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Περίληψη
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση εργαλείων αυτόματης
σημασιολογικής επισημείωσης κειμένων που αφορούν την αξιολόγηση ψηφιακών
βιβλιοθηκών. Στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από την ραγδαία ανάπτυξη
της τεχνολογίας και τον καταιγισμό των χρηστών με νέες πληροφορίες, κυρίως σε
ψηφιακή μορφή, η ανάγκη επισημείωσης του διαρκώς αυξανόμενου όγκου
δεδομένων είναι αναγνωρισμένη ευρέως από ειδικούς σε όλους τα γνωστικά πεδία. Η
σημασιολογική επισημείωση των ψηφιακών κειμένων επιτρέπει την εξαγωγή
συμπερασμάτων πιο εύκολα και αποδοτικά, ενώ παράλληλα διευκολύνει την
αναζήτησή τους με βάση τις σημασιολογικές ετικέτες που τους αποδίδει, λόγοι που
κάνουν την ανάγκη αυτή επιτακτική.
Τα κείμενα που μελετώνται και επισημειώνονται σημασιολογικά στο πλαίσιο της
παρούσας έρευνας αφορούν ψηφιακές βιβλιοθήκες, οι οποίες παρέχουν στον χρήστη
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στη γνώση από οποιοδήποτε σημείο χωρίς να
απαιτείται φυσική παρουσία. Το πλούσιο περιεχόμενο πληροφορίας των κειμένων
αυτών μπορεί να καταστεί ρητό και σαφές με τη χρήση μιας καλώς ορισμένης
οντολογίας. Προς αυτή τη κατεύθυνση δημιουργήθηκε η οντολογία DiLEO, που
επικεντρώνεται στο πεδίο της αξιολόγησης των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Τα
πλεονεκτήματα της σημασιολογικής επισημείωσης των κειμένων σύμφωνα με την
οντολογία DiLEO, αποτυπώνονται στη διαλειτουργικότητα που προσφέρει το κοινό
σημασιολογικό πλαίσιο αναπαράστασης.
Πρώτο βήμα της έρευνας αποτέλεσε η συλλογή του συνόλου δεδομένων προς
επισημείωση. Ανακτήθηκαν όλα τα τεκμήρια δύο συνεδρίων που επικεντρώνονται
στις ψηφιακές βιβλιοθήκες (Joint Conference on Digital Libraries - JCDL και
European Conference on Digital Libraries - ECDL) για τα έτη 2001 έως 2011 και
έπειτα από μελέτη τους διατηρήθηκαν αυτά που αναφέρονται σε αξιολόγηση
ψηφιακών βιβλιοθηκών. Σε αυτό το βήμα ερευνήθηκαν επίσης τα αποτελέσματα μιας
αυτόματης ταξινόμησης των εγγράφων αυτών στις δυο κατηγορίες που είχαν
διαχωριστεί (σχετικά με αξιολόγηση και μη). Τα έγγραφα που αφορούσαν
αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών αποτέλεσαν το σύνολο δεδομένων στην συνέχεια
της έρευνας.

Συνολικός στόχος είναι η αξιολόγηση των εργαλείων που αυτοματοποιούν τη
διαδικασία σημασιολογικής επισημείωσης των κειμένων αυτών. Η ανάγκη
αυτοματοποίησης προκύπτει από το μεγάλο όγκο τεκμηρίων που είναι διαθέσιμα
μέσω διαδικτύου και περιλαμβάνουν έγγραφα από συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά
και άλλες πηγές. Η ανάθεση επισημείωσης όλων των εγγράφων σε κάποιο ερευνητή
θα ήταν πολύ χρονοβόρα διαδικασία και με υψηλό κόστος. Ωστόσο, η αναζήτηση
έτοιμων εργαλείων που ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες έφτασε σε τέλμα,
καθώς τα περισσότερα από αυτά δεν λειτουργούσαν σωστά λόγω τεχνικών
προβλημάτων ή έλλειψης υποστήριξης, με εξαίρεση το εργαλείο Gontogle.
Έπειτα, για λόγους σύγκρισης μεθόδων και αλγορίθμων, το πρόβλημα της αυτόματης
επισημείωσης προσεγγίστηκε ως αυτόματη κατηγοριοποίηση κειμένων σε πολλές
κλάσεις (multi-label classification). Κατά τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν
προτάσεις των εγγράφων, αντί για το πλήρες κείμενο, ενώ παράλληλα οι κλάσεις στις
οποίες ταξινομήθηκαν οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των
κλάσεων της οντολογίας DiLEO. Για τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν
χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Meka, που παρέχει ένα σύνολο αλγορίθμων μηχανικής
μάθησης για τη διεξαγωγή τους σε έτοιμα σύνολα δεδομένων. Στόχος της
πειραματικής διαδικασίας ήταν η σύγκριση της απόδοσης διαφορετικών συνδυασμών
μεθόδων και αλγορίθμων κατηγοριοποίησης και η εύρεση της τεχνικής που
παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα. Επόμενο βήμα αποτέλεσε η σύγκριση των
καλύτερων αποτελεσμάτων της παραπάνω διαδικασίας με εκείνα αντίστοιχης έρευνας
που έχει πραγματοποιηθεί για το εργαλείο αυτόματης επισημείωσης Gontogle.
Τελευταία ενότητα της παρούσας διπλωματικής αποτέλεσε η περιγραφή των
συνολικών συμπερασμάτων που εξήχθησαν από τα πειράματα και τις συγκρίσεις,
καθώς και μια αναφορά σε προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Abstract
This dissertation deals with the evaluation of tools used for automatic semantic
annotation of documents relating to the evaluation of digital libraries. Nowadays, due
to the rapid development of technology and the great amounts of information users
come across in their everyday life, especially in digital form, the need for annotation
of the growing amount of data is widely recognized by experts in all cognitive fields.
The semantic annotation of digital documents allows users to draw conclusions more
easily and efficiently, while facilitating their search based on the semantic labels
attached to the text. For these reasons the need for automatic annotation is becoming
imperative.
The documents that are semantically annotated during this research relate to digital
libraries, which provide quick and easy access to knowledge from anywhere in the
world, without the need for physical presence of users. The rich content of these
documents can be made explicit and clear by using a well-defined ontology. Towards
this direction, the DiLEO ontology was created, which focuses on the field of digital
library evaluation. The advantages of semantically annotating these documents
according to the DiLEO ontology are reflected in the interoperability offered by the
common semantic context representation.
The first step in the research was the collection of the dataset to annotate. The
documents were recovered from two conferences that focus on digital libraries (Joint
Conference on Digital Libraries - JCDL and European Conference on Digital
Libraries - ECDL) from 2001 to 2011. After they had been studied closely, those
referring to evaluation of digital libraries were kept. In this step, the effects of an
automatic classification of these documents in two classes (those referring to digital
library evaluation and those not) were also investigated. The documents that refer to
digital library evaluation formed the dataset in the research that followed.
The overall goal was to evaluate tools that automate the process of semantic
annotation of these documents. The need for automation is clear, considering the large
amount of documentation available online that includes documents from conferences,
journals and other resources. To assign the annotation of all documents to a researcher
would be a very time consuming and costly procedure. However, the search for
already developed tools that meet those needs came to a standstill, as most of them

did not work properly due to technical problems or lack of support, except for the tool
Gontogle.
Afterwards, for the comparison of different methods and algorithms, the problem of
automatic annotation was converted to a multi-label classification of textual data.
During this process, sentences from the documents were used instead of the full text,
while the classes which these sentences were classified into include the majority of
classes of the DiLEO ontology. For the experiments conducted the tool Meka was
used, which provides a set of machine learning algorithms and the ability to carry out
experiments for different datasets. The aim of the experimental procedure was to
compare the performance of different combinations of methods and classification
algorithms and find the technique that presents the best results. Next step was the
comparison of the best results of this procedure with those of a corresponding
research that has been conducted using the automatic annotation tool Gontogle.
In the last section of this thesis, the overall conclusions drawn from the experiments
and comparisons are described and suggestions for future research are proposed.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Γενικά
Η συλλογή και διαχείριση πληροφοριών ήταν πάντα μέρος της ανθρώπινης φύσης.
Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από πληθώρα
πληροφοριών που είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή σε πολλούς χρήστες σε όλα τα
σημεία του κόσμου. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια και η
επέκταση του διαδικτύου έχουν κάνει τη γνώση προνόμιο για όλους, για την
πλειοψηφία των γνωστικών πεδίων. Επιπλέον, ο όγκος της διαθέσιμης πληροφορίας
αυξάνει συνεχώς με εκθετικούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα ο εκάστοτε χρήστης που
αναζητά

πληροφορίες

να

βρίσκεται

αντιμέτωπος

με

πολλά

διαφορετικά

αποτελέσματα που δεν μπορεί να διαχειριστεί αποδοτικά.
Αδιαμφισβήτητα, γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη η ανάγκη ανάπτυξης εργαλείων που
θα διευκολύνουν τους χρήστες στην οργάνωση του όγκου των αποτελεσμάτων που
τους παρουσιάζονται, ώστε να επιλέξουν αυτά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το
αντικείμενο ενδιαφέροντός τους όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και
αποδοτικότερα. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι επισημειώνοντας όλα τα έγγραφα των
αποτελεσμάτων με ετικέτες, οργανώνοντας τα έτσι σε κατηγορίες, θα ήταν πολύ πιο
εύκολο στον οποιονδήποτε να επικεντρώσει την αναζήτηση μόνο στις ενδιαφέρουσες
για αυτόν κατηγορίες, και άρα σε ένα υποσύνολο των αρχικών εγγράφων,
κερδίζοντας έτσι χρόνο που θα έχανε αν υποχρεωνόταν να ασχοληθεί με το σύνολο
των εγγράφων. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, η αυτοματοποίηση της
διαδικασίας αυτής προσφέρει το πλεονέκτημα της ταχύτερης επισημείωσης των
κειμένων, με αποτέλεσμα ο χρήστης να εξοικονομεί επιπλέον πολύτιμο χρόνο.
Το πρόβλημα της κατηγοριοποίησης κειμένων είναι ένα υποσύνολο του γενικότερου
προβλήματος της αυτόματης ανάλυσης περιεχομένου των κειμένων, το οποίο
ασχολείται με την απόδοση σημασιολογικών ετικετών σε αυτά. Σήμερα, η
κατηγοριοποίηση δεδομένων είναι ένα πρόβλημα που ακόμη απασχολεί και
παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την εξόρυξη
δεδομένων και την ανάκτηση πληροφορίας στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης. Στη
κατεύθυνση αυτή, πολλά είναι τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί τα προηγούμενα
χρόνια.
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Οι σημασιολογικές ετικέτες που αποδίδονται στα δεδομένα, μπορούν να οργανωθούν
καλύτερα με τη μορφή μιας οντολογίας που περιέχει ιεραρχίες κλάσεων και
υποκλάσεων, καθώς και τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτές. Με τη χρήση
οντολογιών επιτυγχάνεται κοινός τρόπος αντίληψης των διαφόρων πεδίων γνώσης
που ενδιαφέρουν τον κάθε χρήστη και γίνεται ευκολότερος ο τρόπος επικοινωνίας και
αναζήτησης δεδομένων.
Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται έννοιες σχετικές με το πεδίο των ψηφιακών
βιβλιοθηκών. Καθώς οι απαιτήσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης της σημερινής
εποχής ανάγουν την εύρεση πληροφοριών σε αναζήτηση με τη χρήση ψηφιακών
μέσων, η μορφή και ο χαρακτήρας των βιβλιοθηκών αλλάζουν προς αυτήν την
κατεύθυνση μέσω υπηρεσιών που τις υποστηρίζουν (τεχνολογίες πληροφόρησης,
πληροφοριακά συστήματα, επικοινωνιακά μοντέλα). Επόμενο βήμα αποτελεί η
αξιολόγηση των βιβλιοθηκών αυτών, καθώς χρησιμοποιούνται καθημερινά από
χρήστες σε όλο το κόσμο και πρέπει να λειτουργούν αποδοτικά. Η ανάγκη για
αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αναζήτηση πληροφοριών χωρίς την απώλεια
ποιότητας, γίνεται όλο και πιο επιτακτική με την μεγάλη αύξηση του ρυθμού ζωής.
Έτσι, μελετάται η σημασιολογική επισημείωση κειμένων με τη βοήθεια της
οντολογίας DiLEO, που έχει αναπτυχθεί για την αξιολόγηση των ψηφιακών
βιβλιοθηκών.

