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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ

Καηά θύξην ιόγν, νθείισ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα
θαζεγεηή κνπ θ. Αξηζηείδε Λύθα, γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε δίλνληάο κνπ
ηελ δπλαηόηεηα λα εθπνλήζσ ηελ δηαηξηβή κνπ ζην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό
ηνκέα. Σνλ επραξηζηώ επίζεο γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζή ηνπ, θαζώο
επίζεο θαη γηα ηηο γλώζεηο θαη ζπκβνπιέο πνπ κνπ παξείρε θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο
κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο.
Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα όια όζα έρεη θάλεη
γηα εκέλα θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ εζηθή ππνζηήξημε, ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ
θαηαλόεζή ηνπο.
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Πίλαθαο 5.4.1 BBC dataset: Μέζνη όξνη ηεο απόδνζεο (F1) ησλ αιγνξίζκσλ
Dip-Tsf θαη SegmentDip γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ p_th, w, γηα 100
δηαθνξεηηθά datasets, κε ηπραίν αξηζκό θαηεγνξηώλ λα ζπλζέηνπλ
ην text stream θάζε θνξά.
Πίλαθαο 5.4.2 TDT2 corpus: Μέζνη όξνη ηεο απόδνζεο (F1) ησλ αιγνξίζκσλ
Dip-Tsf θαη SegmentDip γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ p_th, w, γηα 100
δηαθνξεηηθά datasets, κε ηπραίν αξηζκό θαηεγνξηώλ λα ζπλζέηνπλ
ην text stream θάζε θνξά.
Πίλαθαο 5.4.3 BBC dataset: Μέζνη όξνη ηεο απόδνζεο (F1) ησλ αιγνξίζκσλ
Dip-Tsf θαη SegmentDip γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ p_th, w, γηα 100
δηαθνξεηηθά datasets, κε 6 επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο λα ζπλζέηνπλ
ην text stream θάζε θνξά.
Πίλαθαο 5.4.4 TDT2 corpus: Μέζνη όξνη ηεο απόδνζεο (F1) ησλ αιγνξίζκσλ
Dip-Tsf θαη SegmentDip γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ p_th, w, γηα 100
δηαθνξεηηθά datasets, κε 6 επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο λα ζπλζέηνπλ
ην text stream θάζε θνξά.
Πίλαθαο 5.4.5 BBC dataset: Μέζνη όξνη ηεο απόδνζεο (F1) ησλ αιγνξίζκσλ
Dip-Tsf θαη SegmentDip γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ p_th, w, γηα 100
δηαθνξεηηθά datasets, κε 9 επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο λα ζπλζέηνπλ
ην text stream θάζε θνξά.
Πίλαθαο 5.4.6 ΣDT2 corpus: Μέζνη όξνη ηεο απόδνζεο (F1) ησλ αιγνξίζκσλ
Dip-Tsf θαη SegmentDip γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ p_th, w, γηα 100
δηαθνξεηηθά datasets, κε 9 επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο λα ζπλζέηνπλ
ην text stream θάζε θνξά.
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ηελ παξνύζα δηαηξηβή εμεηάδεηαη ην πξόβιεκα ηεο θαηάηκεζεο ζε ξνέο θεηκέλσλ.
ηόρνο ησλ κεζόδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ θαηάηκεζε ζε ξνέο θεηκέλσλ, είλαη ν
δηαρσξηζκόο ησλ θεηκέλσλ ζε ηκήκαηα, θαζέλα από ηα νπνία απνηειεί κηα μερσξηζηή
ζεκαηηθή ελόηεηα. Μηα πξνζέγγηζε γηα ηελ αλαγλώξηζε ζεκείσλ αιιαγήο ζέκαηνο
είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ιεμηθνινγηθή αλάιπζε, βαζηζκέλε ζηελ βαξύηεηα όξσλ
πξνθεηκέλνπ λα ρσξηζηνύλ ηα θείκελα ζε ελλνηνινγηθέο νκάδεο όπσο ζα έθξηλε έλαο
αλαγλώζηεο ησλ θεηκέλσλ.
Έλα βαζηθό δήηεκα θαηά ηελ θαηάηκεζε θεηκέλσλ ζε ελλνηνινγηθέο νκάδεο,
ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νξίσλ, ν νπνίνο δελ είλαη γλσζηόο εθ
ησλ πξνηέξσλ. Απηό αθξηβώο ην πξόβιεκα απνηειεί θαη ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.
ηελ εξγαζία απηή θαηαξρήλ, παξνπζηάδνληαη δύν αιγόξηζκνη νη Σexttiling
θαη Tsf, νη νπνίνη εθαξκόδνληαη γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ ζεκείσλ αιιαγήο ζέκαηνο από
έλα ζύλνιν θεηκέλσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ. Ο αιγόξηζκνο Tsf κάιηζηα,
παξνπζηάδεη πνιύ θαιά απνηειέζκαηα όηαλ ν ζσζηόο αξηζκόο ησλ νξίσλ δίλεηαη από
ηνλ ρξήζηε. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλαο αιγόξηζκνο ν SegmentDip, o νπνίνο
πξνηείλεη έλα θξηηήξην γηα ηνλ ζηαηηζηηθό έιεγρν ηεο κνλνηξνπηθόηεηαο ελόο
ζπλόινπ δεδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηεί ηε κεζνδνινγία απηή γηα ηελ θαηάηκεζε
θεηκέλσλ. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ππνδεηθλύεη κε απηόκαην ηξόπν ηνλ αξηζκό ησλ

viii
νξίσλ κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ. Σέινο πεξηγξάθεηαη ε πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία απηήο
ηεο εξγαζίαο, ν αιγόξηζκνο Dip – Tsf, ν νπνίνο ζπλδηάδεη ην πιενλέθηεκα ηνπ
αιγνξίζκνπ SegmentDip γηα ηελ απηόκαηε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νξίσλ κε ηα
πνιύ θαιά απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ Tsf όηαλ είλαη γλσζηόο ν αξηζκόο ησλ
νξίσλ.
Πεηξακαηηθά, ε απόδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ Dip – Tsf παξνπζηάδεη πνιύ θαιά
απνηειέζκαηα ζεκεηώλνληαο πςειά πνζνζηά επηηπρίαο ζηελ αλίρλεπζε ησλ νξίσλ
κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ κηαο ξνήο θεηκέλσλ, ρσξίο λα απαηηεί ηνλ πξνθαζνξηζκό ηνπ
αξηζκνύ ησλ νξίσλ.
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This thesis studies the problem of segmentation in text streams. The aim of
segmentation in text streams is to split a stream into segments, each of which
constitutes a different topic. An approach for identifying topic shifts is the one that
uses lexical cohesion based on term weighting so as texts are divided into subtopic
units in a similar way as human‟s judge.

A key issue in subdividing text streams into segments is related to the
estimation of the number of boundaries, which is usually unknown beforehand. This
important problem is the object of our study in this thesis.

Initially, in this thesis two algorithms are studied and implemented, namely
the TextTiling and Tsf algorithms. Σhose are used for the detection of topic shifts in a
text stream of different categories. In particular, the Tsf algorithm shows good
performance when the correct number of boundaries is given by the user. Next, the
SegmentDip algorithm is presented, which proposes the use of a criterion for
statistical testing the unimodality of a dataset, and uses this methodology for text
segmentation. This particular method automatically estimates the number of
boundaries between segments of a text stream. Finally, the Dip – Tsf algorithm which
is the proposed methodology of this thesis, is described. This algorithm combines the
advantage of SegmentDip algorithm for the automatic estimation of the number of

x

boundaries with the very good results of Tsf algorithm when the number of
boundaries is known.
In the experimental evaluation, Dip – Tsf shows very good performance
achieving high success rates in identifying boundaries between segments in a text
stream, without requiring the apriori specification of the number of text segments.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ

1.1. Γεληθά
1.2. Οξγάλσζε ηεο δηαηξηβήο

1.1. Γενικά
Η ζπλερήο αλάγθε γηα αθξηβέζηεξε αλάθηεζε θαη εμόξπμε πιεξνθνξίαο από έλα
ζύλνιν θεηκέλσλ, νδήγεζε ζηελ εύξεζε θαη αλάπηπμε κεζόδσλ, πνπ πξνζεγγίδνπλ κε
κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνλ βαζκό ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ θεηκέλσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, νη ελ ιόγσ κέζνδνη, αμηνπνηώληαο ηελ ζπζρέηηζε ησλ όξσλ-ελλνηώλ
πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε θείκελν, πιεζηάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν αλζξώπηλνο
λνπο πξαγκαηνπνηεί απηή ηε ζπζρέηηζε. Η εθαξκνγή ηέηνηαο θύζεο κεζόδσλ,
εληνπίδεηαη ζε πνιιά πεδία αλάιπζεο θεηκέλσλ, όπσο είλαη απηό ηεο αλάθηεζεο
πιεξνθνξίαο θαη ηεο εμαγσγήο πεξίιεςεο.
Έηζη ινηπόλ, γηα ηελ αλάπηπμε κεζόδσλ, πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πεξαηηέξσ
αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη ζηνλ δηαρσξηζκό θεηκέλσλ κε βάζε ην πεξηερόκελό ηνπο,
ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζην αληηθείκελν ηεο
Καηάηκεζεο Κεηκέλνπ (“Text Segmentation”). Με ηνλ όξν Καηάηκεζε ελόο
θεηκέλνπ, ελλννύκε ηνλ ρσξηζκό απηνύ ζε νκνηνγελή ηκήκαηα, θαζέλα από ηα νπνία
αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ελώ ζπλερόκελα ηκήκαηα αληηζηνηρνύλ ζε
δηαθνξεηηθά ζέκαηα. Μηα πνιύ γλσζηή πξνζέγγηζε είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί
ιεμηινγηθή αλάιπζε, βαζηζκέλε ζηελ βαξύηεηα όξσλ πξνθεηκέλνπ λα ρσξηζηνύλ ηα
έγγξαθα ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο, όπσο ζα έθξηλε έλαο αλαγλώζηεο ησλ θεηκέλσλ.
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Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαηάηκεζεο θεηκέλσλ, απαηηείηαη ζπλδπαζκόο
ηερληθώλ εύξεζεο ηεο νκνηόηεηαο κεηαμύ ησλ θεηκέλσλ θαη θαζνξηζκνύ ησλ νξίσλ
κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ. Σέινο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
θαηάηκεζεο, απαηηνύληαη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ κεζόδσλ
θαηάηκεζεο, εθόζνλ θπζηθά είλαη γλσζηέο εμαξρήο νη ζέζεηο ησλ νξίσλ κεηαμύ ησλ
δηαθόξσλ ηκεκάησλ.
Η

δπζθνιία ζην πεδίν ηεο θαηάηκεζεο θεηκέλνπ έγθεηηαη θπξίσο ζηα

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ πνπ πξόθεηηαη λα δηαρσξηζηνύλ, (π.ρ επηζηεκνληθά
θείκελα, εηδεζενγξαθηθά λέα, θ.η.ι) θαζώο επίζεο θαη από ην δηαρσξηζκό πνπ
επηζπκνύκε (ελλνηνινγηθέο νκάδεο - topics, παξάγξαθνη, πξνηάζεηο, θ.η.ι).
Καηά ην ζηάδην αλάιπζεο ηεο απόδνζεο δηαθόξσλ κεζόδσλ θαηάηκεζεο
θεηκέλσλ κε βάζε ην πεξηερόκελν, εληνπίδνληαη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ αλαγλώξηζε
ησλ αιεζηλώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ θεηκέλσλ θάζε ηκήκαηνο θαη κεηαμύ ησλ
ηκεκάησλ, ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο θπζηθήο ζπλεθηηθόηεηαο θαη ζπλνρήο ζε
επίπεδν πεξηερνκέλνπ. Σέηνηεο δπζθνιίεο

είλαη γηα παξάδεηγκα: δεκηνπξγία

ηκεκάησλ κε εκηηειή πιεξνθνξία, ιάζνο όξηα (“θνςίκαηα”) πνπ αληρλεύνληαη ζε
ηκήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ελλνηνινγηθή νκάδα, παξάιεηςε θεηκέλσλ επεηδή
αλήθνπλ ζε άιια ηκήκαηα. Δπίζεο πνιιέο από ηηο κεζόδνπο εμαξηώληαη από
δηάθνξεο παξακέηξνπο πνπ δίλεη ν ρξήζηεο, όπσο είλαη κηα ηηκή θαησθιίνπ,
πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ εάλ ππάξρεη ζπλεθηηθόηεηα κεηαμύ δύν θεηκέλσλ.
Απηή ε εμάξηεζε ελόο αιγνξίζκνπ από ηνλ θαζνξηζκό θαησθιίνπ, θάλεη δύζθνιε
ηελ ρξήζε ηνπ. Δπηπιένλ ην λα επηιέμνπκε ην θαηάιιειν θαηώθιη, γηα λα
κπνξέζνπκε λα απνθαζίζνπκε αλ δύν θείκελα γηα παξάδεηγκα ζρεηίδνληαη, είλαη
αξθεηά δύζθνιν, πνιύπινθν θαη ζρεηίδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ θάζε
θνξά.
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1.2. Οπγάνυζη ηηρ Γιαηπιβήρ
Η παξνύζα δηαηξηβή επηθεληξώλεηαη ζηελ πεξηγξαθή κεζόδσλ θαηάηκεζεο ελόο
ζπλόινπ θεηκέλσλ ζε κηθξόηεξα ηκήκαηα, θαζέλα από ηα νπνία αληηζηνηρεί θαη ζε
έλα δηαθνξεηηθό ζέκα, θαζώο επίζεο θαη ζηελ αλαγλώξηζε ησλ θαηάιιεισλ ζεκείσλ
αιιαγήο λνήκαηνο.
Η δηάζξσζε ηεο δηαηξηβήο έρεη σο εμήο: ζην θεθάιαην 2 εμεηάδεηαη ην
πξόβιεκα ηεο θαηάηκεζεο θεηκέλσλ θαη γίλεηαη κηα κηθξή αλαθνξά ζηηο
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο όπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. Έπεηηα,
παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνεπεμεξγαζίαο ησλ θεηκέλσλ πξηλ ηελ εθαξκνγή
θάπνηνπ αιγνξίζκνπ θαηάηκεζεο θεηκέλσλ, θαζώο επίζεο θαη ηα δηάθνξα κέηξα
αμηνιόγεζεο ησλ κεζόδσλ θαηάηκεζεο θεηκέλσλ. ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδνληαη
δύν αιγόξηζκνη θαηάηκεζεο θεηκέλσλ. ην θεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη δύν κέζνδνη
πνπ βαζίδνληαη ζην ζηαηηζηηθό θξηηήξην Dip – dist. Σέινο ζην θεθάιαην 5 αθνινπζεί
ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη ε αμηνιόγεζε ηεο πξνηεηλόκελεο κεζνδνινγίαο, ελώ
ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ζπδεηνύληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα
ηεο εξγαζίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΚΑΣΑΣΜΖΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ –
ΥΔΣΗΚΖ ΓΟΤΛΔΗΑ

2.1 Θεσξία ησλ Halliday θαη Hasan
2.2 Γισζζνινγηθή πξνζέγγηζε εύξεζεο ηεο δνκήο ελόο θεηκέλνπ
2.3 ηαηηζηηθή πξνζέγγηζε εύξεζεο ηεο δνκήο ελόο θεηκέλνπ
2.4 Γξακκηθή θαηάηκεζε θεηκέλνπ
2.5 Ιεξαξρηθή θαηάηκεζε θεηκέλνπ
2.6 Πξνεπεμεξγαζία αξρείσλ θεηκέλνπ
2.7 Μνληέιν Γηαλπζκαηηθνύ Υώξνπ – Vector Space Model
2.8 Μέηξα αμηνιόγεζεο ηεο θαηάηκεζεο

2.1. Θευπία ηυν Halliday και Hasan
Η βαζηθή ζεσξία πάλσ ζηελ νπνία βαζίδνληαη όιεο νη κέζνδνη θαηάηκεζεο θεηκέλνπ
είλαη απηή ησλ Halliday θαη Hasan [19]. Οη Halliday θαη Hasan ζην βηβιίν ηνπο
“Cohesion in English” ππνζηεξίδνπλ όηη θάζε θείκελν δηέπεηαη από δύν ζηνηρεία: ηε
ζςνεκηικόηηηα θαη ηε ζςνοσή. Οη Halliday θαη Hasan νξίδνπλ ηε ζςνοσή σο κηα
πνηνηηθή ηδηόηεηα ηνπ θεηκέλνπ ε νπνία ζπλεηζθέξεη ζηνλ ζπλνιηθό ραξαθηήξα
απηνύ, ελώ ηε ζςνεκηικόηηηα σο κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία όια ηα ηκήκαηα ή ηδέεο
πνπ αλαθέξνληαη κέζα ζην θείκελν ηαηξηάδνπλ ηόζν θαιά κεηαμύ ηνπο ώζηε λα
ζρεκαηίδνπλ κηα νιόηεηα, ππάξρεη δειαδή ινγηθή ζύλδεζε ζε επίπεδν ηδεώλ. Η
ζςνοσή “cohesion” αθνξά ηε κνξθή εμσηεξηθήο ζύλδεζεο ησλ λνεκάησλ κεηαμύ ηνπο
κε ηε ρξήζε δηαξζξσηηθώλ ιέμεσλ, όρη ην πεξηερόκελν. Πην αλαιπηηθά ε ζπλνρή ηνπ
θεηκέλνπ εμαζθαιίδεηαη κε: α) επαλάιεςε κηαο ιέμεο ή θξάζεο πνπ πξνεγήζεθε β)
αληηθαηάζηαζε κηαο ιέμεο ή θξάζεο πνπ πξνεγήζεθε κε άιιε ιέμε ηζνδύλακή ηεο
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(π.ρ αλησλπκία) γ) παξάιεηςε κηαο ιέμεο επεηδή ελλνείηαη εύθνια από ηα
πξνεγνύκελα δ) εξσηαπόθξηζε (ηίζεηαη δειαδή έλα εξώηεκα θαη δίλεηαη κεηά ε
απάληεζε) ε) νξγάλσζε ηνπ ιόγνπ ζηνλ άμνλα ηνπ ρξόλνπ ή ηνπ ρώξνπ δ) δηαηήξεζε
εληαίνπ ύθνπο ζην ιόγν ε) δηαξζξσηηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο (επεηδή, όκσο, ύζηεξα,
ηειηθά, δειαδή, κε άιια ιόγηα, αλ, πξώηνλ). πλεπώο, δηάθνξνη κεραληζκνί ζπλνρήο
ζπλδένπλ ηα δηάθνξα θνκκάηηα ηνπ θεηκέλνπ θαη δεκηνπξγνύλ ζπλεθηηθόηεηα ζηα
θείκελα, ινγηθό εηξκό. Η ζςνεκηικόηηηα “coherence” είλαη ε εζσηεξηθή ζύλδεζε ησλ
λνεκάησλ πνπ αθνξά ην πεξηερόκελν θαη ζρεηίδεηαη κε ηε κνξθή ηνπ ιόγνπ,
πεξηερνκέλνπ ή ζηπι όπσο απηά είρε ηελ πξόζεζε λα ηα παξαζέζεη ν ζπγγξαθέαο
θαηαιήγνληαο ζε ινγηθή δηάηαμε ηδεώλ.
Οη Halliday θαη Hasan αλαθέξζεθαλ ζηελ έλλνηα ηεο λεξιλογικήρ ζςνοσήρ, θαη
επεζήκαλαλ πσο ε επαλάιεςε ιέμεσλ θαη θξάζεσλ δίλνπλ ζπλεθηηθόηεηα ζε έλα
θείκελν. πγθεθξηκέλα ε ιεμηινγηθή ζπλνρή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο, επηιέγνληαη γηα λα ζπλδένπλ ηκήκαηα ηνπ
θεηκέλνπ. Δπίζεο, νη Halliday θαη Hasan ππνζηήξημαλ πέληε ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο
πνπ απνδεηθλύνπλ ιεμηινγηθή ζπλνρή: ηελ επαλάιεςε κε νκνηόηεηα, ηελ επαλάιεςε
ρσξίο νκνηόηεηα, ηελ επαλάιεςε κέζσ αλαθνξάο ζε αλώηεξε θαηεγνξία ζηελ νπνία
ε πξναλαθεξζείζα νληόηεηα αλήθεη, ηε ζπζηεκαηηθή ζεκαζηνινγηθή ζρέζε - ε νπνία
εκθαλίδεηαη όηαλ κηα ιέμε ή κηα νκάδα ιέμεσλ έρεη κηα επθξηλώο νξηζκέλε ζρέζε κε
κηα πξνεγνύκελα αλαθεξόκελε ιέμε ή πξόηαζε -, θαη ηέινο ηε κε ζπζηεκαηηθή
ζεκαζηνινγηθή ζρέζε ε νπνία εκθαλίδεηαη κεηαμύ δύν ιέμεσλ ή πξνηάζεσλ όηαλ
απηέο αλήθνπλ ζην ίδην ζέκα, ε θύζε όκσο ηεο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο είλαη δύζθνιν λα
νξηζηεί.
Oη παξαπάλσ ζρέζεηο απνηεινύλ ελδείμεηο ή αιιηώο θξηηήξηα ζπζρέηηζεο ησλ
δηαθόξσλ ηκεκάησλ ελόο θεηκέλνπ σο πξνο ηελ νκνηόηεηα ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα
ζθηαγξαθνύλ ηε δνκή απηνύ. Από ηελ άιιε πιεπξά βέβαηα, ππάξρνπλ θαη εξεπλεηέο
πνπ νξίδνπλ δηαθνξεηηθέο ελδείμεηο γηα ηελ εύξεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ππό
εμέηαζε ηκεκάησλ. Οη Raskin θαη Weiser [32] γηα παξάδεηγκα, ππνζηεξίδνπλ όηη νη
κνξθέο πνπ ππνδεηθλύνπλ λεξιλογική ζςνοσή, είλαη ε ε επαλάιεςε θαη ε ηδησκαηηθή
θξάζε – ζπλδηαζκόο ιέμεσλ. Η επαλάιεςε ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα ιέμε, ή ζπλώλπκα
γηα λα δειώζεη ηελ αλαθνξά ζην ίδην ζηνηρείν. Η ηδησκαηηθή θξάζε ρξεζηκνπνηεί
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ιέμεηο πνπ θαηά θάπνην ηξόπν ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο, δειαδή ζπλήζσο πεγαίλνπλ
καδί ή ηείλνπλ λα επαλαιακβάλνπλ ηελ ίδηα έλλνηα.
Σέινο, βαζηδόκελνη ζε απηή ηε ζεσξία νη κεηέπεηηα εξεπλεηέο γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηεο νκνηνγέλεηαο ή ελαιιαθηηθά ηεο εηεξνγέλεηαο ηκεκάησλ ζε έλα
θείκελν, αλέπηπμαλ δηάθνξνπο αιγνξίζκνπο θαηάηκεζεο, νη νπνίνη δηαρσξίδνληαη ζε
δύν κεγάιεο νηθνγέλεηεο: ηε γλωζζολογική θαη ηε ζηαηιζηική.

