζεσλ. Σηνλ 

θαζεγεηή θχξην Ισάλλε Χαξξά πνπ εξγάδεηαη κε δήιν ζην εξγαζηήξην απηφ θαη ήηαλ πάληα παξψλ ζε φπνηα 

απνξία κνπ. Σηνλ θαζεγεηή θχξην Βαζίιεην Αζεκαθφπνπιν πνπ επίζεο κε ζηήξημε ζην έξγν απηφ. Δπίζεο ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα Φξήζην Νηάλν πνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο ζηάζεθε δίπια κνπ θαη σο ζπλεξγάηεο αιιά θαη σο θίινο. 

Αθφκα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ ηελ θαξδηά κνπ φινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο θαη θίινπο κνπ πνπ φια απηά 

ηα ρξφληα κε ζηήξημαλ πξαγκαηηθά θαη κε βνήζεζαλ λα γίλσ θαιχηεξνο. 

Τέινο, ζα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο γνλείο κνπ πνπ κε ηηο 

ζπκβνπιέο ηνπο κε βνήζεζαλ ζην λα επηιέμσ απηφ πνπ πξαγκαηηθά ήζεια ζηε δσή κνπ.     
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Κεφϊλαιο 1ο 

Γενικϊ περύ Data και Text Mining 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε απηφ ην θεθάιαην ην νπνίν θαη απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο ζα 

παξαηίζεληαη ν νξηζκφο θαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαζψο θαη νη πεξηνρέο πνπ ηε 

ρξεζηκνπνηνχκε. Σηε ζπλέρεηα ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζην Text Mining, ην νπνίν είλαη θαη 

ζεκαληηθφ γλσζηηθφ εξγαιείν ηεο Γηπισκαηηθήο. 

1.1 Ειςαγωγό 

 

Με ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο νη αλάγθεο γηα φιν θαη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα απμάλνληαη. Ο Max 

Bramer ζην βηβιίν ηνπ Principles of Data Mining(2007) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Τα κνληέξλα 
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ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζπζζσξεχνπλ φιν θαη κε κεγαιχηεξν ξπζκφ δεδνκέλα απφ έλα πιήζνο 

πεγψλ». Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθά παξαδείγκαηα ηα νπνία επηβεβαηψλνπλ ηελ ελ ιφγσ 

θαηάζηαζε. 

-Οη δνξπθφξνη παξαηήξεζεο ηεο Γεο ηεο NASA δεκηνπξγνχλ πεξίπνπ έλα terabyte δεδνκέλσλ θάζε 

κέξα. Η πνζφηεηα δεδνκέλσλ απηή, είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα δεδνκέλσλ πνπ 

κεηαθέξζεθε ζπλνιηθά απφ φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο δνξπθφξνπο παξαηήξεζεο. 

-Τν πξφγξακκα ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκηνο(HGP) απνζεθεχεη ρηιηάδεο bytes γηα θάζε κία απφ ηηο 

δηζεθαηνκκχξηα γελεηηθέο βάζεηο. 

-Απφ ην 1990 ην US Census(γξαθείν πιεζπζκηαθήο απνγξαθήο ΗΠΑ) έρεη ζπγθεληξψζεη πάλσ απφ 

έλα δηζεθαηνκκχξην bytes δεδνκέλσλ. 

-Πνιιέο εηαηξίεο πιένλ δεκηνπξγνχλ δηθέο ηνπο απνζήθεο δεδνκέλσλ(Data warehouses) κε ηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ πειαηψλ ηνπο. Μία κφλν κηθξή ηέηνηα απνζήθε κπνξεί λα πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο απφ 

εθαηφ εθαηνκκχξηα ζπλαιιαγέο (Bramer, 2007).   

Τν δεηνχκελν ινηπφλ απφ απηά ηα δεδνκέλα είλαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο κε ζσζηφ ηξφπν. Με άιια 

ιφγηα, είλαη απαξαίηεηε ε εμαγσγή ηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο(knowledge) πνπ απηά πεξηέρνπλ θαη ε 

αμηνπνίεζή ηεο ζηελ εθάζηνηε εθαξκνγή. Knowledge Discovery (KDD) είλαη ε κε-ηεηξηκκέλε 

δηαδηθαζία εμαγσγήο ηεο ππνθξππηφκελεο, πξνεγνπκέλσο άγλσζηεο θαη πηζαλψο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίαο απφ δεδνκέλα. Τα δεδνκέλα έξρνληαη πηζαλψο απφ πνιιέο πεγέο. Σπγθεληξψλνληαη θαη 

ηνπνζεηνχληαη ζε βάζεηο απνζήθεπζεο. Δλ ζπλερεία, έλα κέξνο απφ απηά πξν-επεμεξγάδεηαη θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε κηα ζηάληαξ κνξθή. Απηή ε λέα κνξθή πεξλάεη απφ έλα αιγφξηζκν εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ(data mining algorithm) ν νπνίνο παξάγεη έλα output απφ κνηίβα(patterns). Απηά ηειηθά 

εξκελεχνληαη θαη δίλνπλ ηελ πηζαλψο ρξήζηκε γηα εκάο πιεξνθνξία. Η φιε δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη 

ζην παξαθάησ ζρήκα (Bramer, 2007): 

DATA SOURCES

INTEGRATION

DATA STORE

PREPARED DATA

SELECTION&

PROCESSING
DATA MINING

PATTERNS

KNOWLEDGE

INTERPRETATION&

ASSIMILATION

 

Εικόνα 1 Διαδικαςία KDD. 

 

Σεκαληηθφ θνκκάηη ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο απνηειεί ην κέξνο ηνπ Data Mining. 
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1.2 Τι εύναι η Εξόρυξη Δεδομϋνων(Data Mining) 

 

Απφ φια ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην Data Mining δελ ηαπηίδεηαη κε ην Knowledge 

Discovery, θαη απιά απνηειεί (ζεκαληηθφ) κέξνο ηνπ. Αλ θαη ζε πνιιέο αλαθνξέο νη δχν έλλνηεο 

ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο, εδψ δίλεηαη έλαο “απζηεξφο” επηζηεκνληθφο νξηζκφο γηα ηελ εμφξπμε 

δεδνκέλσλ βαζηδφκελνο ζηελ εξγαζία ησλ Usama Fayyad, Gregory Piatetsky-Shapiro, θαη Padhraic 

Smyth(1996). Τν Data Mining(DM) είλαη έλα βήκα ζηε δηαδηθαζία ηεο Knowledge Discovery ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ εθαξκνγή αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη αιγνξίζκσλ αλαθάιπςεο ε νπνία θάησ απφ 

απνδεθηά φξηα ππνινγηζηηθήο απνδνηηθφηεηαο παξάγεη έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ κνηίβσλ ή κνληέισλ 

απφ ηα δεδνκέλα. Τν κέξνο ηνπ Data Mining ζπλήζσο πεξηιακβάλεη επαλαιεπηηθέο εθαξκνγέο 

κεζφδσλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ησλ κνηίβσλ(patterns). Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο κεζφδνπο βαζίδνληαη ζε δνθηκαζκέλεο ηερληθέο κεραληθήο 

κάζεζεο(machine learning), αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ(pattern recognition) θαη ζηε ζηαηηζηηθή: 

ηαμηλφκεζε(classification), νκαδνπνίεζε(clustering), παιηλδξφκεζε(regression) θιπ. Τνλίδεηαη φηη 

παξφιν φηη ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη πνιιέο κέζνδνη γηα DM, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ 

κεξηθέο κφλν βαζηθέο κέζνδνη (Usama Fayyad, 1996). 

Η δηαδηθαζία DM απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα:  
 

1. Τελ αξρηθή έξεπλα 
2. Τε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο κνληέινπ ή πξφηππνπ αλαγλψξηζεο 
3. Αλάπηπμε 

 
Η αξρηθή έξεπλα ζπλήζσο αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ ε νπνία κπνξεί λα 
πεξηιακβάλεη ηνλ “θαζαξηζκφ” ηνπο, ηελ φπνηα κεηαηξνπή ηνπο (Data Mining Techniques Stat Soft, Inc , 
2008). 
Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο κνληέινπ θαη αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 
κνληέινπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Απηφ κπνξεί λα αθνχγεηαη κηα απιή δηαδηθαζία, αιιά ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα είλαη πνιχ επίπνλε. Υπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ηερληθψλ γηα 
λα πεηχρνπκε ην ζθνπφ καο. Πνιιέο απφ απηέο βαζίδνληαη ζε απηφ πνπ απνθαινχκε ζπγθξηηηθή 
αμηνιφγεζε κνληέισλ ε νπνία αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ δηάθνξσλ κνληέισλ ζηα ίδηα δεδνκέλα θαη 
ζηε ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ηνπ θαζελφο απφ απηά γηα λα επηιεγεί ηειηθά ην θαιχηεξν (Data Mining 
Techniques Stat Soft, Inc , 2008).  
Η αλάπηπμε είλαη ην ηειεπηαίν βήκα ηνπ DM θαη πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ πνπ επηιέμακε 
ζχκθσλα κε ην δεχηεξν βήκα θαη εθαξκφδνληάο ην ζηα λέα δεδνκέλα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο 
απαξαίηεηεο εθηηκήζεηο-πξνβιέςεηο ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο (Data Mining Techniques Stat Soft, 
Inc , 2008). 
 

 
 

1.3 Σημαντικϋσ Μϋθοδοι για την Εξόρυξη Δεδομϋνων 

 
 
 
Σηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην DM (Bramer, 
2007): 
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Ταμηλφκεζε (Classification) 
 
Δίλαη ε απιή ηαμηλφκεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Ταμηλφκεζε είλαη ε 
δηαδηθαζία ε νπνία θαηεγνξηνπνηεί έλα αληηθείκελν απφ δεδνκέλα ζε έλα αξηζκφ απφ 
πξνθαζνξηζκέλεο νκάδεο(Weiss and Kulikowski 1991; Hand 1981). Γηα παξάδεηγκα, έλα λνζνθνκείν 
κπνξεί λα ζέιεη λα ηαμηλνκήζεη ηνπο αζζελείο ηνπ ζε ηξεηο θιίκαθεο- ρακεινχ, κέζνπ θαη πςεινχ 
θηλδχλνπ- φζσλ αθνξά ζε κία ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα[1]. Παξαθάησ δίλνπκε έλα παξάδεηγκα 
ηαμηλφκεζεο ελφο αξηζκνχ θνηηεηψλ ζε θιάζεηο αλάινγα κε ην βαζκφ ηνπο ζε πέληε καζήκαηα 
(Bramer, 2007): 
 

 

Soft Eng ARIN HCI CSA PROJECT CLASS 
A B A B B SECOND 
A B B B B SECOND 

B A A B A SECOND 
A A A A B FIRST 

A A B B A FIRST 
B A A B B SECOND 
… … … … … … 

A A B A B FIRST 
 
 
Έλαο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο είλαη ε γξαθή θαλφλσλ ηεο κνξθήο (Bramer, 2007): 
 

IF SoftEng = A AND Project = A THEN Class = First 
IF SoftEng = A AND Project = B AND ARIN = B THEN Class = Second 

IF SoftEng = B THEN Class = Second 
 
Αθφκε κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ελφο δέληξνπ απφθαζεο (Bramer, 2007): 
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A
B
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BA

BA

 
Εικόνα 2 Παράδειγμα δζνδρου απόφαςησ. 

 
Μέζα απφ απηά κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε έλα είδνο πξφβιεςεο πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν ζηελ 
εμφξπμε δεδνκέλσλ. 
 
Αξηζκεηηθή Πξφβιεςε (Numerical Prediction) 
 
Η ηαμηλφκεζε φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα είδνο πξφβιεςεο. Η 
αξηζκεηηθή πξφβιεςε (ε νπνία ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο παιηλδξφκεζε) είλαη επίζεο κηα πνιχ 
ελδηαθέξνπζα ηερληθή. Σε απηή ηελ πεξίπησζε επηζπκνχκε λα πξνβιέςνπκε κία αξηζκεηηθή ηηκή φπσο 
γηα παξάδεηγκα ηελ ηηκή κηα κεηνρήο (Bramer, 2007). Παιηλδξφκεζε είλαη κία κεζνδνινγία ηεο 
εμφξπμεο δεδνκέλσλ ε νπνία πξνβιέπεη έλα αξηζκφ. Σην παξαθάησ ζρήκα δίλεηαη έλα παξάδεηγκα 
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (ORACLE, 2008): 

 
 

error
error

 
Εικόνα 3 Γραμμική παλινδρόμηςη. 
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Η αξηζκεηηθή πξφβιεςε ρξεζηκνπνηεί αθφκε θαη ηερληθέο Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ. Απηέο είλαη ζχλζεηεο 
ηερληθέο κνληεινπνίεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε έλα κνληέιν ελφο αλζξψπηλνπ λεπξψλα. Με απιά ιφγηα, 
δίλεηαη ζην ελ ιφγσ δίθηπν κία είζνδν θαη απηφ πξνβιέπεη κία ή πεξηζζφηεξεο εμφδνπο (Bramer, 2007).    
 
Σπζρέηηζε (Association) 
 
Οη θαλφλεο ζπζρέηηζεο αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν εμεχξεζεο ηεο φπνηα ζρέζεο έρνπλ κεηαμχ ηνπο θάπνηεο 
ηηκέο απφ κεηαβιεηέο (Bramer, 2007). Έλαο θαλφλαο ζπζρέηηζεο είλαη κία έθθξαζε ηεο κνξθήο 

YX  φπνπ X, Y είλαη ζχλνια απφ φκνηα αληηθείκελα. Η ζεκαζία ελφο ηέηνηνπ θαλφλα είλαη φηη 

δηελέξγεηεο κέζα ζε κία βάζε δεδνκέλσλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ ην X, ξέπνπλ ζην λα πεξηέρνπλ θαη ην Y 
(Rackesh Agrawal, 1996). Απηνί νη θαλφλεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κε επηηπρία ζηελ αγνξά(market 
basket analysis). Αλ μέξνπκε γηα παξάδεηγκα φιεο ηηο αγνξέο πνπ έγηλαλ ζε έλα θαηάζηεκα γηα κία 
νιφθιεξε εβδνκάδα, κπνξνχκε λα είκαζηε ζε ζέζε λα βξνχκε ζρέζεηο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ην 
θαηάζηεκα λα εκπνξεπηεί ηα πξντφληα ηνπ κε θαιχηεξν ηξφπν ζην κέιινλ. Γηα παξάδεηγκα ν θαλφλαο  
 

IF cheese AND milk THEN bread (probability = 0.7) 
 
καο ιέεη φηη ην 70% απφ ηνπο πειάηεο πνπ αγνξάδεη ηπξί θαη γάια, αγνξάδεη επίζεο θαη ςσκί. Οπφηε 
είλαη ινγηθφ λα κεηαθηλήζεη ην θαηάζηεκα ην ςσκί θνληά ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ην ηπξί θαη ην γάια 
αλ ε επθνιία ηνπ θαηαλαισηή είλαη πξψηε πξνηεξαηφηεηα, ή λα ηα βάιεη αθφκα πην καθξηά αλ ζέιεη λα 
ελζαξξχλεη ηελ αγνξά άιισλ αγαζψλ κε ζθνπφ ην θέξδνο (Bramer, 2007). 
 
Οκαδνπνίεζε(Clustering) 
 

 «Οκαδνπνίεζε είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ζε νκάδεο νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ φκνηα 
αληηθείκελα» (Berklin, 2003). Οη αιγφξηζκνη clustering δειαδή εμεηάδνπλ ηα δεδνκέλα γηα λα βξνπλ 
νκάδεο απφ αληηθείκελα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο. Η αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 
νκάδεο έρεη κελ σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα πιεξνθνξηψλ, αιιά επηηπγράλεη απιφηεηα. Κάζε group 
απφ αληηθείκελα ην νπνίν νλνκάδεηαη cluster(ζπζηάδα, ζπζηνηρία) απνηειείηαη απφ αληηθείκελα ηα 
νπνία έρνπλ νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο αιιά είλαη δηαθνξεηηθά απφ αληηθείκελα πνπ αλήθνπλ ζε άιια 
cluster (Berklin, 2003). Η νκαδνπνίεζε έρεη θπξίαξρε ζέζε ζηε κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ θαη θπζηθά 
ζηελ εμφξπμε γλψζεο. Γηα παξάδεηγκα κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεί ηνπο 
πειάηεο ηεο ζχκθσλα κε ην εηζφδεκα, ηελ ειηθία θιπ. Απηφ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 
(Bramer, 2007): 
 
 

 
Εικόνα 4 Παράδειγμα clustering. 
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Σε απηφ ην ζεκείν ηεο εξγαζίαο δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε φπνηα αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν 
θαζψο ην φιν θείκελν απνηειεί κέξνο ηεο εηζαγσγήο. 
 

 

1.4 Χρόςεισ KDD-DM και προβλόματα που λύνει 

 

Η εμφξπμε δεδνκέλσλ βξίζθεη πιένλ πνιιέο εθαξκνγέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. 

Οηθνλνκηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

Οη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο θαη νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί πξνζθέξνπλ κία κεγάιε πνηθηιία απφ 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, πηζησηηθέο θαη επελδπηηθέο ππεξεζίεο. Αθφκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο αζθάιηζεο. Όια απηά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ 

ζπζζσξεχνληαη παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Φπζηθή απφξξνηα είλαη κε 

κία ζπζηεκαηηθή ηνπο αλάιπζε ρξεζηκνπνηψληαο ην DM λα θαηαιήμνπκε ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα 

(Jiawei Han, 2006). Γηα παξάδεηγκα νη πηζησηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

εμφξπμε δεδνκέλσλ γηα λα αλαθαιχςνπλ απάηεο θαη γηα λα βνεζεζνχλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ ξίζθνπ πνπ 

ιακβάλνπλ. Γειαδή ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα πειαηψλ ηα νπνία έρνπλ ζπιιερζεί εδψ θαη ρξφληα, νη 

εηαηξίεο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κνληέια ηα νπνία πξνβιέπνπλ πφηε έλαο πειάηεο είλαη έλα θαιφ 

πηζησηηθφ ξίζθν ή πφηε ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα γηα απάηε, νπφηε ε πεξίπησζε ηνπ πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν (Seifert, 2004). 

Βηνινγηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

Η κνληέξλα Βηνινγία έρεη κεηαηξαπεί νπζηαζηηθά ζε κία επηζηήκε πιεξνθνξίαο. Μεηά ηελ αλαθάιπςε 

ηεο κεζφδνπ αλάγλσζεο αιιεινπρηψλ ηνπ DNA απφ ηνλ Sanger ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, νη 

ρψξνη απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην γελεηηθφ πιηθφ απμάλνληαη εθζεηηθά θαη 

δηπιαζηάδνληαη θάζε δεθαέμη κήλεο θαηά αλαινγία κε ην δηάζεκν λφκν ηνπ Moore γηα ην πιήζνο ησλ 

ηξαλδίζηνξ. Σηε δεθαεηία ηνπ 1990 ην ελδηαθέξνλ γηα ην γελεηηθφ πιηθφ κεγάισζε αθφκε πεξηζζφηεξν 

κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ βην-κνξηαθψλ δεδνκέλσλ σο πξντφληα ηεο 

ζχγρξνλεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο. Σήκεξα θέληξν ηεο ελ ιφγσ κειέηεο δελ είλαη κφλν ην αλζξψπηλν 

γνληδίσκα, αιιά θαη ην αληίζηνηρν άιισλ ζειαζηηθψλ θαη γεληθά νξγαληζκψλ. Λνγηθφ επαθφινπζν 

είλαη ηα βην- δεδνκέλα λα είλαη αθφκε πεξηζζφηεξα. Απφ δεθαεηία ζε δεθαεηία δειαδή, ε κνξηαθή 

βηνινγία θαη ε γελεηηθή έγηλαλ πινχζηεο ζε δεδνκέλα. Σθνπφο ινηπφλ είλαη ε ζσζηή αμηνπνίεζή ηνπο. 

Η εμφξπμε δεδνκέλσλ ζηε βηνινγία έρεη απηή ηε δχζθνιε απνζηνιή. Πνιινί πηζηεχνπλ φηη νη ηερληθέο 

ηνπ DM ζα δψζνπλ πνιιά απνηειέζκαηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ε εθαξκνγή ηνπο ζηε βηνινγία 

θαληάδεη θάηη ζαλ ηέρλε πνπ πάλσ ηεο πεηξακαηίδνληαη πνιχ ιίγεο εξεπλεηηθέο νκάδεο αλά ηελ πθήιην. 

Λφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο επηζηήκεο ηεο βηνινγίαο, νη θιαζηθέο κέζνδνη DM φηαλ εθαξκφδνληαη ζε 

βηνινγηθά δεδνκέλα δελ νδεγνχλ ζηα ζίγνπξα ζε θάπνην απνηέιεζκα θαη πνιιά πξνγξάκκαηα 

εγθαηαιείπνληαη (Jake Y. Chen, 2010). Γεληθά πάλησο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ην DM κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζχγθξηζε δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο αιιεινπρίεο DNA κεηαμχ 

πγεηψλ θαη κε αηφκσλ θαη ζηελ αλαθάιπςε δνκηθψλ πξνηχπσλ θαη θαλνληθνηήησλ κέζα ζηα δηάθνξα 

γελεηηθά δίθηπα(πρ πξσηετλψλ) (Jiawei Han, 2006).  

Έγθιεκα-Τξνκνθξαηία 
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Τν DM κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κνληεινπνίεζε ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ εγθιήκαηνο. 

Φξεζηκνπνηψληαο έλα αιγφξηζκν ζπζηνηρίαο (clustering algorithm) κπνξνχκε λα εμεξεπλήζνπκε ηα 

ζηνηρεία ηνπ εγθιήκαηνο θαη λα επηηαρχλνπκε ηε δηαδηθαζία εχξεζεο ηνπ ππφπηνπ. Έλαο ηέηνηνο 

αιγφξηζκνο είλαη ηζνδχλακνο κε ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο νκάδσλ (ζπζηνηρηψλ) απφ ζηνηρεία ηα 

νπνία είλαη φκνηα κεηαμχ ηνπο αιιά δηαθνξεηηθά απφ ηα άιια δεδνκέλα. Τν DM ζα θαλεί ρξήζηκν ζηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ εγθιήκαηνο ην νπνίν έρεη δηαπξαρζεί απφ έλα ή φκνηά ηνπ groups ππφπησλ. 

Μειινληηθά, ζρεδηάδεηαη ε δεκηνπξγία δηθηχσλ ηα νπνία ζα ελψλνπλ ηνπο ππφπηνπο εγθιεκάησλ θαη 

ζα δηεξεπλνχληαη νη κεηαμχ ηνπο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αιιά θαη ε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ 

θίλεζεο εγθιεκαηηθφηεηαο (traffic violation) κε ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία ηεο αζηπλνκίαο απφ δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο (Shyam Varan Nath Oracle Corporation, 2005). 

Όζσλ αθνξά ζηελ ηξνκνθξαηία, κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε φπσο θαη παξαπάλσ. Η φιε δηαδηθαζία 

παξαηήξεζεο ησλ ππφπησλ βαζίδεηαη ζην αλ ηα παξαηεξεκέλα ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

επαλαιακβαλφκελα ή απνηεινχλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο (πρ κεγάινο αξηζκφο πηζησηηθψλ θαξηψλ). 

Παξφια απηά, θαζψο δελ γλσξίδνπκε έλα κεγάιν αξηζκφ απφ ηξνκνθξάηεο δελ κπνξνχκε λα θηηάμνπκε 

αθφκε κνληέια γηα λα ζθηαγξαθήζνπκε ηελ πηζαλή ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη βάζεη ηεο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ λα δεκηνπξγήζνπκε κνληέια πξφβιεςεο. Οπφηε αξθνχκαζηε κέρξη ζηηγκήο ζηελ κε 

ζπλεζηζκέλε ζπκπεξηθνξά θάπνησλ αλζξψπσλ (Edelstein, (2003)). 

 Δθπαίδεπζε 

Οη ηερληθέο ηεο Knowledge Discovery κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε επηηπρία θαη ζηελ εθπαίδεπζε. 
Οη Cesar Vialardi, Javier Bravo, Leila Shafti, Alvaro Ortigosa ζηελ εξγαζία ηνπο Recommendation in 
Higher Education Using Data Mining Techniques (2009) ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο DM κε ζθνπφ ηελ 
θαιχηεξε επηινγή ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδαζηψλ πάλσ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο.  
Σπγθεθξηκέλα γηα ηε Σρνιή Μεραληθψλ Σπζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Λίκα. Γεληθά έλα 
παλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη επέιηθην. Γειαδή ν θνηηεηήο κπνξεί λα θάλεη δηάθνξεο 
επηινγέο καζεκάησλ πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ζπνπδψλ. Παιηφηεξα νη επηινγέο 
ηνπ θάζε θνηηεηή βαζίδνληαλ ζηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαζεγεηή ηνπο. Παξφια απηά πνιινί απφ ηνπο 
ζπνπδαζηέο δελ είραλ ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία γηα λα πάξνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε 
ιακβάλνληαο ππφςε ην ρξφλν πνπ απαηηεί ε ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ή ηηο 
πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα κεγάιε πηζαλφηεηα απνηπρίαο. Έηζη 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο DM κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πξφβιεςεο ηνπ θαηά πφζν ε 
ελ ιφγσ επηινγή ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπνπδαζηή είλαη ζσζηή φζσλ αθνξά 
ζηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηνπ ζε απηφ. Σε απηφ βνήζεζε ε αλάπηπμε κηαο βάζεο κε δεδνκέλα απφ 
θνηηεηέο. Τν DM είρε σο ζθνπφ ηε ζχγθξηζή ηνπ θνηηεηή πνπ ζα έθαλε ηελ επηινγή ηνπ καζήκαηνο κε 
θνηηεηέο πνπ έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηφλ. 
 

Σηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά θάπνηεο άιιεο εθαξκνγέο ηνπ DM (Bramer, 2007): 

-αλάιπζε νξγαληθψλ ζηνηρείσλ 

-πξφβιεςε ππεξθφξησζεο ειεθηξηθψλ δηθηχσλ 

-ηαηξηθή δηάγλσζε(πρ πξφβιεςε ηεο πηζαλφηεηαο πνπ έρεη ν νξγαληζκφο ελφο αζζελή κε θαξθίλν λα 

αληηδξάζεη ζεηηθά ζε κία ρεκεηνζεξαπεία)  

-πξφβιεςε ηειενπηηθψλ πνζνζηψλ  

-ζρεδηαζκφο πξντφλησλ 



22 

 

-αλάιπζε θηλδχλσλ απφ ηνμηθά απφβιεηα 

-πξφβιεςε θαηξνχ 

 

1.5 Τι εύναι το Text Mining 

 

Όπσο είλαη πξνθαλέο, Text Mining(TM) είλαη ε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ ζε 

θεηκεληθέο πεγέο (Solka, 2007). Καζψο ην θπξίσο αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο αθνξά ζε γλσζηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ TM, ζα δσζεί θαη έλαο άιινο νξηζκφο ν νπνίνο γξάθηεθε απφ ηνλ Sebastiani, F. (2002) 

θαη γίλεηαη ζε απηφλ αλαθνξά ζηελ εξγαζία ηνπ Ian H. Witten κε ηίηιν Text Mining (2003): Ο φξνο TM 

γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη θάζε ζχζηεκα ην νπνίν αλαιχεη κεγάιεο πνζφηεηεο 

θεηκέλνπ θπζηθήο γιψζζαο θαη αληρλεχεη ιεμηθνινγηθήο ή γισζζηθήο ρξήζεο κνηίβα (patterns) ζε κία 

απφπεηξα λα εμάγεη πηζαλψο ρξήζηκε πιεξνθνξία. 

Σηε ζπλέρεηα δίλνληαη θάπνηνη νξηζκνί φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ. Έλα έγγξαθν(document) είλαη κία αιιεινπρία απφ ιέμεηο θαη ζεκεία ζηίμεσο ηα 

νπνία αθνινπζνχλ ηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο ηεο γιψζζαο. Έλαο θξαζηηθφο φξνο (term) είλαη 

ζπλήζσο κία ιέμε, αιιά κπνξεί λα είλαη έλα δεχγνο ιέμεσλ ή κηα θξάζε. Corpus είλαη κία δνκεκέλε 

ζπιινγή θεηκέλσλ (κεξηθέο απφ ηηο ηερληθέο εμφξπμεο αλαθέξνληαη εηδηθά ζε ζπιινγέο). Τέινο, κε ηνλ 

φξν ιεμηθφ (lexicon) ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ δηαθνξεηηθψλ ιέμεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε έλα corpus 

(Solka, 2007). 

Σπγθξίλνληαο ηνπο νξηζκνχο πνπ δψζακε γηα ην KDD-DM  θαη ην TM βιέπνπκε φηη παξνπζηάδνπλ 

αξθεηέο νκνηφηεηεο. Τν DM ςάρλεη γηα κνηίβα (patterns) ζε δεδνκέλα θαη ην TM θαηά αλαινγία, ςάρλεη 

γηα patterns ζε θείκελν. Παξφιε ηελ νκνηφηεηα ησλ δχν απηψλ κεζφδσλ, ππάξρεη κία ζεκαληηθή 

δηαθνξά. Δλψ κε ην DM ρξεζηκνπνηνχκε αιγνξίζκνπο γηα λα εμάγνπκε ηελ ππνθξππηφκελε θαη 

πξνεγνπκέλσο άγλσζηε πιεξνθνξία απφ ηα δεδνκέλα, ζην πεδίν ηνπ TM, ε πιεξνθνξία πνπ ζέινπκε 

λα εμαρζεί, είλαη θαζαξά θαη ξεηά δηαηππσκέλε κέζα ζην θείκελν. Γελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε 

ππνθξππηφκελε θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο πξνζπαζνχλ λα εθθξαζηνχλ κε φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξν ηξφπν κε ζθνπφ λα είλαη ζαθείο. Τν πξφβιεκα ινηπφλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

πιεξνθνξία πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηηο θεηκεληθέο πεγέο δελ είλαη νξγαλσκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

επηδέρεηαη απηφκαηε επεμεξγαζία. Τν ΤΜ πξνζπαζεί λα ηελ εμνξχμεη απφ ην θείκελν ζε κία κνξθή ε 

νπνία λα είλαη θαηάιιειε γηα απεπζείαο επεμεξγαζία απφ ππνινγηζηέο ρσξίο ηε κεζνιάβεζε 

αλζξψπνπ (Witten, 2003). 

Ο Ισάλλεο Ναζίθαο ζηελ εξγαζία ηνπ κε ηίηιν Text Mining: Μια νέα προηεινόμενη μέθοδος με τρήζη 
κανόνων ζσζτέηιζης (2006) αλαθέξεη φηη ηα βαζηθά βήκαηα ηνπ ΤΜ είλαη ηξία: 
 

1. Σπιινγή ησλ ζρεηηθψλ κε ην πξφβιεκα εγγξάθσλ 
2. Πξν-επεμεξγαζία ησλ εγγξάθσλ  
3. Σηφρνη-ιεηηνπξγίεο 

 
Τν πξψην βήκα αθνξά ζηε ζπγθέληξσζε ησλ εγγξάθσλ ζηα νπνία ζα εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία ηνπ 
ΤΜ. Η πξν-επεμεξγαζία ησλ εγγξάθσλ αθνξά ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ 
εθαξκφδεηαη πάλσ ζε απηά. Απφ απηφ ην ζηάδην πξνθχπηνπλ θάπνηα λέα έγγξαθα ηα νπνία κε ηε 
ζεηξά ηνπο ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία γηα λα παξέρνπλ ηηο βαζηθέο γισζζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην 
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πεξηερφκελνπ ηνπ θάζε εγγξάθνπ. Τν ηειεπηαίν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ εμαγσγή ησλ πςεινχ 
επηπέδνπ πιεξνθνξηψλ(δεκηνπξγία metadata) (Ναζίθαο, 2006). 
 
 
 

1.6 Στόχοι-Λειτουργύεσ και Μϋθοδοι του TM 

 

Σε απηή ηελ παξάγξαθν γίλεηαη νπζηαζηηθά κία εκβάζπλζε θαη εξκελεία ηνπ νξηζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ 

πνπ ιεηηνπξγεί ην ΤΜ θαη αλαθέξνληαη θάπνηεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ. 

Οη ζηφρνη-ιεηηνπξγίεο ηνπ ΤΜ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο (Ναζίθαο, 2006): 

1. Δμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ 
2. Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 
3. Καηεγνξηνπνίεζε (επνπηεπφκελε ηαμηλφκεζε) 
4. Οκαδνπνίεζε (κε επνπηεπφκελε ηαμηλφκεζε) 
5. Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο 
6. Γισζζηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη απφδνζε θεηκέλνπ ζην ζπγγξαθέα 
7. Απεηθφληζε  
8. Καηαζθεπή νληνινγηψλ 

 
Καηά ηελ εμαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ πξνζδηνξίδνληαη ηα γεγνλφηα θαη νη ζρέζεηο 
κέζα ζην θείκελν. Απηφ πεξηιακβάλεη πφηε κία νλνκαζηηθή θξάζε είλαη πξφζσπν, ζέζε, νξγάλσζε ή 
άιιν επδηάθξηην αληηθείκελν.  
 