1.2 Οργάνωση διπλωματικής
Η εργασία δομείται από 6 κεφάλαια. Συγκεκριμένα:
Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει μια εισαγωγή στο θέμα που μελετάται και παρέχει
την οργάνωση των κεφαλαίων.
Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί περιγραφή της διαδικασίας σημασιολογικής
επισημείωσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η
διαδικασία αυτή (χειροκίνητα, αυτόματα). Επίσης, σε αυτό αναλύονται τα εργαλεία
που έχουν ήδη αναπτυχθεί καθώς και τα βασικά προβλήματα και οι δυσκολίες που
προέκυψαν κατά τη μελέτη τους.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση κειμένων. Αρχικά περιγράφει
την προεπεξεργασία που πρέπει να υποστούν τα δεδομένα και τις επιλογές που
υπάρχουν για αυτή. Στη συνέχεια, αναλύεται ο διαχωρισμός των τρόπων
2

κατηγοριοποίησης ανάλογα με τον αριθμό ετικετών με τις οποίες πρέπει να
χαρακτηριστεί κάθε κείμενο. Για κάθε τρόπο αναλύονται οι αλγόριθμοι που
χρησιμοποιούνται και οι μετρικές αξιολόγησής τους.
Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η σημασία των ψηφιακών βιβλιοθηκών και η
συμβολή της οντολογίας DiLEO στην αξιολόγησή τους. Ακόμη, αναλύεται το πρώτο
μέρος της πειραματικής διαδικασίας, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία του συνόλου
δεδομένων (corpus) για το κύριο μέρος των πειραμάτων.
Το πέμπτο κεφάλαιο αναλύει την πειραματική διαδικασία. Συγκεκριμένα, αναφέρεται
ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση
των πειραμάτων καθώς και βασικές διεπαφές και επιλογές που δίνουν στο χρήστη.
Συνεχίζει περιγράφοντας τα ίδια τα πειράματα, ενώ καταλήγει με την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων και τον σχολιασμό τους.
Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο μελετά τα συνολικά αποτελέσματα των συγκρίσεων
και τα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτά. Τέλος, γίνεται συζήτηση για θέματα
και προτάσεις μελλοντικής έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ
2.1 Εισαγωγή
Ο όρος "επισημείωση" περιγράφει σε γενικό πλαίσιο την προσθήκη πληροφοριών σε
κάποιο έγγραφο σε επίπεδο λέξης, φράσης, παραγράφου, ακόμη και σε ολόκληρο το
έγγραφο. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται "μεταδεδομένα", δηλαδή δεδομένα για
κάποιο άλλο σύνολο δεδομένων [1]. Η διαφορά μεταξύ της επισημείωσης και των
άλλων μορφών μεταδεδομένων είναι ότι μια επισημείωση βασίζεται και είναι
συνδεδεμένη με ένα συγκεκριμένο σημείο μέσα σε ένα έγγραφο.
Εκτός από έγγραφα, οι επισημειώσεις χρησιμοποιούνται και σε άλλες περιπτώσεις.
Αρχικά, σε Wikis (ιστοσελίδες των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να τροποποιηθεί
εύκολα από τους χρήστες), όπου η εισαγωγή επισημειώσεων επιτρέπει στους χρήστες
την περιγραφή των πόρων σε μια τυπική, αυστηρή γλώσσα πέραν της φυσικής.
Ακόμη μια χρήση τους είναι σε Blogs (ημερολόγια και περιοδικά στο διαδίκτυο),
όπου οι επισημειώσεις έχουν τη μορφή μιας δήλωσης για το κάθε άρθρο που
δημοσιοποιείται, ταξινομώντας το σε κάποια κατηγορία ή θέμα. Τέλος, υπάρχουν
συστήματα επισημείωσης (tagging systems) όπως το Flickr για εικόνες και το
delicious για ιστοσελίδες, που επιτρέπουν στους χρήστες την επισημείωση πόρων του
διαδικτύου, εκφράζοντας κάποια σχέση μεταξύ του πόρου και του όρου με τον οποίο
επισημειώνεται.
Οι επισημειώσεις μπορούν να διακριθούν σε τρείς τύπους ανάλογα με τη γλώσσα που
χρησιμοποιείται για την έκφρασή τους. Αρχικά, υπάρχουν οι άτυπες (informal)
επισημειώσεις, που δεν μπορούν να αναγνωριστούν από μηχανές καθώς δεν
χρησιμοποιούν κάποια συγκεκριμένη τυπική γλώσσα. Οι τυπικές (formal)
επισημειώσεις κατανοούνται από μηχανές, αλλά δεν χρησιμοποιούν οντολογικούς
όρους. Τέλος, στις οντολογικές (ontological) επισημειώσεις η ορολογία που
χρησιμοποιείται έχει ένα κοινά κατανοητό νόημα που ανταποκρίνεται σε κάποια
οντολογία [2].
Η επισημείωση αρχείων κειμένου χρησιμοποιείται στην γλωσσική ανάλυση και
τεχνολογία, στη σημασιολογία, καθώς και σε άλλες εφαρμογές. Ανάμεσα στους
λόγους για τους οποίους η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη περιλαμβάνεται η
επιτάχυνση της ανάκτησης των κειμένων, καθώς και η προσθήκη βοηθητικών λέξεων
που το κείμενο δεν περιείχε πριν την επισημείωση. Οι λέξεις αυτές μπορούν να
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χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν την αναζήτηση που γίνεται για το συγκεκριμένο
έγγραφο. Ακόμη, οι επισημειώσεις μπορούν να συνδέσουν συγκεκριμένα τμήματα
μέσα στο έγγραφο με ευρύτερες έννοιες που βρίσκονται αποθηκευμένες σε κάποια
γνωστική βάση, οντολογία ή άλλη εξωτερική πηγή.
Ένας ακόμη λόγος που χρησιμοποιούνται οι επισημειώσεις είναι για την ταξινόμηση
εγγράφων ή τη σύγκριση μεταξύ τους. Η σύγκριση αυτή μπορεί να φανεί χρήσιμη στη
μηχανική μετάφραση, καθώς και στην ανάπτυξη ενός κοινού λεξιλογίου. Επίσης, σε
έγγραφα που περιέχουν επισημειώσεις δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής πληροφορίας
χωρίς να χρειάζεται η ανάγνωση ολόκληρου του αρχικού κειμένου και επιτρέπεται η
διόρθωση του, χωρίς ουσιαστικά να αλλάζει κάτι στο αρχικό κείμενο.
Υπάρχουν δυο βασικές διαδικασίες για την προσθήκη επισημειώσεων, αυτόματα
(automatic) και με ανθρώπινη συμμετοχή (manual). Η αυτόματη επισημείωση είναι
λιγότερο ακριβής αλλά μπορεί να λειτουργήσει για ένα μεγάλο αριθμό εγγράφων
όπου ο ανθρώπινος παράγοντας περιορίζεται και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ο
χειροκίνητος τρόπος είναι πιο ακριβής αλλά απαιτεί πολύ εργασία από την πλευρά
τον ατόμων που κάνουν την επισημείωση. Συχνά συνδυάζονται και οι δυο τρόποι,
στην ημι-αυτόματη (semi-automatic) επισημείωση, όπου ένα μέρος γίνεται
χειροκίνητα και χρησιμοποιείται έπειτα για την αυτόματη επισημείωση [1].

2.2 Επισημείωση με ανθρώπινη συμμετοχή
Στην επισημείωση με ανθρώπινη συμμετοχή (manual), ήδη υπάρχοντες συντακτικοί
πόροι του εγγράφου μετατρέπονται σε διασυνδεδεμένες γνωστικές δομές που
αντιπροσωπεύουν σχετικές πληροφορίες που υπονοούνται. Η διαδικασία είναι αρκετά
χρονοβόρα και συνήθως δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι οι πολλαπλές οπτικές γωνίες
των δεδομένων μπορεί να είναι χρήσιμες για διαφορετικούς χρήστες [3].
Η μεθοδολογία επισημείωσης ακολουθεί κάποιες κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες
έχουν συμφωνηθεί από την αρχή. Ένα μοναδικά επισημειωμένο κείμενο, μπορεί να
εμπεριέχει πολλά προβλήματα, όπως λάθη που γίνονται και δεν ελέγχονται ποτέ ή
συνεχής λάθος κρίση του ατόμου που αναλαμβάνει την επισημείωση. Υπάρχουν
πολλά εναλλακτικά σενάρια σχεδιασμένα για να ξεπερνούν τέτοιου είδους
προβλήματα, τα περισσότερα από τα οποία συνεπάγονται περισσότερο χρόνο.
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Η διπλή επισημείωση είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική, στην οποία κάθε
έγγραφο επισημειώνεται ανεξάρτητα από δύο άτομα και το σύνολο των εγγράφων
συγκρίνεται έως ότου υπάρχει συμφωνία. Η διπλή επισημείωση χρησιμοποιείται για
τη βελτίωση της ποιότητας των επισημείωσεων, αλλά και για την καλύτερη απόδοση
των στατιστικών μοντέλων που εκπαιδεύονται με αυτά τα δεδομένα. Αυτό
επιτυγχάνεται με το συνδυασμό των δύο ομάδων επισημειώσεων σε ένα σύνολο που
είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Ωστόσο, είναι γενικά αποδεκτό ότι είναι αδύνατο να οριστεί απόλυτη ακρίβεια σε
τέτοιου είδους προβλήματα. Για αυτό το λόγο, πολλές φορές υπάρχει περεταίρω
ανάλυση από ένα τρίτο έμπειρο άτομο για να υπάρξει ομοφωνία. Όλα τα
επισημειωμένα τμήματα στα οποία συμφωνούν οι δύο πρώτοι εισάγονται στο τελικό
σύνολο, ενώ ο τρίτος αποφαίνεται στις διαφωνίες σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές που έχουν οριστεί. Το τρίτο άτομο δεν μπορεί να δημιουργήσει νέα
επισημειωμένα τμήματα που δεν υπήρχαν πριν, ή να διαγράψει ήδη υπάρχοντα,
εξασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θα επιβάλει τη δική του γνώμη, ανατρέποντας τους
άλλους δύο. Ανάμεσα σε άλλους κανόνες, οι κατευθυντήριες γραμμές που τίθενται
περιλαμβάνουν τον τρόπο εργασίας σε περίπτωση επικαλυπτόμενων επισημειώσεων,
καθώς και σε επισημειώσεις διαφορετικής έκτασης ή τύπου [4].

2.3 Αυτόματη και Ημι-αυτόματη Επισημείωση
Η αυτόματη επισημείωση γενικά μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει σε τρεις
κατηγορίες. Η πιο βασική κατηγορία χρησιμοποιεί κανόνες (wrappers) που έχουν
διατυπωθεί από τον άνθρωπο και που προσπαθούν να βρουν κοινά πρότυπα (μοτίβα)
που ακολουθούνται κατά την επισημείωση. Στη συνέχεια εκπαιδεύονται συστήματα
μηχανικής μάθησης που μαθαίνουν πώς να επισημειώνουν. Υπάρχουν δύο τύποι
συστημάτων μηχανικής μάθησης. Τα συστήματα επιβλεπόμενης μάθησης (supervised
learning systems), μαθαίνουν από δείγματα επισημειώσεων που έχουν δημιουργηθεί
από το χρήστη. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτές οι μέθοδοι είναι ότι η
συλλογή πολλών καλών παραδειγμάτων είναι επιρρεπής σε λάθη και αρκετά
δύσκολη. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα τα συστήματα μη επιβλεπόμενης
μάθησης (unsupervised learning systems) χρησιμοποιούν μια πληθώρα στρατηγικών
για να μάθουν να επισημειώνουν χωρίς την εποπτεία του χρήστη, όμως η απόδοσή
τους είναι ακόμη αρκετά περιορισμένη [5].
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Οι αυτόματες (automatic) μέθοδοι επισημείωσης είναι λιγότερο αξιόπιστες από τις
υπόλοιπες και τις περισσότερες φορές απαιτούν διόρθωση μετά την υλοποίησή τους.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο όγκο εγγράφων. Οι ημι-αυτόματες
μέθοδοι είναι πιο αξιόπιστες αλλά απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση σε κάποια σημεία
της διαδικασίας επισημείωσης. Οι πλατφόρμες ποικίλουν σε αρχιτεκτονική, στα
εργαλεία εξόρυξης γνώσης που χρησιμοποιούν, στην οντολογία πάνω στην οποία
βασίζονται, στην απόδοσή τους καθώς και σε άλλα χαρακτηριστικά όπως τη
διαχείριση αποθήκευσης και την ποσότητα χειροκίνητης επισημείωσης που απαιτούν.
2.3.1 Εργαλεία αυτόματης και ημι-αυτόματης επισημείωσης

Ως εργαλείο σημασιολογικής επισημείωσης ορίζεται ένα σύστημα που επιτρέπει τη
σημασιολογική

επισημείωση

δεδομένων,

είτε

με

εκμάθηση

και

πρόταση

επισημειώσεων, είτε παρέχοντας διεπαφή για χειροκίνητη επισημείωση. Σε αυτή την
ενότητα αναφέρονται τόσο τα εργαλεία επισημείωσης που περιλαμβάνουν
αυτοματοποιημένα μέρη και παρέχουν προτάσεις για τις σωστές επισημειώσεις έπειτα
από την παρέμβαση έμπειρου ατόμου, όσο και αυτά που παράγουν αυτόματες
επισημειώσεις σε μεγάλη κλίμακα [5].
MnM

Το MnM1 είναι ένα εργαλείο επισημείωσης που παρέχει τόσο αυτόματη όσο και ήμιαυτόματη υποστήριξη για την επισημείωση ιστοσελίδων με σημασιολογικό
περιεχόμενο. Ενσωματώνει ένα πρόγραμμα περιήγησης

(browser)

επεξεργαστή οντολογίας.