2.2. Γλυζζολογική πποζέγγιζη ηηρ εύπεζηρ ηηρ δομήρ ενόρ κειμένος
Η πξνζέγγηζε απηή επηδηώθεη ηε ρξήζε γλωζζολογικών ενδείξεων

ή αιιηώο

θξηηεξίσλ γηα ηελ εύξεζε ηεο νκνηόηεηαο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ ελόο
θεηκέλνπ. Χο ηέηνηεο ελδείμεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο Hirschberg θαη Litman
[20] νη ιέμεηο θαη πξνηάζεηο “ζηληάιν” (“cue words and phrases”), νη νπνίεο είλαη
ιέμεηο θαη πξνηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ζεκαηνδνηήζνπλ ηε δνκή ηνπ
θεηκέλνπ όπσο π.ρ επηξξήκαηα ή ξήκαηα ή άιιεο ιέμεηο πνπ ππνδειώλνπλ ηελ πηζαλή
αιιαγή ζεκαηηθήο ελόηεηαο. Λέμεηο όπσο π.ρ (now, anyway , meanwhile, on the
other hand, that reminds me) , ζεσξνύληαη

ιέμεηο “ζηληάιν”, επηπιένλ, ε ιέμε

«anyway» κπνξεί θαη λα ζεκαίλεη επηζηξνθή ζην ζέκα, ελώ ε ιέμε «that reminds
me» κπνξεί λα ζεκαίλεη παξέθβαζε, απνκάθξπλζε από ην ζέκα. Οη ελ ιόγσ ιέμεηο
θαη νη πξνηάζεηο «ζηληάιν» (“cue words and phrases”), ζπιιέρζεθαλ από δηάθνξεο
πεγέο νη νπνίεο ήηαλ αλεμάξηεηεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο. Αληίζεηα από ηνλ Reynar
[21] ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλώλπκα, ιέμεηο θαη νη πξνηάζεηο “ζηληάιν” (“cue words
and phrases”), νη νπνίεο εμαξηώληαη ζεκαληηθά από ηελ εθάζηνηε ζεκαηηθή πεξηνρή ή
πεξηείραλ αθνινπζίεο ιέμεσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ όπσο γηα παξάδεηγκα νλόκαηα
πεξηνρώλ θαη αηόκσλ.
Από ηελ άιιε πιεπξά, νη Passonneau θαη Litman [8] [9] αλέπηπμαλ
αιγνξίζκνπο θαηάηκεζεο βαζηδόκελνπο πέξα από ιέμεηο ζηληάιν (“cue words”), ζε
αλαθνξηθέο νλνκαηηθέο πξνηάζεηο θαη ηελ ύπαξμε ζεκείσλ ζηίμεο. Σέινο, νη Kan,
Klavans θαη McKeown [38] γηα ηελ εύξεζε ηεο δνκήο ελόο θεηκέλνπ, επηθέληξσζαλ
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ηελ πξνζνρή ζε αλησλπκίεο θαζώο επίζεο θαη ζε νλνκαηηθέο πξνηάζεηο,
ππνζηεξίδνληαο πσο νη θύξηεο νλνκαηηθέο πξνηάζεηο, νη θνηλέο νλνκαηηθέο πξνηάζεηο
θαη νη πξνζσπηθέο θαη θηεηηθέο αλησλπκίεο αληαλαθινύλ ην ζεκαηηθό πεξηερόκελν
ηνπ θεηκέλνπ.

2.3. ηαηιζηική πποζέγγιζη εύπεζηρ ηηρ δομήρ ενόρ κειμένος
Η πξνζέγγηζε απηή επηδηώθεη ηελ εύξεζε ηεο δνκήο ελόο θεηκέλνπ κε ηε ρξήζε
ζηαηηζηηθώλ θξηηεξίσλ. Γηα ηελ ελ ιόγσ εύξεζε, νη εξεπλεηέο βαζίζηεθαλ ζηελ
παξαδνρή όηη ε δνκή ελόο θεηκέλνπ είλαη είηε γξακκηθή είηε ηεξαξρηθή. Βαζηδόκελνη
ζηε γξακκηθή ή ηεξαξρηθή παξαδνρή ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ, αλέπηπμαλ ζηε
ζπλέρεηα δηάθνξνπο αιγόξηζκνπο (νη νπνίνη βαζίδνληαη θπξίσο ζηε ζπρλόηεηα
εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ κέζα ζην θείκελν) θαη δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηνλ ππνινγηζκό
ηεο νκνηόηεηαο είηε κεηαμύ γεηηνληθώλ είηε κεηαμύ όισλ ησλ ηκεκάησλ ησλ
θεηκέλσλ. ηελ δηαηξηβή ηεο Fragkou P. [44] πξνηείλεηαη ε παξαθάησ
θαηεγνξνπνίεζε κεζόδσλ.

2.4. Γπαμμική καηάημηζη κειμένος
ηελ γξακκηθή θαηάηκεζε θεηκέλνπ, έλα κεγάιν θείκελν ρσξίδεηαη ζε κηθξόηεξα
ηκήκαηα, ζπλήζσο ζε κπιόθ δηαδνρηθώλ πξνηάζεσλ. Οη αιγόξηζκνη νη νπνίνη
πξαγκαηνπνηνύλ γξακκηθή θαηάηκεζε βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή όηη ε δνκή ηνπ
ιόγνπ έρεη γξακκηθή κνξθή. αλ απνηέιεζκα απηήο ηεο παξαδνρήο ηόζν ν ηξόπνο κε
ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ ελόο θεηκέλνπ
όζν θαη νη ηερληθέο εύξεζεο κεηαμύ ησλ νξίσλ ησλ ηκεκάησλ είλαη γξακκηθνί. ηηο
επόκελεο ππνελόηεηεο πεξηγξάθνληαη ηόζν νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ηελ εύξεζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ ππνδειώλνπλ ζπλεθηηθόηεηα κέζα ζην
θείκελν, όζν θαη νη ηερληθέο βάζεη ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ε νκνηόηεηα κεηαμύ
κεξηθώλ κεξώλ ή όισλ ησλ κεξώλ ηνπ θεηκέλνπ.
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2.4.1. Εξέηαζη ηηρ εμθάνιζηρ ηων λέξεων μέζα ζε ένα κείμενο
ύκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηώλ, ε αλαιπηηθή κειέηε ηεο εκθάληζεο ησλ
ιέμεσλ κέζα ζε έλα θείκελν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα
ηελ νκνηνγέλεηα ή εηεξνγέλεηα ηκεκάησλ ελόο θεηκέλνπ θαη ελ γέλεη γηα ηελ εύξεζε
ηεο ζπλεθηηθόηεηαο θάζε θεηκέλνπ. Η ζρέζε αλάκεζα ζηελ ζπλεθηηθόηεηα θαη ζηελ
εκθάληζε ησλ ιέμεσλ κέζα ζε έλα θείκελν κνληεινπνηήζεθε από ηνλ θάζε εξεπλεηή
κε δηαθνξεηηθό ηξόπν.
Ο Youmans [22] [23] ππνζηήξημε όηη ε πξώηε ρξήζε ιέμεσλ κέζα ζε έλα
θείκελν ζπλήζσο ζπλνδεύεη αιιαγέο ζην ζέκα, δεδνκέλνπ όηη γίλεηαη αλαθνξά ζε
θαηλνύξηα πξόζσπα, κέξε θαη γεγνλόηα, νδεγώληαο ζηε ρξήζε ιέμεσλ νη νπνίεο δελ
εκθαλίδνληαη

πξνεγνύκελα

κέζα

ζε

απηό.

Αληίζηνηρα,

ιέμεηο

νη

νπνίεο

επαλαιακβάλνληαη ζπρλά απνηεινύλ ηζρπξή έλδεημε γηα ηελ παξνπζία ηνπ ίδηνπ
ζέκαηνο ζην εύξνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ εμεηάδνπκε. Από ηελ άιιε πιεπξά ν Philips [24]
εμέηαζε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ ιέμεσλ πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα εκθαλίδνληαη καδί θαη
ρξεζηκνπνίεζε ηα ζηαηηζηηθά ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ηέηνησλ ιέμεσλ καδί κε
αλάιπζε νκάδσλ γηα λα αλαγλσξίζεη δίθηπα ιέμεσλ ζε θεθάιαηα επηζηεκνληθώλ
βηβιίσλ. Η Hearst [2] [3] [4] [5] ρξεζηκνπνίεζε ην παξαδνζηαθό κνληέιν
δηαλύζκαηνο ρώξνπ ζε επίπεδν πξνηάζεσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζπρλόηεηα
εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε θαζεκία από απηέο. Η ηερληθή
θαηάηκεζεο θεηκέλνπ πνπ πξόηεηλε, ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή όηη κηα αιιαγή ζην
ζέκα ζπλνδεύεηαη από αιιαγή ζην ιεμηιόγην. Σελ ίδηα αθξηβώο πξνζέγγηζε
αθνινύζεζαλ θαη ν Kern & Granitzer [7]. Δπίζεο ν Yaari [25] [26] εμέηαζε ηελ
επαλάιεςε ιέμεσλ ή αιπζίδσλ ιέμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα.
Οη Ponte θαη Croft [27] πξόηεηλαλ κηα ηερληθή θαηάηκεζεο θεηκέλνπ αλά
ζεκαηηθή ελόηεηα ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ηοπική ανάλςζη πεπιεσομένος (Xu & Croft
[28]), επηηξέπνληαο ηελ αληηθαηάζηαζε θάζε πξόηαζεο κε ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε απηή. ηε ζπλέρεηα ππνιόγηδαλ ηελ νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ γεηηνληθώλ
ηξνπνπνηεκέλσλ πηα πξνηάζεσλ, κεηξώληαο ηνλ αξηζκό ησλ θνηλώλ ιέμεσλ θαη
θξάζεσλ αλάκεζα ζηα ζύλνια ησλ επηιεγκέλσλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ πνπ
εκθαλίδνληαλ ζε θάζε πξόηαζε. Από ηελ άιιε πιεπξά νη Ahonen, Heikkinen,
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Heinonen and Klemettinen [29] ρξεζηκνπνίεζαλ κόλν έλα πξνθαζνξηζκέλν αξηζκό
από ιέμεηο (π.ρ 50 ιέμεηο πεξίπνπ ζε επίπεδν παξαγξάθνπ), νη νπνίεο εκθάληδαλ ηε
κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα, γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ παξαγξάθσλ
κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλεκηηνλνεηδνύο νκνηόηεηαο.
Οη Beeferman, Berger θαη Laffety [11] [12] [13] πξόηεηλαλ έλα πηζαλνηηθό
κνληέιν ην νπνίν νλόκαζαλ “κνληέιν επαγσγήο ραξαθηεξηζηηθώλ όξσλ από ηπραία
πεδία θαη εθζεηηθά κνληέια”. Η όιε ηδέα έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάζεζε κηαο
πηζαλνηηθήο θαηαλνκήο

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηελ ξνή ησλ δεδνκέλσλ

ζπλδπάδνληαο δηαθνξεηηθνύο ραξαθηεξηζηηθνύο όξνπο θαη αλαζέηνληαο ζε θαζέλα
από απηνύο έλα βάξνο ζε έλα εθζεηηθό κνληέιν. Σν κνληέιν ρξεζηκνπνίεζε δύν
θαηεγνξίεο ραξαθηεξηζηηθώλ όξσλ: ηνπο ηοπικούρ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύζαλ
πξνζαξκνζκέλα γισζζηθά κνληέια θαη ηηο ιέμεηο “ζηληάιν” (“cue words”)
ραξαθηεξηζηηθνύο όξνπο γηα ηελ αλίρλεπζε εηδηθώλ ιέμεσλ νη νπνίεο κπνξεί λα
εμαξηώληαη από ηε ζεκαηηθή πεξηνρή.
Όιεο νη παξαπάλσ κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύληαλ ζπρλά ζηνλ ππνινγηζκό ηεο
νκνηόηεηαο κεηαμύ γεηηνληθώλ ή όισλ ησλ ηκεκάησλ ελόο θεηκέλνπ. Οη κεραληζκνί
πνπ θαηά θαηξνύο πξνηάζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηνλ ελ ιόγσ ππνινγηζκό
πεξηγξάθνληαη ζηηο ελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ.

2.4.2. Μησανιζμοί εύπεζηρ ηηρ ομοιόηηηαρ μεηαξύ γειηονικών ημημάηων ενόρ κειμένος
Η ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα αιγνξίζκσλ εμεηάδεη κόλν ηελ πηζαλή εκθάληζε ηνπ
ίδηνπ ζέκαηνο ζε γεηηνληθά ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή θάζε θνξά εμεηάδεηαη έλα
κηθξό ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ κε ηα γεηηνληθά ηνπ γηα ηπρόλ αιιαγέο ζηελ νκνηόηεηα.
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη αιιαγέο ζηελ νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ γεηηνληθώλ
ηκεκάησλ, ζεκαηνδνηνύλ ηελ ύπαξμε νξίσλ

θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε

δηαθνξεηηθήο ζεκαηηθήο ελόηεηαο κέζα ζην θείκελν.
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Η εκθάληζε παξόκνηνπ ιεμηινγίνπ ην νπνίν παξακέλεη ακεηάβιεην κέζα ζε
ηκήκαηα θεηκέλνπ πνπ πξαγκαηεύνληαη ην ίδην ζέκα, νδήγεζε ζε κεζόδνπο πνπ
πξνρσξνύλ ζε δηαρσξηζκό ηνπ θεηκέλνπ, βαζηδόκελεο ζηνλ ππνινγηζκό ηεο
νκνηόηεηαο ηνπ ιεμηινγίνπ κεηαμύ δύν γεηηνληθώλ παξαζύξσλ θεηκέλνπ. Γειαδή, νη
κέζνδνη απηνί, ρξεζηκνπνηνύλ θαηά θύξην ιόγν ηελ επαλάιεςε ιέμεσλ κέζα ζε έλα
θηλνύκελν παξάζπξν σο έλαλ κεραληζκό ιεμηινγηθήο ζπλνρήο.
Η παξαπάλσ πξνζέγγηζε απηή αθνινπζήζεθε από ηελ Hearst [2] [3] [4] [5] ε
νπνία ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερληθή ηνπ θηλνύκελνπ παξαζύξνπ “sliding window” θαη
ππνιόγηδε ηελ νκνηόηεηα ελόο κπινθ κε ηα γεηηνληθά ηνπ. Δδώ έλαο ζεκαληηθόο
παξάγνληαο ηνπ αιγνξίζκνπ ήηαλ ην κέγεζνο ηνπ κπιόθ, δειαδή ην πιήζνο ησλ
ςεπδνπξνηάζεσλ (νη νπνίεο απνηεινύληαλ θαηά κέζν όξν από 20 ιέμεηο) νη νπνίεο ην
ζπληζηνύζαλ. Χο κέγεζνο ηνπ κπινθ Κ νξίζηεθε ν κέζνο όξνο ησλ παξαγξάθσλ ελόο
θεηκέλνπ (κεηξνύκελν σο πξνο ηηο ιέμεηο). ηα πεηξάκαηα ηα νπνία πξαγκαηνπνίεζε,
ε νκνηόηεηα κεηαμύ κπιόθ ππνινγίζηεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπλεκηηόλνπ.
Οη Roman Kern θαη Michael Granitz [7] πηνζέηεζαλ ηνλ ηζρπξηζκό όηη ε
ιεμηινγηθή ζπλνρή απνηειεί ηζρπξή έλδεημε αιιαγήο λνήκαηνο ζε έλα θείκελν θαη
ρξεζηκνπνίεζαλ επίζεο ηελ ηερληθή ηνπ θηλνύκελνπ παξαζύξνπ “sliding window”,
γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο νκνηόηεηαο θάζε ηκήκαηνο κε ηα γεηηνληθά ηνπ. Παξνκνίσο
κε ηελ ηερληθή ηεο Hearst, γηα θάζε πιεπξά δεκηνπξγνύληαη δύν κπιόθ, ηα νπνία
πξνεγνύληαη θαη αληηζηνίρσο δηαδέρνληαη ην ππό εμέηαζε ηκήκα θεηκέλνπ. Σν
κέγεζνο ηνπ κπιόθ δίλεηαη από ηνλ ρξήζηε θαη ππνδειώλεη ην ειάρηζην κέγεζνο γηα
έλα ηκήκα ώζηε λα ζεσξεζεί έγθπξν. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο νκνηόηεηαο κεηαμύ ησλ
ηκεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλεκηηνλνεηδήο νκνηόηεηα.
Από ηελ άιιε πιεπξά νη Richmond, Smith θαη Amitay [30] αθνύ κέηξεζαλ
ηελ ζεκαληηθόηεηα ησλ ιέμεσλ κε βάζε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηνπο κέζα ζην
θείκελν θαη ηελ απόζηαζε ησλ επαλαιήςεσλ ησλ ιέμεσλ, θαζόξηζαλ ηελ νκνηόηεηα
κεηαμύ γεηηνληθώλ πεξηνρώλ ηνπ θεηκέλνπ αζξνίδνληαο ηα βάξε ησλ ιέμεσλ νη νπνίεο
εκθαλίδνληαλ θαη ζηηο δύν πεξηνρέο θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξώληαο ηα αζξνηζκέλα
βάξε ησλ ιέμεσλ νη νπνίεο εκθαλίδνληαλ κόλν ζε έλα από ηα δύν ηκήκαηα. ηε
ζπλέρεηα θαλνληθνπνηνύζαλ δηαηξώληαο κε ηνλ αξηζκό ησλ ιέμεσλ ζε θάζε ηκήκα.
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Σέινο ν Choi [31], ππνιόγηζε ηελ νκνηόηεηα κεηαμύ γεηηνληθώλ ηκεκάησλ
θάλνληαο ρξήζε ηεο ηερληθήο “ειπά ζε ηοπικό Επίπεδο”, ε νπνία απνηειεί έλα
ζρήκα ηαμηλόκεζεο ζε ζεηξά πνπ βαζίδεηαη ζηελ νκνηόηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζε
ηνπηθή πεξηνρή. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε ηηκή ηνπ πίλαθα νκνηόηεηαο κεηαμύ ησλ
πξνηάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ (όπνπ θάζε πξόηαζε έρεη παξαζηαζεί κε ηε βνήζεηα ελόο
δηαλπζκαηηθνύ κνληέινπ) αληηθαζίζηαηαη από ηε ζεηξά ηεο ζε ηνπηθή πεξηνρή. Η ηηκή
πνπ ιακβάλεη ε ζεηξά είλαη ν αξηζκόο ησλ γεηηνληθώλ πεξηνρώλ νη νπνίεο εκθαλίδνπλ
κηθξόηεξε ηηκή νκνηόηεηαο. Γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ θαλνληθνπνίεζεο, θάζε
ηηκή αληηθαζίζηαηαη από ην ιόγν ηνπ πιήζνπο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ
κηθξόηεξε ηηκή νκνηόηεηαο δηα ην πιήζνο ησλ εμεηαδόκελσλ ζηνηρείσλ.