Η αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έξεπλα εζσηεξηθψλ ζπιινγψλ απφ έγγξαθα ή 
γηα ηνλ ηζηφ[15]. Φαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη νη δηάθνξεο επηινγέο αλαδήηεζεο. Σε 
απηέο ηηο επηινγέο πεξηιακβάλνληαη: επηινγέο αλαδήηεζεο Boolean, Index Based, θαη αλαδήηεζε 
βαζηζκέλε ζε νληνινγίεο θαζψο θαη κεξηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ αλαδήηεζεο φπσο έξεπλα 
θπζηθήο γιψζζαο, αζαθήο αλαδήηεζε, αλαδήηεζε έλλνηαο θιπ (Ναζίθαο, 2006). 
 
Καηεγνξηνπνίεζε (text categorization or text classification) είλαη ε δηαδηθαζία εθρψξεζεο εγγξάθσλ 
θπζηθήο γιψζζαο ζε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο[Sebastiani, 
2002], (Witten, 2003). Λφγσ απηνχ, είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θπξίσλ ζεκάησλ κηαο 
ζπιινγήο εγγξάθσλ. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο απφ ηε κεραληθή εθκάζεζε φπσο 
ηερληθέο λεπξσληθψλ δηθηχσλ (Ναζίθαο, 2006). 
 
Καηά ηελ νκαδνπνίεζε (document clustering) γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ εγγξάθσλ ζε clusters βάζεη 
θάπνηνπ κέηξνπ νκνηφηεηαο κε απηφκαην ηξφπν ρσξίο λα πξέπεη λα πξν-δηεπθξηληζηνχλ νη θαηεγνξίεο. 
Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξνη αιγφξηζκνη γηα κηα ηέηνηα νκαδνπνίεζε φπσο ν Autoclass. 
Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε νκαδνπνίεζε δηαηξεί κηα ζπιινγή εγγξάθσλ ζε νκάδεο[15]. Τα 
έγγξαθα ζε κία νκάδα είλαη παξφκνηα ην έλα κε ην άιιν κε θάπνην ηξφπν. Η νκαδνπνίεζε έρεη σο 
ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξπκκέλσλ νκνηνηήησλ κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
δηαδηθαζίαο εμεχξεζεο παξφκνησλ ή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξνρή κηαο επηζθφπεζεο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ κηαο κεγάιεο ζπιινγήο εγγξάθσλ. Οη αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα 
απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ηεξαξρηθνί, δπαδηθά ζρεηηδφκελνη θαη αζαθείο (Ναζίθαο, 2006). 
 
Η πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ε ιεηηνπξγία πνπ «κεηψλεη» ην αξρηθφ έγγξαθν ζε 
έλα άιιν θξαηψληαο φκσο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 
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Καηά ην γισζζηθφ πξνζδηνξηζκφ ελφο εγγξάθνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν εξγαιείν, είλαη 
δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο γιψζζαο ζηελ νπνία είλαη γξακκέλν[15]. Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν 
γιψζζεο είλαη δπλαηφλ επίζεο λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ ρξήζεο ηεο 
θαζεκίαο. Με ρξήζε κεζφδσλ DM είλαη επίζεο δπλαηή ε απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ ζε ζπγθεθξηκέλν 
ζπγγξαθέα (Ναζίθαο, 2006).  
 
Η απεηθφληζε ρξεζηκνπνηεί ηελ εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή κηαο 
γξαθηθήο απφδνζεο κηαο ζπιινγήο θεηκέλσλ. 
 
Με εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ΤΜ κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε δηαθφξσλ εηδψλ νληνινγίεο. Οληνινγία 
είλαη έλαο ξεηφο πξνζδηνξηζκφο κηαο επίλνηαο[16]. Έλαο άιινο νξηζκφο γηα ηελ νληνινγία είλαη ν 
αθφινπζνο: Οληνινγία είλαη κηα επίζεκε ξεηή πεξηγξαθή κηαο θνηλήο ζχιιεςεο γηα κηα πεξηνρή 
ελδηαθέξνληνο (Ναζίθαο, 2006). Έλαο ηξφπνο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο νληνινγίαο είλαη ε απνθάιπςε 
βήκα πξνο βήκα ησλ πηζαλψλ ζεκαζηνινγηθψλ ελλνηψλ πνπ δεκηνπξγεί κία γιψζζα (Bateman, 1993). 
Μφιηο κηα αμηφπηζηε εμαγσγή νληνινγίαο απφ ην θείκελν δηαηεζεί, ε κεγάιεο θιίκαθαο εκηαπηφκαηε 
δεκηνπξγία νληνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ζα δηαηεζεί επίζεο. Έλαο κεραληθφο νληνινγίαο αξρίδεη απφ κία 
ρεηξνλαθηηθά επεμεξγαζκέλε αξρηθή νληνινγία ζπιιέγνληαο ηα θείκελα γηα ηηο έλλνηεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη θαη εθαξκφδεη ηα εξγαιεία εμαγσγήο νληνινγίαο ζε απηφ ην θεηκεληθφ πιηθφ. Απηφ ζα 
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαθάιπςε πηζαλήο χπαξμεο ζπγθξνπφκελσλ πξννπηηθψλ ζηηο ελλνηνινγηθέο 
ζρέζεηο(αμηνιφγεζε νληνινγίαο) θαη ζα δεκηνπξγήζεη ζηνλ πιεζπζκφ ηεο αξρηθήο νληνινγίαο 
πξφζζεηεο ζρέζεηο(επέθηαζε νληνινγίαο) (Ναζίθαο, 2006).   
 
Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην TM είλαη είηε βαζηζκέλεο ζηελ απφδνζε, είηε ζηε γλψζε. Σηελ 
πξψηε νκάδα αλήθνπλ δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη θαη ηα λεπξσληθά δίθηπα. Σηε δεχηεξε νκάδα νη 
κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζαθείο αληηπξνζσπεχζεηο ηεο γλψζεο φπσο είλαη ε έλλνηα ησλ ιέμεσλ, 
ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ θαλφλσλ γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ζηηο ηδηαίηεξεο πεξηνρέο. 
Τα θνηλά ζρέδηα αληηπξνζψπεπζεο ηεο γλψζεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο θαλφλεο ζπκπεξάζκαηνο, ηηο 
ινγηθέο πξνηάζεηο θαη ηα ζεκαζηνινγηθά δίθηπα φπσο νη ηαμηλνκίεο θαη νληνινγίεο(ηαμηλνκία είλαη ε 
επηζηήκε ηεο ηαμηλφκεζεο ζχκθσλα κε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχζηεκα κε ηνλ θαηάινγν ησλ 
απνηειεζκάησλ λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέμεη έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ζπδήηεζε, αλάιπζε 
θαη αλάθηεζε πιεξνθνξίαο) (Ναζίθαο, 2006), (2005). 
 
 
 
 

1.7 Χρόςεισ TM και προβλόματα που λύνει 

 

Θέκαηα Αζθαιείαο 

Η πην γλσζηή εθαξκνγή ηνπ TM ζε ζέκαηα αζθαιείαο είλαη ην ζχζηεκα ECHELON[20]. Τν ζχζηεκα 

απηφ ζρεηίδεηαη κε έλα παγθφζκην δίθηπν ππνινγηζηψλ ην νπνίν ςάρλεη απηφκαηα αλάκεζα ζε 

εθαηνκκχξηα κελχκαηα γηα ιέμεηο θιεηδηά ή γηα δηεπζχλζεηο fax, telex ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Κάζε ιέμε θάζε κελχκαηνο ζηηο ζπρλφηεηεο θαη ζηα θαλάιηα πνπ επηιέγνληαη ζε έλα ζηαζκφ ςάρλνληαη 

απηφκαηα (Pike, 2008).    

Δπηπξφζζεηα, πνιιά παθέηα ινγηζκηθνχ ΤΜ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο αζθαιείαο θαη εηδηθά 

ζηελ αλάιπζε πεγψλ ειεπζέξνπ θεηκέλνπ φπσο είλαη ηα θείκελα ηνπ δηαδηθηχνπ (Scroggins, 2008). 

Βηνινγία 
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Πνιιέο εθαξκνγέο ΤΜ εθαξκφδνληαη ζε βηνινγηθά θείκελα κε ηξφπν πνπ αλαθέξζεθε θαη ζηηο 

εθαξκνγέο ηνπ DM. Έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ ΤΜ ζηε βηνινγία είλαη ην 

pubgene(http://www.pubgene.org/). Τν pubgene είλαη κία δηαδηθηπαθή ππεξεζία ε νπνία ζπλδπάδεη 

ηερληθέο ΤΜ ζηε βηνινγία κε δηαδηθηπαθή εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (Scroggins, 2008). 

Αγνξά 

Οη ηερληθέο ΤΜ άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αγνξά θαη εηδηθά ζηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ θαηαλαισηψλ κε ζθνπφ ηελ πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Scroggins, 2008). 

Αθαδεκατθά ζέκαηα 

Τν ΤΜ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εθδφηεο πνπ έρνπλ κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ κε πιεξνθνξίεο νη 

νπνίεο ρξεηάδνληαη λα θαηαρσξεζνχλ ζε επξεηήξηα γηα λα είλαη εχθνιε ε αλάθηεζή ηνπο (Scroggins, 

2008).  

 

Σηαηηζηηθέο αλαιχζεηο 
 
Σην πιαίζην ηεο δηεζλνχο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαη παξνρήο βνήζεηαο, φινη νη δηεζλείο νξγαληζκνί 
(Ηλσκέλα Έζλε, Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, θιπ.) έρνπλ αλαπηχμεη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο έξγσλ(έξγν είλαη κία νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα κε ζηφρν ηελ εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίαο κε ζπλεζηζκέλεο ή ρακεινχ φγθνπ (Avraham Shtub, 2008)). Η εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ 
απηψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κεγάινπ φγθνπ ηππνπνηεκέλσλ αλαθνξψλ αμηνιφγεζεο. Οη 
αλαθνξέο απηέο, αλ θαη πνιχηηκεο γηα ην θάζε έξγν μερσξηζηά, κέρξη ζηηγκήο δελ αμηνπνηνχληαη 
επαξθψο ψζηε λα εμαρζνχλ γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα πνιηηηθέο, ρψξεο θαη ηνκείο αλάπηπμεο. Η 
εμαγσγή ηέηνησλ ζπκπεξαζκάησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, γηαηί φια ηα θξάηε πξφζθαηα ζπκθσλήζαλ 
φηη ζα πξέπεη ε παξνρή αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή. Γηα λα γίλεη 
απηφ, ζα πξέπεη λα βξεζεί έλαο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο πνπ ππάξρεη ζηηο αλαθνξέο 
αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ. Όιε ε πιεξνθνξία ππάξρεη ζε ειεθηξνληθή, ηππνπνηεκέλε κνξθή. Τν 
δεηνχκελν είλαη λα αμηνπνηεζεί ε πιεξνθνξία πνπ βξίζθεηαη ζην ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ, ψζηε λα 
παξαρζνχλ γεληθά ζπκπεξάζκαηα, θαηεπζχλζεηο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο. Τν ΤΜ βνεζάεη ζε απηή 
ηελ θαηεχζπλζε. 
 

 

 

 

 

http://www.pubgene.org/
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Κεφϊλαιο 2ο 

Μϋθοδοι Concept Mining 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθέξνπκε αλαιπηηθά κεξηθέο απφ ηεο κεζφδνπο concept mining φπσο θαη ηε 

ζεσξεηηθή ζεκειίσζή ηνπο. Ταπηφρξνλα γίλεηαη θαη αμηνιφγεζε ηεο θαζεκίαο απφ απηέο. Η εμαγσγή 

έλλνηαο είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηάδηα γηα λα θηάζνπκε ζηνλ ηειηθφ ζηφρν ηεο εξγαζίαο.  

 

2.1 Τι εύναι το Concept Mining, ειςαγωγό 

 

Δμφξπμε έλλνηαο (concept mining CM) είλαη έλαο ηνκέαο επηζηεκνληθήο γλψζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
εμφξπμε δεδνκέλσλ θαη ηελ εμφξπμε θεηκέλνπ θαη είλαη ππνηνκέαο ηεο Τερλεηήο Ννεκνζχλεο θαη ηεο 
Σηαηηζηηθήο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη ππνηνκείο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Υπνινγηζηψλ θαη ησλ 
Μαζεκαηηθψλ αληίζηνηρα. Δπίζεο ππάξρεη έλαο δπλαηφο δεζκφο κεηαμχ ηνπ CM θαη ηεο γισζζνινγίαο. 
Η γεληθή ηδέα ηνπ CM πεξηγξάθεηαη θαιχηεξα αλ ηε δνχκε ζε ζρέζε κε ην ΤΜ. Δλψ ην ΤΜ είλαη ν 
επηζηεκνληθφο θιάδνο ηεο εμαγσγήο πιεξνθνξίαο απφ έλα έγγξαθν φπσο κία απηφκαηα 
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δεκηνπξγνχκελε πεξίιεςή ηνπ ή κία ηαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ην ζέκα ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθή θαη 
ζπκπεξαζκνχο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ιέμεηο ζε έλα έγγξαθν, ην CM πξαγκαηνπνηεί κία 
απφπεηξα λα θάλεη ην ίδην ρξεζηκνπνηψληαο έλλνηεο ζε έλα θείκελν (Nationmaster.com, 2005). Πξηλ ηε 
ζεκειίσζε ηεο ζεσξίαο, concept ήηαλ ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ζθέςεσλ. Μεηά ηελ αλάπηπμε 
δηάθνξσλ ζεσξηψλ ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ concept. Η πξψηε απφ 
απηέο ππνζηεξίδεη φηη ηα concepts είλαη ςπρνινγηθέο νληφηεηεο. Σχκθσλα κε ηε δεχηεξε είλαη ιάζνο λα 
ππνζηεξίδεηαη φηη ηα concepts είλαη λνεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαζψο δελ είλαη νχηε λνεηηθέο εηθφλεο νχηε 
ιέμεηο-νληφηεηεο ζηε γιψζζα ηεο ζθέςεο. Concepts είλαη ηθαλφηεηεο πνπ πξνζηδηάδνληαη ζε 
γλσζηηθνχο παξάγνληεο. Τειεπηαία παξαηίζεηαη ε άπνςε φηη ηα concepts είλαη ζπζηαηηθά κηαο 
πξφηαζεο ζπιινγηζκνχ (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006). ε θάζε κία από ηηο 
κεζνδνινγίεο πνπ ζα αλαθέξνληαη παξαθάησ ζα ηνλίδεηαη κε πνηα ρξνηά ρξεζηκνπνηείηαη ε 
έλλνηα concept. 

Φπζηθά έλα έγγξαθν απνηειείηαη απφ ιέμεηο θαη φρη έλλνηεο, ζπλεπψο κε θάπνην ηξφπν είλαη 
απαξαίηεην λα κεηαηξαπνχλ νη πξψηεο ζηηο δεχηεξεο (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006). Αλ 
ζπκβεί απηφ ππάξρνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ νη έλλνηεο θαη δελ έρνπλ νη ιέμεηο ηα νπνία 
πξνζθέξνπλ ηζρπξέο δηνξαηηθφηεηεο ζην λφεκα, πξνέιεπζε θαη νκνηφηεηα ησλ εγγξάθσλ (Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, 2006).  

Τν CM φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ είλαη κία εμεηδίθεπζε ηνπ TM κε ηε δηαθνξά φκσο φηη είλαη πεξηζζφηεξν 
αθεξεκέλν θαζψο ζην ΤΜ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ε ζηαηηζηηθή θαη ηα καζεκαηηθά γεληθφηεξα. 
Θα ήηαλ κεγάιν ιάζνο ζηελ πξνζπάζεηα εμαγσγήο ελλνηψλ λα νδεγνχκαζηε κφλν κεραληθά(κε 
καζεκαηηθνχο αιγνξίζκνπο) θαη λα κελ επεκβαίλεη ε αλζξψπηλε δηαλφεζε. Γηα ην ιόγν απηό ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ηερληθέο CM γηα ηελ εμαγσγή ησλ όξσλ θαη ηε δεκηνπξγία ιεμηθνύ από ηηο 
ηερληθέο αλαθνξέο.  

Η ιέμε concept απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο noun phrase(νλνκαηηθή 
θξάζε NP) ζε φια ηα παξαθάησ εθηφο αλ ζεκεηψλεηαη θάηη άιιν. NP είλαη είηε έλα νπζηαζηηθφ ή κηα 
αλησλπκία είηε κηα νκάδα απφ ιέμεηο πνπ πεξηιακβάλεη έλα νπζηαζηηθφ ή κηα αλησλπκία ε νπνία 
νκάδα ζπκπεξηθέξεηαη ζπλνιηθά σο νπζηαζηηθφ ή αλησλπκία φπσο γηα παξάδεηγκα σο ην ππνθείκελν 
ή ην αληηθείκελν ελφο ξήκαηνο (2009). Γηα παξάδεηγκα: 

1. John was late. Τν John είλαη ε νλνκαηηθή θξάζε ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ην ππνθείκελν ηνπ 
ξήκαηνο. 

2. The people that I saw coming in the building at nine o'clock have just left. Τν “The people … 
nine o’clock” είλαη ε νλνκαηηθή θξάζε ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ην ππνθείκελν ηνπ θπξίνπ 
ξήκαηνο have just left.  

Σηελ εξγαζία δελ δίλεηαη ηφζε έκθαζε ζηηο κεγάινπ κήθνπο νλνκαηηθέο θξάζεηο ζαλ απηή ζην 
ηειεπηαίν παξάδεηγκα πνπ απνηειείηαη απφ 12 ιέμεηο θαζψο απηέο ζα ζπάδνληαη ζε κηθξφηεξεο(δχν ή 
ηξηψλ ιέμεσλ) αλάινγα κε ηα εθάζηνηε θξηηήξηα.  

Παξφια απηά φπσο ζα δεηρζεί παξαθάησ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ζηελ αλάιπζε πνπ ζα γίλεη 
ζηελ εξγαζία θαη νη ξεκαηηθέο έλλνηεο αιιά θαη ηα modifiers. 

Πάλησο γεληθά φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα εμφξπμε έλλνηαο ζε έλα θείκελν ελλνείηαη εμφξπμε νλνκαηηθψλ 
εθθξάζεσλ. 
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2.2 Μαθηματικό αναπαρϊςταςη του CM 

 
Τν CM ελφο εγγξάθνπ κπνξεί λα δηαζπαζηεί ζε δχν βαζηθά κέξε: ζηελ αλαθάιπςε ησλ πηζαλψλ 
concepts θαη ζην θηιηξάξηζκά ηνπο (Jorge Villalon, 2009). 
 
Έζησ έλα έγγξαθν D. Τν D ζπληζηά ηελ παξαθάησ ηξηπιέηα (Jorge Villalon, 2009): 
 

},,{ ddd GRCD    (1) 

 

Όπνπ ην dC  αλαθέξεηαη ζε φια ηα concepts πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην D, ην dR  αλαθέξεηαη ζε φιεο 

ηηο πξνηάζεηο(ζρέζεηο) θαη ην dG  ζηα επίπεδα γελίθεπζεο πνπ εθθξάδνληαη κέζα ζην D. Σχκθσλα κε 

ηελ παξαπάλσ νλνκαηνινγία, ε αλαθάιπςε ησλ concepts(C) αθνξά ζηελ αλαθάιπςε ηνπ dC  απφ ην 

D θαη ην θηιηξάξηζκα αθνξά ζην θηιηξάξηζκα ηνπ dC  ζην C (Jorge Villalon, 2009). Η παξαθάησ 

εηθφλα δείρλεη ηε δηαδηθαζία απηή: 
 
 

 
Εικόνα 5 Διαδικαςία CM. 

 
 
 

 

2.2.1 Τρόποσ κατϊληξησ ςε ςυγκεκριμϋνη μεθοδολογύα εξαγωγόσ εννοιών 

 
 
 
Η κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθαξκνγή ζηηο ηερληθέο αλαθνξέο απνηειείηαη φπσο θαη 
νη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη απφ δχν κέξε φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Τν πξψην κέξνο απνηειείηαη 
απφ δηάθνξα βήκαηα. Τν δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ δηάθνξα θίιηξα. Σηηο επφκελεο 
παξαγξάθνπο ζα εμεηαζηεί θαζέλα απφ ηα κέξε μερσξηζηά φπσο θαη αξθεηνί αιγφξηζκνη απφ θάζε 
βήκα ηνπ πξψηνπ κέξνπο. Δπίζεο ζα παξνπζηαζηνχλ θαη αξθεηά θίιηξα πνπ αλήθνπλ ζην δεχηεξν 
κέξνο ηεο κεζνδνινγίαο. Μεηά ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο θάζε βήκαηνο(γηα ην πξψην κέξνο) θαη ησλ 
θίιηξσλ(ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο), ζα δηθαηνινγεζεί ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αιγνξίζκνπ θαη 
θίιηξνπ(-σλ) γηα ηελ εθαξκνγή καο. Τέινο ζα παξνπζηαζηεί θαη ζπλνπηηθά κε ηε κνξθή βεκάησλ 
ζπλνιηθά ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ εμαγσγή ησλ φξσλ απφ ηηο ηερληθέο αλαθνξέο. 
Όια ηα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά σο αθνινχζσο: 
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Πξψην ΜέξνοΠξψην Βήκα

Αιγφξηζκνο 1

Αιγφξηζκνο 2

.

.

.

Αιγφξηζκνο Ν1

Πξψην Μέξνο

Γεχηεξν Βήκα

Αιγφξηζκνο 1

Αιγφξηζκνο 2

.

.

.

Αιγφξηζκνο Ν2

.

.

.

.

.

.

.

Ν Βήκα

Αιγφξηζκνο 1

Αιγφξηζκνο 2

.

.

.

Αιγφξηζκνο Ν3

Γεχηεξν Μέξνο

Φίιηξν 1

Φίιηξν 2

.

.

.

Φίιηξν Κ

Πξψην Μέξνο

Πξψην Βήκα

Αιγφξηζκνο i

Γεχηεξν Βήκα

Αιγφξηζκνο j

.

.

.

N Βήκα

Αιγφξηζκνο y

Γεχηεξν Μέξνο

Φίιηξν v

Φίιηξν x

.

.

.

Φίιηξν m

i

j

y

v,x,…,m

 
Εικόνα 6 Σρόποσ κατάληξησ ςε ςυγκεκριμζνη μεθοδολογία. 

 
 
 

2.3 Πρώτο Μϋροσ: Ανακϊλυψη των πιθανών concepts 
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Τν πξψην κέξνο ηεο κεζνδνινγίαο φπσο έρεη αλαθεξζεί, αθνξά ζηελ αλαθάιπςε ησλ πηζαλψλ 
concepts πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πξνο αλάιπζε έγγξαθν. Η δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα εθθξαζηεί 
θαη καζεκαηηθά (Jorge Villalon, 2009): 

}1)(/{  iidid ngCDngC  (2) 

 

Όπνπ dC είλαη ην ζχλνιν ησλ concepts ηνπ εγγξάθνπ D θαη εθθξάδεηαη σο ην ζχλνιν φισλ ησλ n-

grams ( ing ) πνπ βξίζθνληαη ζην D γηα ηα νπνία ε )( iid ngC (δειαδή ε ζπλάξηεζε πνπ απνθαίλεηαη 

αλ έλα n-gram είλαη concept), είλαη 1 (Jorge Villalon, 2009).  
 

 
 

2.3.1 n-grams 

 
 
 
Σε απηή ηελ παξάγξαθν ζα παξνπζηαζηνχλ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα n-grams θαζψο 
είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο πξαγκαηείαο. Έλα n-gram είλαη κία n-αθνινπζία ζπλερφκελσλ bytes, 
ραξαθηήξσλ ή ιέμεσλ (Georgia Frantzeskou, 2007). Πξνθαλψο ηα n-grams ζηελ εξγαζία αλαθέξνληαη 
ζε επίπεδν ιέμεσλ. Έλα n-gram κεγέζνπο 1 αλαθέξεηαη σο unigram, κεγέζνπο 2 σο bigram ή digram, 
κεγέζνπο 3 trigram θαη κεγέζνπο 4 ή παξαπάλσ αλαθέξεηαη απιά σο n-gram. Παξαθάησ 
παξνπζηάδνληαη ηα n-grams κηαο πξφηαζεο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην Wolfram Alpha ( Wolfram Alpha 
LLC—A Wolfram Research Company , 2009): 
 
Η πξνο αλάιπζε θξάζε είλαη: 
 

"it was the best of times it was the worst of times" 
 
Τα bigrams είλαη: 
 
it was  |  was the  |  the best  |  best of  |  of times  |  times it  |  it was  |  was the  |  the worst  |  worst of  |  
of times 
 
 
 
To δηάγξακκα ζπρλφηεηαο ησλ bigrams παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 
 

 
Εικόνα 7 Διαγράμματα ςυχνότητασ των bi-grams. 
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Τα trigrams είλαη:  
 
it was the  |  was the best  |  the best of  |  best of times  |  of times it  |  times it was  |  it was the  |  was 
the worst  |  the worst of  |  worst of times 

 

 
 
To δηάγξακκα ζπρλφηεηαο ησλ bigrams παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 
Εικόνα 8 Διαγράμματα ςυχνότητασ των tri-grams. 

 
 

 

Τα bigrams κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ θαη σο εμήο: 
 
  

 
Εικόνα 9 Χάρτησ bi-grams. 
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θαη γηα λα trigrams:  
 

 
Εικόνα 10 Χάρτησ tri-grams. 
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2.3.2 Πρώτο Μϋροσ-Πρώτο Βόμα: Tokenization 

 
 
 
Τν πξψην βήκα νλνκάδεηαη tokenization απφ ηνλ αγγιηθφ φξν token, πνπ αλαθέξεηαη ζηε κηθξφηεξε 
κνλάδα κέζα ζε έλα θείκελν ε νπνία είλαη απαξαίηεηε φηαλ ην πεξηγξάθνπκε ζπληαθηηθά (Hilfinger, 
2005).  Μία ξνή απφ ραξαθηήξεο ζε κία θεηκεληθή πεγή θπζηθήο γιψζζαο είλαη απαξαίηεην λα ζπάζεη 
ζε επδηάθξηηεο θαη κε λόεκα κνλάδεο(tokens) πξηλ θάζε κνξθήο επεμεξγαζία εθαξκνζηεί ζε απηέο 
(KAPLAN, 2005). Απηφο είλαη θαη ν ζηφρνο ηνπ tokenization. Τν tokenization κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ζε επίπεδν παξαγξάθσλ, πξνηάζεσλ, ιέμεσλ, ζπιιαβψλ θαη θσλεκάησλ ( Center of China Linguistics 
). ηελ εξγαζία ν όξνο token ζα αλαθέξεηαη ζπλήζσο κε ηελ έλλνηα ησλ παξαθείκελσλ 
ζπλόισλ ραξαθηήξσλ πνπ δελ έρνπλ αλάκεζά ηνπο ηνλ θελό ραξαθηήξα(white-space). Δάλ νη 
γιψζζεο ήηαλ ηέιεηα δηαζηηγκέλεο, απηφ ην βήκα ζα ήηαλ έλα ηεηξηκκέλν πξάγκα ζηελ εθαξκνγή ηνπ: 
έλα απιφ πξφγξακκα ζα κπνξνχζε λα δηαρσξίζεη ην θείκελν ζε ιέμεηο θαη ζεκεία ζηίμεο απιά 
ζπάδνληάο ην ζηα θελά αλάκεζα ζηηο ιέμεηο θαη ζηα ζεκεία ζηίμεο. Αιιά νη πξαγκαηηθέο γιψζζεο δελ 
είλαη ηέιεηα δηαζηηγκέλεο θαη ε θαηάζηαζε είλαη πάληα πην πεξίπινθε. Αθφκα θαη ζηηο θαιά(αιιά φρη 
ηέιεηα) δηαζηηγκέλεο γιψζζεο φπσο ηα αγγιηθά, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην ζσζηφ 
tokenization δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απιά γλσξίδνληαο ηελ νκάδα ησλ ραξαθηήξσλ(ζχκθσλα, 
θσλήεληα θιπ) θαη αθφκα πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα tokenization. Γηα 
παξάδεηγκα ην αγγιηθφ string chap. κπνξεί λα ζεσξεζεί είηε ζχληκεζε ηεο ιέμεο chapter  ή σο ηε ιέμε 
chap πνπ εκθαλίδεηαη ζην ηέινο κίαο πξφηαζεο. Όκνηα ην string Jan. κπνξεί κε ηνλ ίδην ηξφπν λα 
ζεσξεζεί είηε ε ζχληκεζε ηνπ κήλα January ή σο φλνκα. Άιιν έλα παξάδεηγκα είλαη ην θελφ ην νπνίν 
δηαρσξίδεη γεληθά ηα tokens-ιέμεηο κέζα ζην θείκελν. Παξφια απηά ππάξρνπλ θαη tokens πνπ 
απαξηίδνληαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία ιέμεηο θαη ζπλεπψο πεξηέρνπλ θαη ην θελφ. Γηα παξάδεηγκα ηα 
tokens jack rabbit, General Motors, a priori. Απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζακε ππάξρνπλ 
κεξηθέο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο γιψζζαο πνπ απιά ηα αγλννχλ. Σε άιιεο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη 
ιχζε ζε απηέο ηηο δπζθνιίεο. Γηα παξάδεηγκα ε ειιεληθή γξαθή ζηελ πέηξα Rosetta δελ έρεη θαζφινπ 
θελά (KAPLAN, 2005).  
 
 
 

 
Εικόνα 11 Η πζτρα Rosetta. 



34 

 

 
Σηε ζπλέρεηα γηα λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή ε κνξθή ηεο κεηαηξνπήο πνπ ζα γίλεη ζε έλα θείκελν κεηά 
ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο, δίλνληαη κεξηθά αθφκε παξαδείγκαηα (Ian Eslick H. l.): 
 
 

“…do: first a” => “…do : first a” Punctuation separation 

 
“…after. The End.” => “…after . The End .” Period separation 

 
Παξφια απηά, ε κεηαηξνπή δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά ιακβάλνληαο ππφςε απιά κφλν 
έλα θαλφλα γεηηνληθψλ ραξαθηήξσλ θαη απιά λα ηνπο δηαρσξίδνπκε. Τν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη κε ην 
παξαθάησ παξάδεηγκα: 
 

“Pencil in an appt. for tomorrow at 6:00 o’clock.” => 
“Pencil in an appt. for tomorrow at 6:00 o’clock .” 

 
Όπσο δηαθαίλεηαη ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ην ζσζηφ tokenization ηεο πεξηφδνπ απηήο απιά 
δηαρσξίδεη ηελ ηειεία απφ ην clock ελψ δελ δηαρσξίδεη ην ¨:¨ απφ ην 6 θαη ην 0. Αληίζεηα δελ δηαρσξίδεη 
ηελ ηειεία απφ ην appt. θαζψο ν tokenizer είλαη απαξαίηεην λα αλαγλσξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα ζχληκεζε 
(Ian Eslick H. L., 2005).  
 
Η δηαδηθαζία ηνπ tokenization ζε θείκελν θπζηθήο γιψζζαο είλαη κηα αξθεηά επίπνλε δηαδηθαζία θαη 
κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ιπζεί απφιπηα σο πξφβιεκα. 

 
 
 
 

2.3.2.1 Πρώτοσ αλγόριθμοσ Tokenization: ο white-space tokenizer 

 
 
Ο πξψηνο θαη απινχζηεξνο αιγφξηζκνο γηα tokenization είλαη ν white-space tokenizer. Απηφο «ζπάεη» 
ην θείκελν ζε ιέμεηο ππνζέηνληαο φηη απηέο δηαρσξίδνληαη απφ θελφ ραξαθηήξα: space, enter, and tab 
characters. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί (Center 
of China Linguistics ): 
 
Γηα input: Hello world. This is a test file. 
 
Output: ['Hello'@[0w], 'world.'@[1w], 'This'@[2w], 'is'@[3w], 'a'@[4w], 'test'@[5w], 'file.'@[6w]] 
 
Όπσο είλαη εκθαλέο απηφο ν αιγφξηζκνο ζεσξεί σο ιέμε ην world. θαη ην file. πξάγκα πνπ δελ είλαη 
ζσζηφ. Οπφηε απηφο ν αιγφξηζκνο δελ είλαη ηδαληθφο γηα πνιιέο πεξηπηψζεηο. Δπίζεο δελ επζηαζεί λα 
ζεσξείηαη έλα ζεκείν ζηίμεο σο token (Center of China Linguistics ). Ή ηη γίλεηαη γηα παξάδεηγκα κε ην 
token New York;  
 
 
 

 

2.3.2.2 Δεύτεροσ αλγόριθμοσ Tokenization:ο Treebank tokenizer 
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Ο δεχηεξνο αιγφξηζκνο γηα tokenization είλαη πην αθξηβήο απφ ηνλ πξνεγνχκελν θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
βαζίδεηαη ζηα εμήο βήκαηα: 
 
-Όια ηα ζεκεία ζηίμεο δηαρσξίδνληαη απφ ηα γεηηνληθά strings εηζάγνληαο ραξαθηήξα θελνχ δεμηά θαη 
αξηζηεξά ηνπ ζεκείνπ ζηίμεο. 
 