προγραμματιστικών

Παράλληλα,

παρέχει διεπαφές

με ένα

εφαρμογών (APIs) για τη σύνδεση με εξυπηρετητές (severs) οντολογιών και
ενσωματώνει εργαλεία εξόρυξης γνώσης. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να επισημειώνει
πόρους του ιστού δημιουργώντας στιγμιότυπα γενικών εννοιών που ανήκουν σε
συγκεκριμένη οντολογία. Ακόμη, επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν οντολογία
από μια ποικιλία πηγών [6].
Το εργαλείο υποστηρίζει μια ποικιλία πρόσθετων (plug-ins) και λειτουργεί σε
συνδυασμό με το Amilcare για την εξόρυξη γνώσης. Το Amilcare είναι βασισμένο
στη μηχανική μάθηση και απαιτεί ένα σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης αποτελούμενο
από έγγραφα που έχουν επισημειωθεί χειροκίνητα [7]. Το MnM μαθαίνει κάποιους
κανόνες για την επισημείωση, τους ελέγχει και έπειτα αναλαμβάνει την αυτόματη

1

http://projects.kmi.open.ac.uk/akt/MnM/
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επισημείωση, ενημερώνοντας την οντολογία για τα στιγμιότυπα των κλάσεων που
βρήκε. Αν η απόδοση του δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να γίνει επανεκπαίδευση
οποιαδήποτε στιγμή [8].
OntoMat

To OntoMat2 είναι ένα εργαλείο για την δημιουργία επισημειώσεων, βασισμένο στις
αρχές του framework CREAM. Περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού για
την απεικόνιση της ιστοσελίδας που επισημειώνεται και παρέχει κάποιες αρκετά
φιλικές προς το χρήστη ενέργειες για την χειροκίνητη επισημείωση, όπως τη
δημιουργία στιγμιότυπου με τη τεχνική "drag and drop" [6]. Το S-CREAM είναι μια
επέκταση του OntoMat που συμπεριλαμβάνει υποστήριξη για ημι-αυτοματοποιημένες
επισημειώσεις. Είναι βασισμένο στο Amilcare, το οποίο χρησιμοποιεί το ANNIE ("A
Nearly-New IE system), μέρος του GATE για την εξόρυξη γνώσης [9]. Ο χρήστης
επισημειώνει και το σύστημα προτείνει νέες επισημειώσεις για κάθε έγγραφο που
επεξεργάζεται.
Μετέπειτα έρευνες για την σημασιολογική επισημείωση αντικατέστησαν το ήδη
υπάρχον τμήμα επισημείωσης του OntoMat με μια υλοποίηση του αλγορίθμου
PANKOW [10]. Η βασική αρχή επισημείωσής του αποκαλείται "disambiguation by
maximal evidence", σύμφωνα με την οποία δημιουργούνται υποθετικές φράσεις από
γλωσσικά μοτίβα και την οντολογία, οι οποίες εισάγονται στη μηχανή αναζήτησης
του Google. Η φράση με το μεγαλύτερο πλήθος αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται για
να επισημειώσει το κείμενο με την κατάλληλη έννοια [11].
ΚΙΜ

Το KIM3 (Knowledge and Information Management) χρησιμοποιεί τεχνικές εξόρυξης
γνώσης για να δημιουργήσει μια μεγάλη βάση από επισημειώσεις. Η διαδικασία
επισημείωσης βασίζεται σε μια ήδη υπάρχουσα και ενσωματωμένη οντολογία που
ονομάζεται KIMO. Οντότητες που βρίσκονται κατά τη διαδικασία επισημείωσης,
αντιστοιχίζονται στον τύπο που τους αναλογεί μέσα στην οντολογία. Η μηχανή
εξόρυξης γνώσης βασίζεται στην αναγνώριση οντοτήτων χρησιμοποιώντας το
ANNIE. Οι επισημειώσεις αποθηκεύονται ξεχωριστά από το κείμενο, και παρέχεται
μια διεπαφή (API) για την διαχείρισή τους [6][11].

2
3

http://annotation.semanticweb.org/
http://www.ontotext.com/kim
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Melita/AKTive Media

Το Melita4 είναι ένα αυτόματο εργαλείο σημασιολογικής επισημείωσης που έχει δύο
κύριες μεθόδους διαθέσιμες για το χρήστη. Αρχικά, παρέχει το προσαρμοστικό
σύστημα εξόρυξης γνώσης Amilcare που μαθαίνει να επισημειώνει από τις ήδη
έτοιμες επισημειώσεις του χρήστη. Έτσι η διαδικασία αρχικά απαιτεί την πλήρη
συμμετοχή του χρήστη, ενώ στη πορεία ο χρήστης συμμετέχει μόνο στην διόρθωση
των προτάσεων που κάνει το σύστημα. Ακόμα, δίνει τη δυνατότητα καταγραφής
κανόνων με βάση τους οποίους θα γίνεται η επισημείωση, επιτρέποντας στους πιο
έμπειρους χρήστες τον ορισμό τους. Το Melita είναι παρόμοιο με το MnM και έχει
πλέον αντικατασταθεί από το εργαλείο AKTive Media5 που επιτρέπει και την
επισημείωση πολυμέσων [12].
Gontogle

Το Gontogle6 είναι ένα εργαλείο αυτόματης σημασιολογικής επισημείωσης που
περιλαμβάνει επίσης ένα σύστημα αναζήτησης εγγράφων τόσο με λέξεις κλειδιά, όσο
και με κατηγορίες της οντολογίας. Συγκεκριμένα, η τελευταία έκδοσή του λειτουργεί
μέσω διαδικτύου (web-based) και παρέχει μηχανισμούς για χειροκίνητη καθώς και
αυτόματη επισημείωση εγγράφων, ή τμημάτων αυτών, με μία ή περισσότερες κλάσεις
χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης και προτείνοντας στο χρήστη μία
λίστα με τις καταλληλότερες κλάσεις. Οι κλάσεις αυτές αποτελούν κόμβους μίας
οντολογίας που εισάγεται από το χρήστη.
2.3.2 Προβλήματα που παρουσιάστηκαν

Κατά τη μελέτη και χρήση των παραπάνω εργαλείων αυτόματης επισημείωσης
παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα. Τα περισσότερα από αυτά πηγάζουν από το
γεγονός ότι τα εργαλεία, στη πλειοψηφία τους, έχουν αναπτυχθεί πριν αρκετά χρόνια
χωρίς περαιτέρω εξέλιξη, ενώ δεν υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη για τη χρήση τους
από κείμενα τεκμηρίωσης. Ακόμη, ένα κοινό πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν ότι
τα εργαλεία (εκτός του KIM) δεν δέχονται αρχεία σε pdf μορφή, με αποτέλεσμα την
ανάγκη μετατροπής τους σε txt ή html. Η μετατροπή αυτή είναι μια χρονοβόρα
διαδικασία και συνεπάγεται την απώλεια χρήσιμης πληροφορίας.
Βασικό πρόβλημα του MnM είναι ότι η τελευταία υλοποίησή του απαιτεί από το
χρήστη τη δημιουργία ξεχωριστού συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης για κάθε κλάση
4

http://nlp.shef.ac.uk/melita/
http://www.aktors.org/technologies/aktivemedia/index.html
6
gontogle.no-ip.org/gontogle/
5
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της οντολογίας, με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει ανεξάρτητα η διαδικασία
εκπαίδευσης για κάθε μία από αυτές. Καθώς η οντολογία DiLEO, η οποία αναλύεται
σε επόμενο κεφάλαιο, αποτελείται από πληθώρα κλάσεων, η διαδικασία θα ήταν
πολύ χρονοβόρα [6].
Το Ontomat ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα υποστήριξης του, η οποία μετά από λίγο
καιρό σταμάτησε να λειτουργεί, αποκλείοντας τη δυνατότητα περαιτέρω συλλογής
πληροφοριών και εγγράφων για αυτό. Η έκδοση που δοκιμάστηκε ήταν η 0.8 alpha.
Το αρχικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν η αδυναμία του εργαλείου να εισάγει
την οντολογία DiLEO, καθώς δεν αναγνώριζε τις κλάσεις και τις ιδιότητές τους,
παρότι δέχεται οντολογίες σε μορφή owl. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την
εγγραφή της οντολογίας εκ νέου, με τρόπο που ήταν συμβατός με το εργαλείο έπειτα
από μελέτη άλλων οντολογιών που δεχόταν το εργαλείο. Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα
που παρουσιάστηκε ήταν σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται για την
αυτόματη επισημείωση των κειμένων, καθώς τα έγγραφα δεν περιείχαν λεπτομερείς
πληροφορίες για αυτήν, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η λειτουργία της.
Το εργαλείο KIM χρησιμοποιεί τη δική του οντολογία (PROTON), η οποία εστιάζει
σε περιγραφή οντοτήτων (named entitites), όπως άνθρωποι, τοποθεσίες και
οργανισμοί. Παρότι το εργαλείο έχει τη δυνατότητα επέκτασης της ήδη υπάρχουσας
οντολογίας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών, η οντολογία DiLEO δεν
μπορεί να χαρτογραφηθεί σε αντιστοιχία με αυτήν καθώς περιέχει πιο αφηρημένες
και πολύπλοκες έννοιες.
Το εργαλείο AKTive Media που αντικατέστησε το Melita επίσης επικεντρώνεται
στην αναγνώριση οντοτήτων (entity recognition) και όχι αφηρημένων εννοιών, όπως
οι κλάσεις περιγραφής αξιολόγησης ψηφιακών βιβλιοθηκών της DiLEO. Το γεγονός
αυτό

κυρίως,

σε

συνδυασμό

με

άλλα

τεχνικά

προβλήματα,

αποτέλεσαν

αποτρεπτικούς παράγοντες για τη χρήση του στα πειράματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
3.1 Εισαγωγή
H ποσότητα της πληροφορίας που είναι σήμερα διαθέσιμη από ποικίλες πηγές
συνεχώς αυξάνεται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη εύρεσης εργαλείων
για την ευκολότερη αναζήτηση, φιλτράρισμα και διαχείριση των πηγών αυτών. Η
κατηγοριοποίηση κειμένων (text classification/categorization) επιχειρεί να δώσει
λύση σε αυτό το πρόβλημα, αναλαμβάνοντας την ανάθεση εγγράφων ή τμημάτων
τους, σε μια ή περισσότερες κατηγορίες με βάση το περιεχόμενό τους, προκειμένου
να διευκολύνει το έργο της αποθήκευσης, δεικτοδότησης και προσπέλασης τους. Το
πρόβλημα της κατηγοριοποίησης αποτελεί υποσύνολο του γενικότερου προβλήματος
της αυτόματης ανάλυσης περιεχομένου, το οποίο ασχολείται με την απόδοση μιας
σημασιολογικής ετικέτας (label) σε κάποια δεδομένα και μπορεί να οριστεί ως εξής:
Δεδομένου ενός συνόλου κλάσεων, ζητείται να καθοριστεί σε ποια/ες από αυτές
ανήκει ένα αντικείμενο. Στην περίπτωση κατηγοριοποίησης κειμένου το αντικείμενο
αντιπροσωπεύεται από ένα κείμενο.
Η διαδικασία της κατηγοριοποίησης ανήκει στις εφαρμογές επεξεργασίας φυσικής
γλώσσας (Natural Language Processing) και χρησιμοποιείται με στόχο, ανάμεσα σε
άλλα, την ανάκτηση πληροφορίας (Information Retrieval), δηλαδή την εύρεση
ηλεκτρονικών εγγράφων σχετικών με ένα ερώτημα.
Υπάρχουν τρεις τρόποι κατηγοριοποίησης κειμένου. Αρχικά, χρησιμοποιείται η
χειροκίνητη κατηγοριοποίηση από κάποιον ειδικό με εις βάθος γνώση του εκάστοτε
πεδίου. Αν και η συγκεκριμένη μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα τον ακριβή
χαρακτηρισμό των κειμένων έχει παράλληλα υψηλό κόστος.
Δεύτερη προσέγγιση είναι η χρήση κανόνων, οι οποίοι αποτυπώνουν ένα
συγκεκριμένο συνδυασμό από λέξεις-κλειδιά που υποδεικνύουν μία κλάση. Με την
τεχνική αυτή η κατηγοριοποίηση των κειμένων μπορεί να έχει ίδια ή και καλύτερη
απόδοση απ’ ότι με τη χρήση ταξινομητών - που θα αναλυθεί στη συνέχεια παρουσιάζει όμως ένα βασικό μειονέκτημα. Η συγγραφή των κανόνων αυτών
αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα έμπειρο
άτομο, πχ έναν ειδικό του πεδίου.
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Τέλος, τρίτη τεχνική κατηγοριοποίησης κειμένων είναι η αυτόματη κατηγοριοποίηση,
όπου το σύνολο των κανόνων, ή γενικότερα τα κριτήρια απόφασης, προκύπτουν
αυτόματα

από

τα

δεδομένα

εκπαίδευσης.