2.4.3. Μησανιζμοί εύπεζηρ ηηρ ομοιόηηηαρ μεηαξύ όλων ηων ημημάηων ενόρ κειμένος
Η ελ ιόγσ νηθνγέλεηα αιγνξίζκσλ, από ηελ άιιε πιεπξά, εμεηάδεη πηζαλέο
εκθαλίζεηο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή βαζίδεηαη
ζηελ παξαδνρή όηη πεξηζζόηεξα από έλα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ηα νπνία απαληώληαη
ζε ηπραία – δειαδή όρη θαη‟αλάγθε ζε ζπλερόκελα - ζεκεία απηνύ, είλαη δπλαηό λα
αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα. Έηζη ππνινγίδνπλ ηελ νκνηόηεηα όισλ ησλ κεξώλ ηνπ
θεηκέλνπ κεηαμύ ηνπο κε ζθνπό ηελ εύξεζε θαη ηέηνησλ επαλαιήςεσλ.
ε απηή ηελ νηθνγέλεηα αιγνξίζκσλ αλήθεη θαη ε κέζνδνο πνπ αλέπηπμε ν
Philips [24] κε ζθνπό ηελ εύξεζε ηεο ζπλνιηθήο δνκήο ησλ ζεκάησλ,
ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν νκαδνπνίεζεο γηα λα αλαγλσξίζεη δίθηπα ιέμεσλ ζε
θεθάιαηα επηζηεκνληθώλ βηβιίσλ. Η ελ ιόγσ κέζνδνο αξρηθά εμήγαγε από ηα
ζπκπιέγκαηα ιέμεσλ πνπ παξήρζεζαλ σο απνηέιεζκα ηεο νκαδνπνίεζεο “θεληξηθέο”
ιέμεηο , ηηο νπνίεο ζεσξνύζε όηη ήηαλ νη πην βαζηθέο ζην θείκελν κε ζθνπό ηελ
αλαγλώξηζε ηεο δνκήο ησλ ππνζεκάησλ. ηε ζπλέρεηα ζπλέθξηλε ζύλνια από
“θεληξηθέο” ιέμεηο από δηαθνξεηηθά θεθάιαηα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ήηαλ επαξθώο
όκνηα ζεκείσλε νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ θεθαιαίσλ.
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Ο Reynar [21] [35] γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο νκνηόηεηαο κεηαμύ όισλ ησλ
κεξώλ ηνπ θεηκέλνπ βαζίζηεθε ζην δηαλπζκαηηθό κνληέιν θαηαζθεπάδνληαο ηα
αληίζηνηρα δηαλύζκαηα γηα θάζε πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ. ηε ζπλέρεηα ππνιόγηδε ηελ
νκνηόηεηα θάζε πξόηαζεο κε όιεο ηηο ππόινηπεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπλεκηηόλνπ. Με
απηόλ ηνλ ηξόπν θαηαζθεύαδε θάζε θνξά έλαλ ηεηξαγσληθό πίλαθα κε ηηο ελ ιόγσ
νκνηόηεηεο. Παξαηήξεζε όηη ε απόδνζε όισλ ησλ παξακεηξηθνπνηήζεσλ ηεο ελ ιόγσ
ηερληθήο βειηησλόηαλ όηαλ νη ιέμεηο αληηθαζίζηαληαη από ην αληίζηνηρό ηνπο ιήκκα
θαη αγλννύληαη απηέο πνπ αλήθαλ ζηελ stop list.
Οη Utiyama θαη Isahara [34] θαηαζθεύαζαλ έλα πηζαλνηηθό κνληέιν ην νπνίν
ππνιόγηδε ηελ κέγηζηε πηζαλόηεηα θαηάηκεζεο γηα έλα δνζκέλν θείκελν. Ο
αιγόξηζκνο απηόο επέιεγε ηε βέιηηζηε θαηάηκεζε βαζηδόκελνο ζηελ πηζαλόηεηα πνπ
νξηδόηαλ από έλα ζηαηηζηηθό κνληέιν. Σν ζηαηηζηηθό κνληέιν ππνιόγηδε ηηο
πηζαλόηεηεο ησλ ιέμεσλ λα αλήθνπλ ζε έλα ζέκα. Έθαλαλ ηελ παξαδνρή όηη έλα ζέκα
θαζνξίδεηαη από ηελ θαηαλνκή ησλ ιέμεσλ νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζε απηό, κε
δηαθνξεηηθά ζέκαηα λα εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ιέμεσλ.
Οη Choi,Wiemer-Hastings θαη Moore [33] πξόηεηλαλ κηα θαηλνύξηα κεηξηθή
γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο νκνηόηεηαο ε νπνία νλνκάδεηαη Latent Semantic Analysis
(LSA). Δδώ ε ζεκαζία κηαο ιέμεο παξίζηαηαη κε βάζε ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηηο άιιεο
ιέμεηο. πγθεθξηκέλα, ε ηερληθή LSA εθαξκόδεη ηελ ηερληθή αλάιπζεο ζε
ζπληζηώζεο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ πξώηε ζέζε ζηνλ πίλαθα νκνηόηεηαο κεηαμύ
ησλ ιέμεσλ κε ζθνπό ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θαιύηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ όξσλ γηα
ηε δηάθξηζε αλνκνηνγελώλ ιέμεσλ. Η ζεκαζία θάζε ιέμεο ππνινγίδεηαη σο ην
άζξνηζκα ησλ δηαλπζκάησλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ όξσλ. Η νκνηόηεηα ησλ θεηκέλσλ
ζηε ζπλέρεηα, ππνινγίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπλεκηηόλνπ ηεο γσλίαο ησλ
αληίζηνηρσλ δηαλπζκάησλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ όξσλ.
Ο Sardinha [45] [46] αλαθέξζεθε ζηνλ ππνινγηζκό ηεο νκνηόηεηαο κεηαμύ
ζςνδέζμων νη νπνίνη εκθαλίδνληαη αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ.
πγθεθξηκέλα, ζεώξεζε όηη έλαο ζύλδεζκνο εκθαλίδεηαη όηαλ ιακβάλεη ρώξα
επαλάιεςε κηαο ιέμεο ζε δύν δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο. Έηζη εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ
ζςνόλος ζςνδέζμων, όπνπ ζεώξεζε όηη ην ζύλνιν ησλ πξνηάζεσλ κε ην νπνίν
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ζπλδέεηαη κηα πξόηαζε κέζσ ζπλδέζκνπ (δει. έρεη θνηλέο ιέμεηο) ζρεκαηίδεη ην
ζύλνιν ησλ ζπλδέζκσλ γη‟απηή. Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν, ε νκνηόηεηα κέζα ζην
θείκελν κπνξεί λα θαζνξηζηεί εμεηάδνληαο ην θνηλό ιεμηιόγην κεηαμύ ησλ πξνηάζεσλ
ηνπ θεηκέλνπ.

2.5. Ηεπαπσική καηάημηζη κειμένος
ηελ ηεξαξρηθή θαηάηκεζε θεηκέλνπ, ηα θείκελα

ρσξίδνληαη επαλαιεπηηθά ζε

ηκήκαηα. πγθεθξηκέλα ε έμνδνο ελόο αιγνξίζκνπ πνπ πινπνηεί ηελ δηαδηθαζία
απηή πξνζπαζεί θαηά θάπνηνλ ηξόπν

λα αλαγλσξίζεη ηελ δνκή ελόο εγγξάθνπ,

ζπλήζσο ηα θεθάιαηα θαη ηα ππνθεθάιαηα απηνύ. Η όιε ηδέα έρεη λα θάλεη κε ηελ
ππόζεζε όηη έλα θείκελν έρεη ηεξαξρηθή δνκή.
Οη ηερληθέο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηεξαξρηθή θαηάηκεζε βαζίδνληαη ζε δύν θπξίσο
ζεσξίεο:
Η πην γλσζηή ηεξαξρηθή ζεσξία ηνπ ιόγνπ είλαη απηή ηεο attentional/
intentional δνκήο ε νπνία δηαηππώζεθε από ηνπο Grosz θαη Sider [37] θαη ζύκθσλα
κε ηελ νπνία ε δνκή ηνπ ιόγνπ ζπλίζηαηαη από ηκήκαηα απηνύ θαη κηα ζρέζε
εκπέδσζεο ε νπνία ππάξρεη κεηαμύ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελ ιόγσ ζεσξία
ζπλίζηαηαη από ηξία ηκήκαηα: ηελ attentional state, ηε γισζζνινγηθή δνκή θαη ηε
δνκή πξόζεζεο (“intentional state”). Η attentional state επηθεληξώλεηαη ζηελ εζηίαζε
πξνζνρήο ησλ ζπλνκηιεηώλ θαη ζηελ πξόζβαζε ησλ νληνηήησλ ηνπ ιόγνπ πνπ
βξίζθνληαη ζε «πεξίνπηε ζέζε» (“salience”). Η γισζζνινγηθή δνκή «ζπιιακβάλεη»
ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε δηαδνρηθέο ιέμεηο ή εθθξάζεηο (“utterances”) θαη δηαηξεί ην
θείκελν ζε ηκήκαηα ηνπ ιόγνπ. Απηά ηα ηκήκαηα ζρεκαηίδνπλ κηα ηεξαξρηθή δνκή. Η
γισζζνινγηθή δνκή πεξηνξίδεη αιιαγέο ζηελ attentional state. Σέινο, ε δνκή
πξόζεζεο (“intentional state”), κνληεινπνηεί ηνπο ζηόρνπο θαη ηνπο ππνζηόρνπο ησλ
ζπλνκηιεηώλ. Ο ζηόρνο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ιόγνπ είλαη ε πξόζεζε ε νπνία ζρεηίδεηαη
κε έλα ηκήκα ηνπ ιόγνπ. Οη Grosz θαη Sidλer θαηεγνξηνπνηνύλ ηηο ζπζρεηίζεηο
κεηαμύ ησλ πξνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη δπλαηό λα αλαγλσξηζηνύλ από ηε
γισζζνινγηθή δνκή. Έηζη όηαλ κηα πξόζεζε θπξηαξρεί έλαληη θάπνηαο άιιεο ζηε
δνκή πξόζεζεο, ηόηε ε θπξηαξρνύκελε πξόζεζε αληηζηνηρεί ζε έλα ηκήκα ηνπ ιόγνπ
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ζηε γισζζνινγηθή δνκή ε νπνία είλαη απόγνλνο ηνπ ηκήκαηνο ιόγνπ πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ θπξηαξρνύζα δνκή, ζρεκαηίδνληαο έηζη κηα ηεξαξρηθή πεξηγξαθή ηνπ ιόγνπ.
Μηα άιιε ζεσξία πάλσ ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη ηερληθέο πνπ
πξαγκαηνπνηνύλ ηεξαξρηθή θαηάηκεζε είλαη ε ξεηνξηθή δνκή ε νπνία δηαηππώζεθε
από ηνπο Mann θαη Σhomson [36]. H ζεσξία ηεο Ρεηνξηθήο δνκήο είλαη κηα
ζπλαξηεζηαθή αλάιπζε βαζηδόκελε ζε έλα πεξηγξαθηθό κνληέιν, ηεο ξεηνξηθήο
δνκήο ηνπ θεηκέλνπ.
Οη Morris θαη Hirst [39] [40] πινπνίεζαλ έλαλ αιγόξηζκν θαηάηκεζεο, ν
νπνίνο ρώξηδε ην θείκελν ζε ηκήκαηα ηα νπνία ζρεκάηηδαλ ηεξαξρηθή δνκή. Η ηερληθή
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη απηή ηεο δεκηνπξγίαο ιεμηινγηθώλ αιπζίδσλ (“lexical
chains”) γηα ηελ εύξεζε ηεο δνκήο ελόο θεηκέλνπ. Αξρηθά, γίλεηαη ε ζύλδεζε
αθνινπζηώλ ιέμεσλ – ζρεηηθώλ κεηαμύ ηνπο – κε ζθνπό ηνλ ζρεκαηηζκό αιπζίδσλ.
Γηα ηελ εύξεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ δειώλνπλ ιεμηινγηθή ζπλνρή κεηαμύ ησλ
ιέμεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζεζαπξόο όξσλ Roget [41] [42]. Mεηά ηελ αλαγλώξηζε
θαη ηνλ ζρεκαηηζκό αιπζίδσλ ιέμεσλ ζην θείκελν, γίλεηαη ζύγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ
ησλ αιπζίδσλ ιέμεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ θαηά πόζν κηα αιπζίδα απνηειεί
ζπλέρεηα κηαο άιιεο ε νπνία εκθαλίζηεθε πξνεγνπκέλσο. ε ηέηνηεο αιπζίδεο έδηλαλ
ηελ εηηθέηα “επηζηξεθόκελεο αιπζίδεο” επεηδή “επαλα-επηζθέπηνληαλ” ην ζέκα ην
νπνίν είρε αλαθεξζεί από κηα άιιε αιπζίδα ιέμεσλ, θαηαζθεπάδνληαο κε απηόλ ηνλ
ηξόπν κηα ηεξαξρία από αιπζίδεο ιέμεσλ.
O Yaari [25] [26] πξαγκαηνπνίεζε ηεξαξρηθή θαηάηκεζε, θάλνληαο ρξήζε ηεο
ηερληθήο Hierarchical Agglomerative Clustering. Αξρηθά, έγηλε ε αθαίξεζε ιέμεσλ,
νη νπνίεο αλήθαλ ζε κηα θιεηζηή θαηεγνξία θαη έπεηηα κε ηε βνήζεηα ηνπ αιγόξηζκνπ
ηνπ Porter [43] πξαγκαηνπνηήζεθε ε κείσζε ησλ ιέμεσλ ζηε ξίδα ηνπο. ηε ζπλέρεηα
ππνινγίζηεθε

ε

νκνηόηεηα

κεηαμύ

παξαγξάθσλ

ρξεζηκνπνηώληαο

ηελ

ζπλεκηηνλνεηδή νκνηόηεηα κε ην αληίζηξνθν βάξνο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο, ην νπνίν
δίλεη κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζε ζπάληεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ παξά ζε πνιύ ζπρλέο. Η
ηερληθή Hierarchical Agglomerative Clustering αμηνπνίεζε απηέο ηηο ηηκέο ηεο
νκνηόηεηαο θαη πξνρώξεζε ζηελ νκαδνπνίεζε γεηηνληθώλ ηκεκάησλ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα παξαγξάθσλ. Καηόπηλ, ν Yaari δεκηνύξγεζε έλα δελδξόγξακκα
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δείρλνληαο ηε ζεηξά κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπγρσλεύζεηο θαη ζηε
ζπλέρεηα, αθνινύζεζε θάπνηνπο θαλόλεο γηα ηελ εύξεζε ησλ νξίσλ κεηαμύ ησλ
δηαθόξσλ ηκεκάησλ κε ζθνπό ηε κεηαηξνπή ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ζε κηα γξακκηθή
θαηάηκεζε νύησο ώζηε λα γίλεηαη επθνιόηεξε ε ζύγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
θαηάηκεζεο.

2.6. Πποεπεξεπγαζία απσείυν κειμένος
Δίλαη πνιύ αλαγθαία ε ζσζηή νξγάλσζε θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ
πξόθεηηε

λα

επεμεξγαζηνύκε,

πξηλ

εθαξκόζνπκε

νπνηνλδήπνηε

αιγόξηζκν

θαηάηκεζεο θεηκέλνπ. ε απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, πσο ππάξρνπλ
ζηελ

δηάζεζή

καο

ινγηζκηθά,

πνπ

πινπνηνύλ

ηελ

παξαθάησ

δηαδηθαζία

πξνεπεμεξγαζίαο θεηκέλσλ.
ην πξώην ζηάδην, γίλεηαη ε αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή, όια ηα θείκελα
πξέπεη λα έξζνπλ ζε κηα πξόηππε κνξθή (π.ρ ηίηινο, ζπγγξαθέαο, θείκελν), αλάινγα
κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ ή ηνπ ηύπνπ δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, ζην επόκελν ζηάδην,
πξέπεη λα νξηζηνύλ πνηνη όξνη έρνπλ ζεκαζηνινγηθή βαξύηεηα θαη πνηνη όρη. Απηνί νη
όξνη πνπ δελ έρνπλ ζεκαζηνινγηθή βαξύηεηα ζα πξέπεη λα απνθιεηζηνύλ, ηέηνηνη
όξνη είλαη ζπλήζσο άξζξα, πξνζέζεηο, θάπνηα ζπλεζηζκέλα επίζεηα αιιά θαη θάπνηα
νπζηαζηηθά,έηζη δεκηνπξγείηε κηα ιίζηα κε ηνπο όξνπο πνπ ζέινπκε λα απνθιείζνπκε
(stop list), π.ρ „is‟, „the‟, „for‟, „of‟, „to‟, „and‟. πλήζσο νη όξνη κε κεγαιύηεξε
ζεκαζηνινγηθή βαξύηεηα είλαη ηα ξήκαηα. Δπίζεο ππνςήθηεο γηα απνθιεηζκό, κπνξεί
λα είλαη θαη άιιεο ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηθξό αξηζκό εγγξάθσλ, αλ δειαδή ε
ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηνπο (“document frequency – df”) , ζην ζύλνιν ησλ εγγξάθσλ,
είλαη θάησ από ην θαηώθιη πνπ έρνπκε νξίζεη, ηόηε κπνξνύκε λα ηηο αθαηξέζνπκε.
Απηή ε πξνζέγγηζε νλνκάδεηαη document frequency thresholding (DFT).
Έπεηηα, δεδνκέλνπ όηη νη όξνη ελόο θεηκέλνπ, αληηκεησπίδνληαη ζαλ ιεθηηθέο
κνλάδεο, είλαη κέξνο ηεο ζρεδίαζεο ν ραξαθηεξηζκόο ηνπο (ιέμεηο, αξηζκνί, ζεκεία
ζηίμεο θιπ) αιιά θαη ε αθαίξεζε ηνπ επηζέκαηνο ηνπο (Stemming). Γηα παξάδεηγκα
νη ιέμεηο „player‟, „playing‟, „played‟, δελ έρνπλ ζεκαζηνινγηθή δηαθνξά ε κία από
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ηελ άιιε, δειαδή ζρεηίδνληαη όιεο κε ην ξήκα „play‟, επνκέλσο θξαηάκε κόλν ην
ζέκα ηνπ όξνπ (ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα play) θαη αθαηξνύκε ην επίζεκα.
Σέινο, γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ ιεμηινγίνπ, ε εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ε
θαλνληθνπνίεζε ησλ όξσλ.