-Σπγθεθξηκέλα γηα ηα  double quotes (") πνπ νπζηαζηηθά είλαη δχν ζπλερφκελα ζεκεία ζηίμεο, 
κεηαηξέπνληαη ζε doubled single forward ή backward- quotes (`` ή ''). 
 
-Οη ζπληκήζεηο ησλ ξεκάησλ θαη ε γεληθή πηψζε ησλ αγγινζαμνληθψλ νπζηαζηηθψλ δηα ρσξίδνληαη κε 
θελνχο ραξαθηήξεο ζηα κνξθψκαηά ηνπο φπσο παξαθάησ (UPENN): 
 

children's --> children 's  

parents' --> parents '  

won't --> wo n't  

gonna --> gon na  

I'm --> I 'm  

Απηφο ν αιγφξηζκνο γηα tokenization επηηξέπεη ηελ αλάιπζε θαζελφο απφ ηα ζηνηρεία ζηα νπνία 
δηαηξείηαη ην αξρηθφ string μερσξηζηά[34]. Γηα παξάδεηγκα ην  "I" κπνξεί λα είλαη ε νλνκαηηθή θξάζε 
πνπ ιεηηνπξγεί σο ππνθείκελν ηνπ "'m" πνπ είλαη ε ξεκαηηθή θξάζε ηεο πξφηαζεο (UPENN). Αλ θαη 
ππεξηεξεί ζε πνιιά ηνπ πξνεγνχκελνπ αιγνξίζκνπ ν αιγφξηζκνο απηφο δελ καο δίλεη ιχζεηο ζε 
δηάθνξα πξνβιήκαηα θαζψο γηα παξάδεηγκα αξθεηά ζεκεία ζηίμεσο είλαη κέξνο απφ ζπγθεθξηκέλα 
tokens φπσο ζηνπο αξηζκνχο (2.00), ζηελ ψξα (2:00) θαη ζηηο εκεξνκελίεο (12/10/2009) (Ian Eslick H. 
L., 2005). 

 
 
 
 

2.3.2.2 Τρύτοσ αλγόριθμοσ Tokenization  

 
 
Σε απηφ ηνλ αιγφξηζκν ν φξνο token αλαθέξεηαη ζε κία αθνινπζία ραξαθηήξσλ πνπ δελ ρσξίδνληαη κε 
white-space θαη έρεη γξαθηεί εμνινθιήξνπ απφ ηνλ Hugo Liu (Ian Eslick H. l.). Ο θψδηθαο απηνχ ηνπ 
tokenizer βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ αλαθνξά (GOOGLE CODE, 2004). Η 
δηαδηθαζία tokenization απηή κεηαηξέπεη έλα input απφ tokens ζε έλα output απφ tokens δηαρσξίδνληαο 
ηε ζηίμε θαη δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ζπληκήζεηο θαη ζηνπο θελνχο ραξαθηήξεο. Όπσο είλαη 
θπζηθφ, είλαη απαξαίηεην λα δηαρσξίζνπκε ηε ζηίμε κφλν φηαλ παίδεη ζπληαθηηθφ ξφιν. Αξθεηά ζεκεία 
ζηίμεσο είλαη κέξνο απφ ζπγθεθξηκέλα tokens φπσο ζηνπο αξηζκνχο (2.00), ζηελ ψξα (2:00) θαη ζηηο 
εκεξνκελίεο (12/10/2009). Η δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ηνπ πνχ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε έλα ραξαθηήξα 
θελνχ γηα λα δηαρσξίζνπκε ηα tokens απαηηεί ηε δεκηνπξγία ελφο παξαζχξνπ κε ηα ζπκθξαδφκελα θαη 
ηνπο ραξαθηήξεο γχξσ απφ ηελ εθάζηνηε ζέζε. Απηφ ην παξάζπξν δελ έρεη θαζνξηζκέλν κέγεζνο 
απαγνξεχνληαο έηζη ηε ρξήζε ηνπ σο ελφο πίλαθα ζπκβνπιψλ. Γεληθά ρξεηαδφκαζηε λα έρνπκε 
δηαζέζηκεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα φινπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε ζηίμε. Λνγηθφ 
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επαθφινπζν απηνχ ζα είλαη λα κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ηα ζεκεία ζηίμεο γηα ηηο πξνηάζεηο απφ ηα 
ζεκεία ζηίμεο ηα νπνία αλήθνπλ ζε έλα token.  Ο πην εχθνινο ηξφπνο πξνζέγγηζεο γηα ηε ζσζηή ιχζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα θαηαζθεπάζνπκε έλα απιφ απηφκαην ην νπνίν αλαγλσξίδεη θαηεπζείαλ φιεο 
ηηο έγθπξεο πεξηπηψζεηο ησλ token: γηα παξάδεηγκα ππνδηαζηνιή ελφο αξηζκνχ vs ζχληκεζε vs ζεκείν 
ζηίμεο ζην ηέινο ηεο πξφηαζεο (Ian Eslick H. L., 2005).  
 
Ο αιγφξηζκνο ιεηηνπξγεί ζε δχν ζηάδηα: 

1) Σαξψλεη ην απζεληηθφ input απφ strings θαη εμάγεη φια ηα ζεκεία ζηίμεσο ηα νπνία είλαη 
παξαθείκελα ζε άιινπο ραξαθηήξεο κε ην λα αληηγξάθεη ηα δεδνκέλα ηεο πεγήο ζε κηα 
κνλάδα απνζήθεπζεο εμφδνπ(output buffer) θαη ηνπνζεηψληαο θελά γηα λα απνκνλψζεη ην 
ραξαθηήξα. 

2) Σην ηέινο θάζε παξαθείκελνπ set απφ ραξαθηήξεο ςάρλεη γηα ζθάικαηα θαη αλαηξεί ην 
δηαρσξηζκφ φηαλ είλαη απαξαίηεην(πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηνο ν δηαρσξηζκφο 
αλαθέξζεθαλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν).   

 
Απφ φια απηά θαηαιαβαίλνπκε φηη ν αιγφξηζκνο έρεη έλα ζχλνιν απφ εζσηεξηθέο ζπλαξηήζεηο γηα λα 
ζαξψλεη, αληηγξάθεη θαη λα κεηαρεηξίδεηαη ηα strings ηεο πεγήο θαη ηνπ πξννξηζκνχ ζε επίπεδν tokens 
θαη έλα δεχηεξν ζχλνιν απφ εζσηεξηθέο ζπλαξηήζεηο γηα λα ηεζηάξεη ζπγθεθξηκέλεο ππνπεξηπηψζεηο 
tokens. Τν πξψην ζχλνιν ζπλαξηήζεσλ παίξλεη φινπο ηνπο ραξαθηήξεο ζηίμεο νη νπνίνη ίζσο 
ρξεηάδνληαη επεμεξγαζία απφ ηνλ tokenizer θαη ηνπο δηαρσξίδεη απφ ηνπο δηπιαλνχο ραξαθηήξεο. Τν 
δεχηεξν set απφ ηηο ζπλαξηήζεηο γηα ηηο ππνπεξηπηψζεηο αλαγλσξίδεη πφηε ν δηαρσξηζκφο απηφο δελ 
πξέπεη λα γίλεη θαη δηνξζψλεη ην φπνην ιάζνο(πνπ έρεη γίλεη απφ ην πξψην βήκα) αθαηξψληαο ην 
ραξαθηήξα θελνχ. Όπσο γίλεηαη εκθαλέο, απηφο ν αιγφξηζκνο δελ εμεηάδεη θάζε token μερσξηζηά αιιά 
δηαρσξίδεη ην ραξαθηήξα ζηίμεο θαη απιά κεηά δηνξζψλεη ην φπνην ιάζνο έρεη πξνθχςεη ζπγθξίλνληάο 
ην κε πξόηππεο εθθξάζεηο γηα ηελ ώξα, γηα αξθηηθόιεμα θιπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε απνδνηηθφηεηα 
απμάλεηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (Ian Eslick H. L., 2005).  
 
Ο αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηεί πξφηππεο εθθξάζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αλ έλα token είλαη αξηζκφο, 
εκεξνκελία, ψξα, θάπνηεο θνηλφηππεο ζπληκήζεηο θαη αξθηηθφιεμα θαη θηεηηθέο αλησλπκίεο. Δπίζεο 
αλαθαιχπηεη ην ηέινο ησλ πξνηάζεσλ θαη εηζάγεη ραξαθηήξα λέαο γξακκήο θαη ζπλεπψο ε 
επεμεξγαζία κπνξεί λα γίλεη πξφηαζε-πξφηαζε. Τν φιν interface ηνπ tokenizer είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
έηζη ψζηε λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί απιή ξνή θεηκέλνπ(ειεχζεξν θείκελν) θαη ζπλεπψο θείκελν απφ 
ην internet (Ian Eslick H. L., 2005).  
 
 
Σπλεπψο ζπλνςίδνληαο:  
 
 
 
-Αξρηθά δηαηξέρεηαη φιν ην θείκελν θαη φπνπ ππάξρεη ραξαθηήξαο ζηίμεο δηαρσξίδεηαη κε ραξαθηήξα 
θελνχ δεμηά θαη αξηζηεξά. Οη ραξαθηήξεο ζηίμεο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε απηφ ηνλ αιγφξηζκν είλαη νη:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

` grave accent 

^ caret - circumflex 
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* asterisk 

= equal sign 

+ plus sign 

| vertical bar 

\\ double backslash 

[ opening bracket 

] closing bracket 

} closing brace 

{ opening brace 

, comma 

! exclamation point 

? question mark 

# number sign 

& ampersand 

( opening parenthesis 

) closing parenthesis 

" double quotes 

> greater than sign 

< less than sign 

; semicolon 

~ equivalency sign - tilde 

. period 

@ at symbol 

/ slash 

: colon 

 

 

 

-Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη ν έιεγρνο κφλν ζηα tokens κε ζεκείν ζηίμεο γηα ην αλ αλήθνπλ ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία πνπ δελ ρξεηάδεηαη δηαρσξηζκφο θαη αθνχ δηαπηζησζεί κε ειέγρνπο φηη 
ήηαλ ζθάικα ε απνκφλσζε ηνπ ζεκείνπ ζηίμεο, δηνξζψλεηαη ην ιάζνο κε ηελ αθαίξεζή ηνπ.  
 
Γηα ηηο ζπληεηκεκέλεο ιέμεηο ν έιεγρνο γίλεηαη βάζεη ελφο θαηαιφγνπ κε ηηο πην ζπλεζηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο ν νπνίνο φπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ είλαη θαη επεθηάζηκνο. Παξαθάησ 
παξνπζηάδνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα απφ ηνλ θαηάινγν απηφ :  
 
 

"ain't":"ai n't", 
"aren't":"are n't", 
"needn't":"need n't", 
"shouldn't":"should n't", 
"shan't":"sha n't", 
"won't":"wo n't", 
"wouldn't":"would n't", 
"i'm":"i 'm", 
"he'd":"he 'd", 
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"she'd":"she 'd", 
"we'd":"we 'd", 
"they'd":"they 'd", 
"i'll":"i 'll", 
 
Όπσο θαζίζηαηαη εκθαλέο απφ ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν, κφιηο γηα παξάδεηγκα αληρλεπηεί ζην θείκελν 
ην string i‟ve, ν αιγφξηζκνο ην δηαρσξίδεη ζε i θαη „ve. Δπίζεο ζπγθεθξηκέλα γηα ην „ll γίλεηαη θαη 
αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ ην will. Δπίζεο ην i κεηαηξέπεηαη ζε Ι.  
 
Γηα ηηο θηεηηθέο αλησλπκίεο απιά δηαρσξίδεηαη ην „s ζην ηέινο κε θελφ ραξαθηήξα. 
 
Γηα ηα αξθηηθόιεμα θαη ηηο ζπληνκνγξαθίεο ππάξρεη θαη πάιη έλαο θαηάινγνο πνπ θπζηθά θαη πάιη 
είλαη επεθηάζηκνο. Τν string ζπγθξίλεηαη κε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφλ θαη αλ αλήθνπλ ζε 
απηφλ απιά αθαηξνχληαη ηα whitespaces. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα απφ ηνλ 
θαηάινγν απηφ: 
 
'mr.', 
'mrs.', 
'ms.', 
'sr.', 
'esq.', 
'jr.', 
'dr.', 
's.b.', 
'ph.d.', 
'm.d.', 
'm.eng.' 
 
Γηα ηηο ώξεο, εκεξνκελίεο ή ηνπο απινύο αξηζκνύο ε ζπλάξηεζε πνπ ηα αλαγλσξίδεη παξνπζηάδεηαη 
παξαθάησ ζε LISP (Ian Eslick H. L., 2005): 
 
(fix-numerics (&aux (old-index index) d) 

   (or (meta-match [@(digit d) 

                              {#\Space} 

                              {#\: #\, #\/} 

                              {#\Space} 

                              @(digit d) 

                              !(delete-spaces (- index 4) 2) 

                              ]) 

   (progn (setq index old-index) nil))) 

  
Οη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε παξαπάλσ ζπλάξηεζε ιέγνληαη meta-match[31]. Δπεηδή ν 
αιγφξηζκνο είλαη γξακκέλνο ζε LISP, ζα γίλεη κία αλάιπζή ηνπ. Η meta-match έθθξαζε @(digit d) 
ειέγρεη αλ ν ραξαθηήξαο d είλαη αξηζκφο, κία έθθξαζε ηεο κνξθήο  [e1 e2 …] ζεκαίλεη ινγηθφ AND γηα 
ηα e1, e2 θιπ ελψ {e1 e2 …} ζεκαίλεη ινγηθφ ή. Τέινο !(expr) ζεκαίλεη ππνιφγηζε ηελ έθθξαζε expr 
(Ian Eslick H. l.). 
 
Σπλεπψο γηα έλα string ηνπ ηχπνπ “2:30” ην πξψην βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ ην κεηαηξέπεη ζε “2 : 30” θαη 
ε παξαπάλσ ζπλάξηεζε ζα απνθαλζεί αλ ην token „:‟ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαηάινγν 
απφ ηα tokens ε απιά αλήθεη ζε θάπνηνλ αξηζκφ, εκεξνκελία θιπ θαη πξνθαλψο είλαη απαξαίηεηε ε 
δηφξζσζε κε ηελ αθαίξεζε ησλ ελδηάκεζσλ θελψλ ραξαθηήξσλ κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ 
ηξηψλ tokens ζην αξρηθφ έλα “2:30” . Η παξαπάλσ ζπλάξηεζε θάλεη ηνλ έιεγρν απηφ ςάρλνληαο 
νπνηαδήπνηε αθνινπζία απφ αξηζκνχο, θελφ, „:‟, „,‟ θαη  „ /‟ πνπ είλαη ηα ζπλήζε ζχκβνια πνπ 
ζπλαληψληαη ζε αξηζκνχο, ψξεο θαη εκεξνκελίεο αθνινπζνχκελα απφ θελφ ραξαθηήξα είηε απφ θάπνην 
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ςεθίν. Τφηε έρνπκε κία απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθέο πεξηπηψζεηο tokens. Απηφο ν αιγφξηζκνο 
αλαθαιχπηεη πεξηπηψζεηο ηεο κνξθήο “3 : 45” and “12 / 24” . Η ηειεπηαία απφ ηηο εθθξάζεηο ηεο 
ζπλάξηεζεο  πνπ αξρίδεη κε ην ! εθηειείηαη κφλν αλ νη πξνεγνχκελεο εθθξάζεηο είλαη αιεζείο 
δηαγξάθνληαο ηα θελά πνπ έρεη εζθαικέλα εηζάγεη ην πξψην βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ (Ian Eslick H. L., 
2005). 
 
Απηέο ινηπφλ είλαη νη ηξείο ζεκαληηθφηεξνη αιγφξηζκνη γηα tokenizing. Δίλαη εκθαλέο φηη ν ηειεπηαίνο 
ππεξηεξεί ησλ άιισλ δχν θαη νδεγεί ζε πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Σπλεπψο γηα ην πξψην βήκα ηνπ 
πξψηνπ κέξνπο ν αιγφξηζκνο πνπ ζα επηιέμνπκε είλαη ν ηειεπηαίνο. 
 

 

 

 

 

2.3.3 Πρώτο Μϋροσ-Δεύτερο Βόμα: πρόςθεςη ετικετών μϋρουσ του λόγου 

 
 
 
Μεηά ην tokenization ηνπ θεηκέλνπ εηζφδνπ απηφ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ιεθηηθά επδηάθξηηα 
substrings δηαρσξηζκέλα κε ραξαθηήξα θελνχ. Καζέλα απφ απηά πξέπεη ηψξα λα έρεη έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζπληαθηηθφ ξφιν. Δπίζεο ζεκαληηθφ γηα ηελ επηπιένλ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη ε 
πξνζζήθε εηηθεηψλ ζε θαζέλα απφ ηα tokens πνπ ζα αλαθέξνπλ ηη κέξνο ηνπ ιφγνπ είλαη ην θαζέλα 
απφ απηά(Part Of Speech Tagging-POS Tagging). Σε απηφ ην κέξνο ζα παξνπζηαζηνχλ δηάθνξνη 
αιγφξηζκνη γηα ηε δηεξγαζία απηή θαη ζα γίλεη θαη ε επηινγή ελφο απφ απηνχο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηηο 
ηερληθέο αλαθνξέο.  
 
Πνιιέο πξνζεγγίζεηο γηα απηνκαηνπνηεκέλν POS tagging ππάξρνπλ αλ θαη αθφκα παξακέλεη κηα 
πεξηνρή ελεξγήο έξεπλαο. Οη πξσηαξρηθέο αιγνξηζκηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ παξακέλνπλ δεκνθηιείο 
εδψ θαη ρξφληα είλαη νη βαζηδφκελεο ζε θαλφλεο(ruled-based) θαη νη ζηνραζηηθέο. Καη νη δχν 
ραξαθηεξίδνληαη σο ππνβνεζνχκελεο θαζψο απαηηνχλ ρεηξνθίλεηε εξγαζία φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ 
νξηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ιεμηθνχ (Ian Eslick H. L., 2005). Οη ζηαηηζηηθέο-ζηνραζηηθέο 
πξνζεγγίζεηο είλαη απνδεδεηγκέλα πεξηζζφηεξν επηηπρείο απφ ηηο ruled-based αιιά ηαπηφρξνλα θαη 
πην πνιχπινθεο (Brill, 1993).  
 

 
 

2.3.3.1 Ruled-Based ςυςτόματα 

 
 
Πξηλ γίλεη ε αλάιπζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο αιγνξίζκνπο, θξίλεηαη ζθφπηκε κηα κηθξή αλαθνξά ζηα 
βαζηθά ζηνηρεία ησλ ruled-based ζπζηεκάησλ. Φξεζηκνπνηψληαο έλα set ηζρπξηζκψλ, πνπ ζπλνιηθά 
ζρεκαηίδεη ηε κλήκε εξγαζίαο( working memory) θαη έλα set θαλφλσλ νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν 
δξάζεο κέζα ζην ζεη ηζρπξηζκψλ, έλα ruled-based ζχζηεκα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί. Τα ζπζηήκαηα 
απηά είλαη αξθεηά απιά θαη απνηεινχληαη απφ ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ κηα νκάδα απφ θαλφλεο ηνπ 
ηχπνπ if-then θαη κπνξνχλ εχθνια λα πξνζαξκνζηνχλ ζε νπνηνδήπνηε αξηζκφ απφ πξνβιήκαηα. 
Παξφια απηά θαζέλα ηέηνην ζχζηεκα έρεη θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ νη νπνίνη είλαη απαξαίηεην λα 
ιεθζνχλ ππφςε πξηλ απνθαζηζηεί αλ απηφ είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο γηα ηελ επίιπζε ελφο 
πξνβιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα αλ νη θαλφλεο if-then είλαη πνιινί, ηφηε ππάξρεη πξφβιεκα 
απνδνηηθφηεηαο (Freeman-Hargis).  
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Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο γηα έλα πξφβιεκα είλαη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ: 
 
-Μηα νκάδα απφ γεγνλφηα-ηζρπξηζκνχο πνπ απνηεινχλ ηε κλήκε εξγαζίαο (Freeman-Hargis).  
 
-Μηα νκάδα απφ θαλφλεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεην λα 
αθνινπζεζνχλ γηα ην πξφβιεκα (Freeman-Hargis). 
 
-Μηα ζπλζήθε ε νπνία εμαζθαιίδεη φηη κία ιχζε έρεη βξεζεί ή φηη απιά δελ ππάξρεη. Απηφ είλαη 
απαξαίηεην γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα ζπλζήθε είλαη δπλαηφλ 
ην ζχζηεκα λα θάλεη αηέξκνλεο βξφρνπο θαη λα κελ θαηαιήγεη θάπνπ (Freeman-Hargis). 
 
 
 
 

2.3.3.2 Πρώτοσ αλγόριθμοσ για POS tagging: ο Brill Ruled-Based αλγόριθμοσ 

 
 
 
Αλ θαη φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη ζηνραζηηθνί αιγφξηζκνη έρνπλ πεξηζζφηεξε επηηπρία ζηελ 
πξφζζεζε εηηθεηψλ κέξνπο ηνπ ιφγνπ, ίζσο ν πην δηάζεκνο αιγφξηζκνο γηα ηε δηεξγαζία απηή είλαη ν 
αιγφξηζκνο ηνπ Eric Brill ν νπνίνο κάιηζηα είλαη Ruled-Based. Η επηηπρία ηνπ αιγνξίζκνπ απηνχ 
έγθεηηαη ζηελ απιφηεηά ηνπ αιιά θαη ζην φηη πξνζεγγίδεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα 
απνηειέζκαηα πνπ δίλνπλ νη ζηνραζηηθνί αιγφξηζκνη (Brill, 1993). Η επηηπρία ηνπ είλαη ζε πνζνζηφ 90-
96% αλάινγα βέβαηα κε ηελ πεγή ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά[31]. Δπίζεο είλαη εχθνια 
κεηαθεξφκελνο απφ πιαηθφξκα ζε πιαηθφξκα, ππάξρεη κηα ηεξάζηηα κείσζε ζηηο απνζεθεπκέλεο 
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζαθήλεηα αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη κηα κηθξή 
νκάδα απφ θαλφλεο(ελ αληηζέζεη κε ηνπο ζηνραζηηθνχο αιγφξηζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεγάινπο 
ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο) θαη ηέινο ππάξρεη επθνιία ζηελ εχξεζε θαη εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε βειηίσζήο 
ηνπ (Brill, 1993). Ο αιγόξηζκνο Brill απέδεημε όηη νη ζηνραζηηθέο κέζνδνη δελ είλαη νη κόλεο πνπ 
κπνξνύλ λα δώζνπλ ιύζε ζην πξόβιεκα ηνπ POS tagging (Brill, 1993). Τν γεγνλφο φηη έλαο απιφο 
ruled-based tagger ν νπνίνο απηφκαηα καζαίλεη ηνπο θαλφλεο ηνπ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ηφζν 
ηθαλνπνηεηηθά, πξέπεη λα δψζεη έλαπζκα ζηνπο λένπο εξεπλεηέο γηα ηελ εχξεζε φρη κφλν επηηπρψλ 
ιχζεσλ, αιιά θαη απιψλ (Brill, 1993). Η απιφηεηά ηνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία taggers πνπ ηνλ 
ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζε άιιεο γιψζζεο φπσο είλαη ηα γαιιηθά θαη ηα ηζπαληθά (Ian Eslick H. L., 2005). 
Λόγσ όισλ απηώλ ησλ πιενλεθηεκάησλ ν αιγόξηζκνο Brill ζα είλαη θαη απηόο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθαξκνγή ζηα θείκελα αλαθνξώλ.  
 
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε έλα θείκελν θάζε έλα απφ ηα tokens πνπ ην απαξηίδεη παίξλεη κία εηηθέηα 
πνπ αλαθέξεη ηη κέξνο ηνπ ιφγνπ είλαη ην token απηφ. Τν ζχλνιν ησλ εηηθεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
είλαη ην Penn Treebank ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο επφκελεο ζειίδαο (Mitchell P. 
Marcus, 1995).  
 
Σηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ε πιήξεο αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπ αιγνξίζκνπ απηνχ. Mηα πινπνίεζή ηνπ ζε 
python βξίζθεηαη ζην ζχλδεζκν (GOOGLE CODE)θαη κηα online έθδνζή ηνπ ζην ζχλδεζκν (htt).  
 
Ο αιγφξηζκνο εξγάδεηαη απηφκαηα αλαγλσξίδνληαο θαη δηνξζψλνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ βειηηψλνληαο 
κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο επηδφζεηο ηνπ. Ο tagger αξρηθά βάδεη εηηθέηεο νξίδνληαο ζε θάζε ιέμε ηελ πην 
πηζαλή εηηθέηα(νπζηαζηηθά καληεχεη) ε νπνία εθηηκάηαη απφ ηελ εμέηαζε ελφο κεγάινπ corpus(ζηελ 
αξρηθή πινπνίεζε απφ ηνλ Brill ρξεζηκνπνηήζεθε ην Brown Corpus ην νπνίν είλαη έλα ζχλνιν 
θεηκέλσλ δηαθφξσλ ζεκάησλ θαη θάζε κία απφ ηηο ιέμεηο έρεη θαη κία εηηθέηα κε ην ηη κέξνο ηνπ ιφγνπ 
είλαη) ην νπνίν δελ έρεη ζρέζε κε ην πεξηερφκελν(είλαη δειαδή έλα γεληθφ ιεμηθφ (Brill, 1993). Αθφκα θαη 
ζην πξψην ζηάδην ηνπ αιγνξίζκνπ παξαηεξνχκε ην πφζν γεληθφο θαη εχθνια επεθηάζηκνο αιιά 
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ηαπηφρξνλα θαη απιφο είλαη θαζψο ην corpus πνπ ρξεζηκνπνηεί κπνξεί απφ ηνλ θαζέλα λα 
εκπινπηηζηεί κε επθνιία. 
 
Σε θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζην token «run» ζα έκπαηλε απφ ην πξψην ηξέμηκν ηνπ 
αιγνξίζκνπ ζην ππφ εμέηαζε θείκελν ε εηηθέηα ηνπ ξήκαηνο: 
 
The run lasted thirty minutes. 
 
We run three miles every day. 
 
Ο αιγφξηζκνο φκσο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηνξζψλεη κφλνο ηνπ ηα ιάζε 
ηνπ θαη φπσο ηνλίζηεθε θαη παξαπάλσ ζην πξψην ηνπ ηξέμηκν πάλσ ζην θείκελν βάδεη εηηθέηεο πνπ 
ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθά ιάζε φπσο ζην παξάδεηγκα κε ην run. Γηα απηφ ην ιφγν δηαζέηεη δχν 
δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα απμήζνπλ ηελ επίδνζή ηνπ. Καη νη δχν θάλνπλ ρξήζε γεληθψλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ ζεκαζηνινγηθή ζρέζε κε ην θείκελν (Brill, 1993). Η πξψηε δηαδηθαζία 
είλαη εθνδηαζκέλε κε πιεξνθνξίεο πνπ ηεο ππαγνξεχνπλ φηη νη ιέμεηο νη νπνίεο δελ ήηαλ ζην corpus 
θαη αξρίδνπλ κε θεθαιαίν γξάκκα  θαη δελ είλαη νη πξψηεο ιέμεηο ηεο πξφηαζεο παίξλνπλ ηελ εηηθέηα 
NNP (Proper noun) θαη απνπεηξάηαη λα δηνξζψζεη ηα ιάζε ζηηο εηηθέηεο αλάινγα (Ian Eslick H. L., 
2005). Απηέο νη πιεξνθνξίεο αλαθηνχληαη απηφκαηα αιιά είλαη πξνθαζνξηζκέλεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 
εθαξκνγή. Αληίζεηα ππάξρεη κία δηαδηθαζία ε νπνία επηρεηξεί λα ηνπνζεηεί εηηθέηεο ζε ιέμεηο νη νπνίεο 
δελ επξίζθνληαη ζην corpus πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά ν αιγφξηζκνο βάδνληαο θάζε θνξά ηελ πην 
θνηλή εηηθέηα γηα ηηο ιέμεηο πνπ ηειεηψλνπλ ζηα ίδηα ηξία ηειεπηαία γξάκκαηα. Γηα παξάδεηγκα ην token 
blahblahous ζα έπαηξλε ηελ εηηθέηα ηνπ επηζέηνπ γηαηί είλαη ε πην ζπρλή εηηθέηα γηα ιέμεηο πνπ ιήγνπλ 
ζε ous. Απηή ε πιεξνθνξία ιακβάλεηαη απφ ηνλ αιγφξηζκν απεπζείαο βάζεη απιήο ζηαηηζηηθήο θαζψο 
φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ ην corpus πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε εθαξκνγή έρεη ιέμεηο θαη εηηθέηεο 
κε ην ηη κέξνο ηνπ ιφγνπ είλαη (Brill, 1993). 
 
Απηφο ν πνιχ απιφο αιγφξηζκνο έρεη έλα ζθάικα ηεο ηάμεο ηνπ 7.9% φηαλ εθαξκφδεηαη ζην Brown 
Corpus. Τν Brown Corpus απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 1.1 εθαηνκκχξηα ιέμεηο απφ κηα πνηθηιία πεγψλ ζε 
αγγιηθή γξαπηή γιψζζα. Υπάξρνπλ 196 εηηθέηεο ζην Brown tagset , 96 απφ ηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη 
πεξηζζφηεξεο απφ εθαηφ θνξέο ζην corpus (Brill, 1993). 
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1 CC Coordinating 
conjunction 

25 TO to 

2 CD Cardinal 
number 

26 UH Interjection 

3 DT Determiner 27 VB Verb, base 
form 

4 EX Existential 
there 

28 VBD Verb, past 
tense 

5 FW Foreign word 29 VBG Verb, gerund 
or present 
participle 

6 IN Preposition or 
subordinating 
conjunction 

30 VBN Verb, past 
participle 

7 JJ Adjective 31 VBP Verb, non-3rd 
person 
singular 
present 

8 JJR Adjective, 
comparative 

32 VBZ Verb, 3rd 
person 
singular 
present 

9 JJS Adjective, 
superlative 

33 WDT Wh-determiner 

10 LS List item 
marker 

34 WP Wh-pronoun 

11 MD Modal 35 WP$ Possessive 
wh-pronoun 

12 NN Noun, singular 
or mass 

36 WRB Wh-adverb 
 

13 NNS Noun, plural 37 # Pound sign 

14 NNP Proper noun, 
singular 

38 $ Dollar sign 

15 NNPS Proper noun, 
plural 

39 . Sentence-final 
punctuation 

16 PDT Predeterminer 40 , Comma 

17 POS Possessive 
ending 

41 : Colon, semi-
colon 

18 PRP Personal 
pronoun 

42 ( Left bracket 
character 

19 PRP$ Possessive 
pronoun 

43 ) Right bracket 
character 

20 RB Adverb 44 ΄΄ Straight 
double quote 

21 RBR Adverb, 
comparative 

45 „ Left open 
single quote 

22 RBS Adverb, 
superlative 

46 „„ Left open 
double quote 

23 RP Particle 47 ‟ Right close 
single quote 

24 SYM Symbol 48 ‟‟ Right close 
double quote 
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Ο tagger ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηεί πξνζξάκκαηα γηα λα απμήζεη ηελ αθξίβεηά ηνπ. Κάπνηνη νδεγνί 
πξνζξακκάησλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Brill, 1993): 
 

 Αλ ε ιέμε έρεη εηηθέηα a θαη είλαη ζην γισζζηθφ πεξηβάιινλ C, ηφηε άιιαμε ηελ εηηθέηα ζε b, ή 

 Αλ ε ιέμε έρεη εηηθέηα a θαη ιεθηηθή ηδηφηεηα P, ηφηε άιιαμε ηελ εηηθέηα ζε b, ή 

 Αλ ε ιέμε έρεη εηηθέηα a θαη κία ιέμε ζηελ πεξηνρή R έρεη ιεθηηθή ηδηφηεηα P, ηφηε άιιαμε ηελ 
εηηθέηα ζε b.  