Για

τη

διαδικασία

αυτόματης

κατηγοριοποίησης κειμένου έχει εφαρμοστεί ένας μεγάλος αριθμός από τεχνικές
στατιστικής ταξινόμησης και μηχανικής μάθησης (Machine Learning), όπου μπορεί
να χρησιμοποιηθεί είτε επιβλεπόμενη (supervised),

είτε μη επιβλεπόμενη

(unsupervised) κατηγοριοποίηση. Στην επιβλεπόμενη κατηγοριοποίηση ένα άγνωστο
κείμενο ανατίθεται σε κάποιες προκαθορισμένες κατηγορίες βάσει του περιεχομένου
του και συγκριτικά με άλλα κείμενα που είναι γνωστή η κατηγορία στην οποία
ανήκουν. Στη μη επιβλεπόμενη κατηγοριοποίηση, τα έγγραφα ταξινομούνται σε μη
προκαθορισμένες κατηγορίες, χωρίς να υπάρχει αρχική γνώση [13][14][15][16].
Η αυτόματη κατηγοριοποίηση τεκμηρίων χρησιμοποιείται ευρέως σε μια ποικιλία
εφαρμογών. Μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα κειμένου όπως e-mail, ιστοσελίδες
και άρθρα, πολυμέσα όπως εικόνες και βίντεο, καθώς και ιατρικά δεδομένα. Κάθε
παράδειγμα συσχετίζεται με ένα διάνυσμα γνωρισμάτων που αναπαριστά το πεδίο
γνώσης από το οποίο προέρχονται και οι σημασιολογικές ετικέτες που ανατίθενται σε
κάθε παράδειγμα αναφέρονται σε έννοιες σχετικές με το πεδίο εφαρμογής [17].
Κάποιες από τις σημαντικότερες εφαρμογές περιλαμβάνουν την αυτόματη ανίχνευση
σελίδων ή μηνυμάτων spam (spam filtering), την ανίχνευση συναισθήματος
(sentiment analysis), την οργάνωση περιεχομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς
και την ευρετηρίαση βίντεο (video indexing).

3.2 Προεπεξεργασία Δεδομένων
Πρώτο βήμα για την αυτόματη κατηγοριοποίηση κειμένων είναι η εύρεση ενός
τρόπου αναπαράστασης του περιεχομένου τους. Οι λέξεις που περιέχονται στο
κείμενο, είναι στην ουσία τα δομικά στοιχεία που το περιγράφουν. Τα έγγραφα που
πρόκειται να κατηγοριοποιηθούν όμως, περιέχουν έναν μεγάλο αριθμό λέξεων και
εάν κάθε κείμενο αναπαρίστατο με ένα διάνυσμα συντεταγμένων, ο αριθμός των
διαστάσεων του διανύσματος αυτού θα ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Έτσι, είναι κρίσιμο
οι λέξεις αυτές να υποστούν λεξικολογική ανάλυση, ώστε να εντοπιστούν ποιες από
αυτές και σε ποια μορφή μπορούν να αποτελέσουν τους ιδανικότερους περιγραφείς
του κειμένου.
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Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη απεικόνιση του διανύσματος γνωρισμάτων
αναφέρεται ως προσέγγιση του "ασκού λέξεων" (Bag of Words), καθώς οι όροι
ευρετηρίασης είναι απλά οι λέξεις που εμφανίζονται μέσα στα κείμενα, χωρίς να
παίζει ρόλο η σειρά εμφάνισής τους [13]. Ως αποτέλεσμα της λεξικολογικής
διαδικασίας παράγεται ένα σύνολο ελάχιστων λεκτικών μονάδων (tokens) που
περιγράφουν το κείμενο.
Από τις κυριότερες μεθόδους προεπεξεργασίας είναι η μετατροπή όλων των
χαρακτήρων του εγγράφου είτε μόνο σε κεφαλαίους, είτε μόνο σε πεζούς (case folding).
Ακόμα, πολύ σημαντική είναι η διαδικασία αποκοπής καταλήξεων, δηλαδή η
μετατροπή κάθε λέξης στην αντίστοιχη ρίζα της (stemming). Οι διαδικασίες αυτές
εξαρτώνται από τη γλώσσα του κειμένου, καθώς ενσωματώνουν γλωσσολογική
γνώση. Εξίσου σημαντική είναι η αφαίρεση των κοινών λέξεων (stopwords), αυτών
που δηλαδή ενώ εμφανίζονται σε μεγάλη συχνότητα, δεν προσδίδουν χρήσιμη
πληροφορία για το περιεχόμενο του εγγράφου. Τέλος, ένας εναλλακτικός τρόπος
προεπεξεργασίας του κειμένου χρησιμοποιεί ομάδες n λέξεων (n-grams) αντί για όλες
τις λέξεις ξεχωριστά [14][15].
Η διαδικασία που ακολουθεί την προεπεξεργασία των δεδομένων, συνίσταται στην
απόδοση τιμών σε κάθε λέξη (διάσταση). Οι τιμές αυτή μπορεί απλά να δηλώνουν
την ύπαρξη ή μη του όρου μέσα στο κείμενο (boolean approach) ή να αποτελούν ένα
βάρος που ανατίθεται, το οποίο απεικονίζει τη σπουδαιότητα που έχει κάθε λέξη σε
ένα έγγραφο. Η σπουδαιότητα αυτή εξαρτάται τόσο από τη συχνότητα εμφάνισης
μιας λέξης σε ένα έγγραφο, όσο και από τη συχνότητα εμφάνισής της στο ευρετήριο
της συλλογής όλων των εγγράφων. Η εξάρτηση αυτή περιγράφεται σε μεγάλο βαθμό
από το νόμο του Zipf [18], ο οποίος δηλώνει ότι η σπουδαιότητα μιας λέξης σε ένα
κείμενο είναι αντιστρόφως ανάλογη της συχνότητας εμφάνισής της σε αυτό.
Η πιο γνωστή μέθοδος υπολογισμού των βαρών είναι η συνάρτηση

(term

frequency - inverse document frequency) που υπολογίζεται από τον τύπο:

όπου με
, με

υποδηλώνεται το πλήθος των εμφανίσεων του όρου
το πλήθος των στιγμιότυπων εκπαίδευσης και με

στο κείμενο
το πλήθος των
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εμφανίσεων του όρου

σε αυτό. Σύμφωνα με τη συνάρτηση αυτή, όσο πιο συχνά

εμφανίζεται ένας όρος σε κάποιο κείμενο, τόσο πιο αντιπροσωπευτικός είναι για το
περιεχόμενο του κειμένου και όσο πιο συχνά εμφανίζεται ένας όρος συνολικά σε όλο
το πλήθος των εγγράφων της εκπαίδευσης, τόσο μικρότερη σημασία έχει για την
ταξινόμηση [14]. Τα

και

συνήθως κανονικοποιούνται ώστε να αποφευχθούν

μεροληψίες που οφείλονται στο μέγεθος κάθε εγγράφου.
3.2.1 Επιλογή γνωρισμάτων
Η επιλογή γνωρισμάτων(feature selection) είναι η διαδικασία επιλογής ενός υποσυνόλου

των όρων/λέξεων που υπάρχουν σε ένα σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης, ώστε να
χρησιμοποιηθούν μόνο αυτοί κατά την κατηγοριοποίηση των κειμένων. Επιχειρεί να
καθορίσει ποια από τα γνωρίσματα είναι πιο σχετικά με την διαδικασία της
κατηγοριοποίησης, καθώς κάποιες λέξεις είναι πιο πιθανές να σχετίζονται με την
κατανομή των κατηγοριών από άλλες. Σκοπός της είναι η βελτίωση της απόδοσης του
ταξινομητή μειώνοντας την ποσότητα των δεδομένων εκπαίδευσης κρατώντας μόνο
τα «καλύτερα» γνωρίσματα και παράλληλα εξαλείφοντας τα γνωρίσματα θορύβου
(noise features). Ως τέτοια θεωρούνται τα γνωρίσματα εκείνα η παρουσία των οποίων
αυξάνει το ποσοστό λάθους της ταξινόμησης και μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα
υπερ-εφαρμογής (overfitting) όπου το σύστημα έχει πολύ καλύτερη απόδοση στα
δεδομένα εκπαίδευσης από ότι στα δεδομένα αξιολόγησης, γιατί μαθαίνει
ιδιαιτερότητες των παραδειγμάτων αξιολόγησης [16]. Από την άλλη, μία κακή
επιλογή γνωρισμάτων μπορεί να μειώσει την απόδοση της ταξινόμησης.

Έχουν

αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι για την επιλογή γνωρισμάτων, οι κυριότερες από τις
οποίες αναλύονται παρακάτω [19].
Information Gain (IG)

Το Information Gain αποτελεί μια μετρική που χρησιμοποιείται ευρέως για επιλογή
ιδιοτήτων που αφορά κατηγοριοποίηση δεδομένων κειμένου. Σύμφωνα με αυτό,
υπολογίζεται το κέρδος πληροφορίας που παρέχει κάθε υποψήφια λέξη (γνώρισμα)
w. Ως

ορίζεται η ολική πιθανότητα της κλάσης i, και

η πιθανότητα της

κλάσης i, με δεδομένο ότι το έγγραφο περιέχει τη λέξη w. Με k συμβολίζεται το
πλήθος των κλάσεων και με

ο πληθάριθμος του συνόλου των κειμένων που

περιέχουν το feature w. Σύμφωνα με αυτά, το μέτρο του κέρδους πληροφορίας
υπολογίζεται από τον τύπο:
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Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του information gain μιας λέξης w, τόσο η λέξη αυτή
μπορεί να διακρίνει καλύτερα την κλάση κατηγοριοποίησης του εγγράφου.
Mutual Information (ΜΙ)

Είναι ένα κριτήριο που παρέχει έναν τυπικό τρόπο μοντελοποίησης της κοινής
πληροφορίας που έχουν τα γνωρίσματα και οι κλάσεις. Η αμοιβαία πληροφορία αυτή
που μοιράζονται τόσο η λέξη όσο και η κλάση στην οποία ανήκει καθορίζεται με
βάση το επίπεδο επανεμφάνισης του συγκεκριμένου ζευγαριού λέξης – κλάσης.
Μετράει πόσο η παρουσία ή απουσία μίας λέξης συνεισφέρει στη σωστή ανάθεση
ενός κειμένου στην εκάστοτε κλάση. Η μετρική αυτή υπολογίζεται για κάθε κλάση
ξεχωριστά και η συνολική τιμή του mutual information μπορεί να καθοριστεί είτε από
το μέσο όρο ή τη μέγιστη τιμή όλων των επιμέρους τιμών για κάθε κλάση.
χ2-Statistic (CHI)

Η μετρική αυτή είναι ένας διαφορετικός τρόπος υπολογισμού της έλλειψης
ανεξαρτησίας μεταξύ μιας λέξης και μιας συγκεκριμένης κλάσης. Όπως και
παραπάνω, υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κλάση και έπειτα χρησιμοποιείται ο
μέσος όρος ή η μέγιστη τιμή. Τόσο η χ2-Statistic όσο και η mutual information είναι
διαφορετικοί τρόποι μέτρησης της συσχέτισης μεταξύ όρων και κατηγοριών. Ένα
πλεονέκτημα της σε σχέση με την προηγούμενη είναι ότι είναι μια κανονικοποιημένη
τιμή και επομένως είναι πιο συγκρίσιμη μεταξύ όρων της ίδιας κατηγορίας.
Σύμφωνα με τα βάρη που υπολογίζονται από τις παραπάνω μεθόδους γίνεται, αν είναι
επιθυμητό, η επιλογή των γνωρισμάτων επεξεργασίας, διαδικασία η οποία μειώνει
την ποσότητα των δεδομένων [14].

Είναι επίσης σημαντικό να διαχωρίσουμε τα προβλήματα κατηγοριοποίησης
κειμένων με βάση το σε πόσες κατηγορίες μπορεί να ανήκει ένα κείμενο.
Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις:


Κάθε κείμενο μπορεί να ανήκει σε μία από δύο κατηγορίες (δυαδικό
πρόβλημα κατηγοριοποίησης - binary/single-label classification problem).
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Ο αριθμός των κατηγοριών είναι μεγαλύτερος από δύο, αλλά κάθε κείμενο
μπορεί να ανήκει μόνο σε μία από αυτές (πρόβλημα πολλών κατηγοριών multi-class problem).



Υπάρχουν περισσότερες από μια κατηγορίες και κάθε κείμενο μπορεί να
ανήκει σε περισσότερες από αυτές (πρόβλημα πολλών ετικετών - multi-label
problem).