2.7. Μονηέλο Γιανςζμαηικού Υώπος – Vector Space Model
Σν κνληέιν δηαλπζκαηηθνύ ρώξνπ (“Vector Space Model”) απνηειεί κηα κέζνδν
αλαπαξάζηαζεο ησλ όξσλ ζε κία ζπιινγή θεηκέλσλ. ε έλα ηέηνην κνληέιν, θάζε
ζηνηρείν ηνπ δηαλύζκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαπαξαζηήζεη ιέμεηο,
θξάζεηο ή ζέκα ελόο θεηκέλνπ. Κάζε ηηκή πνπ παίξλεη απηό ην ζηνηρείν αληαλαθιά
ζηελ ζπνπδαηόηεηα ηνπ όξνπ θαη αλαπαξηζηά ηελ ζεκαληηθόηεηα (“semantic”) ηνπ
θεηκέλνπ, αιιά ζε απηό ζα αλαθεξζνύκε αλαιπηηθόηεξα παξαθάησ.
Μηα ζπιινγή θεηκέλσλ πνπ απνηειείηαη από n θείκελα ηα νπνία πεξηέρνπλ m
όξνπο, νη νπνίνη έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεπεμεξγαζίαο, κπνξνύλ λα
αλαπαξαζηαζνύλ ζαλ έλαο nxm πίλαθαο Α. Οη γξακκέο ηνπ πίλαθα Α απνηεινύλ ηα
δηαλύζκαηα ηνπ θεηκέλνπ (“document vectors”) θαη νη ζηήιεο ηνπ πίλαθα Α
απνηεινύλ ηα δηαλύζκαηα όξνπ (“term vectors”). Δπνκέλσο ην ζηνηρείν Αij
αλαπαξηζηά ηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπ όξνπ j ζην θείκελν i.
Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ όηη έλα έγγξαθν κπνξεί λα είλαη κεγάιν ζε κέγεζνο θαη
άιιν λα είλαη κηθξό, γηα λα έρεη θάζε έγγξαθν ίζε ζεκαζία – αλαινγία κε ηα
ππόινηπα, θαη γηα λα δνζεί κεγαιύηεξε ζεκαζία ζηα κηθξά θείκελα, γίλεηαη
θαλνληθνπνίεζε ησλ όξσλ. πγθεθξηκέλα, ζε θάζε όξν εθρσξείηαη έλα βάξνο, πνπ
δειώλεη ηελ ζπνπδαηόηεηά ηνπ, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν. Η πην γλσζηή
κέζνδνο είλαη ε Tf-idf term weighting, ε νπνία αλαζέηεη έλα πςειό βάξνο ζε έλαλ
όξν, εάλ απηόο εκθαλίδεηαη ζπρλά ζην έγγξαθν, αιιά ζπάληα ζε όιν ην ζύλνιν ησλ
εγγξάθσλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, έλαο όξνο πνπ εκθαλίδεηαη ζρεδόλ ζε όια ηα
θείκελα δελ απνηειεί ηζρπξή έλδεημε γηα δηάθξηζε θαη ηνπ απνδίδεηαη ρακειό βάξνο.
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Γηα λα ππνινγηζηεί ην tf-idf βάξνο ελόο όξνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν, είλαη
απαηξαίηεην λα γλσξίδνπκε: α) Πόζν ζπρλά εκθαλίδεηαη απηόο ν όξνο ζην έγγξαθν
(term frequency=tf) θαη β) ζε πόζα έγγξαθα από ην ζύλνιν ησλ εγγξάθσλ
εκθαλίδεηαη (document frequency=df) . ηελ ζπλέρεηα, βξίζθνπκε ηνλ αληίζηξνθν
ηνπ df (idf – Inverse document frequency) πνπ νξίδεηαη σο ν ινγάξηζκνο (κε βάζε ην
10) ηνπ πειίθνπ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εγγξάθσλ θαη ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο
ηνπ όξνπ ζην ζύλνιν ησλ εγγξάθσλ. Σέινο, ην γηλόκελν tf x idf ππνινγίδεη ην βάξνο
θάζε όξνπ.
Δμ. 2.7.1

tf x idf=tf x

Η νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ θεηκέλσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε δηάθνξα κέηξα
πάλσ ζε δηαλύζκαηα. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ κέηξσλ νκνηόηεηαο είλαη ε
ζπλεκηηνλνεηδήο νκνηόηεηα (cosine measure), ε Δπθιείδεηα απόζηαζε (Euclidian
measure) θ.α. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε tfidf αλαπαξάζηαζε, ε ζπλεκηηνλνεηδήο
νκνηόηεηα (cosine similarity) έρεη απνδεηρηεί πσο είλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο
κέηξεζεο ηεο νκνηόηεηαο κεηαμύ δύν εγγξάθσλ ζην πεδίν ηεο εμόξπμεο θεηκέλσλ.

n

AB
Similarity (A,B) = cos(ζ) =

=

i 1

n
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2
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Δμ. 2.7.2

2
i

όπνπ Αi ην βάξνο ηνπ όξνπ i ηνπ εγγξάθνπ Α θαη Βi ην βάξνο ηνπ όξνπ i ηνπ
εγγξάθνπ Β. Η ζπλεκηηνλνεηδήο νκνηόηεηα, δίλεη ηηκέο κεηαμύ 0 θαη 1 θαη όζν πην
πνιιέο θνηλέο ιέμεηο έρνπλ ηα θείκελα ηόζν πην κεγάιε είλαη ε ηηκή ηεο.

2.8. Μέηπα αξιολόγηζηρ ηηρ καηάημηζηρ
Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζε θαλείο λα αμηνινγήζεη κηα
κέζνδν θαηάηκεζεο θεηκέλνπ. Καηαξρήλ, αλ ππνηεζεί πσο είλαη γλσζηή ε
πξαγκαηηθή θαηάηκεζε, (“ground truth”) , αλ γλσξίδνπκε δειαδή εθ ησλ πξνηέξσλ
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ηα ζεκεία αιιαγήο θάζε ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο, ηόηε ε δηαθνξά κεηαμύ απηήο ηεο
ζσζηήο ιύζεο θαη κηαο ππνζεηηθήο θαηάηκεζεο ζεσξείηαη όηη κεηξάεη ην πνζνζηό
ιάζνπο πνπ θάλεη κηα κέζνδνο θαηάηκεζεο θεηκέλνπ, σο πξνο ηελ αλίρλεπζε ησλ
νξίσλ.
Οη Passonneau θαη Litman [8] [9] ππνιόγηζαλ θάπνηεο κεηξηθέο πνπ αλήθνπλ
ζηνλ ηνκέα ηεο ανάκηηζηρ πληποθοπίαρ, απηέο είλαη νη Precision, Recall, Fallout,
Error. Γηα ην πξόβιεκα ηεο θαηάηκεζεο θεηκέλσλ, ην κέηξν ηνπ Precision νξίζηεθε
σο ην πιήζνο ησλ εθηηκώκελσλ νξίσλ πνπ είλαη πξαγκαηηθά όξηα, δηαηξνύκελν πξνο
ην ζπλνιηθό πιήζνο ησλ εθηηκώκελσλ νξίσλ. Δληειώο αληίζηνηρα, ην κέηξν ηνπ
Recall νξίζηεθε σο ην πιήζνο ησλ εθηηκώκελσλ νξίσλ πνπ είλαη πξαγκαηηθά όξηα
δηαηξνύκελα δηα ηνπ ζπλνιηθνύ πιήζνπο ησλ πξαγκαηηθώλ νξίσλ. Σν κέηξν ηνπ
Fallout ππνινγίδεη πόζν ζπρλά κε ζσζηά όξηα αλαγλσξίδνληαη από κηα ππνζεηηθή
θαηάηκεζε ελώ ην Error κεηξάεη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ιάζνο νξίσλ

πνπ

αλαγλσξίδνληαη θαη ησλ ζεκείσλ πνπ δελ ζεσξνύληαη ζεκεία αιιαγήο λνήκαηνο.

Δμ. 2.8.1

Δμ. 2.8.2

Δμ. 2.8.3

Δμ. 2.8.4

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ παξαπάλσ κεηξηθώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν αξηζκόο ησλ
TP (“true positives”), ησλ FP (“false positives”), ησλ FN (“false negatives”), θαη ησλ
TN (“true negatives”). TP είλαη ν αξηζκόο ησλ νξίσλ πνπ εληνπίδεη ζσζηά κηα
κέζνδνο θαηάηκεζεο, ε ππνζεηηθή θαηάηκεζε δειαδή, ζπκθσλεί κε ηελ πξαγκαηηθή
(“ground truth”). Από ηελ άιιε, FP είλαη ηα ιάζνο όξηα πνπ βξίζθεη κηα κέζνδνο. FN
είλαη ν αξηζκόο ησλ νξίσλ πνπ ράλεη κηα κέζνδνο θαηάηκεζεο θαη TN είλαη ν αξηζκόο
ησλ ζεκείσλ πνπ δελ ζεσξνύληαη ζεκεία αιιαγήο λνήκαηνο νύηε από ηελ
πξαγκαηηθή θαηάηκεζε νύηε από ηελ ππνζεηηθή θαηάηκεζε.
Παξαηεξήζεθε όκσο, πσο νη ηηκέο ησλ Precision θαη Recall κπνξνύλ λα
δηακνξθώλνληαη ε κηα ζε βάξνο ηεο άιιεο, έηζη νη αιγόξηζκνη κπνξνύλ λα
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ξπζκηζηνύλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηπγράλνπλ πςειή απόδνζε ζην Recall αιιά
ηαπηόρξνλα πςειή θαη ζην Precision. Δπίζεο έλα ζεκαληηθό κεηνλέθηεκα είλαη ην όηη
θάζε ιαλζαζκέλα εθηηκώκελν όξην κεηαμύ ηκεκάησλ «ηηκσξείηαη ηζάμηα»
αλεμάξηεηα αλ απηό είλαη θνληά ή όρη ζην πξαγκαηηθό όξην. Απηό ζεκαίλεη όηη γηα
ηελ πιήξε γλώζε ηεο απόδνζεο ελόο αιγνξίζκνπ ρξεηαδόκαζηε έλα κέηξν πνπ λα
ζπλδηάδεη απηέο ηηο δύν πνζόηεηεο, ην Precision θαη ην Recall. Μηα ηέηνηα
ελαιιαθηηθή ιύζε είλαη ην F-measure.

Δμ. 2.8.5

Όπνπ β κηα παξάκεηξνο.
Σν πην γλσζηό κέηξν είλαη ην F1, πνπ δίλεη ίζε βαξύηεηα ζην Precision θαη
ζην Recall (β=1) θαη εθθξάδεη ην πνζνζηό επηηπρίαο αλίρλεπζεο ησλ νξίσλ κεηαμύ
ησλ ηκεκάησλ.

Δμ. 2.8.6

Έλαο άιινο ηξόπνο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο θαηάηκεζεο,
αθνξά ηελ ρξεζηκνπνίεζε θξηηώλ. Οη θξηηέο κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ πξνο θαηάηκεζε
θεηκέλνπ πξνζδηόξηδαλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, ηα όξηα κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ. Δπεηδή
όκσο, όπσο είλαη θπζηθό, ν ηξόπνο απηόο είλαη ππνθεηκεληθόο, έπξεπε λα βξεζνύλ
ηξόπνη κέηξεζεο ηεο ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ ζρνιηαζηώλ.
Η Carletta J. [10] εηζήγαγε ηελ κεηξηθή kappa-statistic ε νπνία εθαξκόδεηαη ζηνλ
ηνκέα ηεο ανάλςζηρ πεπιεσομένος, γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ
ζρνιηαζηώλ. Ο ππνινγηζκόο ηεο θαίλεηαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε:
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Δμ. 2.8.7

όπνπ Ρ(Α) ην πνζνζηό ησλ θνξώλ πνπ νη ζρνιηαζηέο ζπκθσλνύλ κεηαμύ ηνπο θαη
Ρ(Ε) ην πνζνζηό ησλ θνξώλ πνπ νη ζρνιηαζηέο αλακέλεηαη λα ζπκθσλήζνπλ κεηαμύ
ηνπο ηπραία. Όηαλ ππάξρεη ζπλνιηθή ζπκθσλία ην Κ είλαη έλα, ελώ όηαλ δελ ππάξρεη
θακία ζπκθσλία πέξα από απηή πνπ αλακέλνληαλ ηπραία, ην Κ είλαη κεδέλ.
Αλαιπηηθόηεξα, ζηνλ ηνκέα ηεο ανάλςζηρ πεπιεσομένος όηαλ ε ηηκή ηνπ κέηξνπ
kappa-statistic είλαη κεγαιύηεξε από 0.8 ηόηε ζεσξνύκε όηη έρνπκε πςειή αμηνπηζηία
ελώ όηαλ ε ηηκή ηνπ κέηξνπ kappa-statistic είλαη κεηαμύ 0.67 θαη 0.8 ηόηε ζεσξνύκε
όηη έρνπκε αβέβαηε αμηνπηζηία.Σέινο, όηαλ ε ηηκή απηνύ ηνπ κέηξνπ είλαη κηθξόηεξε
από 0.67 ζεσξνύκε όηη ν ζρνιηαζκόο πνπ έγηλε από ηνπο δηάθνξνπο ζρνιηαζηέο δελ
είλαη αμηόπηζηνο.
Έλα επηπιένλ κέηξν Pk , πξνηάζεθε από ηνπο Βeeferman, Berger θαη Laffety
[13] γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απόδνζεο θαηάηκεζεο, ην νπνίν κεηξά ηελ αλαθξίβεηα ηεο
θαηάηκεζεο. ηελ νπζία, κηα ππνζεηηθή θαηάηκεζε ε νπνία ράλεη πνιιά (αθόκα θαη
όια) ηα πξαγκαηηθά όξηα ησλ ηκεκάησλ ζπγθξίλεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάηκεζε
σο πξνο ηα ζεκεία αιιαγήο πνπ εληνπίδεη ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά όξηα ηκεκάησλ.
Γηαηζζεηηθά, ε κεηξηθή Pk ππνινγίδεη ην πνζνζηό ησλ θεηκέλσλ (αλ έρνπκε λα
θάλνπκε κε έλα text stream) ή αληίζηνηρα ην πνζνζηό ησλ ιέμεσλ, ή πξνηάζεσλ ή
παξαγξάθσλ (αλ έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα θείκελν), πνπ α) είηε ιαλζαζκέλα
πξνβιέθηεθαλ όηη αλήθνπλ ζην ίδην ηκήκα, ελώ θαλνληθά αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά
ηκήκαηα β) ή ιαλζαζκέλα πξνβιέθηεθαλ όηη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, ελώ
πξαγκαηηθά αλήθνπλ ζην ίδην.
Αλαιπηηθά, δνζέληνο ελόο θεηκέλνπ ην νπνίν απνηειείηαη από Σ πξνηάζεηο,
πξώηα νξίδνπκε γηα θάζε s, t =1,2,....Σ, ηηο πνζόηεηεο δtru (s,t) θαη δhyp(s,t) όπσο
αθνινύζσο.
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Έπεηηα, εηζάγνπκε κηα θαηαλνκή πηζαλόηεηαο D(s,t), {s,t = 1,2,…,T} ζην
ζύλνιν ησλ ηπραία επηιεγκέλσλ δεπγώλ (s,t) θαη νξίδνπκε ηελ Pk.

Δμ. 2.8.8

όπνπ 1(a≠b) ηζνύηαη κε 1 όηαλ a≠b θαη 0 αιιηώο. Παξαηεξνύκε όηη ε Pk εμαξηάηαη
από ηελ πηζαλόηεηα D(s,t) επηινγήο δύν ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ θαη ηζνύηαη κε
κεδέλ ( Pk=0)

κόλν όηαλ ε πξαγκαηηθή θαη ε ππνζεηηθή θαηάηκεζε είλαη

παλνκνηόηππεο. πλεπώο κηθξέο ηηκέο ηνπ Pk

ππνδεηθλύνπλ πςειό πνζνζηό

αθξίβεηαο θαηάηκεζεο.
Έηζη ινηπόλ αλ ππνηεζεί όηη καο δίλεηαη έλα θείκελν, ε πξαγκαηηθή θαζώο θαη
ε ππνζεηηθή θαηάηκεζε απηνύ, ηόηε ζα ιέγακε όηη ην Pk είλαη ε πηζαλόηεηα δύν
ηπραία επηιεγκέλα δείγκαηα, από ην ζύλνιν ησλ πξνηάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ, λα είλαη
ιαλζαζκέλα θαηαηκεκέλα δειαδή, ε ππνζεηηθή θαηάηκεζε εζθαικέλα ππνζηεξίδεη
είηε όηη ηα δύν δείγκαηα αλήθνπλ ζην ίδην ηκήκα, ή όηη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά
ηκήκαηα. Σέινο, απνδεηθλύεηαη όηη ην Pk ηηκσξεί ζθάικαηα θνληά ζηα όξηα, ιηγόηεξν
απ‟νηη ζθάικαηα καθξύηεξα από ηα όξηα ησλ ηκεκάησλ.
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Έλα άιιν κέηξν, ην WindowDiff, πξνηάζεθε επίζεο από ηνπο Pevzner θαη
Ηearst [14] ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί έλα θηλνύκελν παξάζπξν ζαξώλνληαο ην ζύλνιν
ησλ δεδνκέλσλ ελόο text stream θαη “ηηκσξεί” κηα ππνζεηηθή θαηάηκεζε όηαλ ν
αξηζκόο ησλ νξίσλ πνπ εληνπίδεη κέζα ζην παξάζπξν δελ ηαηξηάδεη κε ηνλ
πξαγκαηηθό αξηζκό ησλ νξίσλ, γη‟ απηό ην παξάζπξν ηνπ text stream. H κεηξηθή
WindowDiff δνπιεύεη σο εμήο: Γηα θάζε ζύλνιν θεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε
έλα παξάζπξν κεγέζνπο k, γίλεηαη ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ ησλ πξαγκαηηθώλ
νξίσλ, πνπ ηπραίλεη λα πέθηνπλ κέζα ζε απηό ην δηάζηεκα (ri), όπσο απηά νξίδνληαη
από ηελ πξαγκαηηθή θαηάηκεζε, θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ νξίσλ πνπ δίλεη ε ππνζεηηθή
θαηάηκεζε (αi). Μηα κέζνδνο ινηπόλ, “ηηκσξείηαη” αλ ri ≠ αi , (ην νπνίν ππνινγίδεηαη
σο | ri - αi | > 0). Μεηέπεηηα όιεο νη “αζπκθσλίεο” κεηαμύ ηεο ππνζεηηθήο θαη ηεο
πξαγκαηηθήο θαηάηκεζεο πξνζζέηνληαη, ζηε ζπλέρεηα ε ηηκή θαλνληθνπνηείηαη θαη ε
κεηξηθή παίξλεη ηηκέο κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 1. πγθεθξηκέλα, ε κεηξηθή παίξλεη ηελ
ηηκή 0 αλ όια ηα όξηα έρνπλ εληνπηζηεί ζσζηά θαη 1 αλ από ηελ εθάζηνηε κέζνδν
έρνπλ εληνπηζηεί εληειώο δηαθνξεηηθά ζεκεία αιιαγήο λνήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ
πξαγκαηηθή θαηάηκεζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα,

Δμ. 2.8.9
όπνπ b(i,j) ν αξηζκόο ησλ νξίσλ κεηαμύ ησλ ζέζεσλ i θαη j ζην θείκελν , N ν αξηζκόο
ησλ θεηκέλσλ ελόο text stream θαη k ην κέγεζνο ηνπ παξαζύξνπ.
Οη Pevzner θαη Ηearst [14] ππνζηεξίδνπλ πσο παξόινπ πνπ ε Pk κεηξηθή
θεξδίδεη έδαθνο ζε όηη αθνξά ηελ αμηνιόγεζε αιγνξίζκσλ θαηάηκεζεο θεηκέλνπ, ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ είλαη αξθεηά. πγθεθξηκέλα, ε κεηξηθή “ηηκσξεί” πνιύ
πην απζηεξά όξηα πνπ κηα κέζνδνο ράλεη (FN), από όξηα πνπ βξίζθεη ιάζνο (FP).
Δπίζεο “ηηκσξεί” ππεξβνιηθά, ζθάικαηα θνληά ζηα όξηα (“near misses”), θαη
επεξεάδεηαη από κεηαβνιή ζηελ θαηαλνκή ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηκήκαηνο. Από ηελ
άιιε πιεπξά, ε πξνζέγγηζε WindowDiff εμαιείθεη ηελ αζπκκεηξία κεηαμύ ησλ FP
(“false positive”) θαη FN (“false negative”) “θπξώζεσλ”, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Pk
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κεηξηθή. Δπίζεο εληνπίδεη ηα FP θαη FN κέζα ζε ηκήκαηα κεγέζνπο κηθξόηεξνπ από
k.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ TEXTTILING ΚΑΗ
TSF

3.1 Αιγόξηζκνο TextTiling
3.2 Αιγόξηζκνο Tsf

3.1. Αλγόπιθμορ TextTiling
Ο αιγόξηζκνο TextTiling όπσο απηόο παξνπζηάζηεθε από ηελ Hearst ην 1997, [2] [3]
[4] [5], απνηειεί κηα κέζνδν γξακκηθήο θαηάηκεζεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία αξρεία
θεηκέλσλ ρσξίδνληαη ζε κεγάιεο παξαγξαθηθέο κνλάδεο. Η βαζύηεξε ππόζεζε απηνύ
ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη όηη ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα, ιέμεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε
έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα λα επαλαιεθζνύλ όπνηε γίλεη μαλά αλαθνξά ζην ζέκα. Άιιε
κηα ζεκαληηθή ππόζεζε είλαη όηη όηαλ εκθαλίδεηαη έλα θαηλνύξην ζέκα, ε επηινγή ηνπ
ιεμηινγίνπ ζα αιιάμεη θαη ζα δηαηεξεζεί ακεηάβιεηε κεηαμύ ησλ νξίσλ πνπ
πεξηθιείνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, κέρξη ηελ επόκελε αιιαγή ζέκαηνο. πλεπώο, ε
πξνζέγγηζε απηή ρξεζηκνπνηεί ηελ επαλάιεςε ησλ όξσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα θείκελα
σο κεραληζκό ιεμηινγηθήο ζπλνρήο, γηα λα εληνπίζεη ηα ζεκεία ζηα νπνία αιιάδεη ην
λόεκα. Η κνληεινπνίεζε ησλ όξσλ γίλεηαη ζηνλ δηαλπζκαηηθό ρώξν (Vector Space
Modeling) ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κεηξηθή tf.idf σο κέηξν αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ.
Η Hearst ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερληθή ηνπ θηλνύκελνπ παξαζύξνπ “sliding window”
θαη ππνιόγηδε ηελ νκνηόηεηα ελόο κπινθ κε ηα γεηηνληθά ηνπ. Γηα ηελ εύξεζε ηεο
νκνηόηεηαο κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη
(“cosine similarity”).