 
Ο αξρηθφο tagger εμαζθήζεθε ζην 90% ηνπ corpus, ην 5% θξαηήζεθε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ηφηε 
πνπ ζα πξνζζέηακε ηα πξνζξάκκαηα(patch corpus) θαη ην ηειεπηαίν 5% γηα έιεγρν. Γειαδή ν tagger 
εθνδηάδεηαη κε πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ην 90% ηνπ corpus γηα λα θάλεη ηελ άκεζε 
ηνπνζέηεζε εηηθεηψλ πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ζεκαληηθά ζθάικαηα θαη απφ ην 5% εμάγεη κφλνο ηνπ 
πιεξνθνξίεο δηφξζσζεο θαη ζπληάζζεη patch templates(πξνζξάκκαηα δηφξζσζεο). Με άιια ιφγηα 
αλάινγα κε ηελ πεγή γλψζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη(ζηελ αξρηθή πινπνίεζή ηνπ ην Brown tagged 
Corpus), ν tagger εθνδηάδεηαη απφ κφλνο ηνπ κε ηελ θαηάιιειε γλψζε θαη δεκηνπξγεί επίζεο κφλνο 
ηνπ ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο. Αθνχ ν αξρηθφο tagger ελεξγήζεη, ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 
πξφζζεζε εηηθεηψλ γηα ην patch corpus(supervised training phase). Μηα ιίζηα απφ ζθάικαηα ζηηο 
εηηθέηεο δεκηνπξγείηαη ζπγθξίλνληαο ηελ έμνδν ηνπ tagger κε ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε εηηθεηψλ ηνπ patch 

corpus. Απηή ε ιίζηα απνηειείηαη απφ ηξηπιέηεο ηεο κνξθήο  numbertagtag ba ,,  πνπ δείρλεη 

πφζεο θνξέο ν tagger έβαιε ιάζνο εηηθέηα ζηε ιέμε κε atag  φηαλ ζα έπξεπε λα έρεη ηελ εηηθέηα btag  

ζην patch corpus. Σηε ζπλέρεηα γηα θάζε ιάζνο ηξηπιέηα πξνζδηνξίδεηαη πνηα αξρηθνπνίεζε απφ ηα 
πξνζξάκκαηα ζα επελεξγήζεη κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ ζθάικαηνο (Brill, 
1993). Μεξηθά patch templates παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
 

Άιιαμε ην atag  ζε btag  φηαλ: 

1. Η ιέμε πνπ πξνεγείηαη(αθνινπζεί) έρεη εηηθέηα z. 
2. Η δεχηεξε ιέμε πνπ πξνεγείηαη(αθνινπζεί) έρεη εηηθέηα z. 
3. Μηα απφ ηηο δχν ιέμεηο πνπ αθνινπζνχλ(πξνεγνχληαη) έρεη εηηθέηα z. 
4. Μηα απφ ηηο ηξεηο ιέμεηο πνπ αθνινπζνχλ(πξνεγνχληαη) έρεη εηηθέηα z. 
5. Η πξνεγνχκελε ιέμε έρεη εηηθέηα z θαη ε επφκελε w. 
6. Η πξνεγνχκελε(επφκελε) ιέμε έρεη εηηθέηα z θαη ε δεχηεξε ιέμε πνπ πξνεγείηαη ή έπεηαη έρεη 

εηηθέηα w. 
7. Η ηξέρνπζα ιέμε έρεη(δελ έρεη) θεθαιαίν πξψην γξάκκα. 
8. Η πξνεγνχκελε ιέμε έρεη(δελ έρεη) θεθαιαίν πξψην γξάκκα. 

 
 

Γηα θάζε ιάζνο ηξηπιέηα  numbertagtag ba ,,  θαη patch ππνινγίδνπκε ηε κείσζε ζην ζθάικα ε 

νπνία έρεη πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ patch templates γηα λα δηνξζψζνπκε ηελ 

ηνπνζέηεζε ιάζνο εηηθέηαο atag ζε κηα ιέμε ελψ ζα έπξεπε λα έρεη ηελ εηηθέηα btag . Σηε ζπλέρεηα 

ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο ησλ λέσλ ιαζψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ patches ν νπνίνο 
είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ θνξψλ πνπ ην patch δξα ζε κία ιέμε πνπ πήξε εηηθέηα b ελψ ζα έπξεπε λα έρεη 
εηηθέηα a (Brill, 1993).  
 
Γηα παξάδεηγκα φηαλ ν αξρηθφο tagger επελεξγεί ζην corpus πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ 
patch templates ηνπνζεηεί ιάζνο εηηθέηα ξήκαηνο ζε 159 ιέμεηο πνπ ζα έπξεπε λα είραλ ηελ εηηθέηα ηνπ 
νπζηαζηηθνχ. Αλ ην patch αιιάμεη ηελ εηηθέηα απφ ξήκα ζε νπζηαζηηθφ αλ κία απφ ηηο δχν ιέμεηο πνπ 
πξνεγνχληαη έρεη εηηθέηα determiner(DT), δηνξζψλεη 98 απφ ηα 159 ζθάικαηα. Παξφια απηά ε 
παξαπάλσ αιιαγή έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 18 επηπιένλ ιάζνο αιιαγψλ εηηθέηαο απφ ηελ 
αιιαγή εηηθέηαο ξήκαηνο ζε νπζηαζηηθφ. Γεληθά απηφ ην patch έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε 98 - 18 = 
80 ιαζψλ ζην patch corpus. Δάλ έλα patch έρεη ηφζε επηηπρία φπσο απηφ πξνζηίζεηαη ζηνλ θαηάινγν 
κε ηνπο θαλφλεο δηφξζσζεο θαη ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη.  
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Τα πξψηα δέθα patches πνπ βξέζεθαλ ζηελ αξρηθή πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ απφ ηνλ Eric Brill 
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
 

1. TO IN NEXT-TAG AT 
2. VBN VBD PREV-WORD-IS CAP YES 
3. VBD VBN PREV-1-OR-2-OR-3-TAG HVD 
4. VB NN PREV-1-OR-2-TAG AT 
5. NN VB PREV-TAG  TO 
6. TO IN NEXT-WORD-IS-CAP YES 
7. NN VB PREV-TAG MD 
8. PPS PRO NEXT-TAG 
9. VBN VBD PREV-TAG PPS 
10. NP NN CURRENT-WORD-IS-CAP NO 

 
Οη εηηθέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαπάλσ είλαη απφ ην Brown Tagset. Τν Brown tagset 
παξνπζηάδεηαη νιφθιεξν ζην παξάξηεκα Γ (Henry Kucera, 1960).  
 
Σηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κία εξκελεία κεξηθψλ απφ ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο. Τν πξψην patch ιέεη φηη αλ 
κία ιέμε έρεη εηηθέηα ΤΟ θαη ε επφκελε ΑΤ, ηφηε άιιαμε ηελ εηηθέηα απφ ΤΟ ζε ΙΝ. Απηφ είλαη επεηδή κία 
νλνκαηηθή θξάζε είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα αθνινπζεί ακέζσο κία πξφζεζε απφ ην ΤΟ. Τν 
δεχηεξν patch ιέεη φηη κία εηηθέηα είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεη απφ VBN  ζε VBD αλ ε πξνεγνχκελε 
ιέμε αξρίδεη κε θεθαιαίν γξάκκα. Απηφο ν θαλφλαο πξνθχπηεη απφ δχν δεδνκέλα: ε εηηθέηα κε ξήκα ζε 
αφξηζην ρξφλν είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλή απφ ηελ εηηθέηα VBN κεηά απφ έλα θχξην φλνκα θαη επίζεο 
είλαη ε πην πηζαλή εηηθέηα γηα ηε δεχηεξε ιέμε ηεο πξφηαζεο. Τν ηξίην patch αλαθέξεη φηη ε εηηθέηα VBD 
πξέπεη λα αιιάμεη ζε VBN αλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηξεηο ιέμεηο έρνπλ εηηθέηα HVD (Brill, 
1993). 
 
Καζψο ε ιίζηα κε ηα patches κεγαιψλεη ηα ζθάικα φπσο είλαη ην θπζηθφ φιν θαη ειαηηψλνληαη. 
Παξαπάλσ έγηλε ε πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Brill tagger φπσο αξρηθά πινπνηήζεθε απφ ηνλ ίδην 
ηνλ Eric Brill. Σπλνςίδνληαο αλαθέξνπκε φηη ν Brill έθαλε ρξήζε ηνπ 90% ηνπ Brown Corpus νπζηαζηηθά 
γηα λα εθνδηάζεη ηνλ tagger ηνπ κε έλα ιεμηθφ πνπ ζα έρεη ηαπηφρξνλα εηηθέηεο κε ην ηη κέξνο ηνπ ιφγνπ 
είλαη ε θάζε κία απφ ηηο ιέμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ. Σηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζε ην 5% κε ζθνπφ 
λα βγάιεη θαλφλεο δηφξζσζεο(patches). Ο tagger πνπ ζρεδηάζηεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν εθαξκφζηεθε 
ζην ππφινηπν 5% ηνπ Brown Corpus ην νπνίν πεξηειάκβαλε θείκελα απφ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά 
αληηθείκελα. Αξρηθά φπσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εηηθέηεο πνπ πξνέξρνληαλ απεπζείαο απφ ην 90% ηνπ 
corpus θαη κεηά έγηλε ε δηφξζσζή ηνπο απφ ηνπο θαλφλεο πνπ εμήρζεζαλ απφ ην άιιν 5%. Με κφλν 71 
patches, κφλν έλα ζθάικα ηεο ηάμεο ηνπ 5.1% θαηαγξάθεθε. Απηά ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία βγήθαλ κφλν 
απφ ηελ εμέηαζε ηνπ Brown Corpus θαη είλαη δχζθνιε γεληθά ε ζχγθξηζε ηνπο κε ζηνηρεία απφ άιια 
Corpus. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην ζθάικα ζηα Wall Street Journals ήηαλ 3-4% θαη ζε άξζξα γηα 
ηελ ηξνκνθξαηία ζηε Νφηηα Ακεξηθή ηεο ηάμεο ηνπ 5.6% (Brill, 1993). Γειαδή γηα θάζε κηα θεηκεληθή 
πεγή ν αιγόξηζκνο νπζηαζηηθά ζπληάζζεηαη κόλνο ηνπο θαη απηό είλαη θαη ην κεγαιείν ηνπ. 
Δπηπξφζζεηα ηνλίδεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνληαη απφ πάλσ βγήθαλ ρσξίο ηε ρξήζε 
ιεμηθνχ. Δλζσκαηψλνληαο έλα ιεμηθφ ζην ζχζηεκα ζα αχμαλε ηελ απφδνζή ηνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε 
δχν ηξφπνπο: αξρηθά ζα αχμαλε άκεζα ηελ απφδνζή ηνπ θαζψο κε ηελ πξνζζήθε ελφο ιεμηθνχ ην 
ζχζηεκα ζα εθνδηαδφηαλ κε επηπιένλ ιέμεηο κε εηηθέηεο κε ην ηη κέξνο ηνπ ιφγνπ είλαη ε θάζε κία απφ 
απηέο νη νπνίεο δελ ζα ππήξραλ ζην corpus θαη θαηά δεχηεξνλ ζα κείσλε ην πηζαλφ ζθάικα πνπ ζα 
ππεηζεξρφηαλ κε ηε ρξήζε ησλ patches (Brill, 1993).  
 
Σηελ εξγαζία ζα γίλεη ρξήζε ηνπ αιγφξηζκνπ Brill κε ηηο εηηθέηεο Penn Treebank θαη ρξήζε ηνπ ιεμηθνχ 
"Common Sense" απφ ην Open Mind Common Sense1 project ηνπ ΜΙΤ Media Lab απμάλνληαο κε 
απηφ ηνλ ηξφπν θαηά πνιχ ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 

                                                             
1 Θα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζε απηφ παξαθάησ. 
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Τέινο παξαηίζεηαη έλα δηάγξακκα πνπ δείρλεη πψο κεηαβάιιεηαη ν αξηζκφο ησλ ζθαικάησλ εηηθέηαο 
ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ patches (Brill, 1993): 
 
        

 
Εικόνα 12 Μεταβολή του ςφάλματοσ ςυναρτήςει του αριθμοφ των patches. 

 
 

2.3.3.3 Στοχαςτικού POS tagging αλγόριθμοι. 

 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη ζηνραζηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα POS tagging είλαη ελ γέλεη 

πεξηζζφηεξν αθξηβείο απφ ηνλ παξαπάλσ αιγφξηζκν αλ θαη ν ηειεπηαίνο νπζηαζηηθά ηηο έρεη 

παξαγθσλίζεη. Παξαθάησ, θπξίσο γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, ζα αλαθεξζνχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηξηψλ 

ζηνραζηηθψλ κεζφδσλ θαζψο ε πιήξεο αλάιπζή ηνπο είλαη εθηφο ησλ ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξαγκαηείαο.  

Unigram Model 

 

Ο unigram tagger είλαη έλαο απιφο ζηαηηζηηθφο αιγφξηζκνο. Γηα θάζε έλα απφ ηα tokens αλαζέηεη ηελ 
εηηθέηα ε νπνία είλαη ε πην πηζαλή γηα απηφ. Γηα παξάδεηγκα ζα αλαζέζεη ηελ εηηθέηα JJ ζην token 
frequent θαζψο απηφ είλαη επίζεην πεξηζζφηεξν ζπρλά απφ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο ξήκα. Πξηλ ν 
unigram αιγφξηζκνο είλαη έηνηκνο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δεδνκέλα, είλαη απαξαίηεην λα εμαζθεζεί ζε 
έλα corpus. Φξεζηκνπνηεί ην corpus γηα λα θαζνξίζεη πνηεο εηηθέηεο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλέο γηα 
θάζε ιέμε. Ο αιγφξηζκνο απηφο ζα αλαζέζεη ηελ εηηθέηα None ζε θάζε token ην νπνίν δελ ζπλαληήζεθε 
ζην training corpus (Fahim Muhammad Hasan, 2007).   
 

 



46 

 

Hidden Markov Model 
 
Ο ηξφπνο ζθέςεο πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε κέζνδν απηή φπσο θαη ζε φιεο ηηο ζηνραζηηθέο 
κεζφδνπο είλαη κηα απιή γελίθεπζε ηνπ «πάξε ηελ πην πηζαλή εηηθέηα γηα θάζε ιέμε». Ο unigram 
αιγφξηζκνο απιά ππνινγίζεη απιά ηελ πηζαλφηεηα κηαο ιέμεο γηα κία ηπραία εηηθέηα t θαη ην 
πεξηερφκελν πνπ ηελ πεξηζηνηρίδεη δελ ην ιακβάλακε ππφςε (Fahim Muhammad Hasan, 2007). Απφ 
ηελ άιιε νη ΗΜΜ αιγφξηζκνη γηα tagging επηιέγνπλ ηελ εηηθέηα πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ αθφινπζε 
παξάζηαζε:  
 

)|(*)|( tagsnprevioustagPtagwordP   

 
 

 

2.3.4 Πρώτο μϋροσ-Τρύτο βόμα: ομαδοπούηςη και διαχωριςμόσ των λϋξεων ςτο 

κεύμενο (parsing και chunking) 

 

 

Όηαλ ε πξνζζήθε εηηθεηψλ ζην θείκελν νινθιεξσζεί, κηα δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη νκαδνπνίεζεο ησλ 

tokens απηψλ ζε groups κε θάπνην λφεκα είλαη απαξαίηεηε πξηλ νπνηαδήπνηε ζεκαζηνινγηθή 

αλάιπζε πάξεη κέξνο. Η δηαδηθαζία ηνπ parsing ηππηθά έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία parsetrees ηα 

νπνία αλαπαξηζηνχλ ζπληαθηηθέο νκάδεο κέζα ζην θείκελν φπσο είλαη νη πξνηάζεηο, δεπηεξεχνπζεο 

πξνηάζεηο θαη ξεκαηηθέο ή νλνκαηηθέο θξάζεηο. Όηαλ εηζάγεηαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθν θείκελν γηα 

επεμεξγαζία εκπινπηηζκέλν κε θφκκεο, εξσηεκαηηθά, άλσ-θάησ ηειείεο, ζπληαθηηθέο ιέμεηο πνπ 

ελψλνπλ πξνηάζεηο(φπσο ην and θαη ην or), ε δεκηνπξγία ηνπ parsetree γίλεηαη αθφκε πην δχζθνιε 

δηαδηθαζία (Ian Eslick H. L., 2005). 

Η δηαδηθαζία ηνπ chunking κπνξεί λα εηπσζεί φηη είλαη κία ππν-δηαδηθαζία ηνπ parsing πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν επέιηθηε θαη έρεη επίζεο θαη κεγάιε αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηά ηεο. Η πιήξεο αλάπηπμε 

ελφο parser είλαη πνιχ επίπνλε δηαδηθαζία θαη μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Έλαο 

chunker είλαη ηθαλόο λα αλαθαιύςεη ην νπζηαζηηθό, ην ξήκα θαη ηνπο επηξξεκαηηθνύο θαη 

εκπξόζεηνπο πξνζδηνξηζκνύο. Έρνληαο ην θείκελν ζε chunked κνξθή είλαη πιένλ εχθνιν λα γίλεη 

νπνηαδήπνηε ζπληαθηηθή θαη ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε ρσξίο ηελ αλάπηπμε ελφο πιήξνπο parsetree. Γηα 

ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ parser είλαη επίζεο δπλαηή ε δεκηνπξγία 

ελφο αλαγλσξηζηηθνχ πνπ ζα αλαγλσξίδεη πηζαλέο ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

chunks (Ian Eslick H. L., 2005).  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ηα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ έλαλ parser είλαη πεξηζζφηεξν 

αθξηβή απφ απηά πνπ εμάγνληαη απφ έλαλ chunker θαζψο ε φπνηα αλάιπζε ζε απηά γίλεηαη κε ηε 

βνήζεηα  ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ θξάζεσλ θαη ζρέζεσλ κεηαμχ θξάζεσλ ζε κεγάια corpus. Παξφια 

απηά νη chunkers είλαη θαηά πνιχ ηαρχηεξνη απφ ηνπο parser. Γηα απηφ ην ιφγν ζα γίλεη ρξήζε chunker 

θαη φρη parser (Ian Eslick H. L., 2005).  
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2.3.4.1 Πρώτοσ αλγόριθμοσ για chunking: ο montyREchuner αλγόριθμοσ 

 

 

Ο αιγφξηζκνο απηφο δηαθξίλεηαη γηα ηελ απιφηεηά ηνπ ηφζν ζε ζθέςε, φζν θαη ζε επθνιία γξαθήο 

θψδηθα γηα απηφλ. Η αλάπηπμή ηνπ έγηλε εμνινθιήξνπ απφ ηνλ Hugo Liu ζην ΜΙΤ Media Lab θαη κία 

πινπνίεζή ηνπ ζε python παξνπζηάδεηαη ζηελ πεγή (Liu, 2004).  

Γηα ηνλ αιγφξηζκν απηφ επίζεηα είλαη θάζε token κε κία εθ ησλ εηηθεηψλ: JJ |JJR |JJS, νπζηαζηηθά 
είλαη tokens κε εηηθέηεο: NN |NNS |NNP |NNPS θαη ξήκαηα ηα tokens κε εηηθέηεο: VB |VBD |VBG |VBN 
|VBP |VBZ (Liu, 2004). Ο ππξήλαο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη πνιχ απιφο: ν αιγόξηζκνο απιά δηαηξέρεη 
ηηο εηηθέηεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ςάρλεη γηα έγθπξεο αθνινπζίεο από ηύπνπο εηηθεηώλ. Μηα 
αθνινπζία από ιέμεηο ζεσξείηαη έγθπξε κόλν αλ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν. Τν κνηίβν απηφ 
πνπ ζα θξίλεη ηελ εγθπξφηεηα πξνθχπηεη απφ ηνπο ζπληαθηηθνχο θαλφλεο ηεο γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ. 
Σηε ζπλέρεηα θάζε κία απφ ηηο ξεκαηηθέο, επηζεηηθέο θαη νλνκαηηθέο εθθξάζεηο επηζεκαίλεηαη κε 
παξελζέζεηο θαη ηηο εηηθέηεο VX, AX θαη NX αληίζηνηρα (Ian Eslick H. L., 2005). Έλα παξάδεηγκα ηνπ 
ηξφπνπ πνπ επηδξά ν αιγφξηζκνο απηφο ζε κία πξφηαζε παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 
 
"(NX the/DT mosquito/NN NX) (VX bit/VBD VX) (NX the/DT boy/NN NX)" 

 

 
Ο ηξφπνο πνπ ςάρλεη γηα κνηίβα ξεκάησλ παξνπζηάδεηαη ζε LISP παξαθάησ: 
 

 

(defconstant verb-pattern 

  '(and (* or RB RBR RBS WRB) 

            (? or MD) 

            (* or RB RBR RBS WRB) 

            (or VB VBD VBG VBP VBZ) 

            (* or VB VBD VBG VBN VBP VBZ RB RBR RBS) 

            (? or RP) 

            (? and (* or RB) (or VB VBN) (? or RP)))) 

 

Σηνλ παξαπάλσ θψδηθα ην  „*‟ ζεκαίλεη ηελ χπαξμε κεδέλ ή πεξηζζνηέξσλ εηηθεηψλ απφ ηελ έθθξαζε 
πνπ αθνινπζεί, , „?‟ ζεκαίλεη κεδέλ ή κία θαη „+‟ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηηθέηεο πνπ αθνινπζνχλ. 
Η απνπζία ελφο modifier ζεκαίλεη ηελ αληηζηνίρηζε αθξηβψο κηαο πεξίπησζεο ηεο έθθξαζεο. Τα 
and/or ζηελ θνξπθή κηαο έθθξαζεο δείρλνπλ αλ φια ή θαλέλα απφ ηηο ζηαζεξέο πνπ αθνινπζνχλ 
πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ γηα λα ηαηξηάδεη νιφθιεξε ε έθθξαζε (Ian Eslick H. L., 2005). 
Γηα ηα επίζεηα θαη νλφκαηα ππάξρνπλ αληίζηνηρα κνηίβα ηα νπνία είλαη ζηελ πεγή (Liu, 2004). Ο 
ζπλνιηθφο ππξήλαο ηνπ αιγνξίζκνπ απηνχ δελ μεπεξλά ηηο δέθα γξακκέο θψδηθα. Δπίζεο είλαη απιφο 
ζε ζθέςε θαη ηαρχο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα επηιερζεί ζηελ εθαξκνγή πνπ ζα γίλεη ζηηο ηερληθέο 
αλαθνξέο. 
 
Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ θαη θάπνηνη αθφκε αιγφξηζκνη γηα chunking νη νπνίνη φκσο είλαη θαη 
πεξηζζφηεξν πνιχπινθνη απφ ηνλ παξαπάλσ αιιά θαη ιηγφηεξν επέιηθηνη. 
 
 

2.3.4.2 Λοιπού αλγόριθμοι για chunking 
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Μεξηθνί αλαιπηέο φπσο ν Hugo Liu πξφηεηλαλ γξακκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηε δηαδηθαζία απηή, ελψ 
άιινη έδσζαλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε ζηαηηζηηθά κνληέια θαη αλαιχζεηο. Τν πξφγξακκα ησλ Kuang-
hua Chen θαη Hsin-Hsi Chen γηα παξάδεηγκα είλαη έλα πηζαλνηηθφ κνληέιν ην νπνίν ππνζέηεη φηη θάζε 
πξφηαζε απνηειείηαη απφ n tokens θαη ζθνπφο είλαη ε εύξεζε ηνπ parsing tree κε ηε κεγαιύηεξε 
πηζαλόηεηα αλάινγα κε ηα δεδνκέλα θάζε θνξά.  
 

Έζησ κία πξφηαζε πνπ απνηειείηαη απφ n ιέμεηο nwww ,..., 21 . Τν δέλδξν T ζα είλαη κία αθνινπζία 

απφ chunks mccc ,..., 21 θαη θαζέλα απφ ηα )0( mkck  πεξηέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο ιέμεηο 

)0( njw j  .  

 
Γηα παξάδεηγκα ε πξφηαζε : 
 

Parsing can be viewed as optimization. 
 
 

Μπνξεί λα δηαρσξηζηεί σο εμήο: 
 

]sin[1 gparc   

 

  viewed]becan [2 c  

 

on]optimizati as[3 c  

 

.][4 c  

 

Τν πξφβιεκα έγθεηηαη ζηελ εχξεζε ηεο θαιχηεξεο αθνινπζίαο *C  έηζη ψζηε: 

 

)|(maxarg 1

* n

iC wCPC
i

  

 

Όπνπ iC είλαη κία αθνινπζία απφ 
imccc ,..., 21 . 

 
Υπάξρνπλ θαη άιινη ηέηνηνπ ηχπνπ αιγφξηζκνη πνπ φκσο μεθεχγνπλ απφ ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 
κειέηεο εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπο. 
 

2.4 Δεύτερο Mϋροσ: φιλτρϊριςμα των πιθανών concepts 

 

Μεηά ηελ αλαθάιπςε ησλ πηζαλψλ concepts απφ ηηο θεηκεληθέο πεγέο, αθνινπζεί ην θηιηξάξηζκά ηνπο. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη αξθεηά θίιηξα κεξηθά απφ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθαξκνγή 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

2.4.1 Το φύλτρο λϋξεων stop-word  

 

Τν πξψην θαη ηαπηφρξνλα ην ζεκαληηθόηεξν θίιηξν ιέμεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη απηφ ηεο 

stop word list. Όπσο καξηπξά θαη ην φλνκά ηνπ, είλαη ην θίιηξν ιέμεσλ ην νπνίν απιά ζα αγλνήζεη 
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φιεο ηηο ιέμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ stop word list. Η ιίζηα απηή πεξηιακβάλεη ιέμεηο νη νπνίεο 

παίδνπλ πεξηζζφηεξν ζπληαθηηθφ ξφιν φπσο ην „with‟ θαη ην „and‟ θαη δελ έρνπλ θάπνην νπζηαζηηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ (Ian Eslick H. L., 2005). Με άιια ιφγηα δελ 

πεξηέρνπλ θάπνηα ρξήζηκε πιεξνθνξία ε νπνία ρξεηάδεηαη εμφξπμε. Μεξηθέο θνξέο ε ρξήζε απηνχ ηνπ 

θίιηξνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηαθφξσλ εηδψλ πξνβιήκαηα θαη εηδηθά φηαλ δίλεηαη έκθαζε ζε 

εθθξάζεηο θαη φρη απιέο ιέμεηο. Γηα παξάδεηγκα ην φλνκα „The Who‟ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη έγθπξν 

θαη ην token „who‟ δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα αγλνεζεί κνινλφηη πεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ην θίιηξν απηφ ζα αγλνείηαη απιά. Η ιίζηα ιέμεσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε πην επξέσο δηαδεδνκέλε θαη πιήξεο. Αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Gerard Salton 

θαη Chris Buckley γηα ην πεηξακαηηθφ ζχζηεκα εμφξπμεο πιεξνθνξηψλ SMART ζην Cornell University. 

Πεξηιακβάλεη 571 ιέμεηο (Gerard Salton, Chris Buckley Cornell University). Τν θίιηξν απηφ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ επέθηαζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζα γίλεη κέζσ ηνπ WordNet θαζψο δελ έρεη 

θάπνην λφεκα ε επέθηαζε ζε ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηε ιίζηα.  

 

2.4.2 Το φύλτρο λϋξεων ςυχνότητασ και η μετρικό tf.idf 

 

Γχν αθφκε ζεκαληηθέο κέζνδνη θηιηξαξίζκαηνο είλαη ε κέζνδνο κέηξεζεο ζπρλφηεηαο(Frequency 

Counting Method) θαη ε κέζνδνο tf.idf (tf.idf Metric Method) (Janardhana R. Punuru Louisiana State 

University, May, 2007).  

Μέζνδνο Σπρλφηεηαο  

 
Απηφ ην θίιηξν είλαη ίζσο θαη ην πην πξνθαλέο γηα ηελ εμφξπμε ελλνηψλ απφ θεηκεληθέο πεγέο θαη 
βαζίδεηαη ζηελ εμήο απιή ζθέςε: αλ ηα πηζαλά concepts έρνπλ κεγάιε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, ηφηε 
είλαη θαη έγθπξα. Παξφια απηά ζηελ εθαξκνγή ζηα θείκελα ησλ ηερληθψλ αλαθνξψλ δελ ζα γίλεη ε 
ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ γηα ην ιφγν φηη νη αλαθνξέο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζε θάηη ην 
ζπγθεθξηκέλν ην νπνίν εκείο ζέινπκε λα αλαθαιχςνπκε κέζσ ησλ ελλνηψλ πνπ βξίζθνληαη θξπκκέλεο 
ζε απηέο θαζψο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμαγσγή γεληθψλ ελλνηψλ νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα 
επεθηαζνχλ γηα λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ιεμηθφ ελλνηψλ. Η ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ 
ζπρλφηεηαο ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε αξθεηψλ ελλνηψλ ν νπνίεο ζα ήηαλ ρξήζηκεο. Η 
αλαθνξά ηνπ έγηλε γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο concept mining (Janardhana R. Punuru 
Louisiana State University, May, 2007). 
 
tf.idf Μέζνδνο 

 
Σηηο δηαδηθαζίεο εμφξπμεο πιεξνθνξίαο, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
πξνζδηνξίζεη ηε ζπλάθεηα ελφο φξνπ κε έλα έγγξαθν απφ έλα δνζκέλν corpus θαη εθθξάδεηαη κε ηελ 
παξαθάησ εμίζσζε: 
 

||

||
log)()(. ,,

i

jiji
D

D
TfTidftf   

 
 

Τν jiT ,  αλαθέξεηαη ζε έλα φξν i  ζε έλα έγγξαθν j , ην D είλαη κία ζπιινγή απφ έγγξαθα, ην iD

είλαη ε ζπιινγή απφ έγγξαθα ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ν φξνο i  θαη ηέινο ην )( , jiTf  αλαθέξεηαη ζηε 

ζπρλφηεηα  εκθάληζεο  ηνπ φξνπ jiT , . 
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Γηα ηηο δηαδηθαζίεο concept mining ην θείκελν πξνο αλάιπζε  απνηειείηαη έγγξαθα πνπ ην θαζέλα 
ελδέρεηαη λα έρεη θαη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Δπηπιένλ νη ηερληθέο πξν-επεμεξγαζίαο πνπ 
αλαπηχρζεθαλ ζην πξψην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο concept mining έρνπλ σο ζηφρν ηελ απαινηθή ησλ 
γεληθψλ φξσλ. Γηα λα απνθαλζνχκε εάλ έλαο ππνςήθηνο φξνο ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαηάινγν ησλ 
concepts ζα γίλεη ρξήζε κηαο ηξνπνπνηεκέλεο κνξθήο ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο ε νπνία αλαπηχρζεθε 
κε ηελ ηδέα φηη νη φξνη νη νπνίνη εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ζπρλά ζε έγγξαθα κε ζπλαθέο πεξηερφκελν 
θαη πνιχ ζπάληα ζε θείκελα γεληθνχ πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έγθπξνη φξνη. Απηφ 
απνηππψλεηαη ζηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

 

||||

||||
log)()(.

ii

iDi
GD

GD
TfTidftf




  

 
Σηελ παξαπάλσ ζρέζε ηα GD, είλαη ζπιινγέο εγγξάθσλ κε παξεκθεξέο πεξηερφκελν θαη γεληθά 

θείκελα αληίζηνηρα. Τα ii GD , είλαη έγγξαθα ζηα νπνία ν φξνο iT εκθαλίδεηαη ζηηο ζπιινγέο GD,

αληίζηνηρα. Τέινο ην )( iD Tf είλαη ε ζπρλφηεηα ηνπ φξνπ iT  ζηε ζπιινγή D . Γηα θάζε έλλνηα ε 

νπνία εμάγεηαη απφ ην D , νη ηηκέο ηεο idftf . ππνινγίδνληαη απφ ηελ παξαπάλσ. Όξνη κε κεγάιεο 

ηηκέο idftf . επηιέγνληαη θαη έηζη επηηπγράλεηαη έλα θηιηξάξηζκα ησλ ελλνηψλ (Janardhana R. Punuru 

Louisiana State University, May, 2007). Παξφια απηά, αλ θαη πεξηζζφηεξν βειηησκέλε ε δεχηεξε 
εμίζσζε δελ ζα θαλεί ρξήζηκε ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θαζψο ζα αθαηξέζεη σο κε έγθπξεο πνιιέο 
έλλνηεο ηηο νπνίεο ρξεηαδφκαζηε.  
 
Όζν πξνθαλή είλαη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ κέζα ηνπο ηελ έλλνηα ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο φξσλ 
φπσο είλαη απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηφζν αλνχζηα είλαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε θαζψο ζα 
απνξξίςνπλ πνιινχο φξνπο θαη ζα θαηαιήμνπλ ζε γεληθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα έξγα θαη ηηο 
αλαθνξέο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα ήηαλ ρξήζηκε αλ γηα παξάδεηγκα δελ ήηαλ γλσζηφ ην 
πεξηερφκελν ησλ αλαθνξψλ θαη εθαξκφδακε ηνπο αιγνξίζκνπο κεραληζηηθά ζηα θείκελα κε ζθνπφ ηελ 
αλαθάιπςε ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.    
 