3.3 Single-label/multi-class classification
3.3.1 Εισαγωγή

Σε αυτή την ενότητα συμπεριλαμβάνονται τα προβλήματα κατηγοριοποίησης που
αποσκοπούν στην κατάταξη του κειμένου είτε σε μια από δυο κατηγορίες
(binary/single-label) είτε σε μια από περισσότερες κατηγορίες (multi-class). Ο
αλγόριθμος ταξινόμησης μαθαίνει και συσχετίζει κάθε νέο έγγραφο με μια από τις
κατηγορίες αυτές. Οι κατηγορίες αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και κάθε
κείμενο μπορεί να ανήκει σε μία μόνο από αυτές, αποκλειστικά.
3.3.2 Αλγόριθμοι

Bayesian Μέθοδοι
Αποτελούν μεθόδους πιθανολογικής εκμάθησης και βασίζονται στον κανόνα του
Bayes για την υπό συνθήκη πιθανότητα. Συγκεκριμένα, μια απλή μέθοδος
κατηγοριοποίησης που έχει προταθεί καλείται "αφελής" Bayes (Naive Bayes) και
θεωρεί ότι η συνεισφορά όλων των γνωρισμάτων του εγγράφου είναι ανεξάρτητη και
ότι κάθε ένα από αυτά συνεισφέρει εξίσου στο πρόβλημα κατηγοριοποίησης. Στον
Naive Bayes αλγόριθμο, η πιθανότητα που έχει ένα κείμενο d να ανήκει σε μια
κατηγορία c υπολογίζεται σύμφωνα με το θεώρημα του Bayes [14]:

Ο παρονομαστής στην παραπάνω εξίσωση δεν διαφέρει από κατηγορία σε κατηγορία
και μπορεί να παραληφθεί. Επιπλέον, η ανεξαρτησία μεταξύ των τιμών των διαφόρων
γνωρισμάτων απλοποιεί τον τύπο [20]:
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Το

ερμηνεύεται ως ένα μέτρο της ένδειξης που δίνει ο όρος

ότι η

είναι

η σωστή κατηγορία ταξινόμησής του. Στην κατηγοριοποίηση κειμένου στόχος είναι η
εύρεση της σωστής κατηγορίας για κάθε κείμενο, η οποία στον Naive Bayes αποτελεί
την κατηγορία με την υψηλότερη πιθανότητα ή maximum a posteriori (MAP) [16].

Υπάρχουν δυο διαφορετικοί τρόποι διαμόρφωσης του μοντέλου στον ταξινομητή
Naive Bayes. Αρχικά, υπάρχει το multivariate Bernoulli μοντέλο, όπου κάθε τιμή του
διανύσματος γνωρισμάτων και που αποτελείται από τις λέξεις του κειμένου (bag of
words) αντιπροσωπεύεται με μια δυαδική τιμή, υποδεικνύοντας αν η κάθε λέξη
εμφανίζεται έστω και μια φορά μέσα στο κείμενο (1 αν η λέξη υπάρχει, 0 αν δεν
υπάρχει). Με αυτή την αναπαράσταση δεν υπολογίζεται ο αριθμός εμφάνισης κάθε
λέξης και συμπεριλαμβάνεται η πιθανότητα μη εμφάνισης λέξεων που δεν
εμφανίζονται στο έγγραφο.
Σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο, το multinomial μοντέλο περιλαμβάνει τη
συχνότητα των λέξεων σε κάθε έγγραφο. Έτσι, κάθε τιμή του διανύσματος σε αυτή τη
περίπτωση αντιπροσωπεύεται από το πλήθος εμφάνισης της κάθε λέξης μέσα στο
έγγραφο. Ακόμη, στο μοντέλο αυτό γίνεται η υπόθεση ότι η εμφάνιση των λέξεων
δεν εξαρτάται από την θέση που αυτές βρίσκονται μέσα στο κείμενο. Τα δύο μοντέλα
έχουν την ίδια χρονική πολυπλοκότητα [21]. Μια σύγκριση των δύο μοντέλων
φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 1) [16].
Multinomial model
Αναπαράσταση λέξεων

Συχνότητα λέξης στο κείμενο

Bernoulli model
Ύπαρξη λέξης στο κείμενο
(0,1)

Πολλαπλές εμφανίσεις
Μήκος εγγράφων

Λαμβάνονται υπόψη

Αγνοούνται

Μπορεί να διαχειριστεί

Δουλεύει καλύτερα για μικρά

καλύτερα μεγαλύτερα

κείμενα

κείμενα
Αριθμός γνωρισμάτων

Χρησιμοποιεί περισσότερα

Ανταποκρίνεται καλύτερα
για λιγότερα

Πίνακας 1
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Κάποια από τα χαρακτηριστικά του Naive Bayes αλγόριθμου είναι ότι έχει πολύ
μικρό υπολογιστικό κόστος και μικρές απαιτήσεις μνήμης. Ωστόσο, παρότι είναι
εύκολο να χρησιμοποιηθεί, η υπόθεση που κάνει για την ανεξαρτησία των
γνωρισμάτων δεν ισχύει πάντα για όρους σε έγγραφα με αποτέλεσμα συχνά να
παρουσιάζει μειωμένη ακρίβεια. Τέλος, παρότι οι εκτιμήσεις πιθανότητας του
αλγορίθμου είναι χαμηλής ποιότητας, οι αποφάσεις ταξινόμησής του έχουν μεγάλη
ακρίβεια, καθώς η σωστή εκτίμηση κατηγορίας συνεπάγεται ακριβή ταξινόμηση, ενώ
η ακριβής ταξινόμηση δεν συνεπάγεται σωστή εκτίμηση [14][16].
Αλγόριθμος k πλησιέστερων γειτόνων (k-Nearest Neighbor)

Ο αλγόριθμος k-NN αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς αλγόριθμους μηχανικής
μάθησης και συμπεριλαμβάνεται στις μεθόδους μάθησης βασισμένες στα στιγμιότυπα
(instance based - IB). Προϋποθέτει την απεικόνιση των κειμένων σύμφωνα με το
μοντέλο διανυσματικού χώρου (vector space model), δηλαδή ως σημεία του χώρου m
διαστάσεων, όπου m ο αριθμός των γνωρισμάτων. Στα γνωρίσματα μπορούν να
δοθούν βάρη (συχνότητα εμφάνισης/ tf-idf κλπ) ή να εκφραστούν με δυαδική
απεικόνιση. Κατά τη φάση της εκπαίδευσης αποθηκεύονται τα διανύσματα που
αντιστοιχούν στο σύνολο των κειμένων εκπαίδευσης μαζί με την κλάση (ή τις
κλάσεις) που ανήκει το καθένα. Έπειτα, κατά την ταξινόμηση, το κείμενο προς
κατηγοριοποίηση τοποθετείται ως νέο σημείο του χώρου και υπολογίζονται οι k
κοντινότεροι γείτονές του, τα k δηλαδή κοντινότερα σημεία σύμφωνα με ένα μέτρο
απόστασης. Το νέο κείμενο κατατάσσεται στην κλάση που πλειοψηφεί μεταξύ των k
κοντινότερων γειτόνων.
Το k είναι ένας μικρός θετικός ακέραιος, η τιμή του οποίου εξαρτάται από τα
δεδομένα του προβλήματος και συνήθως επιλέγεται είτε βάσει εμπειρίας είτε έπειτα
από πειραματική διαδικασία στα δεδομένα εκπαίδευσης. Είναι προτιμότερο η τιμή
του να είναι περιττός αριθμός, ώστε να μην προκύπτουν προβλήματα ισοβαθμίας
κατά την ψηφοφορία των γειτόνων. Συνήθεις τιμές είναι k=3 και k=5, ανάλογα όμως
τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και τιμές ανάμεσα στο 50 και 100, ενώ για
k=1 ανατίθεται στο κείμενο απλά η κλάση του κοντινότερου γείτονα. Μεγαλύτερες
τιμές του k πιθανόν να αυξάνουν την ακρίβεια του αλγορίθμου, αυξάνουν όμως
παράλληλα το υπολογιστικό κόστος [15] [16]. Η σημασία επιλογής του k φαίνεται
στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1) όπου το νέο κείμενο προς κατηγοριοποίηση
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(πράσινος κύκλος) θα ταξινομηθεί για k=3 στην πρώτη κλάση (κόκκινα τρίγωνα) ενώ
για k=5 στην δεύτερη (μπλε τετράγωνα).

Σχήμα 1

Για τον υπολογισμό των κοντινότερων γειτόνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο
μέτρο απόστασης, όπως η Ευκλείδεια απόσταση (euclidean distance) μεταξύ των
σημείων, ή ομοιότητας, όπως η Ομοιότητα Συνημίτονου (cosine similarity) που
μετράει το συνημίτονο της γωνίας μεταξύ των δύο διανυσμάτων των σημείων.
Ανάμεσα στις δύο αυτές μετρικές υπάρχει αντιστοιχία, καθώς η σειρά κατάταξης των
κειμένων που προκύπτει από την καθεμία είναι πανομοιότυπη [16].
Συνήθης τεχνική είναι, αντί όλα τα σημεία να συμμετέχουν στη διαδικασία
ψηφοφορίας με ίση βαρύτητα, να αποδίδεται στο καθένα από αυτά ένα βάρος ψήφου.
Στην περίπτωση αυτή, ο αλγόριθμος ονομάζεται weighted k-NN. Το βάρος αυτό
συνήθως υπολογίζεται με βάση την απόσταση των σημείων από το εκάστοτε σημείο
προς κατηγοριοποίηση, συγκεκριμένα είναι ίσο ή ανάλογο του αντίστροφου της
απόστασης. Ως αποτέλεσμα τα σημεία που είναι πιο κοντινά έχουν πιο ισχυρές
ψήφους κατά τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης. Για κάθε κλάση υπολογίζεται ένα
σκορ που λαμβάνει υπόψη τα βάρη αυτά των k κοντινότερων γειτόνων και στο νέο
σημείο ανατίθεται η κλάση με το μεγαλύτερο σκορ. Με τον τρόπο αυτό συνήθως
βελτιώνεται η ακρίβεια του αλγόριθμου. Επίσης, αν μία κλάση συναντάται συχνότερα
από τις άλλες, σε περίπτωση ισοβαρών ψήφων τείνει να κυριαρχεί επί των
υπολοίπων. Οι διαφορές αυτές όμως εξομαλύνονται με τη χρήση βαρών,
λαμβάνοντας υπόψη την ομοιότητα ή την απόσταση μεταξύ των κειμένων.
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Ο αλγόριθμος k-NN είναι ένας χαλαρός (lazy) αλγόριθμος. Αυτό σημαίνει ότι η
διαδικασία εκπαίδευσης συνίσταται μόνο στην αποθήκευση των διανυσμάτων του
συνόλου εκπαίδευσης και χρειάζεται ελάχιστο χρόνο. Ωστόσο, κατά την
κατηγοριοποίηση ο αλγόριθμος χρειάζεται όλα τα δεδομένα εκπαίδευσης καθώς
υπολογίζει την απόσταση κάθε σημείου από το συγκεκριμένο προς κατηγοριοποίηση
σημείο. Επεξεργάζεται δηλαδή τα δεδομένα αφού ζητηθεί ταξινόμηση. Ως συνέπεια,
κατά τη φάση αυτή αυξάνεται το κόστος σε μνήμη και χρόνο. Συγκεκριμένα, ο
χρόνος επεξεργασίας είναι γραμμικός ως προς το μέγεθος του συνόλου εκπαίδευσης.
Επίσης, ο αλγόριθμος k-NN είναι μη παραμετρικός (non parametric) που σημαίνει ότι
δεν κάνει καμία υπόθεση για την κατανομή των δεδομένων προς εξέταση. Η υπόθεση
αυτή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς γενικά τα δεδομένα δεν
ακολουθούν κάποια γνωστή κατανομή [22].
Support Vector Machines (SVM)

Οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (Support Vector Machines – SVM) ανήκουν
στην κατηγορία των ταξινομητών που ονομάζονται ταξινομητές μέγιστου περιθωρίου
και έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε προβλήματα κατηγοριοποίησης, όπως η
κατηγοριοποίηση κειμένων [13]. Στηρίζονται και αυτοί στην απεικόνιση των
κειμένων ως σημεία διανυσμάτων στο χώρο (vector space model), τα οποία
αντιπροσωπεύουν τους όρους των κειμένων είτε με δυαδική αναπαράσταση, ή με
κάποιο βάρος (συχνότητα εμφάνισης/ tf-idf κλπ) που δηλώνει τη σημαντικότητα του
κάθε όρου στο εκάστοτε κείμενο.
Για τα σημεία που ανήκουν σε μια από δύο κλάσεις (binary classification) υπάρχουν
πολλοί διαφορετικοί γραμμικοί διαχωριστές που μοιράζουν το χώρο σε δύο περιοχές
κατηγοριοποίησης. Σε κάποιες μεθόδους μηχανικής μάθησης επιλέγεται τυχαία
κάποιος γραμμικός διαχωριστής, ενώ κάποιες άλλες, όπως οι αλγόριθμοι Naive Bayes
και SVM, επιλέγουν τον βέλτιστο διαχωριστή σύμφωνα με κάποιο κριτήριο.
Συγκεκριμένα, το κριτήριο αυτό για τον αλγόριθμο SVM είναι η εύρεση της μέγιστης
επιφάνειας απόφασης που απέχει όσο το δυνατόν περισσότερο από οποιοδήποτε
σημείο στο χώρο.
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Η απόσταση της επιφάνειας απόφασης από το κοντινότερο σε αυτή σημείο
ονομάζεται περιθώριο (margin) του ταξινομητή και τα κοντινότερα σημεία,
διανύσματα υποστήριξης (support vectors) (Σχήμα 2). Τα υπόλοιπα σημεία δεν
διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στον προσδιορισμό της επιφάνειας και ως αποτέλεσμα
μειώνεται η διάσταση του χώρου των κειμένων για το πρόβλημα [14] [23].