ε νκνηόηεηα ζπλεκηηόλνπ
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3.1.1. Δομή και λειηοςπγία ηος αλγοπίθμος TextTiling
Ο αιγόξηζκνο ΣextTiling πεξηιακβάλεη ηξία θύξηα δεηήκαηα: α) ηνλ δηαρσξηζκό ηνπ
θεηκέλνπ ζε ιεθηηθέο κνλάδεο β) ηνλ θαζνξηζκό ιεθηηθήο νκνηόηεηαο θαη γ) ηελ
αλαγλώξηζε ζεκείσλ αιιαγήο ζέκαηνο.
Καηά ην πξώην ζηάδην όπνπ ην θείκελν ρσξίδεηαη ζε ιεθηηθέο κνλάδεο,
γίλεηαη θάπνην είδνο πξνεπεμεξγαζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη δειαδή, ε αθαίξεζε ησλ
ζπρλώλ ιέμεσλ (stop-list), ε απνθνπή θαηαιήμεσλ (stemming), ε κεηαηξνπή όισλ
ησλ ιέμεσλ ζε ιέμεηο κε πεδνύο ραξαθηήξεο, ε θαηάηκεζε ζε ηκήκαηαςεπδνπξνηάζεηο (νη νπνίεο απνηεινύληαλ θαηά κέζν όξν από 20 ιέμεηο) πνπ
ζπληζηνύλ έλα κπιόθ. Η Hearst ρξεζηκνπνίεζε σο κέγεζνο ηνπ κπιόθ Κ ηνλ κέζν
όξν ησλ παξαγξάθσλ ελόο θεηκέλνπ (κεηξνύκελν σο πξνο ηηο ιέμεηο). ε απηό ην
ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο όηαλ γίλεηαη ιόγνο γηα έλα θείκελν, ζην νπνίν
ζέινπκε λα βξνύκε ηα ζεκεία δηαρσξηζκνύ ηνπ θεηκέλνπ, σο κπιόθ ζεσξνύκε ηηο
πξνηάζεηο - παξαγξάθνπο απηνύ. Όκσο ν αιγόξηζκνο απηόο, όπσο θαη άιινη
αιγόξηζκνη γξακκηθήο θαηάηκεζεο, κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ θαη ζε κεγάια text
streams, δειαδή ζε ξνέο θεηκέλσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ, όπνπ ζηόρνο είλαη ν
θαζνξηζκόο ησλ νξίσλ θάζε ηκήκαηνο πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα ζεκαηηθή ελόηεηα, θαη ζε
απηή ηε πεξίπησζε σο κπιόθ νξίδεηαη ην θάζε θείκελν.
ην δεύηεξν ζηάδην γίλεηαη ν ππνινγηζκόο ηνπ κέηξνπ νκνηόηεηαο κεηαμύ
θάζε δύν ζπλερόκελσλ κπιόθ κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλεκηηνλνεηδνύο νκνηόηεηαο.
εκεηώλεηαη πσο θάζε κπιόθ παξηζηάλεηαη σο έλα δηάλπζκα θαη θάζε ζπληζηώζα ηνπ
δηαλύζκαηνο είλαη ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο κηαο ιέμεο, ζε θαλνληθνπνηεκέλε κνξθή,
από ην επηιεγκέλν ιεμηιόγην. Η ζπλεκηηνλνεηδήο νκνηόηεηα κεηαμύ δύν ζπλερόκελσλ
κπιόθ, ππνινγίδεηαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε:

Score(b1,b2)

Δμ. 3.1.1

όπνπ b1, b2, ηα δύν κπιόθ θεηκέλνπ ζε κνξθή δηαλύζκαηνο, t ην εύξνο όισλ ησλ
όξσλ από ην επηιεγκέλν ιεμηιόγην, ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί θαηά ην ζηάδην ηεο
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δηάζπαζεο ηνπ θεηκέλνπ ζε ιεθηηθέο κνλάδεο, wt,b είλαη ην βάξνο πνπ έρεη δνζεί ζηνλ
όξν t ηνπ κπιόθ b.Σα βάξε είλαη νη θαλνληθνπνηεκέλεο ζπρλόηεηεο εκθάληζεο ησλ
ιέμεσλ κέζα ζην εθάζηνηε κπιόθ θαη παίξλνπλ ηηκέο αλάκεζα από ην κεδέλ θαη ην
έλα.
ην ηξίην ζηάδην όπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ ζην ρήκα (3.1.1), γίλεηαη ν
εληνπηζκόο ησλ ζεκείσλ αιιαγήο ζέκαηνο απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί έλα άιιν
παξάζπξν, ζπλήζσο κηθξόηεξν, γηα λα απνθαζίζεη ην κηθξόηεξν κέγεζνο ελόο
έγθπξνπ ηκήκαηνο. ηόρνο είλαη ε αλαγλώξηζε “θνηιάδσλ” δειαδή ζεκείσλ όπνπ
πέθηεη απόηνκα

ε νκνηόηεηα, γη‟απηόλ ηνλ ιόγν, γηα θάζε ηέηνην ζεκείν a2

ππνινγίδεηαη ε πηώζε (ya1 – ya2) + (ya3 – ya2) από ηηο δύν γεηηνληθέο θνξπθέο, ε
νπνία νλνκάδεηαη depth score. Έπεηηα, επηιέγνληαη εθείλα ηα ζεκεία, ε ηηκή ησλ
νπνίσλ ππεξβαίλεη έλα θαηώθιη π.ρ ηε κέζε ηηκή πιήλ ηελ ηππηθή απόθιηζε. Σέινο,
ηα depth scores ηαμηλνκνύληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά γηα λα γίλεη ε ηειηθή επηινγή ησλ
νξίσλ: όζν πην κεγάιε ε ηηκή ηνπ depth score ηόζν κεγαιύηεξε ε πηζαλόηεηα γηα
δηαρσξηζκό ζε εθείλν ην ζεκείν.

ρήκα 3.1.1 Τπνινγηζκόο ησλ depth scores ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο.
Απηή ε κέζνδνο όκσο παξνπζηάδεη έλα πηζαλό πξόβιεκα, ζην παξαπάλσ
ζρήκα 3.1.1(b)

βιέπνπκε κηα κηθξή

“θνηιάδα” ζην ζεκείν b4,

ε νπνία

“παξεκβαίλεη” ζηνλ ππνινγηζκό ηεο νκνηόηεηαο ηνπ ζεκείνπ b2: ε απηή ηελ
πεξίπησζε ν αιγόξηζκνο ρξεζηκνπνηεί ηελ εξομάλςνζη (“smoothing”), ε νπνία
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, γηα λα εμαιείςεη ηέηνηεο ηπρόλ κηθξέο παξεκβνιέο.
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Δπηπιένλ, επεηδή ε απόζηαζε αλάκεζα ζην yb3 θαη ζην yb4 είλαη κηθξή, ζε ηέηνηεο
πεξηπηώζεηο απηό ην ζεκείν (ην yb4) δελ ζεσξείηαη ζεκείν αιιαγήο λνήκαηνο, ζε
ζρέζε κε ην b2 πνπ έρεη κεγάιε απόζηαζε από ηηο γεηηνληθέο θνξπθέο ηνπ, ηόζν από
δεμηά όζν θαη από αξηζηεξά. Έηζη ινηπόλ γελληέηαη ε αλάγθε, λα ιεθζεί ππόςε ην
κήθνο θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηεο “θνηιάδαο”, αθνύ κηα “θνηιάδα” πνπ έρεη κεγάιε
απόζηαζε θαη από ηηο δύν θνξπθέο ηεο, δείρλεη πσο ε νκνηόηεηα ησλ κπιόθ ζε
επίπεδν ιεμηινγίνπ, κεηώλεηαη από ηα αξηζηεξά , θαη απμάλεηαη αληίζηνηρα από ηα
δεμηά, θαζηζηώληαο ηελ θνηιάδα-ζεκείν, σο ην ηδαληθό ρώξηζκα πνπ ζεκαηνδνηεί
κηα κεγάιε αιιαγή ζην λόεκα. ην ρήκα 3.1.1(c) θαίλεηαη έλα άιιν πξόβιεκα,
ζπγθεθξηκέλα δύν κεγάιεο θνξπθέο πιαηζηώλνπλ κηα κεγάιε θαη επίπεδε “θνηιάδα”
θαη ην εξώηεκα είλαη πνηα από ηα δύν πηζαλά “θνςίκαηα” c2, c3, ή θαη ηα δύν,
απνηεινύλ ζεκεία αιιαγήο ζέκαηνο. ε απηή ηε πεξίπησζε ν αιγόξηζκνο θάλεη κηα
ηπραία επηινγή αλ πξόθεηηαη γηα κηα κηθξή ζε έθηαζε θνηιάδα, δηαθνξεηηθά γηα κηα
κεγαιύηεξε, επηιέγεη θαη ηα δύν ζεκεία σο “θνςίκαηα”. Σν παξαπάλσ θαηλόκελν
παξαηεξείηαη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ην ιεμηιόγην αιιάδεη ζηαδηαθά θαη νη δηαθνξέο
ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ είλαη κεγάιεο, ε νκνηόηεηα δειαδή κεηαμύ
ησλ κπιόθ είλαη κηθξή.
Η δηαδηθαζία ηεο εμνκάιπλζεο έρεη σο εμήο: Γηα θάζε ηηκή νκνηόηεηαο
(score), κεηαμύ δύν ζπλερόκελσλ κπιόθ, ππνινγίδεηαη εθ λένπ ε ηηκή ηεο κε ηε
βνήζεηα ελόο αξηζκνύ s. πγθεθξηκέλα ε λέα νκνηόηεηα (score) νξίδεηαη σο ε κέζε
ηηκή ηνπ παιηνύ score, ησλ s/2 score αξηζηεξά από απηό θαη ησλ s/2 score δεμηά από
απηό θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα όια ηα δεύγε από ζπλερόκελα ηκήκαηα.
Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη επηπιένλ εμνκάιπλζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ζην
ηειηθό ζηάδην, αθνύ ζα έρεη γίλεη ν ηειηθόο θαζνξηζκόο ησλ πηζαλώλ νξίσλ, γηα λα
απνθεπρζεί ην θαηλόκελν ηεο ύπαξμεο νξίσλ κεηαμύ θνληηλώλ κπιόθ ηνπ θεηκέλνπ.
ην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 3.1.2) παξνπζηάδεηαη κηα γξαθηθή παξάζηαζε κε θαη
ρσξίο εμνκάιπλζε, ε νπνία απεηθνλίδεη ηα πηζαλά ζεκεία αιιαγήο ηνπ λνήκαηνο ελόο
θεηκέλνπ. Οη εζσηεξηθνί αξηζκνί ππνδειώλνπλ ηνπο αξηζκνύο ησλ παξαγξάθσλ, ν
άμνλαο x δείρλεη ηελ αιιεινπρία ησλ πξνηάζεσλ πνπ απνηεινύλ έλα κπιόθ, (δειαδή
ην κέγεζνο κπιόθ Κ=10), ν άμνλαο y δείρλεη ηελ νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ κπιόθ. Οη
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θαηαθόξπθεο γξακκέο απεηθνλίδνπλ ηα ηειηθά όξηα (“θνςίκαηα”) πνπ επηιέρηεθαλ
από ηνλ αιγόξηζκν. Γηα παξάδεηγκα ε πξώηε θάζεηε γξακκή από ηα αξηζηεξά
αλαπαξηζηά έλα “θόςηκν” κεηά ηελ παξάγξαθν 3.

ρήκα 3.1.2 Απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ TextTiling.

3.1.2. ςμπέπαζμα
Ο αιγόξηζκνο TextTiling, παξνπζηάδεη θαιή απόδνζε, όκσο έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ
εύξεζε νκνηνγελώλ ηκεκάησλ κέζα ζε έλα κόλν θείκελν, θαζηζηώληαο δύζθνιε ηελ
ζύγθξηζή ηνπ κε κεζόδνπο πνπ πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ “θνςίκαηα” ζε
ζπλερόκελα δηαθνξεηηθά έγγξαθα. Δπίζεο έρεη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα. Πξώηνλ,
κπνξεί λα δεκηνπξγνύληαη πνιιά

παξαπάλσ “θνςίκαηα”, απηό ζπκβαίλεη γηα

παξάδεηγκα, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ κηα κηθξή παξάγξαθόο ή θξάζε παξεκβαίλεη ζε
έλα ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ ην νπνίν παξνπζηάδεη ηζρπξή ζπλεθηηθόηεηα, κε απνηέιεζκα
λα αλαγλσξίδεηαη από ηνλ αιγόξηζκν σο

αιιαγή ζην λόεκα θαη επνκέλσο σο

δηαθνξεηηθό ηκήκα. Γεύηεξνλ, ν ζπγθεθξηκέλνο αιγόξηζκνο, εμαξηάηαη από έλα
θαηώθιη, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ ππάξρεη ζπλεθηηθόηεηα κεηαμύ δύν
ζπλερόκελσλ κπιόθ θαη θαηά ζπλέπεηα λα επηιερζνύλ ηα ηειηθά όξηα ηνπ θεηκέλνπ.
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Κάηη ηέηνην όκσο είλαη αξθεηά δύζθνιν, πνιύπινθν, θαη έρεη λα θάλεη κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγγξάθνπ θάζε θνξά.

3.2. Αλγόπιθμορ Tsf
Ο TSF είλαη έλαο αιγόξηζκνο γξακκηθήο θαηάηκεζεο , ν νπνίνο πξνηάζεθε από ηνπο
Roman Kern θαη Michael Granitzer ην 2009 [7].

Όπσο αθξηβώο ν αιγόξηζκνο

TextTiling, έηζη θαη απηόο, ζηνρεύεη ζηνλ δηαρσξηζκό νκνηνγελώλ ηκεκάησλ ζηα
θαηάιιεια ζεκεία, κε βάζε ηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ιέμεσλ. Αλαιπηηθόηεξα,
ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή όηη ιέμεηο πνπ επαλαιακβάλνληαη ζπρλά, απνηεινύλ
ηζρπξή έλδεημε γηα ηελ παξνπζία ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο ζην εύξνο ησλ θεηκέλσλ πνπ
εμεηάδνληαη. Καη εδώ ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν δηαλύζκαηνο ρώξνπ , όπνπ θάζε
πξόηαζε ή θείκελν αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη, αλαπαξίζηαηαη κε ηε
κνξθή δηαλύζκαηνο κε θάζε ζπληζηώζα ηνπ δηαλύζκαηνο λα είλαη ε ζπρλόηεηα
εκθάληζεο κηαο ιέμεο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηνπ θηλνύκελνπ
παξαζύξνπ “sliding window”, θαη σο κέηξν ππνινγηζκνύ ηεο νκνηόηεηαο ελόο κπιόθ
κε ηα γεηηνληθά ηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ε cosine similarity.

3.2.1. Δομή και λειηοςπγία ηος αλγοπίθμος Tsf
Ο αιγόξηζκνο TSF πεξηιακβάλεη ηξία θύξηα ζεκεία: α) Πξνεπεμεξγαζία β)
Τπνινγηζκόο ηνπ κέηξνπ νκνηόηεηαο κεηαμύ ησλ κπινθ γ) Καζνξηζκόο ησλ ηειηθώλ
ζεκείσλ αιιαγήο ηνπ λνήκαηνο.
ην πξώην ζηάδην γίλεηαη ε πξνεπεμεξγαζία, δειαδή ε αθαίξεζε ησλ ζπρλώλ
ιέμεσλ (stop-list) , ε απνθνπή θαηαιήμεσλ θαη ε επηζηξνθή απηώλ ησλ ιέμεσλ ζηελ
ξίδα ηνπο (stemming), θαζώο επίζεο θαη ε ηειηθή επηινγή ησλ ιέμεσλ πνπ ζα
απνηεινύλ

ην ιεμηιόγην γηα ην ζπγθεθξηκέλν data set. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ν

θαζνξηζκόο ησλ κπιόθ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, αλάινγα
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κε ηε θύζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αλ ζηόρνο καο είλαη ν εληνπηζκόο ησλ ζεκείσλ
αιιαγήο λνήκαηνο ζε έλα θείκελν, ηόηε σο κπιόθ νξίδεηαη κηα πξόηαζεπαξάγξαθνο, ελώ

αληίζηνηρα, όηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα text stream πνπ

απνηειείηαη από θείκελα δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ, σο κπιόθ

νξίδεηαη θάζε

κεκνλσκέλν θείκελν. Έηζη ινηπόλ, έλα θείκελν ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή,
αλαπαξίζηαηαη κε ηε κνξθή δηαλύζκαηνο, όπνπ θάζε ζπληζηώζα απηνύ, είλαη ε
ζπρλόηεηα εκθάληζεο κηαο ιέμεο από ην επηιεγκέλν ιεμηιόγην. Θα πξέπεη επίζεο λα
ζεκεησζεί, πσο ακέζσο κεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνύ πίλαθα κε ηα επηιεγκέλα
θείκελα ζηελ κνξθή δηαλύζκαηνο, γίλεηαη ε θαλνληθνπνίεζε ησλ όξσλ κε ηελ ρξήζε
ηεο κεηξηθήο tf idf, έηζη ώζηε λα απνδνζεί ζε θάζε έγγξαθν ίζε ζεκαζία – αλαινγία
ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα, δεδνκέλνπ όηη έλα έγγξαθν κπνξεί λα είλαη πνιύ κεγάιν ζε
κέγεζνο θαη άιιν λα είλαη πνιύ κηθξό.
ην δεύηεξν ζηάδην γίλεηαη ν ππνινγηζκόο ηνπ κέηξνπ νκνηόηεηαο κεηαμύ
θάζε δύν ζπλερόκελσλ κπιόθ κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλεκηηνλνεηδνύο νκνηόηεηαο.
ην ηξίην ζηάδην γίλεηαη ν εληνπηζκόο ησλ ζεκείσλ αιιαγήο ζέκαηνο. Καη
εδώ αθνινπζείηαη, όπσο θαη ζηνλ αιγόξηζκν TextTiling, ε ηερληθή ηνπ θηλνύκελνπ
παξαζύξνπ. Η δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: Γηα θάζε ζέζε i, δεκηνπξγνύληαη δύν
γεηηνληθά κπιόθ: έλα κπιόθ Βprei, πεξηέρεη έλαλ αξηζκό θεηκέλσλ πνπ πξνεγνύληαη
από ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε πνπ εμεηάδνπκε θάζε θνξά, βξίζθνληαη δειαδή ζηα
αξηζηεξά ηνπ θεηκέλνπ θαη έλα άιιν κπιόθ Bposti, αθνινπζεί ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε
θαη εληνπίδεηαη ζηα δεμηά ηνπ. Σν κέγεζνο ηνπ κπιόθ είλαη κηα παξάκεηξνο πνπ
πξέπεη λα δίλεηαη από ηνλ ρξήζηε θαη πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ην κηθξόηεξν
κέγεζνο ηνπ πξνο εμέηαζε ηκήκαηνο θεηκέλσλ.
Έηζη ινηπόλ, γηα θάζε έλα από ηα δύν κπιόθ θεηκέλνπ, από ηα δεμηά θαη από
ηα αξηζηεξά θάζε ζέζεο ηνπ θηλνύκελνπ παξαζύξνπ, ππνινγίδεηαη ε νκνηόηεηα όισλ
ησλ θεηκέλσλ αλά δεύγνο θαη ζηελ ζπλέρεηα, ε κέζε ηηκή απηώλ ησλ νκνηνηήησλ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ε κέζε εζωηεπική ομοιόηηηα απηήο ηεο ζέζεο.
Απηή ε εζσηεξηθή νκνηόηεηα κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ν βαζκόο νκνηόηεηαο ησλ
θεηκέλσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ παξαζύξνπ, θαη ππνινγίδεηαη
από ηελ παξαθάησ ζρέζε:
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Δμ. 3.2.1