 

2.5 Τρόποι επϋκταςησ των εννοιών  

 

Μεηά ηελ εμαγσγή ησλ ελλνηψλ(νλνκαηηθψλ θαη ξεκαηηθψλ) είλαη απαξαίηεηε ε επέθηαζε ηνπ λνήκαηνο 
ηνπο, πάληνηε ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ηερληθψλ αλαθνξψλ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 
ελφο ελλνηνινγηθνχ πιέγκαηνο. Η δεκηνπξγία ησλ δεζκψλ επέθηαζεο ζα γίλεη κε ηε βνήζεηα 
γισζζηθψλ κνληέισλ γλψζεο. 
 
 

2.5.1 Το δύκτυο του ConceptNet 

 
 
Αλ θαη πνιιέο έλλνηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο εθθξάδνληαη ζεκαζηνινγηθά κε δηάθνξνπο ηξφπνπο νη 
νπνίνη είλαη απφηνθνη θάπνηνπ είδνπο κειέηεο, ε πην γεληθή θαη επξέσο απνδεθηή ζεκαζία πνπ κπνξεί 
λα έρεη κία έλλνηα είλαη απηή πνπ εθθξάδεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο(αλ φρη φινπο) αλζξψπνπο. Απηφ 
νλνκάδεηαη commonsense knowledge. Αλ θαη γηα ην κέζν άλζξσπν ν φξνο commonsense 
αληηκεησπίδεηαη σο ην ζπλψλπκν ηεο „θαιήο θξίζεο‟, ζηε γιψζζα ηεο αλάιπζεο θεηκέλνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ ηερληθή έλλνηα θαη αλαθέξεηαη ζηα εθαηνκκχξηα βαζηθψλ γεγνλφησλ, ελλνηψλ 
θαη θαηαλνήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη (H Liu, 2004).  
 
Έλα ιεκφλη είλαη μηλφ. Γηα λα αλνίμεη κία πφξηα πξέπεη λα γπξίζεη ην πφκνιν. Αλ μεράζεηο ηα γελέζιηα 
ελφο αηφκνπ ίζσο δπζαξεζηεζεί. Η commonsense knowledge φπσο θαίλεηαη ζηα παξαδείγκαηα δεχεη 
έλα κεγάιν κέξνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ αλζξψπνπ, πεξηιακβάλνληαο γλψζε γηα ρσξηθέο, θπζηθέο, 
θνηλσληθέο, ρξνληθέο θαη ςπρνινγηθέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δπεηδή ππνηέζεθε φηη θάζε 
άλζξσπνο δηαζέηεη ηελ commonsense knowledge, ηέηνηα γλψζε ηππηθά παξαιείπεηαη απφ δηαθφξσλ 
εηδψλ θνηλσληθέο επηθνηλσλίεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζην γξαπηφ ιφγν. Με άιια ιφγηα: ηα επθφισο 
ελλννχκελα παξαιείπνληαη. Η πιήξεο θαηαλφεζε ινηπφλ ελφο θείκελνπ γηα παξάδεηγκα απαηηεί έλα 
πνιχ κεγάιν αξηζκφ απφ ηελ  commonsense knowledge ηελ νπνία κφλν νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ. 
θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο Common Sense ηνπ MIT Media Lab ήηαλ λα βξεζνύλ ηξόπνη απηή ε 
γλώζε λα παξέρεηαη ζηηο κεραλέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηέο (H Liu, 
2004).  
 
Καζψο νη ππνινγηζηέο δελ δηαζέηνπλ commonsense knowledge, είλαη θαηαλνεηφ γηαηί είλαη ηφζν θαθνί 
ζην λα βγάδνπλ ζεκαζηνινγηθά ζπκπεξάζκαηα απφ πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε έλα θείκελν. 
Έλαο ππνινγηζηήο κπνξεί λα παίμεη ζθάθη πνιχ θαιά, αιιά αθφκε δελ είλαη ηθαλφο ζην λα θαηαιάβεη 
ηελ ηζηνξία ελφο κηθξνχ παηδηνχ. Δπηπιένλ έλα ζχζηεκα πνπ ζηεξείηαη commonsense knowledge είλαη 
ζρεδφλ αδχλαην λα θαηαιάβεη φηη ζηελ έθθξαζε „I ate some chips with my lunch‟ φηη ην „chips‟ πηζαλφλ 
αλαθέξεηαη ζηα παηαηάθηα θαη φρη ζηα computer chips. Καηαλνψληαο ηελ αλάγθε θαη ηε ζεκαζία γηα ηε 
κεηάδνζε ηεο commonsense knowledge ζηηο κεραλέο δεκηνπξγήζεθε ην Concept Net 
(http://openmind.media.mit.edu/): κηα freeware βάζε δεδνκέλσλ κε πηπρέο ηεο commonsense 

knowledge απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα εθνδηαζκέλε κε έλα εξγαιείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ πνπ 
νλνκάδεηαη Montylingua. Σν εξγαιείν απηό ελζσκαηώλεη όινπο ηνπο αιγνξίζκνπο ηνπ πξώηνπ 
κέξνπο πνπ θξίζεθαλ θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζηελ εθαξκνγή πνπ ζα γίλεη. Με άιια ιφγηα ην 
Concept Net είλαη ην πξφγξακκα πνπ εκπινπηίδεη κε ηε γλψζε απφ ην Open Mind Common Sense 
Corpus(OMCS) ην Montylingua. Τν Montylingua απφ κφλν ηνπ εμάγεη ηηο έλλνηεο ελφο θεηκέλνπ. Οη 
έλλνηεο απηέο αλ πεξαζηνχλ ζηε βάζε ηνπ Concept Net γίλνληαη εκθαλείο νη φπνηεο ζεκαζηνινγηθέο 
ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ζεκαζηνινγηθέο ζπλδέζεηο απηψλ κε πνιιέο άιιεο έλλνηεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη δελ έρνπλ ζρέζε κε ην θεέηκελν (H Liu, 2004). 
 
Τν κέγεζνο ηεο βάζεο ηνπ ConceptNet θαη ν ηξφπνο πνπ είλαη θηηαγκέλν έθεξε επαλάζηαζε ζηνλ 
ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο θαη ζπκπιήξσζε ηηο ήδε ππάξρνπζεο παξφκνηεο βάζεηο 
δεδνκέλσλ: ηε βάζε WordNet ηνπ Princeton University(http://wordnet.princeton.edu/) θαη ηε βάζε 
Cyc(http://www.cyc.com/). Παξφια απηά ππάξρνπλ θαη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ βάζεσλ 
απηψλ. Δλψ ην WordNet εηδηθεχεηαη ζηε ιεθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζηε δπλαηφηεηα εμαθξίβσζεο ηνπ 
αλ δχν ιέμεηο είλαη έρνπλ νκνηφηεηεο θαη ην Cyc ζηελ επηζεκνπνηεκέλε ζπιινγηζηηθή(formalised logical 
Reasoning), ην ConceptNet δίλεη έκθαζε ζηε δεκηνπξγία πξαθηηθψλ ζπκπεξαζκψλ πνπ βαζίδνληαη 
ζηα ζπκθξαδφκελα πάλσ ζε θείκελα (H Liu, 2004). 
 
Τν ConceptNet επίζεο ππεξηζρχεη ησλ Cyc θαη WordNet γηα ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ δίλεη ζηε 
ζπιινγηζηηθή απφ ηα ζπκθξαδφκελα. Απφ ηα 1.6 εθαηνκκχξηα ζηνηρεία γλψζεο ηεο βάζεο(έσο ην 
2004), πεξίπνπ ηα 1.25 εθαηνκκχξηα αθηεξψλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο γεληθψλ ζεκαζηνινγηθψλ 
ζπλδέζεσλ νη νπνίεο νλνκάδνληαη k-lines. Ο ζπιινγηζκφο ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπκθξαδφκελα γηα 
ηελ απφθηεζε commonsense knowledge πιένλ είλαη πνιχ εχθνια εθαξκφζηκνο ζηε δηαρείξηζε 
θεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ γηαηί επηηξέπεη ζηνλ ππνινγηζηή λα ραξαθηεξίδεη κε επθνιία ηα θείκελα ζε 
έλα επξχ θάζκα απφ ελδηαθέξνληα ζεκεία φπσο είλαη ην ζέκα ηνπο θιπ. Δπίζεο ην Concept Net 
επηηξέπεη ζε έλα ππνινγηζηή λα θαηαιάβεη άγλσζηεο ζε απηφλ έλλνηεο ρξεζηκνπνηψληαο απιά δνκηθέο 
αλαινγίεο(γηα παξάδεηγκα ζπληαθηηθνχο θαλφλεο) γηα λα εμάγεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη απφ 
θάηη πνπ είλαη ήδε γλσζηφ (H Liu, 2004). 
 
Έλα λέν ζχζηεκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βάξνπο ηεο γλψζεο έρεη εμνπιίζεη ην Concept Net ην νπνίν 
θξαηάεη κηαο κνξθήο score γηα θάζε ελλνηνινγηθή ζχλδεζε ελφο concept ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ κε 

http://openmind.media.mit.edu/
http://wordnet.princeton.edu/
http://www.cyc.com/
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θάπνην άιιν ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο πφζεο θνξέο έρεη εκθαληζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχλδεζε ζην corpus 
απφ ην νπνίν έρεη αληιήζεη ηε γλψζε ηεο ε βάζε δεδνκέλσλ. Σπληαθηηθνί θαη ζεκαζηνινγηθνί 
πεξηνξηζκνί έρνπλ πξνζηεζεί ζηνπο θαλφλεο εμαγσγήο κε ζθνπφ ε νπνηαδήπνηε ζχλδεζε κεηαμχ 
ελλνηψλ λα έρεη ζπγθεθξηκέλε ρξνηά. Πιένλ πνιιαπιέο κνξθέο ζρέζεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηελ 
εηζαγσγή κίαο έλλνηαο ζηε βάζε απηή. Γηα παξάδεηγκα έζησ φηη κηα πξφηαζε ζην Corpus ηεο βάζεο 

είλαη A lime is a sour fruit. Η γλψζε πνπ εμάγεηαη απφ απηή είλαη ηεο κνξθήο: IsA(lime, fruit), αιιά θαη 

PropertyOf(lime, sour). Δπηπιένλ γίλνληαη θαη δηαθφξσλ κνξθψλ γεληθεχζεηο νη νπνίεο εμάγνληαη 
ζηαηηζηηθά θαη επαγσγηθά. Γηα παξάδεηγκα αθνχ ε πιεηνλφηεηα ησλ θξνχησλ έρνπλ property „sweet‟, 
ηφηε επαγσγηθά ην property αλπςψλεηαη ζηε ζπγγελή θιάζε θξνχην σο: Property Of(fruit, sweet).  
 
Η βάζε ηνπ Concept Net παξάγεηαη κε κία απηφκαηε δηαδηθαζία ε νπνία αξρηθά εθαξκφδεη κία νκάδα 
θαλφλσλ εμαγσγήο ζηηο πξνηάζεηο ηνπ OMCS Corpus θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδεη κηα επηπιένλ νκάδα 
απφ θαλφλεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ δηθηχνπ πνπ δεκηνπξγεί. Η κνξθή ηνπ δηθηχνπ 
παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 
 

 
Εικόνα 13Παράδειγμα ςημαςιολογικοφ δικτφου εννοιών από το Concept Net. 

 

 

 

2.5.2 Το δύκτυο του WordNet 

 

Τν 1985 κηα νκάδα απφ ςπρνιφγνπο θαη γισζζνιφγνπο απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Princeton αλέιαβαλ 
λα αλαπηχμνπλ κία ιεμηθνινγηθή βάζε δεδνκέλσλ. Η φιε ηδέα ήηαλ λα θαηαθέξνπλ λα παξέρνπλ κηα 
βνήζεηα ζηελ αλαδήηεζε ζε ιεμηθά βάζε ελλνηψλ θαη φρη αιθαβεηηθά. Τν απνηέιεζκα ήηαλ ην WordNet 
 
Τν WordNet είλαη έλα on line ζχζηεκα αλαθνξάο ηνπ νπνίνπ ην ζρέδην επεξεάζηεθε απφ 
ςπρνγισζζηθέο ζεσξίεο(δειαδή ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ζηε κειέηε ησλ ςπρνινγηθψλ θαη λεπξν-
βηνινγηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ψζεζαλ ηνπο αλζξψπνπο λα παξάγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 
γιψζζα) ηεο αλζξψπηλεο ιεμηθνινγηθήο κλήκεο. Τα νπζηαζηηθά, ηα ξήκαηα θαη ηα επίζεηα 
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νξγαλψλνληαη ζε ζχλνια ζπλσλχκσλ πνπ ην θαζέλα απφ απηά αλαπαξηζηά κία ιεμηθνινγηθή έλλνηα. 
Γηαθνξεηηθέο ζρέζεηο ελψλνπλ ηα ζχλνια ζπλσλχκσλ κεηαμχ ηνπο (George A. Miller, 1993).  
 
 
Η πην εκθαλήο δηαθνξά κεηαμχ ηνπ WordNet  θαη ελφο ηππηθνχ ιεμηθνχ είλαη φηη ην WordNet δηαρσξίδεη 
ην ιεμηθφ ζε πέληε θαηεγνξίεο: νπζηαζηηθά, ξήκαηα, ξήκαηα, επίζεηα, επηξξήκαηα θαη ζπλδεηηθέο ιέμεηο. 
Σηελ πξαγκαηηθφηεηα ην WordNet πεξηέρεη κφλν νπζηαζηηθά, ξήκαηα, ξήκαηα, επίζεηα θαη επηξξήκαηα. 
Τν ζρεηηθά κηθξφ ζχλνιν ησλ ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ παξαιείπεηαη κε ηελ ππφζεζε φηη πηζαλφλ είλαη 
απνζεθεπκέλα μερσξηζηά σο κέξνο ηνπ ζπληαθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο γιψζζαο. Η ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη 
ζπληαθηηθέο θαηεγνξίεο δηαθέξνπλ ζηελ ππνθεηκεληθή νξγάλσζε ηεο γιψζζαο αλαδχζεθε απφ κειέηεο 
ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα νη Fillenbaum θαη Jones (1965) πξαγκαηνπνίεζαλ 
κία έξεπλα ξσηψληαο αλζξψπνπο πνπ κηινχζαλ ηελ αγγιηθή γιψζζα λα αλαθέξνπλ ηελ πξψηε 
ζπλαθή ιέμε πνπ ηνπο εξρφηαλ ζην λνπ σο απάληεζε ζε ιέμεηο νη νπνίεο αληινχληαλ απφ δηαθνξεηηθέο 
ζπληαθηηθέο θαηεγνξίεο(νπζηαζηηθφ, επίζεην, ξήκα θιπ). Τα απνηειέζκαηα ήηαλ εληππσζηαθά. Η ιέμε 
πνπ δηλφηαλ σο απάληεζε ζηελ εξψηεζε ήηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ίδηαο θαηεγνξίαο κε απηή πνπ 
ζέηνληαλ σο εξψηεζε. Σπγθεθξηκέλα ζε εξψηεζε κε ιέμε νπζηαζηηθφ ε απάληεζε ήηαλ ιέμε νπζηαζηηθφ 
ζε πνζνζηφ 79%. Αληίζηνηρα ηα πνζνζηά γηα επίζεηα θαη ξήκαηα ήηαλ 65% θαη 43%. Καζψο νη 
θαλφλεο ηεο γξακκαηηθήο επηβάιινπλ ζηνλ νκηιεηή λα γλσξίδεη ηνπο ζπληαθηηθνχο θαλφλεο 
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ιέμεσλ, δελ είλαη απξνζδφθεην φηη κε ηελ απάληεζε ζε εξψηεζε νπζηαζηηθνχ κε 
νπζηαζηηθφ κεηαθέξνληαη εθηφο απφ ηε ζπλάθεηα θαη ν ηξφπνο ζχληαμεο ηεο ιέμεο, θαζψο αλήθνπλ 
ζηελ ίδηα θαηεγνξία (George A. Miller, 1993).  

 
Απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απφ ηε βάζε WordNet. Τν ηίκεκα ηεο 
θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ tokens κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξνπ ρψξνπ 
απνζήθεπζεο  πνπ ζηα ζπκβαηηθά ιεμηθά απιά δελ ρξεηάδεηαη. Γηα παξάδεηγκα tokens φπσο ην back  
ζα αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξία. Αιιά ην πιενλέθηεκα είλαη φηη ζεκειηψδεηο δηαθνξέο 
ζηε ζεκαζηνινγηθή νξγάλσζε απηψλ ησλ ζπληαθηηθψλ θαηεγνξηψλ κπνξνχλ πιένλ λα δηαθξηζνχλ κε 
εχθνιν ηξφπν θαη λα αμηνπνηεζνχλ ζπζηεκαηηθά. Γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο 
ηεο βάζεο κπνξεί λα εηπσζεί φηη ηα tokens νξγαλψλνληαη κε ηξφπν παξφκνην ζαλ απηφλ πνπ 
αθνινπζείηαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ puzzles πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε ζχλνια ηα θνκκάηηα κε παξφκνην 
ζρήκα (George A. Miller, 1993).    

 
Τα νπζηαζηηθά νξγαλψλνληαη ζηε κλήκε σο ηνπηθέο ηεξαξρίεο, ηα ξήκαηα απφ κηα πνηθηιία 
ζπλεπαγφκελσλ ζρέζεσλ θαη ηα επίζεηα θαη ηα επηξξήκαηα νξγαλψλνληαη σο ππεξ-ρψξνη Ν 
δηαζηάζεσλ. Κάζε κία απφ απηέο ηηο ιεθηηθέο δνκέο αληαλαθιά θαη έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν 
θαηεγνξηνπνίεζεο. Πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο κνλαδηθνχ ηξφπνπ θαηεγνξηνπνίεζεο ζε φιεο 
ηηο ζπληαθηηθέο θαηεγνξίεο ζα παξνπζίαδε κε ιάζνο ηξφπν ηελ ςπρνινγηθή πνιππινθφηεηα ηεο 
ιεθηηθήο γλψζεο. Τα πην θηιφδνμν ζρέδην ηνπ WordNet ήηαλ ε πξνζπάζεηά ηνπ λα νξγαλψζεη ηε 
ιεθηηθή πιεξνθνξία αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεσο θαη φρη βάζεη ηνπ ηχπνπ ηεο. Σχκθσλα κε απηφ 
ην WordNet απνηειεί έλα ζεζαπξφ(thesaurus) θαη φρη έλα ιεμηθφ (George A. Miller, 1993).       

 
Η πην ζπρλά εκθαληδφκελε ζρέζε κεηαμχ ιέμεσλ ζηε βάζε ηνπ WordNet είλαη ε ζρέζε ηεο ζπλσλπκίαο 
θαη απηή ε ζρέζε κεηαμχ ησλ tokens ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο ελλνηψλ απφ ηηο 
αλαθνξέο ηεο KOMIS. Οη ππφινηπεο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην WordNet δελ ζα εμεηαζηνχλ ζηελ 
εξγαζία.  
Σχκθσλα κε έλαλ νξηζκφ(πνπ ζπλήζσο απνδίδεηαη ζηνλ Leibniz) δχν εθθξάζεηο είλαη ζπλψλπκεο αλ ε 
αληηθαηάζηαζε ηεο κίαο απφ ηελ άιιε δελ αιιάδεη πνηέ ηελ πξαγκαηηθή αμία κηαο πξφηαζεο ζηελ 
νπνία έγηλε ε αληηθαηάζηαζε. Σχκθσλα κε απηφ ηνλ νξηζκφ, ηα αιεζηλά ζπλψλπκα είλαη ζπάληα, αλ 
πξαγκαηηθά ππάξρνπλ. Μία πην αζζελήο έθδνζε απηνχ ηνπ νξηζκνχ παξνπζηάδεη ηε ζπλσλπκία σο 
ζπγγελή ελφο γεληθφηεξνπ πξίζκαηνο κηαο ιέμεο: δχν εθθξάζεηο είλαη ζπλψλπκεο ζε έλα γισζζηθφ 
πξίζκα C αλ ε αληηθαηάζηαζε ηεο κίαο γηα ηελ άιιε ζην C δελ κεηαιιάζεη ηελ αμία ηεο αιήζεηαο. Γηα 
παξάδεηγκα ε αληηθαηάζηαζε ηνπ token plank γηα ην broad ζπάληα ζα αιιάμεη ηελ αιήζεηα ζε 
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γισζζηθά πξίζκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ μπινπξγηθή. Παξφια απηά ππάξρνπλ άιια πξίζκαηα ηνπ 
broad φπνπ κε απηή ηελ αληηθαηάζηαζε ζα άιιαδε εληειψο ην πεξηερφκελν (George A. Miller, 1993).    
 
Σεκεηψλεηαη φηη ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο ζπλσλπκίαο θάλεη απαξαίηεην ην δηαρσξηζκφ ηνπ WordNet 
ζε νκάδεο νπζηαζηηθψλ, ξεκάησλ, επηζέησλ θαη επηξξεκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη token πνπ αλήθεη 
ζηελ νκάδα ησλ επηζέησλ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη ζπλψλπκν κε έλα token πνπ αλήθεη 
ζηελ νκάδα ησλ νπζηαζηηθψλ. Τα νπζηαζηηθά εθθξάδνπλ νλνκαηηθέο έλλνηεο, ηα ξήκαηα εθθξάδνπλ 
ξεκαηηθέο έλλνηεο θαη ηα modifiers παξέρνπλ ηξφπνπο λα ραξαθηεξίδνπλ απηέο ηηο έλλνηεο. Παξφια 
απηά ππάξρεη κηα επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ. Μεξηθέο ιέμεηο 
ζηελ ίδηα ζπληαθηηθή θαηεγνξία(θαη πεξηζζφηεξν ηα ξήκαηα) εθθξάδνπλ πνιχ ζπλαθείο έλλνηεο αιιά 
δελ είλαη δπλαηή ε ελαιιαγή ηνπο κέζα ζε κία πξφηαζε ρσξίο απηή λα γίλεη ιάζνο γξακκαηηθά. Ο 
νξηζκφο ηεο ζπλσλπκίαο ζχκθσλα κε ηελ ελλνηνινγηθή αμία ηεο αιήζεηαο θαίλεηαη λα θάλεη ηε 
ζπλσλπκία έλα μερσξηζηφ δήηεκα: δχν tokens είηε είλαη ζπλψλπκα είηε φρη. 
 
Σηελ εξγαζία απηή ζα ππνηεζεί απιά φηη ε ζρέζε ζπλσλπκίαο είλαη ζπκκεηξηθή: αλ ην x είλαη 
ζπλψλπκν ηνπ y, ηφηε θαη ην y ζα είλαη ζπλψλπκν ηνπ x.  

 
Δλ ζπλερεία ζα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ πξνθχπηεη ε ζρέζε ζπλσλπκίαο πνπ ππάξρεη ζηελ 
ελλνηνινγηθή βάζε WordNet κεηαμχ ησλ νπζηαζηηθψλ, ησλ επηζέησλ θαη ησλ ξεκάησλ. 

 

 

 

2.5.2.1 Συνωνυμύα και παρεμφϋρια των ουςιαςτικών ςτη βϊςη του WordNet 

 

Όζσλ αθνξά ζηα νπζηαζηηθά, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο δφκεζεο ηεο 
ζρέζεο ζπλσλπκίαο θαη παξεκθέξηαο κέζσ ελφο παξαδείγκαηνο. Σπγθεθξηκέλα κία έλλνηα ηνπ 
νπζηαζηηθνχ tree έρεη λα θάλεη κε ηα δέλδξα θαη ηα θπηά. Τα ζπλήζε ιεμηθά ζα φξηδαλ ην token απηφ 
σο: έλα θπηφ(plant) ην νπνίν είλαη κεγάιν θαη κε μχιηλν θνξκφ. Όζνη δελ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ 
επεμεξγαζία θπζηθήο γιψζζαο θαη κε ηελ ςπρν-γισζζηθή ππφζηαζε ησλ ιέμεσλ δελ κπνξνχλ λα 
αλαινγηζηνχλ ηη αθξηβψο είλαη απηφ πνπ ιείπεη απφ έλα απιφ ιεμηθφ. Τν ζίγνπξν πάλησο είλαη φηη θάηη 
ιείπεη.  
 
Ο παξαπάλσ νξηζκφο ελφο θιαζηθνύ ιεμηθνύ δελ αλαθέξεη γηα παξάδεηγκα φηη ηα δέλδξα έρνπλ ξίδεο 
ή φηη απνηεινχληαη απφ θχηηαξα κε ηείρε απφ θπηηαξίλε ή αθφκα πεξηζζφηεξν φηη είλαη δψληεο 
νξγαληζκνί. Παξφια απηά αλ γίλεη αλαδήηεζε ζηνλ παξεκθεξή φξν plant ίζσο γίλεη δπλαηή ε άληιεζε 
ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξηψλ εθηφο βέβαηα αλ γίλεη επηινγή ηεο ζεκαζίαο ηνπ φξνπ plant σο ηφπνο 
παξαγσγήο ελφο πξντφληνο. Με άιια ιφγηα δελ ππάξρεη απνιχησο ηίπνηε ζηνλ νξηζκφ ηνπ tree ην 
νπνίν λα θαζνξίδεη πνηα απφ ηηο ρξνηέο ηνπ φξνπ plant είλαη ε θαηάιιειε φζσλ αθνξά ζηε 
ζεκαζηνινγηθή ηνπο ζρέζε. Απηή ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε παξαιείπεηαη κε ηελ ππφζεζε φηη ν 
αλαγλψζηεο δελ είλαη αλφεηνο ή ππνινγηζηήο.  
 
Σπρλά παξαηεξείηαη φηη νη ιεμηθνγξάθνη „‟παγηδεχνληαη‟‟ ζε έλα δίρηπ απφ ιέμεηο. Τν γεγνλφο απηφ 
κεξηθέο θνξέο ηίζεηαη θαη ζαλ αίληγκα: αθνχ νη ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ νξηζκφ ιέμεσλ, πψο ε 
ιεμηθνγξαθία κπνξεί λα δξαπεηεχζεη απφ ηελ θπθιηθφηεηα;  
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Κάζε ιεμηθφ ζπλήζσο πεξηέρεη αξθεηνχο θελνχο ελλνηνινγηθνχο θχθινπο θαη πεξηπηψζεηο πνπ κία ιέμε 

aW  ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη κία ιέμε bW  θαη ε bW  ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη ηε aW . Η 

θπθιηθφηεηα πάλησο είλαη ε εμαίξεζε θαη φρη ν θαλφλαο (George A. Miller, 1993).  
 
Η ζηνηρεηψδεο δνκή πνπ νη ιεμηθνγξάθνη πξνζπαζνχλ λα εθαξκφζνπλ ζηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε γηα 
ηα νπζηαζηηθά δελ είλαη θπζηθά ν θχθινο αιιά ην δέλδξν(κε ηελ έλλνηα ηνπ tree σο γξαθηθή 
αλαπαξάζηαζε). Δίλαη κηα ζηνηρεηψδεο ηδηφηεηα ησλ δέλδξσλ ην φηη μεθηλνχλ απφ κία ξίδα ρσξίο λα 
θάλνπλ θαλέλα βξφρν ζε φιε ηε δνκή ηνπο. Τν ιεμηθνγξαθηθφ δέλδξν κπνξεί λα δνκεζεί αθνινπζψληαο 
ελλνηνινγηθέο δηαδξνκέο πνπ πξνρσξνχλ απφ ην ζηελφηεξν ζην επξχηεξν. Γηα παξάδεηγκα: 
 
  

oak @tree @plant @organism 
 

 

 

φπνπ  ‘@’ είλαη ε κεηαβαηηθή, αζχκκεηξε ζεκαζηνινγηθή ζρέζε ε νπνία κπνξεί απιά λα δηαβαζηεί 
σο  „is a‟ ή  „is a kind of‟(εμ νξηζκνχ ην ζχκβνιν απηφ κε ην βέινο πξνο ηα δεμηά εθθξάδεη ηε κεηάβαζε 
ζε ελλνηνινγηθά επξχηεξν παξεκθεξέο). Ο ζρεδηαζκφο απηφο δεκηνπξγεί κία αθνινπζία απφ επίπεδα. 
Γειαδή κία ηεξαξρία ε νπνία πάεη απφ πνιχ εηδηθνχο φξνπο ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ζε πεξηζζφηεξν 
γεληθνχο ζηελ θνξπθή. Οη ηεξαξρίεο παξέρνπλ ελλνηνινγηθνχο ζθειεηνχο γηα ηα νπζηαζηηθά ζηε βάζε 
ηνπ WordNet. Η πιεξνθνξία γηα θάζε νπζηαζηηθφ κεκνλσκέλα „θξέκεηαη‟ ζε απηή ηε δνκή φπσο νη 
κπάιεο ζηα ρξηζηνπγελληάηηθα δέλδξα (George A. Miller, 1993).   
 

Η ζεκαζηνινγηθή ζρέζε πνπ αλαπαξίζηαηαη κε ην αλαγλσξηζηηθφ ‘@’ νλνκάδεηαη ζρέζε ISA θαη 
κεηαβαίλεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην επξχηεξν ελλνηνινγηθά. Σπλεπψο φπνηε ππάξρεη ε πεξίπησζε 

ελφο νπζηαζηηθνχ hW  @ fW  , ζα ππάξρεη πάληνηε θαη ε αληίζηξνθε ζρέζε κεηάβαζεο hW  ~

fW . Η δεχηεξε κνξθή ζρέζεο κεηαβαίλεη απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ. Καζψο έλα νπζηαζηηθφ ζπλήζσο 

έρεη κφλν έλα γεληθφηεξν νπζηαζηηθφ πνπ ην πεξηιακβάλεη ελλνηνινγηθά, ηα ιεμηθά ην πεξηιακβάλνπλ 
ζηελ πεξηγξαθή ηνπ. Δπηπξφζζεηα, επεηδή ηα νπζηαζηηθά έρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα νπζηαζηηθά 
πνπ είλαη παξεκθεξή κε απηφ αιιά ηαπηφρξνλα ζηελφηεξα ελλνηνινγηθά, ηα ιεμηθά ζε θακία πεξίπησζε 
δελ ηα πεξηιακβάλνπλ φια ζηηο αλαθνξέο ηνπο. Ιεξαξρίεο ζαλ απηή πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ 
ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ θαη απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο γηα λα 
νξγαλψζνπλ κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη ε πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε 
πεξηζζφηεξα απφ έλα αληηθείκελα δελ ρξεηάδεηαη λα απνζεθεπηεί πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά. Με άιια 
ιφγηα νη εηδηθνί ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη νη ιεμηθνγξάθνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηεξαξρηθέο δνκέο γηα ηνλ 
ίδην ιφγν: γηα λα εμνηθνλνκήζνπλ ρψξν δεδνκέλσλ (George A. Miller, 1993).  
 
Καζέλα απφ ην ζηνηρείν ηνπ δέλδξνπ αληιεί πιεξνθνξία φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ απφ ην πην 
γεληθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ελλνηνινγηθή ζρέζε. Με άιια ιφγηα θάζε ηδηφηεηα ηνπ γεληθφηεξνπ 
έρεη ζεκαληηθή(αλ φρη βέβαηε) πηζαλφηεηα λα είλαη θαη ηδηφηεηα ηνπ επηκέξνπο(δειαδή ηνπ νπζηαζηηθνχ 
πνπ βξίζθεηαη πην θάησ ζηελ ηεξαξρία). Λνγηθφ επαθφινπζν απηνχ είλαη φηη αληί γηα ηελ θαηαγξαθή 
ησλ ηδηνηήησλ απηψλ ζε θάζε έλα αληηθείκελν ηεο ηεξαξρίαο, γίλεηαη κφλν κία θαηαγξαθή απηψλ ζην 

γεληθφηεξν(superordinate) θαη ρξήζε ηνπ δείθηε ‘~’ (George A. Miller, 1993).  
 
Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα παξαπάλσ ζα αλαθεξζεί έλα παξάδεηγκα. Αλ έλαο άλζξσπνο έρεη έλα 
collie πνπ νλνκάδεηαη Rex δελ ρξεηάδεηαη λα ξσηήζνπκε αλ ν Rex είλαη δψν, ή ην αλ έρεη ηξίρσκα, 
ηέζζεξα πφδηα, κηα νπξά ή γεληθά αλ ν Rex κνηξάδεηαη άιιεο ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα ζθπιηά 
ηεο απηήο ξάηζαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εηπψζεθε φηη ν Rex είλαη collie, είλαη απηνλφεην λα θαηαιάβνπκε 
φηη ηνλ ραξαθηεξίδνπλ φιεο νη ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη ηνλ φξν collie. Αλεβαίλνληαο ζηελ 
ελλνηνινγηθή ηεξαξρία, πάλσ απφ ηνλ φξν  collie ππάξρεη ν φξνο dog  θαη canine θαη πάεη ιεγνληαο 
(George A. Miller, 1993). 
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Απφ φια ηα παξαπάλσ είλαη εκθαλέο φηη έλα ζχζηεκα ζαλ απηφ κπνξεί λα δψζεη κε έλα πξσηφηππν 
ηξφπν ηνλ ιεμηθνγξαθηθφ νξηζκφ ελφο νπζηαζηηθνχ. Ο ιεμηθνγξάθνο δελ απνζεθεχεη ηελ πιεξνθνξία ε 
νπνία είλαη ζπλψλπκε κε ηνλ φξν tree θαη plant δχν θνξέο αιιά κφλν κία ζηνλ φξν plant θαη ελ 
ζπλερεία γξάθεη ηνλ φξν tree κε ηέηνην ηξφπν πνπ ν αλαγλψζηεο λα μέξεη πνπ λα ην βξεη. Σε έλα 
θιαζηθφ εθηππψζηκν ιεμηθφ ν αλαγλψζηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θνηηάμεη ηα επαλαιακβαλφκελα 
ζηνηρεία αλ ζέιεη λα ιάβεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ζα έπαηξλε απφ έλαλ ππνινγηζηή εθνδηαζκέλν κε ηε 
βάζε ηνπ WordNet (George A. Miller, 1993).  
 