Σχήμα 2

Τα σημεία που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια απόφασης αντιπροσωπεύουν
αβέβαιες αποφάσεις κατηγοριοποίησης, καθώς υπάρχει σχεδόν 50% πιθανότητα να
καταταχθούν είτε στη μία είτε στην άλλη κατηγορία. Αν δεν υπάρχουν σημεία κοντά
στην επιφάνεια αυτή, τότε δεν υπάρχουν αβέβαιες αποφάσεις ταξινόμησης [23].
Η μεγιστοποίηση του περιθωρίου έχει ως αποτέλεσμα να μην γίνονται από τον
ταξινομητή κατηγοριοποιήσεις χαμηλής βεβαιότητας. Παράλληλα, μία μεγάλη
επιφάνεια απόφασης έχει πολύ λιγότερες εναλλακτικές επιλογές να τοποθετηθεί ως
υπερεπίπεδο διαχωρισμού ανάμεσα στα σημεία που αντιπροσωπεύουν τις δύο
κλάσεις, συγκριτικά με μία λεπτή γραμμή διαχωρισμού όπως είναι σε άλλους
ταξινομητές (Σχήμα 3). Επομένως, μειώνονται οι απαιτήσεις σε μνήμη του μοντέλου
και μειώνεται το αναμενόμενο σφάλμα γενίκευσης (generalization error), τα
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αναμενόμενα δηλαδή λάθη κατηγοριοποίησης του μοντέλου σε δεδομένα που δεν έχει
δει. [24]

Σχήμα 3

Ένα υπερεπίπεδο απόφασης ορίζεται από το διάνυσμα w που είναι κάθετο σε αυτό
και ένα παράγοντα b. Έστω xi ένα στιγμιότυπο δεδομένων και yi η κλάση στην οποία
ανήκει το σημείο i. Η εξίσωση του ταξινομητή έχει την εξής μορφή:

που επιστρέφει +1 ή -1, ανάλογα σε ποια από τις δύο κλάσεις προτείνει ότι ανήκει το
σημείο. Το λειτουργικό περιθώριο του xi είναι:

ενώ το υπερεπίπεδο απόφασης έχει την παρακάτω εξίσωση:

Σύμφωνα με τις παραπάνω εξισώσεις έχουμε τους παρακάτω περιορισμούς για τα
δεδομένα εκπαίδευσης (xi, yi):

Για τα διανύσματα υποστήριξης στην παραπάνω ανισότητα ισχύει η ισότητα. Η
απόσταση κάθε παραδείγματος από το υπερεπίπεδο ορίζεται ως εξής:
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και έτσι το περιθώριο γίνεται:

Τα παραπάνω γίνονται πιο κατανοητά με μια σχηματική αναπαράσταση τους (Σχήμα
4).
Επομένως, στις μεθόδους μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης το πρόβλημα
βελτιστοποίησης μπορεί να διατυπωθεί με την μορφή: αναζήτηση του βέλτιστου
επιπέδου (μεταβλητές w και b) έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το ρ ή αντίστροφα να
ελαχιστοποιείται ο παράγοντας Φ στην παρακάτω εξίσωση [23]:

Σχήμα 4

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα σημεία των κειμένων εκπαίδευσης δεν μπορούν
εύκολα να διαχωριστούν χωρίς κάποια λάθη, λόγω ύπαρξης θορύβου στα δεδομένα
εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις αυτές επιλέγεται το υπερεπίπεδο που μεγιστοποιεί την
επιφάνεια απόφασης και παράλληλα μπορεί να διαχωρίσει όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται
τα σημεία των δύο κλάσεων, επιτρέποντας σε κάποια σημεία να ταξινομηθούν στη
λάθος κλάση [25]. Για να επιτρέπονται σφάλματα στην κατηγοριοποίηση εισάγεται
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στην παραπάνω εξίσωση βελτιστοποίησης η μεταβλητή

, μη μηδενική τιμής της

οποίας επιτρέπει τοποθέτηση των σημείων σε λάθος κατηγορία:

Το κόστος των λάθος κατηγοριοποιήσεων είναι ανάλογο της τιμής της μεταβλητής
και ίσο με

, όπου C μία σταθερά που θέτει τους όρους για τη μεγιστοποίηση

του περιθωρίου και την ελαχιστοποίηση των εσφαλμένων κατηγοριοποιήσεων. Για
μεγάλες τιμές του C δίνεται βάρος στην αποφυγή λανθασμένων κατηγοριοποιήσεων,
ενώ μικρές τιμές του C σημαίνουν μεγιστοποίηση του περιθωρίου. Η παραλλαγή
αυτή του αλγορίθμου SVM ονομάζεται Soft Margin SVM [26] [16].
Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόμενο τα δεδομένα να μην μπορούν να διαχωριστούν
γραμμικά. Σύμφωνα με το θεώρημα του Cover, ένα σύνθετο πρόβλημα
κατηγοριοποίησης προτύπων που μετασχηματίζεται μη γραμμικά σε ένα χώρο πολλών
διαστάσεων είναι πιο πιθανό να είναι γραμμικά διαχωρίσιμο σε αυτόν απ’ ότι σε ένα
χώρο λίγων διαστάσεων. Επομένως, μία λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η απεικόνιση
των δεδομένων σε ένα χώρο περισσότερων διαστάσεων, όπου σε αυτόν τα σημεία
είναι γραμμικά διαχωρίσιμα (Σχήμα 5). Φυσικά ο μετασχηματισμός αυτός πρέπει να
γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθούν οι σχετικές διαστάσεις μεταξύ των
σημείων καθώς μεταφέρονται σε χώρο περισσότερων διαστάσεων. Ο τρόπος που ο
SVM, καθώς και άλλοι γραμμικοί ταξινομητές, πραγματοποιεί εύκολα και
αποτελεσματικά αυτόν το μετασχηματισμό είναι με τη χρήση συναρτήσεων kernel
(kernel functions) [16].

Σχήμα 5

24

Οι συναρτήσεις kernel χρησιμοποιούνται γιατί διευκολύνουν τον διαχωρισμό
προβλημάτων που θεωρούνται μη διαχωρίσιμα και επειδή χαρτογραφούν καλύτερα
τα δεδομένα στον χώρο περισσότερων διαστάσεων. Κάποιες από τις πιο κοινές
συναρτήσεις είναι οι γραμμικές (linear), οι πολυωνυμικές (polynomial) καθώς και οι
συναρτήσεις βασισμένες σε ακτίνες (radial basis function) που χρησιμοποιούνται για
χώρο άπειρων διαστάσεων [23].
3.3.3 Μετρικές Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων

Τα δύο βασικότερα και πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέτρα αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων ενός προβλήματος ταξινόμησης είναι η Ακρίβεια (Precision) και η
Ανάκληση (Recall). Η Ακρίβεια μίας κατηγορίας ταξινόμησης αντιπροσωπεύει πόσες
από τις περιπτώσεις που ένας ταξινομητής κατατάσσει σε μια κατηγορία ανήκουν
πραγματικά σε αυτήν. Αντίστοιχα, η Ανάκληση μίας κατηγορίας δείχνει πόσες από
τις περιπτώσεις που στην πραγματικότητα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία,
κατατάσσει ο ταξινομητής σε αυτήν [27]. Ο υπολογισμός των παραπάνω μετρικών
γίνεται πιο σαφής έπειτα από την κατασκευή του πίνακα σύγχυσης:
Προβλεπόμενη κλάση

Yes
Πραγματική κλάση
No

Yes

No

True Positive

False Negative

(TP)

(FN)

False Positive

True Negative

(FP)

(TN)

Πίνακας 2 –Πίνακας Σύγχυσης

Οι εξισώσεις για τον υπολογισμό της Ακρίβειας και της Ανάκλησης μπορούν να
γραφούν :

Μία μετρική που συνδυάζει την Ακρίβεια μαζί με την Ανάκληση σε ένα μέτρο είναι
το F-measure, δηλαδή ο σταθμισμένος αρμονικός μέσος των δύο μέτρων. Ο τύπος
υπολογισμού του F-measure είναι:
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ό
Για β=1 δίνεται ίσο βάρος στην Ακρίβεια και την Ανάκληση. Στην περίπτωση αυτή
το F-measure ονομάζεται F1 και δίνεται από τον τύπο:

Εναλλακτικό μέτρο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, μπορεί να είναι η
Ορθότητα (Accuracy), η οποία μετράει το ποσοστό των αποτελεσμάτων για τα οποία
έχουν προκύψει σωστές προβλέψεις. Με βάση των πίνακα σύγχυσης, ο τύπος της
Ορθότητας μπορεί να γραφτεί ως:

Η Ορθότητα χρησιμοποιείται συχνά ως μέτρο της αποτελεσματικότητας για την
αξιολόγηση προβλημάτων ταξινόμησης μηχανικής μάθησης. Ωστόσο, δεν αποτελεί
πάντοτε καλό μέτρο αξιολόγησης, όπως για προβλήματα όπου τα δεδομένα δεν είναι
εξίσου ισορροπημένα στις δύο κατηγορίες ταξινόμησης [16].
3.3.4 Μη ισορροπημένα δεδομένα (Imbalanced Data)
Εισαγωγή

Ένα σύνολο δεδομένων θεωρείται μη ισορροπημένο (imbalanced) αν οι κατηγορίες
ταξινόμησης δεν είναι ίσα κατανεμημένες, εάν δηλαδή σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης
υπάρχουν πολύ περισσότερα στιγμιότυπα μίας κλάσης σε σχέση με τις υπόλοιπες. Το
πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι μη ισορροπημένα σύνολα δεδομένων τείνουν να
παράγουν υψηλή ακρίβεια πρόβλεψης στην κλάση με τα στιγμιότυπα που
πλειοψηφούν και αντίστοιχα πολύ χαμηλή ακρίβεια για την κλάση με τα λιγότερα
στιγμιότυπα [28]. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι αλγόριθμοι ταξινόμησης
που χρησιμοποιούνται θεωρούν ότι οι κλάσεις είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες στο
σύνολο των δεδομένων και έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού
λάθους της ταξινόμησης, στο οποίο η κλάση με τα λίγα στιγμιότυπα συνεισφέρει
ελάχιστα. Επιπλέον, υποθέτουν ότι τα λάθη που προέρχονται από διαφορετικές
κλάσεις έχουν το ίδιο κόστος [29]. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού έχουν
προταθεί διάφορες μέθοδοι είτε σε επίπεδο δεδομένων είτε σε αλγοριθμικό επίπεδο.
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Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές από αυτές παρουσιάζονται στις επόμενες
ενότητες.
Μέθοδοι σε επίπεδο Δεδομένων

Σε επίπεδο δεδομένων οι διάφορες λύσεις περιλαμβάνουν διαφορετικές μορφές των
μεθόδων επανα-δειγματοληψίας (re-sampling) και χωρίζονται σε δύο κυρίως
κατηγορίες: υπερ-δειγματοληψία (over-sampling), δηλαδή αύξηση των στιγμιότυπων
της κλάσης που μειοψηφεί ώστε να επιτευχθεί ισορροπία, και υπο-δειγματοληψία
(under-sampling), μείωση δηλαδή αντίστοιχα των στιγμιότυπων της κλάσης που
πλειοψηφεί.
Η διαδικασία του over-sampling μπορεί να γίνει είτε με τυχαία αναπαραγωγή των ήδη
υπαρχόντων στιγμιότυπων της κλάσης που μειοψηφεί είτε με την τεχνική SMOTE
(Synthetic Minority Over-sampling Technique) [30] ή παραλλαγών του όπως
Borderline SMOTE [31] ή OSSLDDD-SMOTE [32].
Η τυχαία επανάληψη των υπαρχόντων στιγμιότυπων μπορεί να αυξήσει την
πιθανότητα του over-fitting, την προσαρμογή δηλαδή ενός ταξινομητή σε πολύ ειδικά
παραδείγματα, καθώς δημιουργούνται ακριβώς όμοια αντίγραφα και οι κανόνες που
παράγει ο ταξινομητής μπορεί μεν να είναι ακριβείς, αλλά στην πραγματικότητα να
ισχύουν μόνο για ένα παράδειγμα που έχει αναπαραχθεί [33].
Με την τεχνική SMOTE από την άλλη, δημιουργούνται τεχνητά παραδείγματα,
εκτελώντας συγκεκριμένες διεργασίες πάνω στα δεδομένα της κλάσης μειοψηφίας. Η
επεξεργασία αυτή γίνεται στο επίπεδο των γνωρισμάτων και όχι των ίδιων των
δεδομένων ως κείμενο. Συγκεκριμένα, για κάθε δείγμα της κλάσης που μειοψηφεί
υπολογίζονται οι k κοντινότεροι γείτονες (k nearest neighbors) και ανάλογα με το
ποσοστό που χρειάζεται να αυξηθούν τα στιγμιότυπα της κλάσης επιλέγεται ο
αντίστοιχος αριθμός τυχαίων γειτόνων που θα χρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα, αν
απαιτείται τα στιγμιότυπα της κλάσης μειοψηφίας να αυξηθούν κατά 200%, τότε
επιλέγονται τυχαία 2 από τους k κοντινότερους γείτονες και παράγεται ένα δείγμα
προς την κατεύθυνση του καθενός. Τα τεχνητά αυτά δείγματα υπολογίζονται με τον
εξής τρόπο: υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ του διανύσματος γνωρισμάτων του
στιγμιότυπου και του εκάστοτε κοντινότερου γείτονα, έπειτα πολλαπλασιάζεται με
ένα τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1 και προστίθεται στο συγκεκριμένο διάνυσμα
γνωρισμάτων. Έτσι, επιλέγεται ένα τυχαίο σημείο πάνω ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ
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δύο γνωρισμάτων. Με την τεχνική αυτή ο ταξινομητής δημιουργεί μεγαλύτερες και
λιγότερο συγκεκριμένες περιοχές απόφασης και ως αποτέλεσμα μαθαίνονται πιο
γενικές περιοχές για τα στιγμιότυπα της κλάσης που μειοψηφεί [30].
Η μέθοδος του under-sampling από την άλλη αφαιρεί στιγμιότυπα από την κλάση που
πλειοψηφεί έτσι ώστε να υπάρξει ισορροπία στα δεδομένα. Τα στιγμιότυπα που
αφαιρούνται επιλέγονται είτε τυχαία (Random under-sampling) είτε έπειτα από χρήση
κάποιου προεπιλεγμένου κριτήριου επιλογής (Informed under-sampling). Η επιλογή
των στιγμιότυπων αυτών μπορεί να γίνει είτε κατά τη διαδικασία προεπεξεργασίας
των δεδομένων είτε κατά την κατασκευή του ταξινομητή.
Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου του over-sampling είναι ότι δεν υφίσταται
απώλεια δεδομένων, ανάμεσα στα οποία ενδεχομένως να υπάρχουν και σημαντικές
πληροφορίες για την ταξινόμηση. Αντίθετα, η μέθοδος του under-sampling είναι πιο
κατάλληλη για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, όπου ο αριθμός των στιγμιότυπων της
κλάσης που πλειοψηφεί είναι πολύ μεγάλος, οπότε η μείωση των δεδομένων
εκπαίδευσης μειώνει σημαντικά το υπολογιστικό κόστος σε χρόνο και χώρο. Ο
συνδυασμός των παραπάνω δύο τεχνικών επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα από τη
χρήση μόνο της τεχνικής του under-sampling [30].
Μέθοδοι σε αλγοριθμικό επίπεδο