όπνπ Βprei , ε νκνηόηεηα ησλ θεηκέλσλ αλά δεύγνο ζηα αξηζηεξά ηεο εθάζηνηε ζέζεο
ηνπ παξαζύξνπ, Bposti ε νκνηόηεηα ησλ θεηκέλσλ αλά δεύγνο ζηα δεμηά θαη όπνπ κ, ν
κέζνο όξνο ησλ νκνηνηήησλ αλά δεύγνο, γηα θάζε κπιόθ.
Έπεηηα, ππνινγίδνληαη νη νκνηόηεηεο κεηαμύ θεηκέλσλ από ην έλα κπιόθ, κε
ηηο νκνηόηεηεο από ην άιιν κπιόθ. Πάιη, παίξλνπκε ηελ κέζε ηηκή απηώλ ησλ ηηκώλ
γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ εξωηεπική ομοιόηηηα, ε νπνία εμεηάδεη ην θαηά πόζν είλαη
όκνην ην έλα κπιόθ κε ην άιιν.
Η εμσηεξηθή νκνηόηεηα simiouter δίλεηαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε:

Δμ. 3.2.2

Σέινο, απηέο νη δύν νκνηόηεηεο ε simiinner

θαη ε simiouter ζπλζέηνπλ έλα

κέηξν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο “αλνκνηόηεηαο” ησλ δύν κπιόθ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ
εθάζηνηε ζέζε ηνπ παξαζύξνπ, πνπ απνηειεί θαη ππνςήθην “ρώξηζκα” ηνπ text
stream.
H αλνκνηόηεηα απηή νλνκάδεηαη dissimilarity θαη δίλεηαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε:

Δμ. 3.2.3

Η ηηκή ηεο dissimilarity γηα θάζε πηζαλό ρώξηζκα, είλαη ζεηηθή, αλ ε κέζε
νκνηόηεηα ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ δύν κπιόθ είλαη κηθξόηεξε από ηηο κέζεο
νκνηόηεηεο θάζε κπιόθ. Απηή ε πεξίπησζε απνηειεί ηζρπξή έλδεημε ηεο ύπαξμεο
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ζεκείνπ αιιαγήο ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο. Με ηελ ίδηα ινγηθή, ε dissimilarity ζε έλα
ζεκείν είλαη αξλεηηθή, αλ ε κέζε νκνηόηεηα ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ δύν κπιόθ είλαη
κεγαιύηεξε από ηηο κέζεο νκνηόηεηεο θάζε κπιόθ μερσξηζηά, απηό απηόκαηα
ζπλεπάγεηαη πσο πξόθεηηαη γηα θείκελα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζεκαηηθή ελόηεηα,
άξα δελ έρνπκε δηαρσξηζκό ζε εθείλν ην ζεκείν. Η κέγηζηή ηηκή 1 επηηπγράλεηαη αλ ε
εμσηεξηθή νκνηόηεηα είλαη 0, ην νπνίν κπνξεί κόλν λα ζπκβεί, αλ ηα κπιόθ δελ έρνπλ
θακία θνηλή ιέμε, ζπλεπώο, έλα ηέηνην ζεκείν ζεσξείηαη σο όξην (“θόςηκν”) γηα ηνλ
αιγόξηζκν.
ηελ ζπλέρεηα, θάζε dissimilarity κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε έλα θαηώθιη, πνπ
δίλεηαη από ηνλ ρξήζηε νη ηηκέο πνπ μεπεξλνύλ ηελ ηηκή πνπ έρεη ην θαηώθιη
ζεσξνύληαη “θνςίκαηα”,

νη άιιεο

αγλννύληαη.

Καηόπηλ, νη

dissimilarities

ηαμηλνκνύληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά, γηα λα γίλεη ε ηειηθή επηινγή ησλ νξίσλ, όζν πην
κεγάιε ε ηηκή ηεο dissimilarity ηόζν κεγαιύηεξε ε πηζαλόηεηα γηα δηαρσξηζκό ζε
εθείλν ην ζεκείν.
Σέινο, γηα λα απνθεπρζεί ην θαηλόκελν ηεο ύπαξμεο ζπρλώλ νξίσλ κεηαμύ
θνληηλώλ ζεκείσλ πςειήο dissimilarity, έλα ππνςήθην όξην (κε ηελ πςειόηεξε
dissimilarity) επηιέγεηαη σο ηειηθό όξην θαη ηα ππόινηπα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε
ζρεηηθά κηθξό εύξνο κε απηό, αγλννύληαη. ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί
πσο ε ηειηθή επηινγή ηνπ αξηζκνύ ησλ νξίσλ κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ γίλεηαη
ρεηξνθίλεηα.

3.2.2. ςμπέπαζμα
Ο αιγόξηζκνο Tsf παξνπζηάδεη ζε γεληθέο γξακκέο πνιύ θαιή απόδνζε, εμαξηάηαη
βέβαηα θαη από ην πξνο εμέηαζε ζύλνιν δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο
θάζε θνξά, παξνπζηάδεη όκσο θαη θάπνηεο δπζθνιίεο. ύκθσλα κε ηα πξνεγνύκελα,
ην κέγεζνο ηνπ κπιόθ είλαη ε πξώηε παξάκεηξνο πνπ δίλεηαη από ηνλ ρξήζηε ,
ζύκθσλα κε ηελ νπνία, θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην κέγεζνο ηνπ παξαζύξνπ γηα ηνλ
ππνινγηζκό ησλ dissimilarities. Γεύηεξε παξάκεηξνο πνπ απαηηεί ε ζπγθεθξηκέλε
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κέζνδνο, είλαη έλα θαηώθιη, ν θαζνξηζκόο ηνπ νπνίνπ είλαη δύζθνινο, ώζηε λα
απνθαζηζηεί ελ ηέιεη αλ δπν ζπλερόκελα θείκελα ζρεηίδνληαη.
ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο, εμεηάζηεθε ε πεξίπησζε όπνπ ν
αξηζκόο ησλ segments ή θαιύηεξα ν αξηζκόο ησλ ζεκείσλ αιιαγήο ζέκαηνο ζε ξνέο
θεηκέλσλ (“text streams”), δίλεηαη από ηνλ ρξήζηε, έηζη ώζηε λα γίλεη εθηίκεζε γηα
ην αλ ν αιγόξηζκνο ζπκθσλεί κε ηελ αλζξώπηλε θξίζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ
πσο ν αιγόξηζκνο είλαη

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθόο θαη κπνξεί λα εληνπίζεη κε

κεγάιε αθξίβεηα ηα ίδηα ζεκεία, όπσο ζα έθξηλε έλαο αλαγλώζηεο ησλ θεηκέλσλ.
Έηζη ινηπόλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηα πνιύ θαιά απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ TSF
όηαλ είλαη γλσζηόο ν αξηζκόο ησλ νξίσλ, ζε κεγάια text stream, θξίλακε πσο ζα
ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν αλ ππήξρε θάπνηνο απηόκαηνο ηξόπνο πνπ ζα ππνδείθλπε
ζηνλ αιγόξηζκν Tsf ηνλ αξηζκό ησλ νξίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα γηλόηαλ ε εθηίκεζε
ηεο απόδνζήο ηνπ σο πξνο ηα πξαγκαηηθά ζεκεία αιιαγήο ηνπ λνήκαηνο. Γη ‟απηόλ
αθξηβώο ηνλ ιόγν επηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε κέζνδν πνπ αλαπηύμακε, ην
ζηαηηζηηθό θξηηήξην Dip - dist. Η αλάιπζε ηεο πξνηεηλόκελεο κεζνδνινγίαο
πεξηγξάθεηαη ζηελ επόκελε ελόηεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΟΤ ΒΑΗΕΟΝΣΑΗ
ΣΟ DIP – DIST ΚΡΗΣΖΡΗΟ

4.1 ηαηηζηηθό θξηηήξην Dip - dist
4.2 Αιγόξηζκνο SegmentDip
4.3 Αιγόξηζκνο Dip - Tsf

4.1. ηαηιζηικό κπιηήπιο Dip – dist
Σν ζηαηηζηηθό θξηηήξην Dip – dist πξνηάζεθε από ηνπο Καινγεξάην θαη Λύθα ην
2012 [16], ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδνπνίεζεο δεδνκέλσλ (cluster analysis), γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο δνκήο ησλ νκάδσλ ελόο ζπλόινπ δεδνκέλσλ σο πξνο ηελ νκνηνγέλεηά
ηνπο. ηελ νπζία ην ζηαηηζηηθό θξηηήξην Dip - dist, ειέγρεη εάλ έλα ζύλνιν
δεδνκέλσλ απνηειεί κηα κνλαδηθή νκάδα ή πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκόο ηνπ ζε δύν ή
πεξηζζόηεξα κέξε. Απηό όκσο

είλαη ην δεηνύκελν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο

θαηάηκεζεο θεηκέλνπ “text segmentation” πνπ κειεηάκε ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο
δηαηξηβήο, γη ‟απηό αθξηβώο, απνθαζίζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηό ην θξηηήξην
ζηελ κέζνδν πνπ αλαπηύμακε. Δλ νιίγνηο, ην θξηηήξην Dip - dist αλαιακβάλεη ηνλ
ξόιν ηεο αλαγλώξηζεο ησλ ζεκείσλ αιιαγήο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ζε έλα text stream
θαη ηνπ δηαρσξηζκνύ θεηκέλσλ ζε ηκήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία θαη ζε
ηκήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο.
Σν ζηαηηζηηθό θξηηήξην Dip - dist πεηπραίλεη ηελ αλαγλώξηζε νκνηνγελώλ ή
εηεξνγελώλ ηκεκάησλ, εμεηάδνληαο αλ ε θαηαλνκή ηεο ππθλόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ
είλαη μονοηποπική (με μια κοπςθή) ή αλλιώρ unimodal. Πην ζπγθεθξηκέλα,
θνηηάδνληαο ην ηζηόγξακκα ησλ απνζηάζεσλ ή ηεο νκνηόηεηαο θάζε ζεκείνπ από ηα
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ππόινηπα ζεκεία, απνθαζίδεη γηα ην αλ ππάξρεη κνλνηξνπηθή θαηαλνκή.
Μνλνηξνπηθέο θαηαλνκέο είλαη γηα παξάδεηγκα νη student-t, ε Cauchy, ε ζθαηξηθή
Γθανπζηαλή, ε ειιεηπηηθή πνπ είλαη κηα πεξίπησζε Γθανπζηαλήο, ε νκνηόκνξθε, ε
νπνία απνηειεί αθξαίαο κνξθήο unimodal θαηαλνκήο. Αλαιπηηθόηεξα, σο unimodal
νξίδεηαη κηα ζπλάξηεζε θαηαλνκήο F(t) ε νπνία παξνπζηάδεη θνξπθή ζηελ πεξηνρή
ηεο sm = {(tL, tU): tL≤ tU}, εάλ είλαη θπξηή ζηελ πεξηνρή sL(-∞ , tL), ζηαζεξή ζηελ
πεξηνρή [tL, tU] θαη θνίιε ζηελ πεξηνρή sU =[tU ,∞).
Σν Dip - dist θξηηήξην ρξεζηκνπνηεί έλα ζηαηηζηηθό ηέζη πνπ νλνκάδεηαη
Hartigan‟s dip ηest [17] γηα λα πξνρσξήζεη ζηνλ έιεγρν γηα κνλνηξνπηθόηεηα θάζε
νκάδαο ελόο ζπλόινπ δεδνκέλσλ. Σν Hartigan‟s dip test πξνηηκήζεθε από άιια
ζηαηηζηηθά θξηηήξηα όπσο ηε κέζνδν ηνπ Silverman [18], ιόγσ ηεο απιόηεηαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ. Δπίζεο έρεη απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ηζρπξό θπξίσο ζε
κνλνδηάζηαηα δεδνκέλα.

4.2. Αλγόπιθμορ SegmentDip
Ο αιγόξηζκνο SegmentDip αλαπηύρζεθε από ηνπο Υαζάλε, Ισαλλίδε θαη Λύθα ην
2014 [15] θαη εθαξκόζηεθε ζε αθνινπζίεο βίληεν. Η ηερληθή ζηελ νπνία βαζίδεηαη
είλαη απηή ηνπ θπιηόκελνπ παξαζύξνπ

“sliding window”, ηελ νπνία επίζεο

ρξεζηκνπνηνύλ θαη άιινη αιγόξηζκνη θαηάηκεζεο θεηκέλνπ όπσο αλαθέξζεθε ζηελ
πξνεγνύκελε ελόηεηα, θαζώο επίζεο θαη ε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ Dip - dist. ηα
πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο ε ελ ιόγσ κέζνδνο εθαξκόζηεθε ζε ξνέο θεηκέλσλ
(“text streams”).
Γηαηζζεηηθά, έλα θηλνύκελν παξάζπξν κεγέζνπο w, κεηαθηλείηαη ζαξώλνληαο
όιε ηελ αθνινπζία από θείκελα. Σν ζύλνιν ησλ θεηκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε θάζε
παξάζπξν ειέγρεηαη γηα νκνηνγέλεηα σο πξνο ην πεξηερόκελν, ρξεζηκνπνηώληαο ην
θξηηήξην Dip - dist, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην Hartigan‟s dip ηest [17]. πλεπώο, θάζε
παξάζπξν

ραξαθηεξίδεηαη

σο

unimodal

(“κνλνηξνπηθό”)

ή

multimodal

(“πνιπηξνπηθό”) θαη ε αθνινπζία ησλ θεηκέλσλ θάζε πνιπηξνπηθνύ παξαζύξνπ
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ρσξίδεηαη ζε δύν (πηζαλώο κνλνηξνπηθά) ηκήκαηα. Δπηπιένλ, έλα πνιύ ζεκαληηθό
ζεκείν ηεο κεζόδνπ πνπ εμεηάδνπκε είλαη όηη ν αξηζκόο ησλ ζεκείσλ δηαρσξηζκνύ
ηεο αθνινπζίαο θεηκέλσλ ππνινγίδεηαη απηόκαηα, ρσξίο λα απαηηείηαη λα θαζνξηζηεί
εθ ησλ πξνηέξσλ.

4.2.1. Δομή και λειηοςπγία αλγοπίθμος SegmentDip
Η ιεηηνπξγία ηνπ αιγνξίζκνπ SegmentDip έρεη σο εμήο: Αξρηθά, ζεσξνύκε έλα
θηλνύκελν παξάζπξν κεγέζνπο w, πνπ κεηαθηλείηαη κέρξη λα θαιύςεη όιν ην θάζκα
ησλ θεηκέλσλ ηνπ “text stream”. Γηα θάζε ηέηνην παξάζπξν, ην θξηηήξην dip ζεσξεί
θάζε ζεκείν κηαο νκάδαο ηνπ παξαζύξνπ σο έλαλ ζεαηή (“viewer”). ηελ πεξίπησζε
πνπ εμεηάδνπκε εκείο ζε απηήλ ηελ δηαηξηβή, έλα ζεκείν είλαη έλα θείκελν από ην
ζύλνιν δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο. Έηζη ινηπόλ, αξρηθά, δεκηνπξγείηαη
έλαο πίλαθαο wxw, θάζε θνξά πνπ κεηαθηλείηαη ην παξάζπξν. Απηόο ν πίλαθαο
πεξηέρεη ηελ νκνηόηεηα θάζε θεηκέλνπ ζην παξάζπξν κε ηα ππόινηπα θείκελα ηνπ
παξαζύξνπ. ηε ζπλέρεηα γηα θάζε γξακκή, γηα θάζε δηάλπζκα νκνηνηήησλ ηνπ
θεηκέλνπ κε ηα ππόινηπα θείκελα ηνπ παξαζύξνπ δειαδή, εθαξκόδεηαη ην Hartigan‟s
dip test [17]. Απηό ην test εμεηάδεη ην ηζηόγξακκα ησλ ηηκώλ ηνπ δηαλύζκαηνο γηα λα
απνθαζίζεη αλ γηα θάζε ηέηνην δηάλπζκα ππάξρεη κνλνηξνπηθή θαηαλνκή, κε άιια
ιόγηα, ε θαηαλνκή ησλ ηηκώλ θάζε δηαλύζκαηνο, θαλεξώλεη ηε δνκή ηεο νκάδαο πνπ
ειέγρεηαη. Αλ ηώξα ππάξρεη κηα θνξπθή (“unimodal νκάδα”),

ππνδειώλεηαη ε

ύπαξμε κηαο κόλν νκάδαο, αληίζηνηρα, εάλ βξεζνύλ δύν θνξπθέο (“bimodal”) ηόηε
γίλεηαη θαλεξή ε ύπαξμε δύν μερσξηζηώλ νκάδσλ, αλ βξεζνύλ πεξηζζόηεξεο από δύν
θνξπθέο (multimodal) ηόηε κηιάκε γηα πεξηζζόηεξεο ησλ δύν μερσξηζηέο νκάδεο.
Γηα λα απνθαζηζηεί ελ ηέιεη αλ κηα θαηαλνκή είλαη κνλνηξνπηθή ή
πνιπηξνπηθή, γηα θάζε δηάλπζκα νκνηνηήησλ, ππνινγίδεηαη κηα ηηκή dip (“dipvalue”),

θαη κηα ηηκή p (“p-value”), ν ππνινγηζκόο ησλ νπνίσλ, πεξηγξάθεηαη

αλαιπηηθόηεξα παξαθάησ. Η ηηκή dip είλαη ζηελ νπζία ε απόζηαζε ηνπ
ηζηνγξάκκαηνο από ηε πιεζηέζηεξε κνλνηξνπηθή θαηαλνκή θαη ε ηηκή p (0≤p≤1)
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είλαη έλα ζηαηηζηηθό θαηώθιη, κάιηζηα απηό ην θαηώθιη θαζνξίδεη αλ έλα παξάζπξν
είλαη multimodal (“πνιπηξνπηθό”) ή unimodal (“κνλνηξνπηθό”).
ε απηό ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί πσο ππάξρεη εμάξηεζε σο
πξνο ηε ζέζε ηνπ θάζε ζεαηή. Απηό ζεκαίλεη πσο ζεαηέο πνπ βξίζθνληαη ζηα όξηα
ησλ νκάδσλ αληρλεύνπλ επθνιόηεξα ηελ ύπαξμε δύν θνξπθώλ. Μπνξεί λα απαηηείηαη
ε ύπαξμε ελόο πνζνζηνύ (π.ρ 1% ηνπιάρηζηνλ) ζεαηώλ ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ
ζεκείσλ πνπ εμεηάδνληαη θάζε θνξά, νη νπνίνη λα πξνηείλνπλ δηαρσξηζκό γηα λα
ζεσξεζεί ε νκάδα πνιπηξνπηθή (multimodal). Απηνί νη ζεαηέο θαινύληαη θεαηέρ
διασωπιζμού (“split viewers”).
Γηα ηνλ νξηζκό ηεο ηηκήο dip, ζεσξνύκε δύν θξαγκέλεο ζπλαξηήζεηο
(θαηαλνκέο ) F, G. Έζησ π(F,G) = max| F(t) – G(t)| ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν
θαηαλνκώλ F, G θαη U* ε θιάζε όισλ ησλ unimodal θαηαλνκώλ, ηόηε ε ηηκή dip κηαο
ζπλάξηεζεο θαηαλνκήο F ζα δίλεηαη από ηνλ παξαθάησ νξηζκό.