To WordNet ινηπφλ είλαη έλα ιεθηηθφ ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί ηεξαξρηθά θαζψο έρεη γίλεη ζπζηεκαηηθή 
πξνζπάζεηα γηα ηελ έλσζε ησλ νπζηαζηηθψλ κε γεληθφηεξε ελλνηνινγηθή ππφζηαζε κε απηά πνπ έρνπλ 
πην ζπγθεθξηκέλε θαη αληίζηξνθα. Όζσλ αθνξά ζην παξάδεηγκα κε ην νπζηαζηηθφ tree ην WordNet 
πεξηέρεη κία αλαθνξά κε ην δείθηε „@→‟ πξνο ηελ εγγξαθή ηνπ νπζηαζηηθνχ plant πνπ είλαη 
γεληθφηεξνο φξνο. Σπλεπψο έλα παξάδεηγκα γηα ηνλ ηξφπν πνπ είλαη νξγαλσκέλε ε εγγξαθή ηνπ tree 
είλαη ε αθφινπζε (George A. Miller, 1993): 
 

{ tree, plant,@ conifer, ~alder, ~. . . } 
 
φπνπ ην „. . .‟ εθθξάδεη φηη ην ζχλνιν απνηειείηαη θαη απφ άιιεο εγγξαθέο κε ζηελφηεξε έλλνηα απφ ην 
tree . Σηε βάζε δεδνκέλσλ ν δείθηεο  „@‟ πξνο ην γεληθφηεξν(plant) ηεο έλλνηαο tree ζα αληαλαθιάηαη 
απφ ηνλ αληίζηξνθν δείθηε „~‟ πξνο ην ζηελφηεξν ελλνηνινγηθά ηεο έλλνηαο plant. Σπλεπψο ην ζχλνιν 
ηεο έλλνηαο plant ζα είλαη θάπσο έηζη (George A. Miller, 1993): 
  

{ plant, flora, organism,@ tree,~ . . . } 
 
Απφ φια ηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφο ν ηεξαξρηθφο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο 
βάζεο. Όζσλ αθνξά ζηε ζρέζε ζπλσλπκίαο(πνπ κάιηζηα δελ είλαη θαη ζεκειηψδεο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ), απιά απηά ηα sets ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ε ζρέζε απηή 
πξνθχπηεη πνιχ εχθνια. Ο ππνινγηζηήο πνπ είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηε βάζε ηνπ WordNet 
πξνγξακκαηίδεηαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε ησλ φπνησλ δεηθηψλ έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη ηθαλφο γηα ηελ 
εμαγσγή πιεξνθνξίαο. 
 
Έλαο ηξφπνο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο αξρήο ηεο ηεξαξρίαο πνπ βάζεη απηήο είλαη 
δνκεκέλν ην WordNet είλαη ε ππφζεζε φηη φια ηα νπζηαζηηθά εκπεξηέρνληαη ζε κία θαη κνλαδηθή 
ηεξαξρία. Αλ γίλεη απηφ ην ζεκαληηθφηεξν θαη πην γεληθφ επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο ζα είλαη ζεκαζηνινγηθά 
θελφ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ θνξπθή κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ έλλνηεο φπσο {entity} θαη ηα  {object, 
thing} θαη {idea} ηα ακέζσο ζηελφηεξα ελλνηνινγηθά. Σπλερίδνληαο ζηα θαηψηεξα επίπεδα ηεξαξρίαο 
ηνπνζεηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο έλλνηεο (George A. Miller, 1993). 
 
Άιιε κία αμηνζεκείσηε ηερληθή γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ νπζηαζηηθψλ 
αλάινγα κε ηελ έλλνηα ηνπο. Πξαθηηθά απηή είλαη αθξηβψο ε ίδηα ηαθηηθή πνπ πξναλαθέξζεθε κε ηε 
δηαθνξά φηη δελ δεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν αιιά κηθξφηεξα ηα νπνία ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε δείθηεο. 
Με απηφλ ην δηαρσξηζκφ επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ αξρείσλ πνπ επεμεξγάδνληαη νη 
ιεμηθνγξάθνη θαηά ηελ εξγαζία ηνπο θαη επηπιένλ είλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο ηεο εξγαζίαο 
δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ιεμηθνγξάθνπο πνπ κπνξνχλ λα εξγάδνληαη 
παξάιιεια (George A. Miller, 1993).    
 
Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ είλαη απαξαίηεην λα επηιπζεί είλαη ε απφθαζε ηνπ πνηα πξέπεη λα είλαη 
ηα νπζηαζηηθά πνπ ζα βξίζθνληαη ςειά ζηελ ηεξαξρία ζε θαζέλα απφ ηα δέλδξα πνπ ζα απαξηίδνπλ 
ηε βάζε. Έλα ζνβαξφ θξηηήξην επηινγήο κπνξεί λα είλαη ην γεγνλφο φηη θάζε νπζηαζηηθφ νθείιεη λα 
αλήθεη ζε έλα δέλδξν. Σην WordNet ζπγθεθξηκέλα έρνπλ επηιερζεί σο πξσηεχνληα νπζηαζηηθά ηα εμήο: 

 



{act, action, activity}  
{natural object} 
 
{animal, fauna} {natural 
phenomenon} 
 
{artifact} {person, human 
being} 
{attribute, property} {plant, 
flora} 
 

{body, corpus} 
{possession} 
 
{cognition, knowledge} 
{process} 
{communication} 
{quantity, amount} 
 
{event, happening} 
{relation} 
 

{feeling, emotion} {shape} 
 
{food} {state, condition} 
 
{group, collection} 
{substance} 
 
{location, place} {time} 
 
{motive}

 
Βάζεη φισλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ κία πξψηε κνξθή νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο βάζεο ηνπ 
WordNet  κπνξεί λα είλαη ε αθφινπζε: 

 

 

 {living thing, organism} 

{plant, flora} 

{animal, fauna} 

{person, human being} 

{thing, entity}   

 {non-living, object} 

{natural object} 
{artefact} 

{substance} 

{food} 

 

 
Παξαπάλσ έγηλε ε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ WordNet γηα ηελ 
πεξίπησζε ησλ νπζηαζηηθψλ φζσλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο παξεκθέξηαο θαη ζπλσλπκίαο θαζψο κφλν 
απηέο νη ζρέζεηο κεηαμχ νπζηαζηηθψλ είλαη απηέο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα πξαγκαηεία. Σηε 
ζπλέρεηα ζα γίλεη κία παξφκνηα αλάπηπμε γηα ηελ πεξίπησζε ησλ επηζέησλ θαη ησλ ξεκάησλ. 
 
 

2.5.2.2 Συνωνυμύα και παρεμφϋρια των επιθϋτων ςτη βϊςη του WordNet 

 

Η ιεθηηθή νξγάλσζε ησλ επηζέησλ ζηελ βάζε ηνπ WordNet είλαη κνλαδηθή θαη δηαθνξεηηθή αξθεηά απφ 
ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ νπζηαζηηθψλ πνπ αλαιχζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Τα ζχλνια 
πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα επίζεην πεξηέρνπλ θαηά θχξην ιφγν επίζεηα αιιά θαη κεξηθά νπζηαζηηθά θαη 
εκπξφζεηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηα νπνία δξνπλ ζπλήζσο ζαλ modifiers. Η βάζε ηνπ WordNet πεξηέρεη 
πεξηγξαθηθά επίζεηα (φπσο γηα παξάδεηγκα big, interesting, possible), επίζεηα 
ζπζρέηηζεο(presidential and nuclear) θαη κία κηθξφηεξε θαηεγνξία ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν πνπ 
πεξηιακβάλνπλ επίζεηα φπσο ην former θαη alleged θαη απνηεινχλ ηελ θιάζε επηζέησλ αλαθνξάο. 
Κάζε κία απφ ηηο ηξεηο θιάζεηο απηέο ραξαθηεξίδεηαη ζεκαζηνινγηθά αιιά θαη ζπληαθηηθά απφ ηα 
επίζεηα πνπ απνηειείηαη (George A. Miller, 1993). 
 
Τα πεξηγξαθηθά επίζεηα απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε νκάδα απφ ηηο ηξεηο. Σε απηή ηελ θιάζε 
αλήθνπλ επίζεηα πνπ πξνζδίδνπλ κία ηδηφηεηα ζε έλα νπζηαζηηθφ. Αλ γίλεη ε ππφζεζε φηη ην x είλαη 
επίζεην, ηφηε ην γεγνλφο απηφ πξνυπνζέηεη φηη ππάξρεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ A ηέηνην ψζηε A(x) = 
επίζεην. Δλ ζπλερεία ζα αλαθεξζεί έλα παξάδεηγκα γηα λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή ε παξαπάλσ 
πξφηαζε. Έζησ ε έθθξαζε: 
 

The package is heavy. 
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Τφηε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα ηζρχεη: 
 

WEIGHT(package) = heavy 
 

 
Τν WordNet πεξηέρεη δείθηεο κεηαμχ ησλ πεξηγξαθηθψλ νπζηαζηηθψλ θαη ησλ ζπλφισλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζε θάζε νπζηαζηηθφ μερσξηζηά απνδίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ηδηφηεηά ηνπο. Η 
ζεκαζηνινγηθή νξγάλσζε ησλ πεξηγξαθηθψλ νπζηαζηηθψλ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ ηνλ ηξφπν 
νξγάλσζεο ησλ νπζηαζηηθψλ. Τίπνηα απφ ηηο έλλνηεο ησλ ηεξαξρηψλ θαη ησλ παξεκθεξψλ εθθξάζεσλ 
δελ ππάξρεη εδψ. Η ζεκαζηνινγηθή νξγάλσζε ησλ επηζέησλ είλαη ηππηθά έλαο αθεξεκέλνο 
ππεξρώξνο N δηαζηάζεσλ (George A. Miller, 1993).  

 
 
Η επέθηαζε ηνπ ιεμηθνχ ελλνηψλ πνπ απφ ηηο ηερληθέο αλαθνξέο ζα γίλεη βάζεη ησλ ζρέζεσλ 
νκνηόηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε βάζε ηνπ WordNet. Αλ θαη ηα επίζεηα απηά είλαη γεληθά πην 
πνιχπινθα νξγαλσκέλα απφ ηα νπζηαζηηθά, νη ζρέζεηο παξεκθέξηαο πξνέξρνληαη απιά απφ έλα 
απιφ ιεμηθφ θαη νξγαλψλνληαη ζε sets. Γηα παξάδεηγκα: 

 
{heavy, weighty, ponderous} 

 
 

{light, weightless, airy} 
 

 
Τα επίζεηα ζπζρέηηζεο απνηεινχλ ηε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε θιάζε ησλ επηζέησλ ζηε βάζε WordNet 
θαη ζπδεηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Levi(1978) θαη εθθξάδνπλ θάηη ην νπνίν «έρεη ζρέζε κε» 
έλα νπζηαζηηθφ. Γηα παξάδεηγκα ην επίζεην fraternal, ζηελ έθθξαζε  fraternal twins αλαθέξεηαη ζην  
brother, θαη ην επίζεην dental, ζηελ έθθξαζε dental hygiene, ζρεηίδεηαη κε ην tooth (George A. Miller, 
1993). 
 
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα απηνχ ηνπ είδνπο ησλ επηζέησλ πνπ είλαη νξγαλσκέλα ζε 
έλα ζχλνιν κε δείθηε ζην νπζηαζηηθφ star: 
 

{stellar, astral, sidereal, noun.object:star} 
 
  
Η ηξίηε νκάδα επηζέησλ πεξηιακβάλεη επίζεηα όπσο ηα former, present, alleged πνπ ζπλήζσο 
εθθξάδνπλ κία δηαδηθαζία ή θνηλσληθή ζρέζε. Γηα παξάδεηγκα ζηελ έθθξαζε my old friend ην επίζεην 
εθθξάδεη ηε θηιία αλάκεζα ζηνλ νκηιεηή θαη ζην νπζηαζηηθφ friend. Έηζη φπσο είλαη δνκεκέλε ε 
έθθξαζε απηή κπνξεί λα βγεη ην ζπκπέξαζκα φηη ν θίινο είλαη κεγάινο ζηε ειηθία άιια ε θηιία δελ 
είλαη θαηά αλάγθε παιηά. Δίλαη άμην αλαθνξάο φηη απηά ηα επίζεηα αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ζεκαζία 
ηνπο έρνπλ θαη δηαθνξεηηθά αληψλπκα(ηφζν ην recent φζν θαη ην young είλαη αληψλπκα ζην old) 
(George A. Miller, 1993). 
 
Μηα αθφκε αμηνζεκείσηε θαηεγνξία επηζέησλ πνπ εμεηάδεηαη δηαθνξεηηθά ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο 
είλαη ηα επίζεηα πνπ εθθξάδνπλ ρξψκαηα. Η έλλνηα ηνπ αλησλχκνπ θαη ηνπ ζπλσλχκνπ δελ νξίδεηαη ζε 
απηή ηελ πεξίπησζε εθηφο ίζσο απφ κία εμαίξεζε πνπ αθνξά ζηελ έλλνηα LIGHTNESS ε νπνία 
κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ηα «αληψλπκα» επίζεηα: light/dark (George A. Miller, 1993). 
 
Παξαπάλσ παξνπζηάζηεθε κία ζπλνπηηθή εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλα ηα επίζεηα ζηε 
βάζε ηνπ WordNet κε ηελ βνήζεηα ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε επέθηαζε θαη ζπζρέηηζε ηνπ ιεμηθνχ ησλ 
ηερληθψλ φξσλ. Σπλνςίδνληαο κπνξεί λα εηπσζεί φηη ηα επίζεηα είλαη νξγαλσκέλα απιά σο ζχλνια κε 
δείθηεο ζε ζπγθεθξηκέλα νπζηαζηηθά. Σπλεπψο φζσλ αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο ζπλσλπκίαο ή ηεο 
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παξεκθέξηαο πνπ καο ελδηαθέξεη, ν ηξφπνο νξγάλσζεο απηφο ζα απνδεηρζεί πνιχ ρξήζηκνο φρη κφλν 
ζηελ εχξεζε ησλ παξεκθεξψλ επηζέησλ ηνπ WordNet κε απηά πνπ βξίζθνληαη ζηηο αλαθνξέο, αιιά 
ηαπηφρξνλα εμαηηίαο ησλ δεηθηψλ ησλ επηζέησλ ζηα νπζηαζηηθά κπνξεί λα γίλεη θαη επέθηαζε 
νπζηαζηηθώλ κε ηε βνήζεηα επηζέησλ. Γηα παξάδεηγκα νη έλλνηα crisis ελφο ηερληθνχ θεηκέλνπ είλαη 
παξεκθεξήο κε ηελ έλλνηα unusual difficulty ηνπ WordNet.  
 
Έλαο ηξφπνο θσδηθνπνίεζεο ηεο νξγάλσζεο ησλ πεξηγξαθηθώλ επηζέησλ είλαη ζε clusters. Έλα 
παξάδεηγκα cluster παξνπζηάδεηαη παξαθάησ (George A. Miller, 1993): 
 
 
  [{ [WET1, DRY1,!] bedewed,& boggy,& clammy,& damp,& drenched,& 
drizzling,& hydrated,& muggy,& perspiring,& saturated2,& 

showery,& tacky,& tearful,& watery2,& WET2,& } 

{ bedewed, dewy, wet1,& } 

{ boggy, marshy, miry, mucky, muddy, quaggy, swampy, wet1,& } 

{ clammy, dank, humid1, wet1,& } 

{ damp, moist, wet1,& } 

{ drenched, saturated1, soaked, soaking, soppy, soused, wet1,& 

} 

{ drizzling, drizzly, misting, misty, wet1,& } 

{ hydrated, hydrous, wet1,& ((chem) combined with water 

molecules) } 

{ muggy, humid2, steamy, sticky1, sultry, wet1,& } 

{ perspiring, sweaty, wet1,& } 

{ saturated2, sodden, soggy, waterlogged, wet1,& } 

{ showery, rainy, wet1,& } 

{ sticky2, tacky, undried, wet1,& ("wet varnish") } 

{ tearful, teary, watery1, wet1,& } 

{ watery2, wet1,& (filled with water; "watery soil") } 

- 

{ [DRY1, WET1,!] anhydrous,& arid,& dehydrated,& dried,& 

dried-up1,& 

dried-up2,& DRY2,& rainless,& thirsty,& } 

{ anhydrous, dry1,& ((chem) with all water removed) } 

{ arid, waterless, dry1,& } 

{ dehydrated, desiccated, parched, dry1,& } 

{ dried, dry1,& ("the ink is dry") } 

{ dried-up1, dry1,& ("a dry water hole") } 

{ dried-up2, sere, shriveled, withered, wizened, dry1,& 

(used of vegetation) } 

{ rainless, dry1,& } 

{ thirsty, dry1,& }] 

 

 
Υπάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 2,500 ηέηνηεο απηφλνκεο δνκέο ζηε βάζε θαη θάζε κία αληηζηνηρεί ζε έλα 
δεχγνο αλησλχκσλ. Παξαπάλσ παξνπζηάδεηαη ην cluster γηα ηα αληψλπκα wet/dry γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 
ελλνηψλ WETNESS ή MOISTNESS. Τν θάζε κηζφ απφ απηά ηα cluster έρεη σο επηθεθαιίδα ην δεχγνο 
αλησλχκσλ. Ο δείθηεο „!‟ εθθξάδεη ηελ έλλνηα ηνπ αληηζέηνπ θαη ν δείθηεο „&‟ ηελ έλλνηα ηνπ 
ζπλσλχκνπ. Με άιια ιφγηα νξίδνληαη θαηαξράο ηα δχν επίζεηα πνπ σο πξνο ηε 
ζπγθεθξηκέλε(moistness) έλλνηα είλαη αληψλπκα θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζπλψλπκά  
ηνπο θαη πάιη σο πξνο απηή ηελ έλλνηα. Δπίπιένλ ππάξρνπλ θαη παξελζεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 
θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ. Τέινο νη αξηζκεηηθνί δείθηεο πξνζδηνξίδνπλ εθηφο απφ ηελ 
έλλνηα ηεο ζπλσλπκίαο, ηε δηαθνξεηηθή ρξνηά(ππνέλλνηα) ηεο (George A. Miller, 1993).   
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2.5.2.3 Συνωνυμύα και παρεμφϋρια των ρημϊτων ςτη βϊςη του WordNet 

 
 
Δλ ζπλερεία ζα αλαιπζεί ε ζρέζε ζπλσλπκίαο κεηαμχ ησλ ξεκάησλ. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν 
ειάρηζηα ξήκαηα έρνπλ πξαγκαηηθά ζπλψλπκα φπσο γηα παξάδεηγκα ην ξήκα shut κε ην close θαη 
γεληθά απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ην θάζε ιεμηθφ ηελ έλλνηα ηεο ζπλσλπκίαο. 
Τα θαιχηεξα παξαδείγκαηα γηα ηελ θαηαλφεζε απηνχ αλαπαξηζηψληαη απφ έλα αγγινζαμνληθφ θαη έλα 
ειιελνιαηηληθφ ιεμηθφ: begin-commence, end-terminate, rise-ascend, blink-nictate, behead-decapitate, 
spit-expectorate. Γεληθά κηιψληαο κπνξεί λα εηπσζεί φηη ηα ειιελνιαηηληθά ξήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη 
απφ πην επίζεκνπο νκηιεηέο ή απφ νκηιεηέο πνπ νκηινχλ κηα πην ηερληθή γιψζζα:buy vs. purchase, 
sweat vs. perspire, ή shave vs. epilate. Σχκθσλα κε ηνλ Cruse(1986) ζπλήζσο κφλν έλα απφ απηά ηα 
δεχγε ζπλσλχκσλ ρξεζηκνπνηείηαη εχζηνρα αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Γηα παξάδεηγκα ε έθθξαζε : 
Where have you hidden Dad’s slippers? αθνχγεηαη θαιχηεξα απφ ηελ έθθξαζε: Where have you 
concealed Dad’s slippers? (George A. Miller, 1993)    
 
Λφγσ ησλ παξαπάλσ ηα sets ζπλσλχκσλ ηνπ WordNet ζπλήζσο πεξηέρνπλ θαη πεξηθξαζηηθέο 
εθθξάζεηο πνπ εθθξάδνπλ ην λφεκα κε πεξηζζφηεξεο απφ κία ιέμεηο. Μεξηθά παξαδείγκαηα 
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: {whiten, become white}, {enrich, make rich}, {swim, travel through water}, 
{mumble, talk indistinctly}, {saute, fry briefly} (George A. Miller, 1993). 
 
 

2.5.1 Το WordNet 2.1 για Windows 

 
 
 
 
Σηε ζπλέρεηα ζα δνζεί κία εηθφλα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο έθδνζεο ηνπ WordNet γηα ην ιεηηνπξγηθφ 
ζχζηεκα Windows Vista SP2. Τν θχξην παξάζπξν ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ 
εηθφλα: 
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Εικόνα 14Kφριο παράθυρο επιλογών του WordNet v2.1 

 

 
Η βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο ιέμεο ή έλλνηαο βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ. Με 
ηελ εηζαγσγή κηαο ιέμεο ε θαη πεξηζζφηεξσλ εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ππάξρνπλ 
απνζεθεπκέλα ζηε βάζε ηνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ εθάζηνηε αλαδήηεζε. Γηα παξάδεηγκα φηαλ 
εηζάγνπκε ηε ιέμε design πξνθχπηνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα 15 
παξαθάησ. Σην πάλσ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ δηαθξίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ξήκαηνο θαη 
νπζηαζηηθνχ θαζψο ην token design κπνξεί αλάινγα κε ηελ έθθξαζε λα είλαη είηε νπζηαζηηθφ είηε 
ξήκα. Δπηπιένλ ην WordNet έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηηο ιέμεηο αθφκε θαη αλ δελ είλαη ζηε 
ιεκκαηθή ηνπο κνξθή θαη λα βγάδεη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα ηα ίδηα απνηειέζκαηα 
ζα έβγαδε αλ αληί γηα design βάδακε designs. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ token ππάξρεη δπλαηφηεηα 
επηινγήο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ ζηελ εθάζηνηε εθαξκνγή. Μεηαμχ ησλ άιισλ 
ππάξρεη ε επηινγή γηα εκθάληζε ζπλσλχκσλ, αλησλχκσλ , παξεκθεξψλ εθθξάζεσλ θιπ. Απηφ 
παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 16 παξαθάησ. 
 
Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη επηπιένλ ε δπλαηφηεηα ηεο απνζήθεπζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ζε αξρείν θεηκέλνπ ην νπνίν κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο θαηά ηελ εξγαζία. 
 
 
ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο KomisNet ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε ηνπ WordNet θαη όρη 
ηνπ CommonSense. Ο ιόγνο είλαη απιόο: ζθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε επέθηαζε ησλ ηερληθώλ 
εθθξάζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα θείκελα ηεο βάζεο Komis κέζσ ζπλώλπκσλ θαη παξεκθεξώλ 
εθθξάζεσλ πνπ ην WordNet ππεξηεξεί έλαληη ηνπ CommonSense θαζώο ην ηειεπηαίν 
παξνπζηάδεη θαηά θύξην ιόγν ηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε token ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 
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Εικόνα 15Παράδειγμα ςτο περιβάλλον του WordNet v2.1 

 

 

 

Εικόνα 16Παράδειγμα ςτο περιβάλλον WordNet v2. 
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Κεφϊλαιο 3ο 

Εφαρμογό τησ Μεθοδολογύασ ςτισ Τεχνικϋσ Αναφορϋσ(BCS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τν θεθάιαην απηφ ην νπνίν είλαη θαη ην ηειεπηαίν ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο αθνξά ζηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζε θείκελα ηερληθήο θχζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ Komis ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ.  

3.1 Ειςαγωγό 

 

Η κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε δηεμνδηθά παξαπάλσ ζα εθαξκνζηεί ζε θεηκεληθέο πεγέο πνπ 

αληινχληαη απφ ηε βάζε Komis ηνπ Δξγαζηεξίνπ Σπζηεκάησλ Απνθάζεσλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ 

Πνιπηερλείνπ. Η βάζε απηή (http://komis.epu.ntua.gr/) απνηειείηαη απφ ηερληθέο αλαθνξέο(BCS) γηα 

http://komis.epu.ntua.gr/
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έξγα θάζε θχζεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε 

αξρηθή ζειίδα γηα ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο βάζεο: 

 

 
Εικόνα 17Η αρχική ςελίδα πρόςβαςησ ςτη βάςη Komis. 

 
 

3.2 Αξιολόγηςη ϋργων 

 

Υπάξρνπλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε έξγσλ, επνκέλσο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ε ζπλνδεπηηθή 

κεζνδνινγία πξέπεη λα απερνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξεκαηνδφηξηαο ή ηεο 

ελδηαθεξφκελεο νξγάλσζεο. Οη ζπλήζεηο δηαθξίζεηο είλαη κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη θαηαζθεπήο, θαη εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πειάηε. Τν κέγεζνο ηνπ 

έξγνπ, ε αλακελφκελε δηάξθεηα, νη ζπλαθείο θίλδπλνη θαη νη απαηηνχκελνη πφξνη είλαη κεξηθνί απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε ιήςε απφθαζεο (Avraham Shtub, 2008). 

Έλα ζχλνιν έξγσλ ηα νπνία επηδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππφθεηληαη ζε πεξηνδηθέο 

αμηνινγήζεηο απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο θαη ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο κε απηνχο πξαγκαηνγλψκνλεο. Οη 

αμηνινγήζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ελφο ζπλφινπ ζηφρσλ ησλ έξγσλ απηψλ, νη 

νπνίνη είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηελ ρψξα, ηνλ θιάδν, ην αληηθείκελν θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θάζε 

έξγνπ (Νηάλνο, 2010). Οη θχξηνη ζηφρνη θαηεγνξηνπνηνχληαη βάζεη ηνπ «Development Aid Committee-

Organisation for Economic Co-Operation and Development» (DAC-OECD) νδεγνχ σο εμήο (Νηάλνο, 

2010): 

 πλάθεηα θαη Πνηόηεηα ρεδηαζκνύ ηνπ Έξγνπ (Relevance and Quality of Project 

Design): Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ην έξγν δηαηεξεί ηε ζπλάθεηά ηνπ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ 

έρεη αξρηθά νξίζεη, φπσο θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ 
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γεληθψλ αλαγθψλ ζηηο νπνίεο ζηφρεπε, φζν θαη ε πνηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ βάζεη ηνπ νπνίνη 

επηδηψθεη λα ηηο θαιχςεη. 

 Απνδνηηθόηεηα (Efficiency): Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ην έξγν δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά 

ηνπο πφξνπο πνπ ηνπ παξέρνληαη θαη ην θαηά πφζν πξαγκαηνπνηείηαη νξζή δηαρείξηζε ηνπ 

έξγνπ, ησλ παξαδνηέσλ ηνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. 

 Απνηειεζκαηηθόηεηα (Effectiveness): Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ην έξγν επηηπγράλεη ηνπο 

επηκέξνπο ζηφρνπο πνπ έρεη νξίζεη, φπσο θαη ην θαηά πφζν εκθαλίδεηαη ηθαλφ λα 

νινθιεξψζεη επηηπρψο ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ ζε πηζαλψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαη ηελ εκθάληζε λέσλ θηλδχλσλ. 

 Πξννπηηθέο Αληίθηππνπ (Impact Prospects): Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ην έξγν ελδέρεηαη λα 

έρεη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ αληίθηππν, έκκεζα ή θαη άκεζα ζηηο νκάδεο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ, ή ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν παξάγνληα. 

 Γπλεηηθή Αεηθνξία (Potential Sustainability): Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ην έξγν ελδέρεηαη 

λα εμαθνινπζήζεη λα πξνζθέξεη ζεηηθφ αληίθηππν ζην κέιινλ βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

βησζηκφηεηαο, ηεο ζπλερηδφκελεο αμηνπνίεζήο ηνπ απφ ηηο νκάδεο ζηφρνπο θαη ηεο πνιηηηθήο 

ζηήξημεο πνπ ελδέρεηαη λα είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπλέρηζή ηνπ. 

Οη αλαθνξέο, νη νπνίεο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ ζπζηήκαηνο ROM (Results-

Oriented Monitoring). Ψο βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ζεσξείηαη ην αξρηθφ ζρέδην ηνπ θάζε έξγνπ. 

Υςειφηεξε βαζκνιφγεζε ππνδειψλεη θαιχηεξα απφ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ελψ ρακειφηεξε, 

ιηγφηεξν θαιά απφ ηα αλακελφκελα. Η Δπξσπατθή Κνκηζηφλ επηηεξεί θαη αμηνινγεί έξγα ηα νπνία 

έρνπλ μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο/ εθηέιεζεο ηνπιάρηζηνλ γηα έμη κήλεο θαη ηα νπνία πξφθεηηαη 

λα ζπλερηζηνχλ γηα ηνπιάρηζηνλ άιινπο έμη. Τίζεηαη επίζεο έλα ειάρηζην κέγεζνο, ζχκθσλα κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο, ζην 1.000.000 €, ελψ έξγα θάησ απφ απηφ ην φξην αμηνινγνχληαη 

δεηγκαηνιεπηηθά θαηά 10% (Νηάλνο, 2010). 

 

3.2.1 Διαδικαςύα αξιολόγηςησ  

 

Οη αμηνινγήζεηο ησλ έξγσλ απηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηε κνξθή ζπκβνιαίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε 

παθέηα έξγσλ (Lots) είηε βάζεη ζεκαηνινγίαο, είηε βάζε γεσγξαθηθήο ζπζρέηηζεο, είηε θαη ησλ δχν θαη 

αλαιακβάλνληαη απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ εκπεηξνγλψκνλεο κε δεμηφηεηεο νη 

νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αμηνινγήζεσλ απηψλ (Νηάλνο, 2010). Ο ζθνπφο ησλ 

έξγσλ απηψλ είλαη (Νηάλνο, 2010): 

 Η παξνρή μεθάζαξσλ, αληηθεηκεληθψλ, ζηνρεπκέλσλ, ζπλεπψλ θαη θηιηθψλ πξνο ηνλ ρξήζηε 

πιεξνθνξηψλ πάλσ ζηελ εθαξκνγή θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ, φπσο θαη 

πξνηάζεσλ βειηίσζεο 

 Η παξνρή πιεξνθνξηψλ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ 

αλαιχζεσλ) πάλσ ζηηο θαιέο πξαθηηθέο θαη ζπρλά ζθάικαηα, πξνηάζεηο γηα βειηίσζε, ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ έξγσλ ηεο Κνκηζηφλ, νξηδφληησλ ζεκάησλ, βάζεη ηεο θνηλήο Δπξσπατθήο 

Σπλαίλεζεο (European Consensus), ή άιιεο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε άιιεο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο. 

 Η δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ROM, κέζσ ζεκηλαξίσλ, ηεο ελίζρπζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ROM κέζσ ηεο επί ηφπνπ 

βνήζεηαο ησλ παξαιεπηψλ ηνπο θαη κεηά απφ άδεηα ηεο Κνκηζηφλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ.  
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 Παξνρή ππνζηήξημεο ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηεο Κνκηζηφλ γηα ηελ ζπλερηδφκελε αλάπηπμε 

ηνπ ROM ή/θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεζνδνινγηψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ROM. 

Τα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ δηαδηθαζία απηή είλαη ε παξνρή αλεμάξηεησλ, θαιά 

ζηνρεπκέλσλ , έγθαηξσλ πιεξνθνξηψλ ζηελ Κνκηζηφλ θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο, κέζσ ησλ 

αθφινπζσλ παξαδνηέσλ (Νηάλνο, 2010): 

 Αλαθνξέο Αμηνιφγεζεο (Monitoring Reports, MR) θαη  Φχιια Σπκπεξαζκάησλ Ιζηνξηθνχ 

(Background Conclusion Sheets, BCS),  ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλε κνξθνπνίεζε ηνπο, 

ηα νπνία παξαδίδνληαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνηχπσλ πνηφηεηαο. 

 Οξηδφληηεο θαη εηδηθέο αλαθνξέο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηελ ζχλζεζε θαη αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ROM, είηε βάζεη γεσγξαθηθήο, είηε ηνκεαθήο θαηάηκεζεο θαη αλαθνξψλ 

ζπζηάζεσλ), εθφζνλ απηά δεηεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Κνκηζηφλ. 

 Παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, κέζα απφ ζεκηλάξηα θαη ζπλαληήζεσλ 

εξγαζίαο, ζηηο Βξπμέιιεο ή ζηελ πεξηνρή πνπ αθνξνχλ ηα έξγα θαη επί ηφπνπ βνήζεηα γηα ηελ 

ζπλέρηζε ησλ έξγσλ. 

 

Δζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο, κεηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο επηζθέςεσλ ησλ έξγσλ (missions), πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο 

ζε θάζε έξγν απφ ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο θαη έπεηηα απφ κία ζεηξά δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη 

επηζεσξήζεσλ, ζπληάζζνληαη νη αλαθνξέο (MR, BCS). Τν MR απνηειεί κία ζπλνπηηθή έθδνζε ηνπ 

BCS, ελψ κεηά ην πέξαο φισλ ησλ επηζθέςεσλ (ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην έξγν εθηειείηαη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο), ζπληάζζνληαη νη αληίζηνηρεο νξηδφληηεο αλαθνξέο γηα ην ζχλνιν θάζε 

δηαθξαηηθνχ έξγνπ (Νηάλνο, 2010).  

Σην ηέινο θάζε έηνπο, ζπληάζζεηαη ε Δηήζηα Αλαθνξά, ε νπνία παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ROM γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν έξγσλ πνπ νξίδνληαη απφ ην ζπκβφιαην 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο θαη παξέρεη κία ζπλνιηθή εηθφλα ηεο επίδνζεο ηεο Δμσηεξηθήο Βνήζεηαο ηεο 

Κνκηζηφλ (EC External Assistance) γηα απηφ ην ζχλνιν έξγσλ, ελψ πεξηγξάθεηαη θαη ν ζπλνιηθφο 

αληίθηππνο ηεο ζε δηάθνξα νξηδφληηα ζέκαηα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο. Παξάιιεια,  δηάθνξεο 

αλαθνξέο νη νπνίεο αθνξνχλ ζε νξηδφληηα ζέκαηα κπνξεί λα δεηεζνχλ απφ ηελ Κνκηζηφλ. Οη αλαθνξέο 

απηέο κπνξεί λα εμεηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ππνζπλφισλ ησλ έξγσλ βάζε ηνπ γεσγξαθηθνχ ηνπο 

πξνζδηνξηζκνχ, βάζεη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο ζηφρσλ ή άιισλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Νηάλνο, 

2010). 

 

3.2.2 Το Φύλλο Συμπεραςμϊτων Ιςτορικού(BCS) 

 

Τν Φχιιν Σπκπεξαζκάησλ Ιζηνξηθνχ (BCS) απνηειεί ηελ εθηελέζηεξε αλαθνξά πνπ παξαδίδεηαη κεηά 

απφ θάζε επίζθεςε επηβιέπνληα κεραληθνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη επηδηψθεη λα θαηεπζχλεη ηε 

δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηηήξεζεο. Τν BCS δελ είλαη 

εξσηεκαηνιφγην, αιιά έλαο νδεγφο δφκεζεο ηεο ζθέςεο. Με απηή ηελ έλλνηα, ην BCS νδεγεί ηελ 

εκπεηξηθή ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηνλ πξαγκαηνγλψκνλα. Αλά έηνο, ζπλήζσο, πξαγκαηνπνηνχληαη 
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ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν απηφ, φπνπ είηε πξνζηίζεληαη λέεο εξσηήζεηο, αθαηξνχληαη άιιεο ή 

ηξνπνπνηνχληαη θάπνηεο ήδε ππάξρνπζεο (Νηάλνο, 2010).  

Τν θάζε αξρείν δνκείηαη γηα λα είλαη πην νηθείν θαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ ζε έλα αξρείν Microsoft 

Excel. Η πεξηνρή ηεο αλαθνξάο πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαη ζα αλαιπζεί είλαη απηή πνπ αθνξά 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ ε νπνία είλαη γξακκέλε ππφ κνξθή απαληήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλε θφξκα 

εξσηήζεσλ. Η θάζε εξψηεζε ζπλνδεχεηαη θαη κε εηδηθφ πιαίζην πνπ αλαγξάθεηαη ε βαζκνινγία πνπ 

ιακβάλεη ην έξγν σο πξνο ηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ε εξψηεζε (Νηάλνο, 2010). Η ραξαθηεξηζηηθή κνξθή 

ελφο BCS παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:  

 

 

 

Κύρια Θέματα 

(Υπο-κριτήρια)
Υπο-ερωτήματα

Βαθμολογίες 

Κσρίων Θεμάτων

Αναλστικές 

Απαντήσεις

 

Εικόνα 18Δομή του BCS. 

 

 

 

 

 

 

Καη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο ηζρχεη (Νηάλνο, 2010): 
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Βαζκόο Αξηζκεηηθό Πνηνηηθό Πεξηγξαθή 

a 4 Πνιχ θαιφ (Very Good) 

Η θαηάζηαζε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή, ζε κεγάιν βαζκφ 
πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν θαη ελδερνκέλσο απνηειεί ζεκείν 
αλαθνξάο γηα θαιέο πξαθηηθέο. Οη ζπζηάζεηο εζηηάδνπλ ζηελ 
εθαξκνγή ησλ ίδησλ απηψλ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ζε άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

b 3 Καιφ (Good) 
Η θαηάζηαζε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή, παξφια απηά ππάξρεη 
ρψξνο γηα βειηηψζεηο. Οη ζπζηάζεηο είλαη ρξήζηκεο, αιιά φρη 
θξίζηκεο γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ. 

c 2 Πξνβιήκαηα (problems) 

Υπάξρνπλ πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. 
Σε άιιε πεξίπησζε, ε ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ έξγνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεαζηεί αξλεηηθά. Οη απαξαίηεηεο βειηηψζεηο, φκσο, δελ 
απαηηνχλ κεγάιεο κεηαηξνπέο ζηελ ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο. 

d 1 
Σεκαληηθή Αλεπάξθεηα  
(Serious Deficiencies) 

Υπάξρνπλ αλεπάξθεηεο, νη νπνίεο είλαη ηφζν ζνβαξέο, ψζηε, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ αληηκεησπηζηνχλ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 
απνηπρία ηνπ έξγνπ. Σεκαληηθέο κεηαηξνπέο πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ζηελ ζηξαηεγηθή πινπνηήζεο. 

 

 
Οη πξαγκαηνγλψκνλεο δε ζα πξέπεη: 

 Να βαζκνινγνχλ κε «d» ψζηε λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζε θάπνην ζέκα πνπ ζεσξνχλ 

ζεκαληηθφ, αιιά ην νπνίν δελ δηθαηνινγεί ηέηνην βαζκφ. 

 Να βαζκνινγνχλ κε «a» ιφγσ ζπκπάζεηαο ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

ζπλάθεηάο ηνπ. 

 Να κεηαβάιινπλ ηηο βαζκνινγίεο ησλ θπξίσλ ζεκάησλ κε ζθνπφ λα πξνθχςεη ν επηζπκεηφο 

ζπλνιηθφο βαζκφο. 

Οη ζπλνιηθνί βαζκνί αλά θχιιν ππνινγίδνληαη σο άζξνηζκα γηλνκέλσλ ησλ βαζκψλ επί ην βάξνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην θαζέλα ηνπο (Νηάλνο, 2010). 

Όια ηα θχξηα ζέκαηα/ ππν-θξηηήξηα πξέπεη λα απαληεζνχλ ζηηο παξερφκελεο πεξηνρέο ησλ 

Αλαιπηηθψλ Απαληήζεσλ. Τα ππν-εξσηήκαηα ζηνρεχνπλ απιά ζην λα θαζνδεγήζνπλ ηνλ 

πξαγκαηνγλψκνλα ζε κία νινθιεξσκέλε απάληεζε γηα θάζε θχξην ζέκα θαη δελ απνηεινχλ εξσηήζεηο 

νη νπνίεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα απαληεζνχλ, ελψ, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε θάζε 

πξαγκαηνγλψκνλα, κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ δελ απαληνχλ ζε θακία απφ απηέο ηηο 

εξσηήζεηο, αιιά είλαη ζρεηηθέο κε ην θχξην ζέκα ζην νπνίν αλήθνπλ (Νηάλνο, 2010). 

Οη βαζκνινγίεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ κία γξήγνξε επνπηηθή εηθφλα ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ. 

Δπηπξφζζεηα, επηηξέπεη ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ 

γηα ην ζχλνιν θάζε ραξηνθπιαθίνπ έξγσλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη νη 

βαζκνινγίεο απηέο, ελδέρεηαη λα κεηψζνπλ ηελ πεξηπινθφηεηα ησλ ζεκάησλ πνπ αμηνινγνχλ, κε 

απνηέιεζκα λα αγλνεζνχλ νπζηψδε επξήκαηα (Νηάλνο, 2010). 

 

3.3 Συνοπτικό παρουςύαςη αλγορύθμου 

 
 
Σην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά φια ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα λα 
επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο γλσζηνινγηθήο αλάιπζεο θαη επέθηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο ησλ θεηκεληθψλ 
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πεγψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βάζε Komis ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ. Κξίλεηαη ηψξα 
απαξαίηεηε ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε φιεο ηεο δηαδηθαζίαο κε ηε κνξθή βεκάησλ γηα ηελ πιήξε 
θαηαλφεζε ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ αλαπηχρζεθε θαη κειεηήζεθε ζηελ εξγαζία απηή: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Παρϊδειγμα εφαρμογόσ του αλγορύθμου ςε BCS 

 
Σηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κία εθαξκνγή φιεο ηεο Μεζνδνινγίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζε φιε ηελ εξγαζία 

απηή κε ζθνπφ ηελ πιήξε θαηαλφεζή ηεο. Δπηιέρζεθε ηπραία κία απάληεζε ζηελ εξψηεζε 5.3 ελφο 

BCS πνπ θαηαρσξήζεθε ζηε βάζε Komis ζηηο 23/7/2009. Η εξψηεζε 5.3 είλαη ε εμήο:   

1. Σπιινγή φισλ ησλ BCS πξνο αλάιπζε, βάζεη ησλ βαζκνινγηψλ ηνπο ζηηο επηκέξνπο 

εξσηήζεηο θαη κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηέο κε πνιχ ρακειφ θαη πνιχ πςειφ βαζκφ. 

Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη αλακελφκελν φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βαζκνινγία ζε 

θάπνηα εξψηεζε είλαη ε ρακειφηεξε (d), αλακέλνπκε λα απαξηίδεηαη απφ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά αξλεηηθά ζρφιηα, ελψ αληίζεηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιχ πςειή (a) ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζεηηθά. 

2. Καζψο ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη φπσο έρεη γίλεη ζαθέο εκη-απηόκαηε 

θξίλεηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε ησλ BCS πνηεο εθθξάζεηο ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηε 

βαζκνινγία. Οη ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο ζπιιέγνληαη ζε δηαθνξεηηθά αξρεία αλάινγα 

κε ηε βαζκνινγία θαη ηελ εξψηεζε. 

3. Οη εθθξάζεηο απηέο αλαιύνληαη γξακκαηηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ MonyLingua 

πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ έρεη πξνηαζεί φζσλ αθνξά ζηελ 

αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ. Με απηή ηε δηαδηθαζία θάζε έθθξαζε ρσξίδεηαη ζηηο νλνκαηηθέο 

εθθξάζεηο, ζηα modifiers θαη ζηηο ξεκαηηθέο εθθξάζεηο. 

4. Οηηδήπνηε απφ ηα outputs(νλνκαηηθέο εθθξάζεηο, modifiers, ξεκαηηθέο εθθξάζεηο) 

ζεσξείηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε πνπ εθαξκφδεη ηνλ αιγφξηζκν φηη επεξεάδεη ηε 

βαζκνινγία(ζεηηθά ή αξλεηηθά) πνπ έρεη πάξεη ην BCS ζεκεηψλεηαη σο score modifier. 

5. Όια ηα outputs πεξλνχλ κέζα απφ ηε βάζε ηνπ WordNet κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηεο 

γλψζεο ησλ BCS κε (ζπλώλπκε ή παξεκθεξή)πιεξνθνξία πνπ έρεη ην WordNet θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία. Δάλ ηα outputs είλαη 

κεγάιεο εθθξάζεηο ηφηε δηαρσξίδνληαη ζε κηθξφηεξεο πνπ νλνκάδνληαη δεπηεξεύνπζεο 

έλλνηεο. Οη δεπηεξεχνπζεο έλλνηεο είλαη ζπλήζσο απιά tokens.  

6. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα ελλνηνινγηθφ δίθηπν κε πιεξνθνξία πνπ αληιείηαη απφ ηα BCS 

θαη ην WordNet θαη πεξηέρεη θαηά θχξην ιφγν ηερληθνχο φξνπο: ην KomisNet. 

Υπνινγίδεηαη φηη ν εκπινπηηζκφο ηνπ Θεζαπξνχ ελλνηψλ, φπσο θαη νη αιιαγέο θαη 

δηνξζψζεηο ζε απηφ πξφθεηηαη λα είλαη κία δηαξθήο δηαδηθαζία, ε νπνία ζα εθηείλεηαη ζε 

νιφθιεξν ην ρξφλν δσήο ηνπ έξγνπ. 

7. Τα δεδνκέλα απηά ζπγθεληξψλνληαη ζε κία βάζε πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο 

ζπλδέζεηο. 
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What is the level of policy support provided and the degree of interaction between 
project and policy level? 
 

Τν έξγν έιαβε ρψξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Kosovo θαη βαζκνινγήζεθε κε ην βαζκό 1 πνπ θαλεξψλεη φηη 

ππάξρνπλ αλεπάξθεηεο, νη νπνίεο είλαη ηφζν ζνβαξέο, ψζηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

αληηκεησπηζηνχλ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απνηπρία ηνπ έξγνπ. Τν θείκελν πνπ δηθαηνινγεί ηε 

βαζκνινγία ηνπ monitor είλαη ην αθφινπζν: 

 
No support has been provided by the relevant national, sectoral and budgetary policies. There is still 
inadequate capacity to initiate, request and ensure that the project receives that support. No changes in 
policies were observed that affect the project in a positive way. The Kosovo Administration is currently 
in no position to raise the capacity of the civil servants involved in the project. It passively supports and 
participates in the project activities. It is essential that measures are taken to quickly reverse the current 
situation.     
 
 
Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο αλά βήκα: 
 
 

1. πιινγή όισλ ησλ BCS πξνο αλάιπζε, βάζεη ησλ βαζκνινγηώλ ηνπο ζηηο επηκέξνπο 

εξσηήζεηο θαη κε πξνηεξαηόηεηα ζε απηέο κε πνιύ ρακειό θαη πνιύ πςειό βαζκό. 

Δμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη είλαη αλακελόκελν όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βαζκνινγία 

ζε θάπνηα εξώηεζε είλαη ε ρακειόηεξε (d), αλακέλνπκε λα απαξηίδεηαη από ζρεδόλ 

απνθιεηζηηθά αξλεηηθά ζρόιηα, ελώ αληίζεηα, όηαλ πξόθεηηαη γηα πνιύ πςειή (a) 

ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζεηηθά. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην θείκελν είλαη απάληεζε ζηελ εξψηεζε 5.3 θαη θαζψο έρεη ιάβεη 

βαζκνινγία 1, αλακέλεηαη λα απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ αξλεηηθά ζρφιηα.  

2. Καζώο ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη όπσο έρεη γίλεη ζαθέο εκη-απηόκαηε 

θξίλεηαη από ηνλ αλαγλώζηε ησλ BCS πνηεο εθθξάζεηο ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηε 

βαζκνινγία. Οη ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο ζπιιέγνληαη ζε δηαθνξεηηθά αξρεία αλάινγα 

κε ηε βαζκνινγία θαη ηελ εξώηεζε. 

Δλ ζπλερεία δηαβάδεηαη ην θείκελν θαη απνκνλψλνληαη νη εθθξάζεηο πνπ ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ 

αλαγλψζηε νδήγεζαλ ζηε βαζκνιφγεζε ηνπ έξγνπ κε 1. Οη εθθξάζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη νη 

αθφινπζεο: 

- No support has been provided by the relevant national, sectoral and budgetary policies. 

- There is still inadequate capacity to initiate, request and ensure that the project receives that support. 

- No changes in policies were observed that affect the project in a positive way. 

-The Kosovo Administration is currently in no position to raise the capacity of the civil servants involved 

in the project. 

- It passively supports and participates in the project activities. 
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Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φιν ζρεδφλ ην θείκελν απνηειείηαη απφ εθθξάζεηο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε βαζκνινγία. 

 
3. Οη εθθξάζεηο απηέο αλαιύνληαη γξακκαηηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ MonyLingua 

πνπ ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ έρεη πξνηαζεί όζσλ αθνξά ζηελ 

αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ. Με απηή ηε δηαδηθαζία θάζε έθθξαζε ρσξίδεηαη ζηηο νλνκαηηθέο 

εθθξάζεηο, ζηα modifiers θαη ζηηο ξεκαηηθέο εθθξάζεηο. 

 

Αθνινπζεί ε γξακκαηηθή αλάιπζε ησλ παξαπάλσ εθθξάζεσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ 

MontyLingua: 

 

****** MontyLingua v.2.1 ****** 

***** by hugo@media.mit.edu ***** 

Lemmatiser OK! 

Custom Lexicon Found! Now Loading! 

Fast Lexicon Found! Now Loading! 

Lexicon OK! 

LexicalRuleParser OK! 

ContextualRuleParser OK! 

Commonsense OK! 

Semantic Interpreter OK! 

Loading Morph Dictionary! 

********************************* 

> No support has been provided by the relevant national, sectoral and budgetary 

policies. 

 

 
(NX No/DT support/NN NX) (VX has/VBZ been/VBN provided/VBN VX) by/IN (NX 

the/DT 

relevant/JJ national/JJ ,/, sectoral/JJ and/CC budgetary/JJ policies/NNS NX) ./ 

 

 

 

   SENTENCE #1 DIGEST: 

 

         adj_phrases: [] 
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  adj_phrases_tagged: [] 

 

           modifiers: ['relevant', 'national', 'sectoral', 'budgetary'] 

 

    modifiers_tagged: ['relevant/JJ', 'national/JJ', 'sectoral/JJ', 'budgetary/ 

J'] 

 

        noun_phrases: ['support', 'relevant national , sectoral and budgetary p 

licies'] 

 

 noun_phrases_tagged: ['support/NN', 'relevant/JJ national/JJ ,/, sectoral/JJ a 

d/CC budgetary/JJ policies/NNS'] 

 

parameterized_predicates: [[['provide', ['past_tense', 'passive_voice']], ['sup 

ort', ['determiner=No']], ['by relevant national , sectoral and budgetary polic 

', ['prep=by', 'determiner=the', 'plural']]]] 

 

        prep_phrases: ['by the relevant national , sectoral and budgetary polic 

es'] 

 

 prep_phrases_tagged: ['by/IN the/DT relevant/JJ national/JJ ,/, sectoral/JJ an 

/CC budgetary/JJ policies/NNS'] 

 

 verb_arg_structures: [['has/VBZ been/VBN provided/VBN', 'No/DT support/NN', [' 

y/IN relevant/JJ national/JJ sectoral/JJ and/CC budgetary/JJ policies/NNS']]] 

 

verb_arg_structures_concise: ['("provide" "support" "by relevant national secto 

al and budgetary policy")'] 

 

        verb_phrases: ['has been provided'] 

 

 verb_phrases_tagged: ['has/VBZ been/VBN provided/VBN'] 

 

None 

 

[['provide', 'support', 'by relevant national sectoral and budgetary policy']] 

 

 

> There is still inadequate capacity to initiate, request and ensure that the pr 

oject receives that support. 

 

 
(NX There/EX NX) (VX is/VBZ still/RB VX) (NX inadequate/JJ capacity/NN NX) to/TO 

 (VX initiate/VB VX) (NX ,/, request/NN NX) and/CC (VX ensure/VB VX) that/IN (NX 

 the/DT project/NN NX) (VX receives/VBZ VX) (NX that/DT support/NN NX) ./. 

 

 

   SENTENCE #1 DIGEST: 

 

         adj_phrases: [] 

 

  adj_phrases_tagged: [] 
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           modifiers: ['still', 'inadequate'] 

 

    modifiers_tagged: ['still/RB', 'inadequate/JJ'] 

 

        noun_phrases: ['There', 'inadequate capacity', ', request', 'project', ' 

support'] 

 

 noun_phrases_tagged: ['There/EX', 'inadequate/JJ capacity/NN', ',/, request/NN' 

, 'project/NN', 'support/NN'] 

 

parameterized_predicates: [[['be', []], ['There', []], ['inadequate capacity', [ 

]]], [['initiate', []], ['', []], [', request', []]], [['ensure', []], ['', []], 

 ['that project', ['prep=that', 'determiner=the']]], [['receive', ['perfect_tens 

e']], ['project', ['determiner=the']], ['support', ['determiner=that']]]] 

 

        prep_phrases: ['that the project'] 

 

 prep_phrases_tagged: ['that/IN the/DT project/NN'] 

 

 verb_arg_structures: [['is/VBZ still/RB', 'There/EX', ['inadequate/JJ capacity/ 

NN']], ['initiate/VB', '', ['request/NN']], ['ensure/VB', '', ['that/IN project/ 

NN']], ['receives/VBZ', 'the/DT project/NN', ['support/NN']]] 

 

verb_arg_structures_concise: ['("be" "There" "inadequate capacity")', '("initiat 

e" "" "request")', '("ensure" "" "that project")', '("receive" "project" "suppor 

t")'] 

 

        verb_phrases: ['is still', 'initiate', 'ensure', 'receives'] 

 

 verb_phrases_tagged: ['is/VBZ still/RB', 'initiate/VB', 'ensure/VB', 'receives/ 

VBZ'] 

 

None 

 

[['be', 'There', 'inadequate capacity'], ['initiate', '', 'request'], ['ensure', 

 '', 'that project'], ['receive', 'project', 'support']] 

 

 

> No changes in policies were observed that affect the project in a positive way. 

 

 
(NX No/DT changes/NNS NX) in/IN (NX policies/NNS NX) (VX were/VBD observed/VBN 

V 

X) (NX that/WDT NX) (VX affect/VBP VX) (NX the/DT project/NN NX) in/IN (NX a/DT 

positive/JJ way/NN NX) ./. 

 

 

   SENTENCE #1 DIGEST: 

 

         adj_phrases: [] 

 

  adj_phrases_tagged: [] 
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           modifiers: ['positive'] 

 

    modifiers_tagged: ['positive/JJ'] 

 

        noun_phrases: ['changes', 'policies', 'that', 'project', 'positive way'] 

 

 noun_phrases_tagged: ['changes/NNS', 'policies/NNS', 'that/WDT', 'project/NN', 

'positive/JJ way/NN'] 

 

parameterized_predicates: [[['observe', ['past_tense', 'passive_voice']], ['poli 

cy', ['plural']], ['that', []]], [['affect', []], ['that', []], ['project', ['de 

terminer=the']], ['in positive way', ['prep=in', 'determiner=a']]]] 

 

        prep_phrases: ['in policies', 'in a positive way'] 

 

 prep_phrases_tagged: ['in/IN policies/NNS', 'in/IN a/DT positive/JJ way/NN'] 

 

 verb_arg_structures: [['were/VBD observed/VBN', 'policies/NNS', ['that/WDT']], 

['affect/VBP', 'that/WDT', ['project/NN', 'in/IN positive/JJ way/NN']]] 

 

verb_arg_structures_concise: ['("observe" "policy" "that")', '("affect" "that" " 

project" "in positive way")'] 

 

        verb_phrases: ['were observed', 'affect'] 

 

 verb_phrases_tagged: ['were/VBD observed/VBN', 'affect/VBP'] 

 

None 

 

[['observe', 'policy', 'that'], ['affect', 'that', 'project', 'in positive way'] 

] 

 

 

> The Kosovo Administration is currently in no position to raise the capacity of 

 the civil servants involved in the project. 

 

 
(NX The/DT Kosovo/NNP Administration/NNP NX) (VX is/VBZ currently/RB VX) in/IN ( 

NX no/DT position/NN NX) to/TO (VX raise/VB VX) (NX the/DT capacity/NN NX) of/IN 

 (NX the/DT civil/JJ servants/NNS NX) (VX involved/VBN VX) in/IN (NX the/DT proj 

ect/NN NX) ./. 

 

 

   SENTENCE #1 DIGEST: 

 

         adj_phrases: [] 

 

  adj_phrases_tagged: [] 

 

           modifiers: ['currently', 'civil'] 

 

    modifiers_tagged: ['currently/RB', 'civil/JJ'] 
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        noun_phrases: ['Kosovo Administration', 'position', 'capacity', 'civil s 

ervants', 'project'] 

 

 noun_phrases_tagged: ['Kosovo/NNP Administration/NNP', 'position/NN', 'capacity 

/NN', 'civil/JJ servants/NNS', 'project/NN'] 

 

parameterized_predicates: [[['be', []], ['Kosovo Administration', ['determiner=T 

he']], ['in position', ['prep=in', 'determiner=no']]], [['raise', []], ['', []], 

 ['capacity', ['determiner=the']], ['of civil servant', ['prep=of', 'determiner= 

the', 'plural']]], [['involve', ['past_tense']], ['civil servant', ['determiner= 

the', 'plural']], ['in project', ['prep=in', 'determiner=the']]]] 

 

        prep_phrases: ['in no position', 'of the civil servants', 'in the projec 

t'] 

 

 prep_phrases_tagged: ['in/IN no/DT position/NN', 'of/IN the/DT civil/JJ servant 

s/NNS', 'in/IN the/DT project/NN'] 

 

 verb_arg_structures: [['is/VBZ currently/RB', 'The/DT Kosovo/NNP Administration 

/NNP', ['in/IN position/NN']], ['raise/VB', '', ['capacity/NN', 'of/IN civil/JJ 

servants/NNS']], ['involved/VBN', 'the/DT civil/JJ servants/NNS', ['in/IN projec 

t/NN']]] 

 

verb_arg_structures_concise: ['("be" "Kosovo Administration" "in position")', '( 

"raise" "" "capacity" "of civil servant")', '("involve" "civil servant" "in proj 

ect")'] 

 

        verb_phrases: ['is currently', 'raise', 'involved'] 

 

 verb_phrases_tagged: ['is/VBZ currently/RB', 'raise/VB', 'involved/VBN'] 

 

None 

 

[['be', 'Kosovo Administration', 'in position'], ['raise', '', 'capacity', 'of c 

ivil servant'], ['involve', 'civil servant', 'in project']] 
 

> It passively supports and participates in the project activities. 

 

 
(NX It/PRP NX) (VX passively/RB supports/VBZ VX) and/CC (VX participates/VBZ VX) 

 in/IN (NX the/DT project/NN activities/NNS NX) ./. 

 

 

   SENTENCE #1 DIGEST: 

 

         adj_phrases: [] 

 

  adj_phrases_tagged: [] 

 

           modifiers: ['passively'] 

 

    modifiers_tagged: ['passively/RB'] 
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        noun_phrases: ['It', 'project activities'] 

 

 noun_phrases_tagged: ['It/PRP', 'project/NN activities/NNS'] 

 

parameterized_predicates: [[['support', ['perfect_tense']], ['It', []]], [['part 

icipate', ['perfect_tense']], ['', []], ['in project activity', ['prep=in', 'det 

erminer=the', 'plural']]]] 

 

        prep_phrases: ['in the project activities'] 

 

 prep_phrases_tagged: ['in/IN the/DT project/NN activities/NNS'] 

 

 verb_arg_structures: [['passively/RB supports/VBZ', 'It/PRP', []], ['participat 

es/VBZ', '', ['in/IN project/NN activities/NNS']]] 

 

verb_arg_structures_concise: ['("support" "It" )', '("participate" "" "in projec 

t activity")'] 

 

        verb_phrases: ['passively supports', 'participates'] 

 

 verb_phrases_tagged: ['passively/RB supports/VBZ', 'participates/VBZ'] 

 

None 

 

[['support', 'It'], ['participate', '', 'in project activity']] 

 
Σηα παξαπάλσ ζεκεηψλνληαη φιεο νη νλνκαηηθέο θαη ξεκαηηθέο εθθξάζεηο θαζψο θαη ηα modifiers πνπ 
θαηά θχξην ιφγν απνηεινχλ κέξνο ηνλ νλνκαηηθψλ εθθξάζεσλ. 
 
 

4. Οηηδήπνηε από ηα outputs(νλνκαηηθέο εθθξάζεηο, modifiers, ξεκαηηθέο εθθξάζεηο) 

ζεσξείηαη από ηνλ αλαγλώζηε πνπ εθαξκόδεη ηνλ αιγόξηζκν όηη επεξεάδεη ηε 

βαζκνινγία(ζεηηθά ή αξλεηηθά) πνπ έρεη πάξεη ην BCS ζεκεηώλεηαη σο score modifier. 

 
Τν Score Modifier είλαη ν ππξήλαο ηεο θάζε έθθξαζεο θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή 

ρξνηά απηήο. Σε πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ θαζέλα απφ απηά ζα αληηζηνηρηζηεί ζε έλα αξηζκεηηθφ 

ζπληειεζηή πνπ ζα πξνζδίδεη ηελ αλάινγε ζεηηθή ή αξλεηηθή βαξχηεηα. Score Modifier κπνξεί λα είλαη 

νπνηνδήπνηε θνκκάηη ηεο έθθξαζεο ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ αλαγλψζηε. 

Γηα ηελ εθθξάζεηο: 

-No support has been provided by the relevant national, sectoral and budgetary policies. 

Score Modifier: no support 

 

- There is still inadequate capacity to initiate, request and ensure that the project receives that support. 

Score Modifier: still inadequate 



77 

 

 

- No changes in policies were observed that affect the project in a positive way. 

Score Modifier: no changes 

 

-The Kosovo Administration is currently in no position to raise the capacity of the civil servants involved 

in the project. 

Score Modifier: in no position to 

 

- It passively supports and participates in the project activities. 

Score Modifier: passively 

5. Όια ηα outputs πεξλνύλ κέζα από ηε βάζε ηνπ WordNet κε ζθνπό ηελ επέθηαζε ηεο 

γλώζεο ησλ BCS κε (ζπλώλπκε ή παξεκθεξή)πιεξνθνξία πνπ έρεη ην WordNet θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο ηερληθνύο όξνπο πνπ αθνξνύλ ηε δηαδηθαζία. Δάλ ηα outputs είλαη 

κεγάιεο εθθξάζεηο ηόηε δηαρσξίδνληαη ζε κηθξόηεξεο πνπ νλνκάδνληαη δεπηεξεύνπζεο 

έλλνηεο. Οη δεπηεξεύνπζεο έλλνηεο είλαη ζπλήζσο απιά tokens.  

 

Γηα ηελ έθθξαζε:  

No support has been provided by the relevant national, sectoral and budgetary policies. 

Modifiers: no, relevant, national, sectoral, budgetary 

 
Ολνκαηηθέο εθθξάζεηο: support, relevant national, sectoral and budgetary policies 
 
Με ηε βνήζεηα ηνπ WordNet βξίζθνληαη ηα ζπλψλπκα ή παξεκθεξή ησλ παξαπάλσ νλνκαηηθώλ 
εθθξάζεσλ. Καλνληθά ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν είλαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή ζην WodNet ησλ 
εθθξάζεσλ κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαγξάθνληαη. Παξφια απηά ε ηειεπηαία έθθξαζε γηα παξάδεηγκα ιφγσ 
ηνπ κεγέζνπο ηεο ζα δηαζπαζηεί ζε κηθξφηεξεο. Ο ηξφπνο δηάζπαζεο δελ ζα είλαη ζε θακία πεξίπησζε 
απζαίξεηνο αιιά ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηα modifiers. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δνζεί θαη ε 
απαξαίηεηε έκθαζε ζε απηά. Τα απνηειέζκαηα παξεκθεξψλ ή ζπλψλπκσλ εθθξάζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηερληθά ζέκαηα είλαη ηα εμήο: 
 
support: aid, assistance, help 
 
relevant: applicable, relate 
 

national: general, federal, domestic 

 
sectoral: δελ ππάξρεη ζηε βάζε ηνπ WordNet 
 
budgetary: of or relating to a budget 
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policies: argumentation, logical argument, line of reasoning, plan of action 
  
θαη γηα ηε κνλαδηθή ξεκαηηθή έθθξαζε: 
 
has been provided: supply, give, render 
 
 
κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα ηελ έθθξαζε: 
 
There is still inadequate capacity to initiate, request and ensure that the project receives that support. 
 