Μία εναλλακτική τακτική για το χειρισμό μη ισορροπημένων δεδομένων είναι η
χρήση παραλλαγών γνωστών αλγορίθμων ταξινόμησης ώστε να αποδίδουν καλύτερα
για τα δεδομένα αυτά χωρίς να γίνεται αλλαγή στο πλήθος και την κατανομή των
δεδομένων.
Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται συχνά σε αλγοριθμικό επίπεδο είναι η τεχνική του
Cost Sensitive Learning. Σε πολλά προβλήματα ταξινόμησης, μπορεί οι συνέπειες του
να προσδιοριστεί ένα θετικό αποτέλεσμα ως αρνητικό (False Negative) να είναι
μεγαλύτερες από την αντίθετη περίπτωση (False Positive) ή και το αντίστροφο. Έτσι,
το κόστος των False Negative αποτελεσμάτων είναι μεγαλύτερο από αυτό των False
Positive, δηλαδή C(FN)>C(FP). Τα κόστη των True Positive και True Negative είναι
μηδενικά. Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος το οποίο ισούται με:
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Τα κόστη μπορεί να θεωρηθούν είτε σταθερά είτε εξαρτώμενα από τα παραδείγματα
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ώστε να ενσωματωθεί η παραπάνω τεχνική στους ήδη
υπάρχοντες αλγόριθμους ταξινόμησης, όπως απόδοση του κόστους λάθους
ταξινόμησης με μορφή βαρών στο χώρο των δεδομένων [33].
Μετρικές Αξιολόγησης

Για τη μέτρηση της απόδοσης των αλγόριθμων ταξινόμησης χρησιμοποιείται η
Ορθότητα (accuracy) της πρόβλεψης του αλγορίθμου, το ποσοστό δηλαδή των σωστά
ταξινομημένων παραδειγμάτων. Στην περίπτωση όμως που τα δεδομένα είναι μη
ισορροπημένα η τιμή του accuracy δεν είναι αντιπροσωπευτική της απόδοσης, καθώς
δίνει περισσότερο βάρος στις κλάσεις που έχουν τα περισσότερα στιγμιότυπα
συνολικά. Ως συνέπεια, μία τυχαία κατάταξη όλων των περιπτώσεων στην κλάση
πλειοψηφίας επιτυγχάνει accuracy ίσο με το ποσοστό των στιγμιότυπων της κλάσης
αυτής. Έτσι, υπάρχει περίπτωση το accuracy μίας πρόβλεψης να είναι αρκετά υψηλό,
αλλά οι σωστές προβλέψεις για τα στιγμιότυπα της κλάσης μειοψηφίας να είναι
ελάχιστες. Μάλιστα αν η κατανομή είναι πολύ άνιση υπάρχει η περίπτωση το
accuracy για την κλάση που μειοψηφεί να τείνει στο 0.
Ως συνέπεια, επιπλέον μετρικές πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ανάμεσα σε αυτά είναι
το Precision και Recall που έχουν αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα, καθώς και ο
αρμονικός τους μέσος, το F-Measure, το οποίο έχει υψηλή τιμή εάν και το Precision
και το Recall εμφανίζουν υψηλές τιμές. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μετρική είναι
η καμπύλη ROC και η περιοχή κάτω από αυτήν (AUC – Area Under Curve). Η
καμπύλη ROC είναι μία δισδιάστατη γραφική παράσταση όπου ο άξονας των y
αντιπροσωπεύει το ποσοστό των True Positives:

και ο άξονας των x αντιπροσωπεύει το ποσοστό των False Positives:

Ξεκινά από το σημείο (0,0) για να καταλήξει στο (1,1). Η καμπύλη απεικονίζει
σχετικά trade-offs μεταξύ κέρδους (ποσοστού των True Positives) και κόστους
(ποσοστού των False Positives). Τα σημεία του χώρου αντιπροσωπεύουν την
απόδοση

ενός ταξινομητή Το σημείο (0,1) είναι το ιδανικό σημείο για τον
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ταξινομητή, καθώς αντιπροσωπεύει την τέλεια ταξινόμηση (κανένα False Positive
ούτε False Negative). Από την άλλη, μία εντελώς τυχαία πρόβλεψη αντιστοιχεί σε
ένα σημείο της κύριας διαγωνίου που συνδέει τα σημεία (0,0) και (1,1). Η περιοχή
κάτω από την καμπύλη συνοψίζει την απόδοση του ταξινομητή σε μία μετρική. Όσο
μεγαλύτερη είναι η περιοχή αυτή, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του εκάστοτε
αλγορίθμου [29] [33].

3.4 Multi-label classification
3.4.1 Εισαγωγή

Το ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται στην ανάλυση των
δεδομένων μιας ετικέτας (single-label data), όπου κάθε παράδειγμα εκπαίδευσης
συσχετίζεται με μια κλάση από ένα σύνολο ανεξάρτητων κλάσεων. Ωστόσο, σε
πολλά πεδία εφαρμογών που περιλαμβάνουν κατηγοριοποίηση κειμένων, εικόνων,
αρχείων ήχου και βίντεο, τα δεδομένα συνδέονται με περισσότερες από μια κλάσεις
(multi-label data), γεγονός που έχει δώσει κίνητρο για έρευνα προς αυτή τη
κατεύθυνση [34]. Καθώς τα δεδομένα σε αυτά τα πεδία αυξάνονται ραγδαία, η
χειροκίνητη εκχώρηση ετικετών σε αυτά γίνεται όλο και δυσκολότερη για πολλές
εφαρμογές, με αποτέλεσμα η αυτόματη ταξινόμηση τους να αποτελεί μια μέθοδο με
αυξανόμενη χρηστικότητα [17].
Στην ταξινόμηση πολλών κλάσεων (multi-label classification) συνήθως γίνεται η
υπόθεση ότι κάθε παράδειγμα πρέπει να ανήκει σε κάποια από τις κλάσεις, καθώς αν
δεν έχει καμία ετικέτα, θεωρείται μη σχετικό με το πλαίσιο του προβλήματος. Πέραν
αυτού, κάθε παράδειγμα μπορεί να σχετίζεται με έναν οποιονδήποτε αριθμό κλάσεων
από το σύνολο που έχει οριστεί.
Ακόμη, σε όλα τα προβλήματα αυτού του είδους, υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ των
κλάσεων, καθώς αν δεν υπήρχαν το πρόβλημα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πολλά
εντελώς ανεξάρτητα και ξεχωριστά δυαδικά προβλήματα χωρίς την απώλεια
πληροφοριών. Ωστόσο, στην περίπτωση της ταξινόμησης πολλών ετικετών μπορεί να
υπολογιστεί ξεχωριστά η πιθανότητα εμφάνισης όλων των συνδυασμών του συνόλου
των ετικετών-κλάσεων, δηλώνοντας έτσι συγκεκριμένα την σχέση που υπάρχει
μεταξύ αυτών.
Όπως και στα δεδομένα μιας ετικέτας, έτσι και τα δεδομένα πολλαπλών ετικετών
χαρακτηρίζονται από τον αριθμό των παραδειγμάτων προς κατηγοριοποίηση (Ν) και
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τον συνολικό αριθμό των ετικετών (L). Έτσι μπορεί να υπολογιστεί ο μέσος αριθμός
ετικετών που σχετίζεται με κάθε παράδειγμα (Label Cardinality - LCARD) ως εξής:

καθώς και η πυκνότητα των ετικετών (Label Density - LDENS):

Οι μετρικές αυτές χαρακτηρίζουν το σύνολο των δεδομένων που χρησιμοποιείται για
την ταξινόμηση, εκφράζοντας πολύ καλά τη συχνότητα των ετικετών, αλλά δεν
δίνουν κάποια πληροφορία για τις σχέσεις μεταξύ των ετικετών. Τα σύνολα
δεδομένων σε αυτό το είδος ταξινόμησης μπορεί να έχουν μεγάλες διαφορές καθώς ο
αριθμός και η πυκνότητα των ετικετών παίζει σημαντικό ρόλο, γεγονός που έχει ως
συνέπεια τα αποτελέσματα τις ταξινόμησης να παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές
για πολύ διαφορετικά σύνολα δεδομένων [17].
Οι υπάρχουσες τεχνικές ταξινόμησης πολλών ετικετών μπορούν να ομαδοποιηθούν
σε δύο βασικές κατηγορίες, τις μεθόδους μετασχηματισμού προβλήματος ( problem
transformation methods) και τις μεθόδους προσαρμογής αλγορίθμων (algorithm

adaptation methods).
3.4.2 Μέθοδοι Μετασχηματισμού Προβλήματος (Problem Transformation Methods)

Οι μέθοδοι μετασχηματισμού προβλήματος μετατρέπουν την διαδικασία εκπαίδευσης
κατά την ταξινόμηση πολλών ετικετών σε μία ή περισσότερες διαδικασίες
ταξινόμησης μοναδικής ετικέτας. Έπειτα, χρησιμοποιείται κάποιος γνωστός
αλγόριθμος δυαδικής ταξινόμησης από αυτούς που έχουν ήδη αναλυθεί (πχ Bayes)
και τα αποτελέσματα των προβλέψεών του για μία ετικέτα μετασχηματίζονται σε
προβλέψεις πολλών ετικετών [35]. Το κύριο πλεονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι η
ευελιξία τους καθώς είναι ανεξάρτητες από τον αλγόριθμο που επιλέγεται. Ανάλογα
με το πρόβλημα κάποιοι ταξινομητές μπορεί να έχουν καλύτερη απόδοση από άλλους
και υπάρχει περιθώριο επιλογής του κατάλληλου. Στη συνέχεια περιγράφονται τρεις
ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι που ανήκουν στη κατηγορία αυτή [17].
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Μέθοδος Binary Relevance (BR)

Η πιο γνωστή και ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος μετασχηματισμού προβλήματος
αποκαλείται δυαδική συνάφεια (Binary Relevance - BR). Σε αυτήν κάθε πρόβλημα
πολλών ετικετών με L αριθμό κλάσεων μετατρέπεται σε L δυαδικά προβλήματα
μοναδικής ετικέτας, χρησιμοποιώντας L δυαδικούς ταξινομητές, έναν για κάθε
ετικέτα. Επίσης, το αρχικό σύνολο δεδομένων μετασχηματίζεται σε L σύνολα
δεδομένων που περιέχουν όλα τα αρχικά παραδείγματα/κείμενα περιλαμβάνοντας
έναν χαρακτηρισμό που δηλώνει αν ανήκουν στην εκάστοτε κλάση ή όχι, για όλες τις
ετικέτες [36]. Έπειτα κάθε δυαδικός ταξινομητής είναι υπεύθυνος για τις προβλέψεις
για το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά [17]. Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 6) φαίνεται ένα
παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας της μεθόδου.