Δμ. 4.2.1

Μηα ζεκαληηθή ηδηόηεηα ηνπ θξηηεξίνπ dip είλαη πσο εάλ Fw είλαη έλα δείγκα
από w παξαηεξήζεηο ηεο θαηαλνκήο F, ηόηε ζα ηζρύεη ε ηζόηεηα limw→∞dip(Fw) =
dip(F). Δπηπιένλ έρεη απνδεηρζεί από ηνπο J.A Hartigan θαη P.M Hartigan [17] πσο ε
θιάζε ησλ νκνηόκνξθσλ θαηαλνκώλ U είλαη ε θαηαιιειόηεξε γηα κεδεληθή ππόζεζε
H0 ζην dip test, θαζώο νη dip ηηκέο πνπ εκθαλίδεη είλαη κεγαιύηεξεο από άιιεο
unimodal θαηαλνκέο.
Καζόηη ινηπόλ γλσξίδνπκε όηη ε αθξαία κνξθή κνλνηξνπηθόηεηαο είλαη ε
νκνηόκνξθε θαηαλνκή, ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε θαηαλνκή σο θαηαλνκή αλαθνξάο γηα
λα ειεγρζεί αλ ε ηηκή dip γηα θάζε δηάλπζκα νκνηνηήησλ θάζε ζεκείνπ κε ηα
ππόινηπα, είλαη θαιύηεξε από ηελ ηηκή dip ηεο νκνηόκνξθεο θαηαλνκήο κε βάζε
θάπνηα πηζαλόηεηα. Απηό επηηπγράλεηαη θαηαζθεπάδνληαο b bootstrap ζύλνια από w
δείγκαηα από νκνηόκνξθεο θαηαλνκέο U ζην δηάζηεκα [0,1], {Urw}, r=1,…,b. Αμίδεη
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λα ζεκεησζεί πσο ν ππνινγηζκόο ησλ bootstrap απηώλ δεηγκάησλ παίξλεη σο είζνδν
δύν κεηαβιεηέο, ην κέγηζην πιήζνο ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα έρεη κηα θαηαλνκή,
δειαδή w, θαζώο θαη ην πιήζνο ησλ θαηαλνκώλ πνπ ζα παξαρζνύλ. ηε ζπλέρεηα,
εθαξκόδεηαη ην dip test ζε θάζε έλα από απηά ηα b δηαλύζκαηα θαη επηζηξέθεηαη κηα
ηηκή dip, dip(Uwr), r=1,…,b. Ο ππνινγηζκόο ηεο p-value γηα ηελ Fw εθθξάδεη ηελ
πηζαλόηεηα ε ηηκή dip ηεο Fw λα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ηηκή dip ηεο Uwr ελόο
νκνηόκνξθνπ δείγκαηνο από w ζηνηρεία, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ ηύπν.
P=#[dip(Fw)≥dip(Uwr)]/b, r=1,….,b

Δμ. 4.2.2

Δίλαη πξνθαλέο πσο όζν κεγαιύηεξν είλαη ην πιήζνο ησλ bootstrap
θαηαλνκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηόζν πην έγθπξε θαη αθξηβήο ζα είλαη ε p-value
πνπ ζα ππνινγηζηεί. Γηα ηελ ηειηθή απόθαζε γηα ην αλ ππάξρεη δηαρσξηζκόο ζε
θάπνην ζεκείν, ρξεζηκνπνηείηαη όκσο θαη έλα επίπεδν εκπηζηνζύλεο α πνπ δίλεηαη σο
είζνδνο αξρηθά ζηνλ αιγόξηζκν, θαζώο επίζεο θαη ην πνζνζηό ησλ ζεαηώλ/θεηκέλσλ
πνπ αλαγλσξίδνπλ πνιπηξνπηθόηεηα.
Αλαιπηηθόηεξα, νη δύν ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο H0 θαη H1 ηνπ dip ηεζη πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα θαζνξηζηεί αλ ην δείγκα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ειέγρεηαη
αθνινπζεί ή όρη unimodal θαηαλνκή ζα είλαη:


H0 : Η Fw πεξηγξάθεηαη από κηα unimodal θαηαλνκή. Απηό ηζρύεη όηαλ ε pvalue είλαη κεγαιύηεξε από έλα επίπεδν εκπηζηνζύλεο α , p-value > α.



H1 : Σα ζηνηρεία ηεο Fw δελ ππνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε κίαο θαη κόλν θνξπθήο.
Απηό ζεκαίλεη πσο ππάξρνπλ ζεαηέο δηαρσξηζκνύ θαη θαηά ζπλέπεηα ε Fw
είλαη multimodal θαη ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε δηαρσξηζκνύ.
Δάλ ην πνζνζηό ζεαηώλ/θεηκέλσλ πνπ αλαγλσξίδνπλ πνιπηξνπηθόηεηα είλαη

πςειόηεξν από έλα θαηώθιη (π.ρ 1%), ηόηε ην παξάζπξν ραξαθηεξίδεηαη σο
πνιπηξνπηθό, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη κνλνηξνπηθό.
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Αλ ππνηεζεί πσο έλα παξάζπξν

κεγέζνπο w έρεη ραξαθηεξηζηεί σο

πνιπηξνπηθό, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ θαιύηεξν δηαρσξηζκό ηνπ ζε
ηκήκαηα είλαη ε εμήο: Καηαξρήλ, ζεσξνύκε πσο έλα ηκήκα πνπ παξνπζηάδεη
νκνηνγέλεηα, μεθηλάεη από ην πξώην κνλνηξνπηθό παξάζπξν θαη ζπλερίδεη γηα πνιιά
ζπλερόκελα θείκελα, ησλ νπνίσλ ηα αληίζηνηρα παξάζπξα παξακέλνπλ κνλνηξνπηθά,
κέρξη λα εκθαληζηεί έλα πνιπηξνπηθό παξάζπξν. Απηό ην παξάζπξν ηόηε ρσξίδεηαη
ζε δύν θνκκάηηα ζε έλα ζεκείν δηαρσξηζκνύ s, θαη ην θείκελν πνπ βξίζθεηαη ζηελ
ζέζε s ζεσξείηαη σο ην ηέινο ηνπ ηκήκαηνο πνπ παξνπζηάδεη κνλνηξνπηθόηεηα. Έηζη
ινηπόλ ππνινγίδεηαη γηα θάζε ππνςήθην ζεκείν δηαρσξηζκνύ κέζα ζην πνιπηξνπηθό
παξάζπξν, ην άζξνηζκα ησλ δηαζπνξώλ ησλ δύν κηθξόηεξσλ παξαζύξσλ πνπ
πξνθύπηνπλ (δεμηά θαη αξηζηεξά από ην ζεκείν δηαρσξηζκνύ). Χο θαιύηεξν ζεκείν s
ζεσξείηαη απηό πνπ έρεη ην ειάρηζην άζξνηζκα.
Σν επόκελν ηκήκα πνπ αθνινπζεί, δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα πσο μεθηλάεη
αθξηβώο κεηά ην ηέινο ηνπ πξνεγνύκελνπ, δειαδή ςάρλνπκε πάιη γηα ηνλ εληνπηζκό
ηνπ πξώηνπ επόκελνπ κνλνηξνπηθνύ παξαζύξνπ ην νπνίν ηειεηώλεη ζε θάπνην άιιν
αληίζηνηρν ζεκείν s.
Σέινο, όπσο θαη ζε θάζε αιγόξηζκν θαηάηκεζεο θεηκέλνπ, γηα λα απνθύγνπκε
κηθξά ηκήκαηα, κπνξνύκε λα ηα αγλνήζνπκε, γηα παξάδεηγκα, ηκήκαηα πνπ
πεξηέρνπλ πνιύ κηθξό αξηζκό θεηκέλσλ (π.ρ ιηγόηεξα από πέληε).

4.3. Αλγόπιθμορ Dip – Tsf
ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο πινπνηήζακε έλαλ αιγόξηζκν ηνλ νπνίν
νλνκάζακε Dip – Tsf, πνπ εληνπίδεη ηα ζεκεία αιιαγήο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ζε ξνέο
θεηκέλσλ (“text streams”), όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν αιγόξηζκνο TSF, αμηνπνηώληαο ην
ζεκαληηθό πιενλέθηεκα πνπ εκθαλίδεη ν αιγόξηζκνο SegmentDip. πγθεθξηκέλα,
έπεηηα από πεηξάκαηά καο, δηαπηζηώζεθε ε πνιύ θαιή απόδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ Tsf
όηαλ είλαη γλσζηόο ν αξηζκόο ησλ νξίσλ, ν νπνίνο όκσο δίλεηαη ρεηξνθίλεηα. Από ηελ
άιιε πιεπξά, ν αιγόξηζκνο SegmentDip όπσο αλαθέξζεθe θαη ζηελ πξνεγνύκελε
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ελόηεηα, θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ dip, είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδεη
κε απηόκαην ηξόπν ηνλ αξηζκό ησλ “θνςηκάησλ” ζε έλα text stream. Έηζη ινηπόλ,
ζηε κέζνδν πνπ αλαπηύμακε, ζπλδηάζακε ην πιενλέθηεκα ηνπ αιγνξίζκνπ
SegmentDip γηα ηελ απηόκαηε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νξίσλ κε ηα πνιύ θαιά
απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ Tsf όηαλ είλαη γλσζηόο ν αξηζκόο ησλ νξίσλ.
Αλαιπηηθόηεξα, ζε έλα ζύλνιν από δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θεηκέλσλ ελόο text
stream, πξώηα εθαξκόδεηαη ν αιγόξηζκνο SegmentDip θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκόδεηαη
ν αιγόξηζκνο Tsf, έρνληαο γλσζηό πιένλ ηνλ αξηζκό ησλ νξίσλ κεηαμύ ησλ
ηκεκάησλ, ηνλ νπνίν ζα παξέρεη ν αιγόξηζκνο SegmentDip.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

5.1 Μεζνδνινγία
5.2 Μέηξν αμηνιόγεζεο αιγνξίζκνπ Dip – Tsf
5.3 Data - sets
5.4 Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα
5.5 πκπεξάζκαηα

5.1. Μεθοδολογία
Η εθαξκνγή ηεο πξνηεηλόκελεο κεζνδνινγίαο, δειαδή ηνπ αιγνξίζκνπ Dip – Tsf,
έρεη σο εμήο: Έζησ έλα ζπγθεθξηκέλν ζύλνιν δεδνκέλσλ D, κε γλσζηά ηα αθόινπζα
ζηνηρεία:

1. Μια ροή κειμένων x1 , x2 , ……, xM.
2. Μια ςυλλογή από Κ θεματικέσ ενότητεσ c1 , c2 , …., cK.
3. Η πληροφορία τησ θεματικήσ ενότητασ ςτην οποία ανήκει το κείμενο xm (για
m=1,2,…..,M,

xm Є { c1 , c2 , …., cK }).

Kαζέλα από ηα θείκελα είλαη έλα δηάλπζκα ιέμεσλ, δειαδή γηα m=1,2,....,Μ, έρνπκε
Xm =[xm1, xm2, ….., xmj,…., xmJm]
όπνπ m=1,2,….,M, θαη j=1,2,….,Jm.
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Δπίζεο, Jm είλαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ιέμεσλ νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζην
m–ζην θείκελν θαη xmj είλαη ε j-ζηε ιέμε ε νπνία εκθαλίδεηαη ζην m-ζην θείκελν. Σν
xmj ιακβάλεη ηηκέο από ην ιεμηιόγην ην νπνίν νξίδεηαη από ην δηάλπζκα:
W=[w1,w2,…,wNw]
όπνπ Νw είλαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ιέμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε όια ηα θείκελα.
ε απηό ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη, ε παξάζηαζε ηνπ
θεηκέλνπ είλαη έλα δηάλπζκα ζηαζεξνύ κήθνπο Νw θαη αο ηνπνζεηνύληαη ηα
πεξηερόκελα ηνπ m-ζηνπ θεηκέλνπ ζην δηάλπζκα xm, κε κεηαβιεηό κήθνο Jm

.

Υξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ελόο θεηκέλνπ m κε βάζε ηηο ιέμεηο ην
Διάνςζμα ςσνοηήηων Λέξεων:
fm = [fm1, fm2, …, fmn,… fmNw ]
όπνπ (γηα n=1,2,….,Nw) έρνπκε fmn = ην πιήζνο ησλ θνξώλ πνπ ε n-ιέμε εκθαλίδεηαη
ζην m-ζην θείκελν κε ηηο ηηκέο ηνπο ζε θαλνληθνπνηεκέλε κνξθή.
ε θάζε πείξακα πινπνηήζεθαλ ηα εμήο:
ην πξώην ζηάδην, επηιέγεηαη ηπραία ν αξηζκόο ησλ θαηεγνξηώλ – ζεκαηηθώλ
ελνηήησλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ ην ππό εμέηαζε text stream, από έλα εύξνο C, π.ρ
5≤C≤10.
Έπεηηα θαηά ηξόπν ηπραίν, νξίδεηαη ε αιιεινπρία ησλ θαηεγνξηώλ ηνπ text
stream, κεγέζνπο C, κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη δελ εκθαλίδνληαη
δύν ίδηεο θαηεγνξίεο δηαδνρηθά ε κηα κεηά ηε άιιε.
ην επόκελν βήκα, γηα ηελ επηιεγκέλε αιιεινπρία, νξίδεηαη ηπραία ν αξηζκόο
ησλ θεηκέλσλ αλά θαηεγνξία, από έλα εύξνο L, π.ρ 50≤L≤100.
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ηε ζπλέρεηα, απνθαζίδνληαη ηα πξαγκαηηθά όξηα ηεο θαηάηκεζεο (“ground
truth boundaries”). Δθόζνλ από ην πξνεγνύκελν ζηάδην έρεη θαζνξηζηεί ν αξηζκόο
ησλ εγγξάθσλ θάζε θαηεγνξίαο, εύθνια αλαγλσξίδνληαη ηα πξαγκαηηθά ζεκεία
αιιαγήο θάζε θαηεγνξίαο ησλ εγγξάθσλ. ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί,
πσο ν ππνινγηζκόο ησλ πξαγκαηηθώλ νξίσλ κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ ηνπ
text stream, ρξεηάδεηαη γηα ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε ησλ αιγνξίζκσλ σο πξνο ηα
“θνςίκαηα” πνπ αλαγλσξίδνπλ απηέο νη δύν κέζνδνη.
ην επόκελν βήκα, εθαξκόδεηαη ν αιγόξηζκνο SegmentDip, ιακβάλνληαο
ππόςε δηάθνξεο παξακέηξνπο, νη νπνίεο είλαη νη w, voting, p_th, ss: w ην κέγεζνο ηνπ
παξαζύξνπ, voting ην πνζνζηό ησλ ζεαηώλ δηαρσξηζκνύ (default=0.01), p_th ην
επίπεδν εκπηζηνζύλεο (default=0), ss έλα θαηώθιη π.ρ. 20, ζύκθσλα κε ην νπνίν
αγλννύληαη

κηθξά ηκήκαηα, δειαδή “θνςίκαηα” πνπ ε απόζηαζή ηνπο από ην

πξνεγνύκελν όξην είλαη κηθξόηεξε από ηε ηηκή πνπ νξίδεη ην θαηώθιη.
Δθαξκόδνληαο ηνλ αιγόξηζκν SegmentDip ζηελ παξαπάλσ αθνινπζία
θεηκέλσλ (“text stream”), πξνθύπηνπλ ηα όξηα δηαρσξηζκνύ θάζε ηκήκαηνο ηνπ text
stream, αθνινπζώληαο ελ ζπληνκία ηελ εμήο δηαδηθαζία: Αξρηθά, ζεσξνύκε έλα
θηλνύκελν παξάζπξν κεγέζνπο w, πνπ κεηαθηλείηαη κέρξη λα θαιύςεη όιν ην θάζκα
ησλ θεηκέλσλ ηνπ “text stream”. Κάζε θνξά πνπ κεηαθηλείηαη ην παξάζπξν
δεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο νκνηόηεηαο wxw, ν πίλαθαο απηόο πεξηέρεη ηελ νκνηόηεηα
θάζε θεηκέλνπ - ζεαηή κε ηα ππόινηπα θείκελα ζην παξάζπξν. ηε ζπλέρεηα γηα θάζε
γξακκή ηνπ πίλαθα νκνηόηεηαο εθαξκόδεηαη ην Hartigan‟s dip test [17]. Απηό ην test
θνηηάδεη ην ηζηόγξακκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο γξακκήο γηα λα απνθαζίζεη αλ ππάξρεη
κνλνηξνπηθή θαηαλνκή, ή αληίζηνηρα πνιπηξνπηθή. Σέινο, κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα,
ηα νπνία έρνπλ αλαιπζεί ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα απνθαζίδεηαη ν ηειηθόο
θαζνξηζκόο ησλ νξίσλ κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ηνπ “text stream”.
Καηόπηλ, ακέζσο κεηά από θάζε ππνινγηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ “θνςηκάησλ”
πνπ θαηαιήγεη ν αιγόξηζκνο SegmentDip, γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ p_th θαη w,
εθαξκόδεηαη ν αιγόξηζκνο Tsf. O αιγόξηζκνο Tsf θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ όπσο έρεη
ήδε αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα, ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηνπ
θηλνύκελνπ παξαζύξνπ θαη ππνινγίδεη ηηο ηηκέο αλνκνηόηεηαο (“dissimilarities”) νη
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νπνίεο ηαμηλνκνύληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά, γηα λα γίλεη ε ηειηθή επηινγή ησλ νξίσλ.
εκεηώλεηαη πσο όζν πην κεγάιε ε ηηκή ηεο dissimilarity γηα θάπνην ζεκείν ηεο
αθνινπζίαο, ηόζν κεγαιύηεξε ε πηζαλόηεηα γηα δηαρσξηζκό ζε εθείλν ην ζεκείν. Mε
ηε δηαθνξά όκσο, ζύκθσλα κε ηνλ αιγόξηζκν Dip – Tsf πνπ παξνπζηάδνπκε, όηη ν
αξηζκόο ησλ νξίσλ δελ δίλεηαη ρεηξνθίλεηα, δειαδή από ηνλ ρξήζηε, αιιά αληίζεηα
δίλεηαη σο είζνδνο από ηνλ αιγόξηζκν SegmentDip.

5.2. Μέηπο αξιολόγηζηρ αλγοπίθμος Dip – Tsf
ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο εθηειέζακε θαηαξρήλ ηνλ αιγόξηζκν
SegmentDip θαη εμεηάζακε ηελ απόδνζή ηνπ γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ w, p_th,
θξαηώληαο

ηηο

ηηκέο

voting,

ss

ακεηάβιεηεο.

πγθεθξηκέλα,

σο

p_th

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο 0.01, 0.03, 0.05 θαη σο w νη ηηκέο 20, 30, 40 θαη γηα θάζε
ηηκή p_th κε θάζε κία από ηηο θαηά ζεηξά ηηκέο w ηξέμακε ηνλ αιγόξηζκν
SegmentDip, ζεκεηώλεηαη πσο νη ηηκέο voting, ss παξέκελαλ ακεηάβιεηεο, δειαδή
ss=20, voting=0.01. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηoλ αξηζκό ησλ νξίσλ κεηαμύ ησλ
ηκεκάησλ ηνπ text stream πνπ δίλεη ν αιγόξηζκνο SegmentDip γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ
w, p_th, εθαξκόζακε ηνλ αιγόξηζκν Tsf. Σέινο εμεηάζακε ηα πνζνζηό επηηπρίαο
αλίρλεπζεο νξίσλ ησλ δύν αιγνξίζκσλ, SegmentDip θαη Tsf.
Αλαιπηηθόηεξα, πξνθεηκέλνπ λα δνύκε θαηά πόζν ζπκθσλνύλ απηέο νη δύν
κέζνδνη κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάηκεζε ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
αιγνξίζκνπ SegmentDip θαη ηνπ αιγνξίζκνπ Tsf αληίζηνηρα, κε ηα πξαγκαηηθά όξηα
ηεο θαηάηκεζεο (“ground truth boundaries”). Έηζη ινηπόλ, γηα λα απνθαζηζηεί πνηα
όξηα ζεσξνύληαη ζσζηά θαη πνηα ζεσξνύληαη ιάζνο, ρξεζηκνπνηνύκε κηα ηηκή σο
ανοσή, π.ρ 20. ύκθσλα κε απηήλ ηελ ηηκή, θάζε όξην πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην εύξνο
ησλ νξίσλ ηεο ground truth όπσο απηό νξίδεηαη από ηελ ανοσή, γηα παξάδεηγκα, είλαη
κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν θαηά 20 κνλάδεο, ή ίζν κε ην όξην ηεο ground truth,
ζεσξείηαη ζσζηό, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη ιάζνο. ε πεξίπησζε πνπ βξεζνύλ δύν ή
πεξηζζόηεξα όξηα ζην ίδην εύξνο ηηκώλ ηεο ground truth ηόηε ζεσξείηαη κόλν ην έλα
ζσζηό.
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πλεπώο, βαζηδόκελνη ζηελ παξαπάλσ ηερληθή, γηα θάζε έλαλ από ηνπο δύν
αιγνξίζκνπο γίλεηαη: α) εύξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νξίσλ (TP), πνπ ν εθάζηνηε
αιγόξηζκνο εληνπίδεη ζσζηά, δειαδή ππάξρεη ζπκθσλία κε ηελ πξαγκαηηθή
θαηάηκεζε (“ground truth”), β) εύξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νξίσλ (FP), πνπ ν εθάζηνηε
αιγόξηζκνο εληνπίδεη ιάζνο, γ) εύξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νξίσλ (FΝ), πνπ ν εθάζηνηε
αιγόξηζκνο ράλεη.
ην ηειηθό ζηάδην, γίλεηαη ε αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ
παξνπζηάδνπλ νη δύν αιγόξηζκνη μερσξηζηά. Χο κέηξν αμηνιόγεζεο ηεο θαηάηκεζεο
γηα θάζε κέζνδν, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κέηξν F1, ην νπνίν δίλεη ίζε βαξύηεηα ζην
Precision θαη ζην Recall θαη εθθξάδεη ην πνζνζηό επηηπρίαο αλίρλεπζεο ησλ νξίσλ
κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ.