Modifiers: still, inadequate 

Ολνκαηηθέο εθθξάζεηο: There, inadequate capacity, request, project, support 
 
Ρεκαηηθέο εθθξάζεηο: is, initiate, ensure, receives 
 
 
Δίλαη εκθαλέο φηη ην εξγαιείν MontyLingua έθαλε ιάζνο ζε απηή ηελ έθθξαζε θαζψο ην token request 

είλαη ξεκαηηθή έθθξαζε θαη φρη νλνκαηηθή. Παξαπάλσ παξνπζηάζηεθαλ νη εθθξάζεηο φπσο αθξηβψο 

ήηαλ ην output ηνπ εξγαιείνπ. Παξφια απηά θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ KomisNet o ζρεδηαζηήο κπνξεί λα 

επέκβεη θαη λα θάλεη νπνηαδήπνηε νθζαικνθαλή δηφξζσζε. Δλ ζπλερεία κε ηε βνήζεηα ηνπ WordNet : 

There: δελ έρεη θάπνην λφεκα ε εηζαγσγή ηνπ token απηνχ ζην WordNet γηαηί είλαη πνιχ γεληθφ(είλαη 

κέξνο ηεο StopWord ιίζηαο) 

inadequate: deficient, lacking, incapable, incompetent, unequal to 

capacity: capability, ability 

project: task, work, program, plan 

support: aid, assistance, help 

initiate: talk over, lead up, start 

request: quest, call for, ask 

ensure: guarantee, insure, assure, secure, check 

receives: get, acquire, obtain 

is: δελ έρεη θάπνην λφεκα ε εηζαγσγή ηνπ token απηνχ ζην WordNet γηαηί είλαη πνιχ γεληθφ(είλαη 

κέξνο ηεο StopWord ιίζηαο) 

Γηα ηελ έθθξαζε:  

No changes in policies were observed that affect the project in a positive way. 

Modifiers: positive 

Ολνκαηηθέο εθθξάζεηο: : changes, policies, that, project, positive way 

Ρεκαηηθέο εθθξάζεηο: were observed, affect 
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Δλ ζπλερεία κε ηε βνήζεηα ηνπ WordNet : 

changes: alteration, modification 

policies: argumentation, logical argument, line of reasoning, plan of action 

that: δελ έρεη θάπνην λφεκα ε εηζαγσγή ηνπ token απηνχ ζην WordNet γηαηί είλαη πνιχ γεληθφ(είλαη 

κέξνο ηεο StopWord ιίζηαο) 

project: task, work, program, plan 

positive: constructive, advantageous, confirming 

way: manner, mode, style 

were observed: detect, find, discover, notice 

affect: impact, bear upon, bear on, touch on, touch, modify 

 
Γηα ηελ έθθξαζε:  

The Kosovo Administration is currently in no position to raise the capacity of the civil servants involved 
in the project. 
 
Modifiers: currently, civil 

Ολνκαηηθέο εθθξάζεηο: Kosovo Administration, position, capacity, civil servants, project 
 
Ρεκαηηθέο εθθξάζεηο: is, raise, involved 
 

Δλ ζπλερεία κε ηε βνήζεηα ηνπ WordNet : 

currently: presently 

Kosovo: a Serbian province in southern Serbia and Montenegro populated predominantly by Albanians 

Administration: governance, governing body, establishment, brass, organization 

position: situation, condition, status 

capacity: capability, ability 

civil servants: a public official who is a member of the civil service 

project: task, work, program, plan 

is: δελ έρεη θάπνην λφεκα ε εηζαγσγή ηνπ token απηνχ ζην WordNet γηαηί είλαη πνιχ γεληθφ(είλαη 

κέξνο ηεο StopWord ιίζηαο) 

raise: increase 

involved: occupy 
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Γηα ηελ έθθξαζε:  

It passively supports and participates in the project activities. 

 

Modifiers: passively 

Ολνκαηηθέο εθθξάζεηο: It, project activities 
 
Ρεκαηηθέο εθθξάζεηο: supports, participates 

 

Δλ ζπλερεία κε ηε βνήζεηα ηνπ WordNet : 

It: δελ έρεη θάπνην λφεκα ε εηζαγσγή ηνπ token απηνχ ζην WordNet γηαηί είλαη πνιχ γεληθφ(είλαη κέξνο 

ηεο StopWord ιίζηαο) 

passively: in a passive manner 

project: task, work, program, plan 

activities: act, process 

supports: defend, fend for 

participates: act, enter, take part   
 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή δηθηχνπ νη παξαπάλσ εθθξάζεηο. Όζν δηαξθεί ν 

εκπινπηηζκφο ηεο βάζεο φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο ζα δεκηνπξγνχληαη φρη κφλν κεηαμχ 

εθθξάζεσλ, αιιά θαη κεηαμχ νιφθιεξσλ ελλνηψλ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ παξαθάησ δηθηχσλ έγηλε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ Cmap Tools(http://cmap.ihmc.us/): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://cmap.ihmc.us/
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Εικόνα 19Παράδειγμα ςτο KOMISNet 
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Εικόνα 20Παράδειγμα ςτο KOMISNet  
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Εικόνα 21Παράδειγμα ςτο KOMISNet 
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Εικόνα 22Παράδειγμα ςτο KOMISNet 
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Εικόνα 23Παράδειγμα ςτο KOMISNet 
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Εικόνα 24Παράδειγμα ςτο KOMISNet 
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Εικόνα 25Παράδειγμα ςτο KOMISNet 
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Εικόνα 26Παράδειγμα ςτο KOMISNet 
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3.4 Οργϊνωςη των δεδομϋνων ςε μύα βϊςη  

 
 
Μεηά θαη ηελ πιήξε παξνπζίαζε θαη ελφο παξαδείγκαηνο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αλαπηχρζεθε είλαη 
απαξαίηεην λα γίλεη ε νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηα BCS. Τα δεδνκέλα ζα 
δνκεζνχλ ζε κία βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Access. Η βάζε απηή ζα έρεη ηε δνκή πνπ 
παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα(Δηθφλα 28).  
 
Απνηειέηηαη απφ κία θύξηα βάζε πνπ κεζα ηεο εκπεξηέρνληαη  φιεο νη εθθξάζεηο θαη νη έλλνηεο πνπ ηηο 
απνηεινχλ θαζψο θαη ζπλψλπκα απηψλ. Με άιια ιφγηα ε βάζε «γεκίδεηαη» κε ηηο εθθξάζεηο, ηηο 
πξσηεχνπζεο έλλνηεο φπσο αθξηβψο πξνθχπηνπλ απφ ην MontyLingua, ηηο δεπηεξεχνπζεο εθθξάζεηο 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηάζπαζε ησλ πξνεγνπκέλσλ γηα λα γίλεη επθνιφηεξα ε επέθηαζε ηνπο κέζσ 
ηνπ WordNet, κε ηα Score Modifiers ησλ ελλνηψλ θαη θπζηθά κε ηα ζπλψλπκα εθφζνλ ππάξρνπλ φισλ 
ησλ πξνεγνπκέλσλ. Μία εηθφλα γηα ην πψο είλαη δνκεκέλε ε βάζε απηή παξνπζηάδεηαη 
παξαθάησ(Δηθφλα 29). 
 
Δπηπξφζζεηα ππάξρνπλ θαη πέληε βνεζεηηθέο βάζεηο. Η πξώηε(tblConceptType) πεξηέρεη κε ηε 
κνξθή θσδηθψλ ηνπο ηχπνπο ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ ζηελ θχξηα βάζε.Γήιαδή ζε 
θάζε ζηνηρέην ηεο θχξηαο βάζεο αληηζηνηρείδεηαη θαη έλαο θσδηθφο ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηθφλα: 
 

 
 

 
Εικόνα 27Η βάςη ConceptType 

 
 
Ο θσδηθφο 4 αλαθέξεηαη ζηελ έθθξαζε ηνπ BCS πνπ ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ αλαγλψζηε ελδέρεηαη 
λα επεξεάδεη ηε βαζκνινγία. Ο θσδηθφο 1 αλαθέξεηαη ζηηο πξσηεχνπζεο έλλνηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηνλ αιγφξηζκν πνπ εθαξκφδεη ην εξγαιέην MontyLingua, ελψ ν θσδηθφο 2 ζηηο δεπηεξεχνπζεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηε δηάζπαζε ησλ πξνεγνχκελσλ. Τέινο, κε θσδηθφ 3 ζεκεηψλνληαη νπνηνπδήπνηε 
ηχπνπ modifiers. Σηα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα modifiers βαζκνινγίαο.  
 
Η δεύηεξε θαη ηξίηε(tblRelPrimaryToConcept θαη tblRelSecondaryToPrimary) είλαη βάζεηο 
αληηζηνίρηζεο ησλ θπξίσλ ελλνηψλ κε ηηο εθθξάζεηο θαη ησλ δεπηεξεπνπζψλ ελλνηψλ κε ηηο θχξηεο 
αληηρηνηρα. Γειαδή είλαη απινί πίλαθεο αληηζηνίρηζεο αλαγλσξηζηηθψλ. 
 
Οη δχν ηειεπηαίεο βάζεηο-πίλαθεο(tblSynonymy θαη tblModToConcept) είλαη θαη απηέο βάζεηο 
αληηζηνίρηζεο. Η πξψηε αληηζηνηρίδεη φ.ηη ζπλψλπκν ππάξρεη κέζα ζηελ θχξηα βάζε ηνπ δηθηχνπ θαη ε 
δεχηεξε αληηζηνηρίδεη ηα modifiers βαζκνινγίαο κε ηηο εθθξάζεηο πνπ ηνπο πξνζδίδεη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ 
ραξαθηήξα. 
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Εικόνα 28Σο KOMISNet  
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Εικόνα 29Η κφρια βάςη του KOMISNet 

 

 

3.5 Συμπερϊςματα 

 
 
Ο ηνκέαο ηεο εμαγσγήο γλψζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο είλαη δχν ηνκείο πνπ 
γλσξίδνπλ ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηειεπηαία. Η ζεκαζία ηνπο γίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξε ιφγσ ηεο φιν θαη 
πεξηζζφηεξεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο ζε θάζε ηνκέα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Με ηε βνήζεηα ησλ 
κεζφδσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θαηξνπο ε δηαζέζηκε πιεξνθξία γίλεηαη πεξηζζφηεξν πξνζηηή 
θαη πξνζβάζηκε απφ ηνλ άλζξσπν.  
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Η εμφξπμε θεηκέλνπ είλαη έλαο εξεπλεηηθφο θιάδνο, ν νπνίνο επηδηψθεη λα πξνζπειάζεη ην πξφβιεκα 
ηεο απφθηεζεο γλψζεο απφ πνιχ κεγαιχηεξν φγθν ηεο αζαθνχο δνκεκέλεο κνξθήο ηνπ ειεχζεξνπ 
θεηκέλνπ, απφ φζν ζα ήηαλ δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλαλ αλαγλψζηε ζε κηθξφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα (Νηάλνο, 2010). Οη κεζνδνινγίεο εμφξπμεο θεηκέλνπ δαλείδνληαη ηερληθέο απφ ηελ εμφξπμε 
δεδνκέλσλ, ηελ κεραληθή κάζεζε, ηελ επεμεξγαζία θπζηθήο γιψζζαο, ηελ εμφξπμε θαη ηελ δηαρείξηζε 
γλψζεο. Δπνκέλσο, ε εμφξπμε θεηκέλνπ «αλαθέξεηαη ζηελ επέθηαζε ηεο πην παξαδνζηαθήο 
πξνζέγγηζεο ηεο Δμφξπμεο Γεδνκέλσλ (Data Mining) πξνο ρξήζε κε αδφκεηα δεδνκέλα ειεχζεξνπ 
θεηκέλνπ θαη αζρνιείηαη κε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε εμαγσγή πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη 
απνθιεηζηηθά ζε ζχλνια θεηκέλσλ.» (Rajman & Besancon, 1998).  
 
Η θπζηθή γιψζζα θαη ε θαηαγξαθή απηήο κε ηε κνξθή ειεχζεξνπ θεηκέλνπ είλαη νπζηαζηηθά 

δεκηνπξγήκαηα ηεο αλζξψπηλεο δηαλφεζεο ησλ νπνίσλ ε δνκή θαζνξίδεηαη κε αζαθείο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαλφλεο θαη πξννξίδεηαη γηα θαηαλφεζε κφλν απφ αλζξψπνπο. 

Δπηπξφζζεηα,  ηα δεδνκέλα ηα νπνία πεξηέρνληαη ζε απηά έρνπλ πνηνηηθή θαη πεξηγξαθηθή ζεκαζία, 

εξρφκελα έηζη ζε αληίζεζε κε ηελ ακηγψο πνζνηηθή θαηαγξαθή ηνπο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ (Νηάλνο, 

2010). 

Παξφια απηά ε αλάπηπμε πνπ έρεη γλσξίζεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ν ηνκέαο ηεο επεμεξγαζίαο θπζηθήο 

γιψζζαο έθαλε δπλαηή σο έλα βαζκφ ηελ απνζπλαξκνιφγεζε θαη αλάιπζε θπζηθήο γιψζζαο. Η 

δηαδηθαζία απηή είλαη πην πεξίπινθε απφ ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία ηεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη 

παξαγσγήο θπζηθήο γιψζζαο, ιφγσ ηεο εκθάληζεο αγλψζησλ θαη απξφζκελσλ ηδηνηήησλ ησλ 

ειεχζεξσλ θεηκέλσλ θαη ηεο αλάγθεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηάιιειεο ζπληαθηηθήο θαη ζεκαζηνινγηθήο 

δνκήο  πνπ ηα πεξηγξάθεη, παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη πξνθαζνξηζκέλνη φηαλ ζθνπφο είλαη ε εμαγσγή 

θπζηθήο γιψζζαο (Νηάλνο, 2010). 

Η πιήξεο θαηαλφεζε ηεο θπζηθήο γιψζζαο δελ έρεη ζε θακία πεξίπησζε επηηεπρζεί θαη κάιηζηα ην 

φιν εγρείξεκα βξίζθεηαη ζε πνιχ αξρηθφ ζηάδην. Δληνχηνηο, ην βάζνο ηεο θαηαλφεζεο ζην νπνίν 

ζηνρεχεη θάζε ζχζηεκα, φπσο θαη ην είδνο ηεο γλψζεο πνπ επηδηψθεηαη λα εμνξπρηεί, θαζνξίδνπλ ηελ 

πεξηπινθφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα εθαξκνζηεί, ην εχξνο ησλ θεηκέλσλ εηζφδνπ πνπ κπνξεί λα 

δερηεί θαη ελ ηέιεη ηελ πεξηπινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθχπηεη. Σηνλ απινχζηεξν βαζκφ ηνπο, 

εθαξκνγέο νη νπνίεο δέρνληαη απιέο εληνιέο πνπ κνηάδνπλ κε θπζηθή γιψζζα είλαη αξθεηά εχθνιν λα 

αλαπηπρζνχλ, κπνξνχλ φκσο λα ηθαλνπνηήζνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απαηηήζεσλ. Δθαξκνγέο, απφ 

ηελ άιιε, νη νπνίεο επηδηψθνπλ λα θαηαιάβνπλ ην πεξηερφκελν ελφο θεηκέλνπ, φπσο έλα 

δεκνζηνγξαθηθφ άξζξν, πέξα απφ ηνλ απιφ εληνπηζκφ ιέμεσλ θιεηδηά θαη ηα νπνία θξίλνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα έλαλ ρξήζηε, απαηηνχλ αξθεηά κεγαιχηεξε πεξηπινθφηεηα (Chakrabarti, 2002). 

Δμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε θεηκέλνπ, είλαη 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία κνληέισλ Δμόξπμεο Δλλνηώλ (Concept Mining). Δπίζεο, ιακβάλνληαο 

σο δεδνκέλν φηη νη κεζνδνινγίεο απηέο έρνπλ σο ζθνπφ λα ππνθαηαζηήζνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ 

αλζξψπηλε δηαλφεζε κε ζθνπφ ηελ απηνκαηνπνίεζή ηεο κέζσ πεξάζκαηνο γλψζεσλ αλζξψπηλεο 

ινγηθήο θαη ζθέςεο, ε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ εξγαζία δελ κπνξνχζε παξά λα είλαη εκη-

απηόκαηε.  

 
Οη εθθξάζεηο επηιέρζεζαλ ινηπφλ απφ ηνλ αλαγλψζηε ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ γηα ην αλ 
επεξεάδνπλ ή φρη ηε βαζκνινγία ησλ αλαθνξψλ. To «πξνζσπηθφ» ζηνηρείν πνπ εκπεξηέρεηαη ζε απηφ 
κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί αλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί 
αλαγλψζηεο θαη αθφκα πεξηζζφηεξεο ηερληθέο αλαθνξέο. 
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Η γισζζηθή επεμεξγαζία ηνπο έγηλε κέζσ ελφο ηππνπνηεκέλνπ αιγνξίζκνπ. Σην θηιηξάξηζκά ηνπο 
φπσο θαη ζηελ επέθηαζή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη νη νπνίνη πξνέθπςαλ θαη πάιη απφ 
δεδνκέλα ηεο αλζξψπηλεο δηαλφεζεο(Stop Word ιίζηα, βάζε WordNet).  
 
Ο ηειηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ γλψζεο θαηά αλαινγία κε ην 
WordNet. Τν δίθηπν απηφ «ρηίζηεθε» κεζνδηθά εκπινπηηζκέλν κφλν κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε 
ζέκαηα ηερληθήο θχζεσο θαζψο πξνέθπςε κέζα απφ ηερληθέο αλαθνξέο. Η επέθηαζή ηνπ κε ηε βνήζεηα 
ηνπ WordNet δελ αιινίσζε ζε θακία πεξίπησζε ην ραξαθηήξα ηνπ θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν 
παξεκθεξείο εθθξάζεηο θαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη απφιπηα κε ηερληθά ζέκαηα. Δπηπξφζζεηα κε ην 
δίθηπν, έγηλε θαη θάηη εμίζνπ ζεκαληηθφ:ν πξνζδηνξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ βαζκνινγίαο. Οη κεηαβιεηέο 
απηέο είλαη πνπ έρνπλ ηε βαζηθή «επζχλε» γηα ην αλ κία έθθξαζε έρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή ρξνηά.   
 
Ο αιγφξηζκνο πνπ αλαπηχρζεθε είλαη επέιηθηνο θαη απιφο θαη κπνξεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο. Παξφια απηά είλαη απαξαίηεηνο ν ζπλερήο εκπινπηηζκφο ηεο βάζεο κε 
δνδεκέλα αλαθνξψλ κε ηειηθφ ζηφρν λα εκθπηεπηεί ζε απηή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε ηερληθή 
γλψζε. Τν φιν απηφ εγρείξεκα απνηειεί κέξνο έλνο γεληθφηεξνπ project. 
 

3.6 Μελλοντικϋσ Επεκτϊςεισ και Βόματα 

 

Η Δηήζηα Αλαθνξά ηνπ ROM ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα θαη επηηεχγκαηα ηνπ θάζε ζπκβνιαίνπ 

επηηήξεζεο έξγσλ. Σηελ αλαθνξά απηή, παξνπζηάδνληαη (Νηάλνο, 2010):  

 Τα επηηεχγκαηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 Τν εχξνο ηεο θάιπςεο ησλ έξγσλ 

 Η αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο βαζκνινγίεο θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ. 

 Τα Γηδάγκαηα 

 Σρέδηα γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ROM θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί 

ν θνξέο πνπ έρεη αλαιάβεη ην ζπκβφιαην. 

Τα Γηδάγκαηα απνηεινχλ ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ηεο αλαθνξάο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δε 

ιεηηνπξγνχλ απνινγηζηηθά ζηα έξγα ζηα νπνία αλαθέξνληαη, αιιά πξνιεπηηθά, θαζψο απφ απηά 

πξνθχπηνπλ νη ζπζηάζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη ε Κνκηζηφλ θαη νη θνξείο ησλ έξγσλ λα δψζνπλ ηε 

κεγαιχηεξε έκθαζε, είηε γηα ηα ήδε ππάξρνληα έξγα, είηε γηα ηα λέα έξγα ηεο επφκελεο ρξνληάο. Η 

δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο πξνθχπηνπλ απηά ηα επξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αλαθνξψλ, δίλνληαο έκθαζε ζε απηέο κε πνιχ πςειέο θαη πνιχ ρακειέο βαζκνινγίεο. 

Οη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ απφιπηε επηηπρία, ή ηελ απφιπηε απνηπρία ελφο έξγνπ 

είλαη θαη απηνί πνπ ελδερνκέλσο ζε κηθξφηεξν βαζκφ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα ή ζεηηθέο 

ελδείμεηο ηα ππφινηπα έξγα. Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζπιιέγνληαη απφ ηηο απαληήζεηο 

ζηηο επηκέξνπο απαληήζεηο ζε θάζε έλα απφ ηα θχξηα ζέκαηα ζηα BCS, ζηα δηδάγκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ ζηηο ίδηεο αλαθνξέο, ελψ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θαη έπεηηα απφ 

αλάιπζε ησλ MR, ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνπηηθά επξήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο (Νηάλνο, 

2010). 

Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηδαγκάησλ ζηελ Δηήζηα Αλαθνξά, ζπιιέγνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε θαιή απφδνζε θαη αληίζηνηρα απηνί πνπ νδεγνχλ ζε θαθή απφ φιεο ηηο 

αλαθνξέο κε έλαλ αδφκεην θαη ππνθεηκεληθφ ηξφπν, θαζψο δελ ππάξρεη θάπνην ζχζηεκα 

ηππνπνηεκέλεο θαηαγξαθήο θαη θαηακέηξεζήο ηνπο. Αληηζέησο, νη παξάγνληεο απηνί πξνθχπηνπλ απφ 
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ηελ εκπεηξία ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ πάλσ ζηα έξγα ηα νπνία αμηνιφγεζαλ κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο, 

ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο ψζηε λα απνθιεηζζεί ε ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπο απφ ηελ δηαδηθαζία, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα δηδάγκαηα απηά ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο (Νηάλνο, 2010). 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε ζπλνιηθή εκπεηξία ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ είλαη πνιχηηκν 

εξγαιείν ζηε ζχληαμε ησλ Γηδαγκάησλ, ε νπνία δε κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί κε θαλέλα ζχζηεκα. 

Αληηζέησο, ε εθπαίδεπζε ελφο ζπζηήκαηνο, ψζηε λα ελζσκαηψλεη κέξνο απηήο ηεο εκπεηξίαο, κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ σο ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηζθφπεζε ζπλφισλ 

αμηνινγήζεσλ έξγσλ ζε πνιχ ιηγφηεξν ρξφλν απφ φζν ρξεηάδεηαη κέρξη ζήκεξα (Νηάλνο, 2010). 

Η θαηαγξαθή, φκσο, ησλ δηδαγκάησλ, εάλ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ 

ζπληάθηε ηεο αλαθνξάο, ελδέρεηαη λα κελ ιακβάλεη επαξθψο ππφςε ηελ κεηαβιεηφηεηα ζηνλ ρξφλν 

ησλ πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλα ρξνλίδνλ πξφβιεκα 

αξρίζεη λα εμαιείθεηαη θαη λα αληηθαζίζηαηαη απφ θάπνην άιιν εμίζνπ ζεκαληηθφ ζε έλα ζχλνιν 

έξγσλ, ηα αλαθιαζηηθά ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ λένπ δεηήκαηνο ζα θαζπζηεξήζνπλ λα αλαγλσξίζνπλ ην 

βαζκφ θξηζηκφηεηαο ηνπ. Αληίζηνηρα, εάλ κία λέα κεζνδνινγία πινπνίεζεο κε πνιχ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη ζε έλα κηθξφ ζχλνιν έξγσλ θαη δελ απνηειεί ηε θνηλή πξαθηηθή, 

ζηελ αλαθνξά ελδέρεηαη λα κελ ηεο δνζεί ε θαηάιιειε έκθαζε. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην ζχλνιν 

ησλ Γηδαγκάησλ ζηηο αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζε ζχλνια έξγσλ κπνξεί λα είλαη αλαθξηβέο, εθφζνλ 

ζπληάζζνληαη κε ππνθεηκεληθφ ηξφπν, είλαη νη αθφινπζνη (Νηάλνο, 2010): 

 Έκθαζε ζε θξηηήξηα, ηα νπνία ελδέρεηαη λα εθιακβάλνληαη λα δηαθνξεηηθή βαξχηεηα κεηαμχ 

ηνπ ζπληάθηε ηεο αλαθνξάο θαη άιισλ πξαγκαηνγλσκφλσλ. 

 Αδπλακία ζπιινγήο θαη θαηαγξαθήο ηνπ ζπλφινπ ησλ θξηηεξίσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ζρεκαηίζνπλ θάζε Γίδαγκα, ιφγσ πηέζεσλ ρξφλνπ. 

 Δμαηηίαο ηεο επηινγήο ησλ έξγσλ κε πνιχ πςειέο θαη πνιχ ρακειέο βαζκνινγίεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ Γηδαγκάησλ, γηα ιφγνπο επθνιίαο, ελδέρεηαη λα παξαιείπνληαη 

θξηηήξηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη πην ζπρλά ζε έξγα κε κέηξηα βαζκνινγία. 

 Γπζθνιία ζηελ παξαηήξεζε αιιαγψλ ζηα Γηδάγκαηα πνπ πξνθχπηνπλ αλά έηνο, γεσγξαθηθή 

ή ζεκαηηθή θαηάηκεζε, εθφζνλ δελ ππάξρεη ηππνπνηεκέλνο ηξφπνο θαηαγξαθήο θαη 

θαηακέηξεζεο  ησλ παξαγφλησλ πνπ ηα επεξεάδνπλ. 

 Με θαηαγεγξακκέλε κεζνδνινγία δεηγκαηνιεςίαο αλαθνξψλ πξνο ζπκπεξίιεςε γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ησλ Γηδαγκάησλ. 

 Η πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ ζπληάθηε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο έξγσλ, αθφκα θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα έξγα απηά θαζαπηά, κπνξεί λα νδεγήζεη ζην λα δνζεί έκθαζε ζε παξάγνληεο 

πνπ αθνξνχλ ζε απηά, ππνζπλείδεηα ππνβαζκίδνληαο ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο άιισλ 

παξαγφλησλ ζε άιια έξγα. 

 Σηήξημε ηεο Δηήζηαο Αλαθνξάο ζηα επξήκαηα απηήο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, εμαηηίαο ηεο 

αλακελφκελεο νκνηφηεηάο ηνπο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ππνβάζκηζε αλεξρφκελσλ θαιψλ 

θαη θαθψλ πξαθηηθψλ θαη ζηελ δηαηήξεζε σο ζεκαληηθψλ πξαθηηθψλ πνπ αξρίδνπλ λα 

εθιείπνπλ. 

Τν ζχλνιν ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνβιεκάησλ θαιεί ην ζχζηεκα ROM λα αλαζεσξήζεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζπλζέηεη ηα απνινγηζηηθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζηηο Δηήζηεο Αλαθνξέο. Δλψ ε πνζνηηθή 

θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ αμηνινγήζεσλ ζηεξίδεηαη ζε θαιά θαηαγεγξακκέλεο ζηαηηζηηθέο 

κεζφδνπο, ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ θεηκεληθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε αδφκεην ηξφπν 

(Νηάλνο, 2010). 
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Τα θείκελα πνπ γξάθνληαη σο αηηηνινγήζεηο ησλ βαζκνινγηψλ ζε θάζε θχξην ζέκα ησλ BCS, ελδέρεηαη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο θνξείο πνπ εθηεινχλ ηα έξγα γηα ηα νπνία έρεη ζπληαρζεί ε θάζε 

αλαθνξά, αιιά ε απνξξένπζα γλψζε απφ απηά, ζα πξέπεη λα ιεθζεί επαξθψο ππφςε γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη θαζνδήγεζεο θαη ησλ έξγσλ, αιιά θαη ησλ 

πξαγκαηνγλσκφλσλ (Νηάλνο, 2010).  

Λακβάλνληαο ππφςε απηέο ηηο ειιείςεηο, πξνηείλεηαη κία κεζνδνινγία θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο  ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο αλαιπηηθέο απαληήζεηο ησλ αλαθνξψλ BCS, κε ηειηθφ 

ζηφρν ηελ εμεχξεζε ησλ θπξίσλ Γηδαγκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηνδήπνηε ζχλνιν αλαθνξψλ 

επηιεγεί (Νηάλνο, 2010). 

 

3.6.1 Επόμενα ςτϊδια 

 

Τν KOMISnet απνηειεί κέξνο ελφο Σρεζηαθνχ Μνληέινπ Γλψζεο, ην νπνίν δχλαηαη λα θαηαγξάςεη ην 

ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ βάζε ησλ νπνίσλ ζρεκαηίδεηαη ε ηαμηλνκεκέλε βάζε ζεκαληηθφηεηαο ιίζηα ησλ 

ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ Γηδαγκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Δηήζηεο Αλαθνξέο ηνπ ROM. Τν κνληέιν 

επηδηψθεη λα ζπιιέμεη απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα βάζε δεδνκέλσλ ησλ έξγσλ θαη αμηνινγήζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο KOMIS (Knowledge Optimisation Meta-Information System) ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζην 

Δξγαζηήξην Σπζηεκάησλ Απνθάζεσλ & Γηνίθεζεο ηνπ ΔΜΠ, έλα επαξθέο ζχλνιν αλαθνξψλ BCS γηα 

ηελ εμαγσγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ (Νηάλνο, 2010). 

Έλα επφκελν ζηάδην αλάπηπμεο είλαη ν νξηζκφο πξνζήκνπ ησλ ελλνηψλ σο πξνο ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή 

ζεκαζία ηνπο ζηε βαζκνινγία, φπνπ νη έλλνηεο κε ζεηηθή επηξξνή ζην βαζκφ είλαη ζεηηθέο, ελψ νη 

ππφινηπεο αξλεηηθέο. Σε απηφ ην ραξαθηεξηζκφ θπζηθά ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε 

κεηαβιεηή βαζκνινγίαο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε θάζε έθθξαζε (Νηάλνο, 2010).  

Σχκθσλα κε ην Φ. Νηάλν ζα αθνινπζήζεη ν ζρεκαηηζκφο Θεζαπξνχ Γηδαγκάησλ, απφ δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο θαη εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο Πξαγκαηνγλψκνλεο θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Δλλνηψλ ππφ 

ην Γίδαγκα ζην νπνίν αλαθέξνληαη κε ζρέζε πνιιά-πξνο-πνιιά, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο. 

Δπφκελν ζηάδην γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Σρεζηαθνχ Μνληέινπ Γλψζεο ζα είλαη ε δεκηνπξγία 

ζπζηήκαηνο εμηζψζεσλ ηεο κνξθήο                                , φπνπ    ην 

πξφζεκν ηεο έλλνηαο    (κε ηηκέο 0 αλ δελ εκθαλίδεηαη ζην θείκελν θαη 1 αλ εκθαλίδεηαη),    ε 

αξηζκεηηθή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο φπσο παξνπζηάδεηαη ζην θείκελν,   ην βάξνο ηεο κεηαβιεηήο,    ν 

αξηζκφο ησλ ελλνηψλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί γηα ηελ εξψηεζε θαη    ν βαζκφο πνπ έρεη δνζεί ζε κία 

εξψηεζε. Η θάζε εμίζσζε αλαπαξηζηά ηελ απάληεζε ηεο ίδηαο εξψηεζεο, ελψ ην ζχζηεκα εμηζψζεσλ 

ην ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ πνπ δηεξεπλνχληαη. 

Τέινο, είλαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο ησλ βαξψλ (ζχλνιν w) πηζαλψο κε ηε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο 

Simos (Simos, 1990) ή θάπνηα κεζνδνινγία φπσο ν Imperialist Competitive Algorithm (ICA) Δμειηθηηθφο 

αιγφξηζκφο βειηηζηνπνίεζεο (Atashpaz Gargarη & Lucas, 2007). 

Η φιε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε θαιχηεξν ηξφπν ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα(Δηθφλα 27). 
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Καηά ην δεχηεξν κέξνο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Σρεζηαθφ Μνληέιν 

Γλψζεο ην νπνίν έρεη ζρεκαηηζηεί, κε ζθνπφ ηελ ρξήζε ηνπ γηα ηελ εμαγσγή ησλ Γηδαγκάησλ απφ 

κεγάια ζχλνια αλαθνξψλ θαηά βνχιεζε. Σε απηή ηε θάζε, ε επηινγή ησλ BCS πξνο δηεξεχλεζε 

έγθεηηαη ζηνλ ρξήζηε θαη νπνηνδήπνηε ζχλνιν αλαθνξψλ πάλσ απφ έλα αξηζκεηηθφ φξην ζα πξέπεη λα 

είλαη ηθαλφ γηα λα παξάγεη ηελ ηαμηλνκεκέλε θαηά ζεκαληηθφηεηα ιίζηα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεηηθψλ 

θαη αξλεηηθψλ δηδαγκάησλ. Ψο πιαηθφξκα ιεηηνπξγίαο ζα αμηνπνηεζεί ην ζχζηεκα KOMIS, ην νπνίν 

δηαηεξεί εθηελή βάζε δεδνκέλσλ αλαθνξψλ, ε νπνία εκπινπηίδεηαη ζπλερψο (Νηάλνο, 2010). 
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