Δμ. 5.2.1

5.3. Data – sets
ηα πεηξάκαηά καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν δηαθνξεηηθά ζύλνια δεδνκέλσλ πνπ
πεξηέρνπλ

θείκελα

(“text

datasets”).

Σν

πξώην

ζύλνιν

δεδνκέλσλ

πνπ

ρξεζηκνπνηήζακε είλαη έλα ππνζύλνιν ηνπ TDT2 corpus. To TDT2 corpus (Nist
Topic Detection and Tracking) απνηειείηαη από δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ κηζνύ ηνπ 1998 πξνεξρόκελα από 6 πεγέο: 2 ππεξεζίεο
κεηάδνζεο εηδεζενγξαθηθώλ λέσλ (APW,NYT), 2 ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα (VOA,
PRI) θαη 2 ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα (CNN, ABC). Δπίζεο, απνηειείηαη από 11201
έγγξαθα ρσξηζκέλα ζε 96 θαηεγνξίεο. ην ππνζύλνιν ηνπ TDT2 corpus κε ην νπνίν
αζρνιεζήθακε εκείο ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο, εθείλα ηα θείκελα πνπ
εκθαλίδνληαη ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο αθαηξνύληαη θαη κέλνπλ κόλν νη 30
κεγαιύηεξεο θαηεγνξίεο, κε ζπλνιηθό αξηζκό 9394 θεηκέλσλ.
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Σν δεύηεξν ζύλνιν δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ηo BBC dataset.Σν
BBC dataset πεξηέρεη 2225 θείκελα από ηελ ζειίδα ησλ εηδεζενγξαθηθώλ λέσλ ηνπ
BBC, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πέληε δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο από ην 2004-2005.
Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο είλαη νη εμήο: Business, Entertainment, Politics, Sport, Tech.

5.4. Πειπαμαηικά αποηελέζμαηα

5.4.1. Ππώηη ζειπα πειπαμάηων
ηε πξώηε ζεηξά πεηξακάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, εθαξκόζακε ηνλ αιγόξηζκν
Dip – Tsf 100 θνξέο, δεκηνπξγώληαο 100 δηαθνξεηηθά ζύλνια δεδνκέλσλ
(“datasets”). Αξρηθά, γηα θάζε dataset, ε επηινγή ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηεγνξηώλ –
ζεκαηηθώλ ελνηήησλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ην πξνο εμέηαζε text stream, γίλεηαη θαηά
ηξόπν ηπραίν, από έλα εύξνο C, 5≤C≤10. Δπίζεο, ηπραία επηιέγεηαη ε αιιεινπρία
ησλ θαηεγνξηώλ ηνπ text stream κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη δελ
εκθαλίδνληαη δύν ίδηεο θαηεγνξίεο δηαδνρηθά ε κηα κεηά ηελ άιιε. Καηόπηλ, κε
ηπραίν ηξόπν επηιέγεηαη ν αξηζκόο ησλ θεηκέλσλ αλά θαηεγνξία, από έλα εύξνο L,
50≤L≤100. ην επόκελν βήκα, γηα θάζε έλα από απηά ηα ζύλνια δεδνκέλσλ, πήξακε
όινπο ηνπο δπλαηνύο ζπλδπαζκνύο, δειαδή γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ w, p_th, κε ηηο
ηηκέο ss=20, voting=0.01 ακεηάβιεηεο, εληνπίζακε ηα όξηα κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ηνπ
text stream πνπ βξίζθεη ν αιγόξηζκνο SegmentDip θαη Tsf αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα,
ππνινγίζακε ην πνζνζηό επηηπρίαο αλίρλεπζεο ησλ νξίσλ κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ
θάζε αιγoξίζκνπ μερσξηζηά, κε ηε βνήζεηα ηνπ κέηξνπ F1. Σέινο, ππνινγίζακε ηνπο
κέζνπο όξνπο ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο ηνπ αιγνξίζκνπ Tsf θαη SegmentDip
αληίζηνηρα, γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ p_th, w, από ην ζύλνιν ησλ F1 ηηκώλ ηνπ
ζπλνιηθνύ πιήζνπο ησλ datasets, γηα ηνλ θάζε αιγόξηζκν μερσξηζηά.
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BBC dataset
Πίλαθαο 5.4.1. BBC dataset: Μέζνη όξνη ηεο απόδνζεο (F1) ησλ αιγνξίζκσλ Dip-Tsf
θαη SegmentDip γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ p_th, w, γηα 100 δηαθνξεηηθά datasets, κε
ηπραίν αξηζκό θαηεγνξηώλ λα ζπλζέηνπλ ην text stream θάζε θνξά.
p_th
0.01
0.01
0.01
0.03
0.03
0.03
0.05
0.05
0.05

w
20
30
40
20
30
40
20
30
40

MO_Dip - Tsf
0.6438
0.5362
0.3757
0.7954
0.8018
0.6618
0.7669
0.7761
0.8033

MO_SegmentDip
0.3465
0.3043
0.2563
0.5424
0.5205
0.4160
0.5673
0.6019
0.5565

TDT2 corpus
Πίλαθαο 5.4.2. TDT2 corpus: Μέζνη όξνη ηεο απόδνζεο (F1) ησλ αιγνξίζκσλ DipTsf θαη SegmentDip γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ p_th, w, γηα 100 δηαθνξεηηθά datasets, κε
ηπραίν αξηζκό θαηεγνξηώλ λα ζπλζέηνπλ ην text stream θάζε θνξά.
p_th
0.01
0.01
0.01
0.03
0.03
0.03
0.05
0.05
0.05

w
20
30
40
20
30
40
20
30
40

MO_Dip - Tsf
0.8391
0.8338
0.8685
0.7886
0.7883
0.8536
0.8325
0.7902
0.8666

MO_SegmentDip
0.7434
0.7691
0.7691
0.6288
0.6650
0.6720
0.5492
0.6161
0.6260
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5.4.2. Δεύηεπη ζειπά πειπαμάηων
ηε δεύηεξε ζεηξά πεηξακάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, εθαξκόζακε ηνλ αιγόξηζκν
Dip – Tsf 100 θνξέο, δεκηνπξγώληαο 100 δηαθνξεηηθά ζύλνια δεδνκέλσλ
(“datasets”). Αξρηθά γηα θάζε dataset, γίλεηαη ε επηινγή ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηεγνξηώλ
– ζεκαηηθώλ ελνηήησλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ην πξνο εμέηαζε text stream. ε απηή ηε
ζεηξά πεηξακάησλ όκσο, ε επηινγή ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηεγνξηώλ – ζεκαηηθώλ
ελνηήησλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ην πξνο εμέηαζε text stream δελ επηιέγεηαη θαηά
ηξόπν ηπραίν από έλα εύξνο C, 5≤C≤10. Αληίζεηα, επηιέμακε ν αξηζκόο απηόο λα
είλαη ίδηνο γηα θάζε dataset, ζπγθεθξηκέλα επηιέρζεθαλ 6 θαηεγνξίεο. ηε ζπλέρεηα, ε
αιιεινπρία ησλ θαηεγνξηώλ ηνπ text stream επηιέγεηαη ηπραία κε ηέηνην ηξόπν ώζηε
λα εμαζθαιίδεηαη όηη δελ εκθαλίδνληαη δύν ίδηεο θαηεγνξίεο δηαδνρηθά ε κηα κεηά ηελ
άιιε. Δπίζεο ζην επόκελν βήκα, κε ηπραίν ηξόπν επηιέγεηαη ν αξηζκόο ησλ θεηκέλσλ
αλά θαηεγνξία, από έλα εύξνο L, 50≤L≤100. Η κεηέπεηηα δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζείηαη είλαη αθξηβώο ίδηα κε απηήλ ηεο πξώηεο ζεηξάο πεηξακάησλ.

BBC dataset
Πίλαθαο 5.4.3. BBC dataset: Μέζνη όξνη ηεο απόδνζεο (F1) ησλ αιγνξίζκσλ Dip-Tsf
θαη SegmentDip γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ p_th, w, γηα 100 δηαθνξεηηθά datasets, κε 6
επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο λα ζπλζέηνπλ ην text stream θάζε θνξά.
p_th
0.01
0.01
0.01
0.03
0.03
0.03
0.05
0.05
0.05

w
20
30
40
20
30
40
20
30
40

MO_Dip - Tsf
0.6056
0.5079
0.3787
0.7742
0.7715
0.6493
0.7504
0.7682
0.7815

MO_SegmentDip
0.2711
0.2621
0.2377
0.5224
0.4894
0.4001
0.5645
0.5697
0.5329
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TDT2 corpus
Πίλαθαο 5.4.4. TDT2 corpus: Μέζνη όξνη ηεο απόδνζεο (F1) ησλ αιγνξίζκσλ DipTsf θαη SegmentDip γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ p_th, w, γηα 100 δηαθνξεηηθά datasets, κε
6 επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο λα ζπλζέηνπλ ην text stream θάζε θνξά.
p_th
0.01
0.01
0.01
0.03
0.03
0.03
0.05
0.05
0.05

w
20
30
40
20
30
40
20
30
40

MO_Dip - Tsf
0.8574
0.8437
0.8658
0.7827
0.7824
0.8429
0.7953
0.7772
0.8301

MO_SegmentDip
0.7529
0.7485
0.7764
0.6287
0.6617
0.6971
0.5434
0.5947
0.6143

5.4.3. Σπίηη ζειπα πειπαμάηων
ηε ηξίηε ζεηξά πεηξακάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, εθαξκόζακε ηνλ αιγόξηζκν Dip
– Tsf 100 θνξέο, δεκηνπξγώληαο 100 δηαθνξεηηθά ζύλνια δεδνκέλσλ (“datasets”).
Αξρηθά γηα θάζε dataset, ε επηινγή ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηεγνξηώλ – ζεκαηηθώλ
ελνηήησλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ην πξνο εμέηαζε text stream είλαη ε ίδηα, όπσο θαη ζηε
δεύηεξε ζεηξά πεηξακάησλ. ε απηή ηε πεξίπησζε όκσο,

έγηλε ε επηινγή

κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ, ζπγθεθξηκέλα επηιέρζεθαλ 9 θαηεγνξίεο. Η αιιεινπρία ησλ
θαηεγνξηώλ ηνπ text stream επηιέγεηαη ηπραία κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη
όηη δελ εκθαλίδνληαη δύν ίδηεο θαηεγνξίεο δηαδνρηθά ε κηα κεηά ηελ άιιε. Δπίζεο, κε
ηπραίν ηξόπν επηιέγεηαη ν αξηζκόο ησλ θεηκέλσλ αλά θαηεγνξία από έλα εύξνο L,
50≤L≤100. Η κεηέπεηηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη αθξηβώο ίδηα κε ηηο
πξνεγνύκελεο ζεηξέο πεηξακάησλ.
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BBC dataset
Πίλαθαο 5.4.5. BBC dataset: Μέζνη όξνη ηεο απόδνζεο (F1) ησλ αιγνξίζκσλ Dip-Tsf
θαη SegmentDip γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ p_th, w, γηα 100 δηαθνξεηηθά datasets, κε 9
επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο λα ζπλζέηνπλ ην text stream θάζε θνξά
p_th
0.01
0.01
0.01
0.03
0.03
0.03
0.05
0.05
0.05

w
20
30
40
20
30
40
20
30
40

MO_Dip - Tsf
0.6345
0.5410
0.3945
0.7953
0.7927
0.7045
0.7604
0.7748
0.8025

MO_SegmentDip
0.3152
0.3147
0.2154
0.5361
0.4909
0.4280
0.5726
0.6039
0.5663

TDT2 corpus
Πίλαθαο 5.4.6. TDT2 corpus: Μέζνη όξνη ηεο απόδνζεο (F1) ησλ αιγνξίζκσλ DipTsf θαη SegmentDip γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ p_th, w, γηα 100 δηαθνξεηηθά datasets, κε
9 επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο λα ζπλζέηνπλ ην text stream θάζε θνξά
p_th
0.01
0.01
0.01
0.03
0.03
0.03
0.05
0.05
0.05

w
20
30
40
20
30
40
20
30
40

MO_Dip - Tsf
0.8678
0.8347
0.8645
0.8057
0.7842
0.8548
0.8362
0.7904
0.8655

MO_SegmentDip
0.7330
0.7623
0.7534
0.6245
0.6764
0.6875
0.5556
0.6268
0.6330

5.5. ςμπεπάζμαηα
Δξκελεύνληαο ηα παξαπάλσ πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε
όηη ε απόδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ Dip – Tsf θαη ζηηο ηξεηο ζεηξέο πεηξακάησλ πνπ

51
πξαγκαηνπνηήζεθαλ, είλαη αξθεηά θαιή θαη κάιηζηα ζεκεηώλεη πςειά πνζνζηά
επηηπρίαο αλίρλεπζεο ησλ νξίσλ κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε
αμηνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ SegmentDip

από ηνλ Tsf ζε όηη έρεη λα θάλεη ηελ

απηόκαηε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νξίσλ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πνιύ θαιή
επηινγή. Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί, πσο ζην ζύλνιν δεδνκέλσλ TDT2 corpus ν
αιγόξηζκνο Dip – Tsf

θαζώο επίζεο θαη ν αιγόξηζκνο SegmentDip ζεκεηώλεη

θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην BBC dataset, απηό βέβαηα έρεη λα θάλεη κε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ dataset. Άιισζηε ε δπζθνιία
ζην πεδίν ηεο θαηάηκεζεο θεηκέλνπ, έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
θεηκέλσλ πνπ πξόθεηηαη λα δηαρσξηζηνύλ, από ην data set δειαδή πνπ έρνπκε ζηελ
δηάζεζή καο π.ρ επηζηεκνληθά θείκελα, εηδεζενγξαθηθά λέα, θ.η.ι.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ
ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

6.1 ύλνςε ζπκπεξαζκάησλ
6.2 Καηεπζύλζεηο κειινληηθήο εξγαζίαο

6.1. ύνοτη ζςμπεπαζμάηυν
ηελ εξγαζία απηή κειεηήζεθε θαη παξνπζηάζηεθε ην πξόβιεκα ηεο θαηάηκεζεο ζε
ξνέο θεηκέλσλ. Παξνπζηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ, δύν αιγόξηζκνη γξακκηθήο
θαηάηκεζεο θεηκέλνπ, νη TextTiling θαη Tsf, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηνπ
θπιηόκελνπ παξαζύξνπ (“sliding window”), έλαο αιγόξηζκνο πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ
ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ dip-dist ν SegmentDip, θαζώο επίζεο θαη κηα πξνηεηλόκελε
κεζνδνινγία ε νπνία δίλεη ιύζε ζην πξόβιεκα ηνπ απηόκαηνπ θαζνξηζκνύ ηνπ
αξηζκνύ ησλ νξίσλ κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ελόο text stream.
ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο, δηαπηζηώζεθε ε πνιύ θαιή απόδνζε ηνπ
αιγνξίζκνπ Tsf ζε ξνέο θεηκέλσλ όηαλ ν αξηζκόο ησλ ζεκείσλ αιιαγήο ζέκαηνο
δίλεηαη από ηνλ ρξήζηε, γη΄απηό θαη θξίλακε πσο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν αλ
ππήξρε θάπνηνο απηόκαηνο ηξόπνο πνπ ζα ππνδείθλπε ζηνλ αιγόξηζκν Tsf ησλ
αξηζκό ησλ νξίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα γηλόηαλ ε εθηίκεζε ηεο απόδνζήο ηνπ σο πξνο
ηα πξαγκαηηθά ζεκεία αιιαγήο ηνπ λνήκαηνο. Έηζη εθαξκόζακε ηνλ αιγόξηζκνο Dip
– Tsf πνπ απνηειεί ηελ πξνηεηλόκελε κέζνδν ζηελ παξνύζα εξγαζία, ν νπνίνο
ζπλδπάδεη ην πιενλέθηεκα ηνπ αιγνξίζκνπ SegmentDip γηα ηελ απηόκαηε εθηίκεζε
ηνπ αξηζκνύ ησλ νξίσλ κε ηα πνιύ θαιά απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ Tsf όηαλ
είλαη γλσζηόο ν αξηζκόο ησλ νξίσλ.
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Έπεηηα, κειεηήζακε πεηξακαηηθά ηελ απόδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ SegmentDip
ζε δύν ζύλνια δεδνκέλσλ, θαζώο επίζεο θαη ηνπ αιγνξίζκνπ Dip – Tsf.
Παξαηεξήζακε όηη ε απόδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ Dip – Tsf είλαη πνιύ θαιή θαη
κάιηζηα ζεκεηώλεη πςειά πνζνζηά επηηπρίαο αλίρλεπζεο ησλ νξίσλ κεηαμύ ησλ
ηκεκάησλ, θαζηζηώληαο ηελ κέζνδν πνπ αλαπηύμακε σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή
επηινγή.

6.2. Καηεςθύνζειρ μελλονηικήρ επγαζίαρ
Μηα αξρηθή θαηεύζπλζε γηα κειινληηθή εξγαζία ζηηο κεζόδνπο θαηάηκεζεο πνπ
αλαπηύρζεθαλ ζα κπνξνύζε λα είλαη ν ζπλδπαζκόο λέσλ ηερληθώλ – κεηξηθώλ
νκνηόηεηαο θαηά ηε θάζε ηεο πξνεπεμεξγαζίαο ησλ θεηκέλσλ, γηα ηελ εύξεζε
εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνδεηθλύνπλ νκνηνγέλεηα ή εηεξνγέλεηα κεηαμύ ησλ
δηαθόξσλ ηκεκάησλ ζε έλα text stream. ηελ παξνύζα εξγαζία, νη κέζνδνη πνπ
κειεηήζακε ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ιέμεσλ σο βαζηθή έλδεημε
ηεο νκνηόηεηαο ησλ θεηκέλσλ, δειαδή βαζίδνληαλ ζηελ παξαδνρή όηη θείκελα πνπ
έρνπλ παξόκνην ιεμηιόγην, έρνπλ κεγάιε πηζαλόηεηα λα πξαγκαηεύνληαη ην ίδην ζέκα
θαη ζπλεπώο λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζεκαηηθή ελόηεηα. Όκσο, ε αλαιπηηθόηεξε κειέηε
ηεο εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ κέζα ζε έλα text stream, θαζώο επίζεο θαη ε αμηνπνίεζε
δηαθόξσλ γισζζνινγηθώλ ελδείμεσλ, όπσο είλαη νη ιέμεηο θαη νη πξνηάζεηο ζηληάιν
(“cue words and phrases”) θαζώο επίζεο θαη ηα ζπλώλπκα, ζα κπνξνύζαλ λα
πεξηέρνπλ πεξηζζόηεξε ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηελ παξαγσγή “νξζόηεξεο” ιύζεο
θαηάηκεζεο.
Δπηπξόζζεηα, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηνύλ νη κεζνδνινγίεο πνπ
αλαπηύρζεθαλ ζε πεξηζζόηεξα ζύλνια δεδνκέλσλ. Σέινο, ζηελ παξνύζα εξγαζία
ρξεζηκνπνηήζεθε ην κέηξν F1 γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ κεζόδσλ θαηάηκεζεο ζε ξνέο
θεηκέλσλ. Μπνξνύλ επίζεο λα εμεηαζηνύλ ελαιιαθηηθά κέηξα αμηνιόγεζεο, θαη ζα
ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα γίλεη ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεζόδσλ
θαηάηκεζεο ζε ξνέο θεηκέλσλ γηα δηαθνξεηηθά κέηξα αμηνιόγεζεο.
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