Σχήμα 6

Για την ταξινόμηση ενός νέου κειμένου δίνεται ως αποτέλεσμα η ένωση όλων των
προβλέψεων των δυαδικών ταξινομητών [37][38].
Παρά το γεγονός ότι είναι εννοιολογικά απλή και σχετικά γρήγορη, η μέθοδος BR
δεν μοντελοποιεί σχέσεις μεταξύ ετικετών, καθώς κατασκευάζει ένα σύνορο
απόφασης ξεχωριστά για κάθε κλάση. Επίσης η μέθοδος αυτή μπορεί να επηρεαστεί
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από το πρόβλημα των μη ισορροπημένων δεδομένων που έχει αναλυθεί παραπάνω,
καθώς κάθε δυαδικός ταξινομητής είναι πιθανόν να έχει πολύ περισσότερα αρνητικά
παραδείγματα απ’ ότι θετικά [17].
Μέθοδος Label Powerset (LP)

Μια άλλη θεμελιώδης μέθοδος μετασχηματισμού προβλήματος είναι η χρήση
δυναμοσυνόλων ετικετών (Label Powersets - LP) ή αλλιώς συνδυασμός ετικετών
(Label Combination - LC). Η ιδιαιτερότητα της μεθόδου είναι ότι θεωρεί το κάθε
μοναδικό υποσύνολο του συνδυασμού ετικετών που χαρακτηρίζει κάθε κείμενο του
συνόλου εκπαίδευσης πολλαπλών ετικετών ως μία ξεχωριστή κλάση σε μια νέα
διαδικασία ταξινόμησης μοναδικής ετικέτας [34]. Έτσι, η κάθε ετικέτα της νέας
ταξινόμησης είναι ουσιαστικά ένα υποσύνολο από τις πολλαπλές ετικέτες. Για κάθε
καινούριο προς ταξινόμηση κείμενο, ο ταξινομητής μοναδικής ετικέτας της μεθόδου
δίνει ως αποτέλεσμα την πιο πιθανή κλάση (στην ουσία ένα σύνολο ετικετών). Η
διαδικασία απεικονίζεται σχηματικά παρακάτω.
Έστω ότι για ένα σύνολο εκπαίδευσης ο πίνακας των ετικετών που χαρακτηρίζει το
κάθε κείμενο είναι (Σχήμα 7):

Σχήμα 7

Υποθέτοντας ότι η παρακάτω κατανομή πιθανοτήτων (Πίνακας 3) παράχθηκε από
την μέθοδο LP με εκπαίδευση στα δεδομένα του Σχήματος 7, σε ένα νέο κείμενο x
ανατίθεται η πιο πιθανή κλάση (ως σύνολο ετικετών). Οι πιθανότητες για κάθε
ετικέτα υπολογίζονται από το άθροισμα των πιθανοτήτων των κλάσεων (c) που την
περιέχουν.
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c

P(c|x)

λ1

λ2

λ3

λ4

λ1,4 (1001)

0,7

1

0

0

1

λ3,4 (0011)

0,2

0

0

1

1

λ1 (1000)

0,1

1

0

0

0

λ2,3,4 (0111)

0

0

1

1

1

ΣP(c|x)λj

0,8

0,0

0,2

0,9

Πίνακας 3

Η μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψη σχέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ ετικετών
επιτυγχάνοντας καλύτερη ακρίβεια, σε αντίθεση με τη μέθοδο BR. Ωστόσο, μπορεί
να ταξινομήσει νέα κείμενα μόνο με τους συνδυασμούς ετικετών που έχει συναντήσει
ήδη κατά την εκπαίδευση των δεδομένων, με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερεφαρμογή, φαινόμενο που έχει αναλυθεί πρωτύτερα [17]. Ακόμη, η μέθοδος LP
μπορεί να έχει υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα και να είναι αρκετά αργή καθώς
απαιτεί τουλάχιστον τόσες κλάσεις ετικετών στις ταξινομήσεις μοναδικής ετικέτας,
όσες είναι οι ξεχωριστές ετικέτες των πολλαπλών δεδομένων εκπαίδευσης. Το
ανώτατο όριο είναι min(L, 2L), όπου L ο αριθμός των ετικετών. Τέλος, ο μεγάλος
αριθμός κλάσεων, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με πολύ λίγα παραδείγματα
κειμένων, κάνει τη διαδικασία εκμάθησης ακόμη δυσκολότερη [34].
Random k-Labelsets (RAkEL)

Η μέθοδος των k τυχαίων συνόλων ετικετών (Random k-Labelsets - RAkEL),
κατασκευάζει ένα τυχαίο σύνολο από LP ταξινομητές, οι οποίοι αναλύθηκαν
παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, το αρχικό σύνολο των ετικετών σπάει τυχαία σε ένα
αριθμό υποσυνόλων (n) ετικετών μικρότερου μεγέθους (k) [34][38]. Για κάθε ένα
από αυτά τα n υποσύνολα ετικετών μεγέθους k, εκπαιδεύεται ένας ταξινομητής
πολλών ετικετών με τη χρήση της LP μεθόδου [37].
Στο Πίνακα 2 απεικονίζεται ένα παράδειγμα του τρόπου χρήσης της μεθόδου για k=3
το μέγεθος των υποσυνόλων και n=7 τυχαία υποσύνολα. Δεδομένου ενός νέου
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στιγμιότυπου προς ταξινόμηση, στο τμήμα των προβλέψεων αναπαριστώνται οι
προβλέψεις του ταξινομητή (multi-label με χρήση μεθόδου LP) για κάθε ένα από τα
μοντέλα που έχουν παραχθεί. Τέλος και αφού υπολογιστεί η πιθανότητα για κάθε
ετικέτα (average votes) χρησιμοποιείται κάποιο κατώφλι (στη συγκεκριμένη
περίπτωση 0,5) για να καθοριστεί η τελική πρόβλεψη για το νέο στιγμιότυπο.

model

labelsets

predictions

(k=3)
λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

h1

{λ1, λ2, λ6}

1

0

-

-

-

1

h2

{λ2, λ3, λ4}

-

1

1

0

-

-

h3

{λ3, λ5, λ6}

-

-

0

-

0

1

h4

{λ2, λ4, λ5}

-

0

-

0

0

-

h5

{λ1, λ4, λ5}

1

-

-

0

1

-

h6

{λ1, λ2, λ6}

1

0

1

-

-

-

h7

{λ1, λ2, λ6}

0

-

-

1

-

0

average votes

3/4

1/4

2/3

1/4

1/3

2/3

final prediction

1

0

1

0

0

1

Πίνακας 4

Όσον αφορά τον ορισμό των παραμέτρων k και n, το k πρέπει να είναι σχετικά μικρό
για να μπορεί να εξομαλύνει τα προβλήματα της LP μεθόδου και το n πρέπει να είναι
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σχετικά μεγάλο για να υπάρχουν περισσότερα μοντέλα από τα οποία θα καθοριστεί η
πιθανότητα.
Η μέθοδος αυτή καταφέρνει να λάβει υπόψη της συσχετίσεις μεταξύ των ετικετών,
ενώ παράλληλα αποφεύγει τα προβλήματα τις LP μεθόδου [34]. Ακόμη ένα
πλεονέκτημά της είναι ότι έχει μικρότερη υπολογιστική πολυπλοκότητα λόγω των πιο
απλών υπο-προβλημάτων της και ότι έχει πιο ισορροπημένα σύνολα δεδομένων
εκπαίδευσης. Τέλος σε αντίθεση με την LP μέθοδο μπορεί να προβλέψει υποσύνολα
ετικετών που δεν υπάρχουν στα δεδομένα εκπαίδευσης [38].
Τεχνικές Κατωφλίου (Thresholding Strategies)

Οι περισσότεροι αλγόριθμοι ταξινόμησης παράγουν μία βαθμολογία, π.χ. μία
κατανομή πιθανοτήτων, για κάθε κλάση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
κατάταξη των κλάσεων αυτών από την περισσότερο στη λιγότερη σχετική με το προς
ταξινόμηση παράδειγμα. Το πρόβλημα της κατάταξης (ranking) των κλάσεων καθ’
αυτό αποτελεί διαφορετικό πρόβλημα από αυτό της κατηγοριοποίησης κειμένων,
καθώς αποσκοπεί στην διάταξη ενός συνόλου κλάσεων ως προς την σχετικότητά τους
με ένα ερώτημα (query) ή παράδειγμα [34]. Ωστόσο, με τη χρήση συναρτήσεων
κατωφλίου (thresholding functions) δίνεται η δυνατότητα της ανάθεσης ενός συνόλου
κλάσεων σε ένα κείμενο μέσω της κατάταξής τους [38]. Η αντιστοίχιση αυτή τυπικά
πραγματοποιείται εκχωρώντας ένα βάρος σε κάθε ζεύγος κειμένου-κλάσης που
δείχνει πόσο σχετίζονται μεταξύ τους κι έπειτα χρησιμοποιώντας μία συνάρτηση
κατωφλίου στη βαθμολογία αυτή ώστε να ληφθούν δυαδικές αποφάσεις
κατηγοριοποίησης. Τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης επηρεάζονται τόσο από
τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας όσο και από τη συνάρτηση κατωφλίου [39].
Σύμφωνα με μία στρατηγική κατωφλίου που ονομάζεται RCut, δεδομένου ενός
κειμένου ή παραδείγματος και ενός συνόλου κλάσεων L, αφού υπολογιστεί η
βαθμολογία κάθε κλάσης και οι κλάσεις ταξινομηθούν ως προς το τη βαθμολογία
αυτή, επιλέγονται οι k υψηλότερες σε βαθμολογία κλάσεις, όπου το k ανήκει στο
[1,L]. Η τιμή του k συνήθως τίθεται ίση με την τιμή του Label Cardinality (μέσος
όρος πληθικότητας των κλάσεων) του συνόλου εκπαίδευσης [38].
Συνήθης τακτική είναι επίσης η χρήση ενός κατωφλίου βαθμολογίας πάνω από το
οποίο μία κλάση ανατίθεται σε ένα παράδειγμα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση όχι. Στην
περίπτωση που η τιμή t του κατωφλίου είναι κοινή για όλες τις κλάσεις, τότε η
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μέθοδος καλείται label-set-thresholding, όπου κάθε σύνολο ετικετών (label-set)
αντιστοιχεί σε ένα παράδειγμα [17]. Αν

είναι η προβλεπόμενη βαθμολογία που

παράγει ένας ταξινομητής για μία κλάση λ, η προβλεπόμενη τιμή

του συνόλου

ετικετών για ένα παράδειγμα μπορεί να βρεθεί με χρήση της συνάρτησης κατωφλίου
f:
, έτσι ώστε

ή

.

Αντίστοιχα, με τη χρήση της μεθόδου label-thresholding εφαρμόζεται διαφορετική
τιμή κατωφλίου

για κάθε κλάση ξεχωριστά. Η προβλεπόμενη τιμή για μία ετικέτα

λ σε ένα παράδειγμα είναι:
ή
Συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική είναι η SCut, όπου η τιμή του κατωφλίου για κάθε
κλάση υπολογίζεται βάσει ενός τρίτου συνόλου δεδομένων (validation set) [38]. Η
απόδοση όμως της τεχνικής αυτής είναι ασταθής, ενώ τείνει να εμφανίζει φαινόμενα
υπερ-εφαρμογής (overfitting) και να παρουσιάζει αδυναμίες όταν κάποιες κλάσεις
εμφανίζονται σπάνια [39].
Γενικά, οι label-set-based τεχνικές είναι λιγότερο επιρρεπείς σε υπερ-εφαρμογή και
απαιτούν τον υπολογισμό μίας μόνο τιμής κατωφλίου, ενώ και οι δύο τεχνικές
παρουσιάζουν παρόμοιες επιδόσεις [17].
Ακόμη μια τεχνική κατωφλίου είναι η PCut. Σε αντίθεση με τις άλλες τεχνικές που
ταξινομούν τις κλάσεις, σύμφωνα με αυτή, ταξινομούνται τα παραδείγματα του
συνόλου ελέγχου (test set) για κάθε κλάση σύμφωνα με βαθμολογίες και η κάθε
κλάση εκχωρείται στα πρώτα k*P(λ) παραδείγματα. Με P(λ) αναπαριστάται η
πιθανότητα ενός κειμένου να ανήκει στην κλάση λ όπως υπολογίζεται κατά την
εκπαίδευση. Με k συμβολίζεται μια σταθερά που στόχο έχει να εξισορροπήσει τα
false positive και false negative αποτελέσματα και η τιμή της υπολογίζεται με τον ίδιο
τρόπο που γίνεται και στην Rcut.
Τέλος, προβλέψεις κενών συνόλων κλάσεων (

) είναι δυνατές, ιδίως όταν οι

τιμές των κατωφλίων είναι πολύ υψηλές, αλλά μπορούν να αποφευχθούν
αναγκάζοντας την ανάθεση τουλάχιστον μίας κλάσης σε κάθε παράδειγμα (

).
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Ωστόσο, ανάλογα την περίπτωση, μπορεί να είναι περισσότερο επιθυμητά μηδενικά
σύνολα κλάσεων παρά προβλέψεις χαμηλής βεβαιότητας [17].
3.4.3 Μέθοδοι Προσαρμογής Αλγορίθμων (Algorithm Adaptation Methods)

Οι μέθοδοι που ανήκουν στην κατηγορία προσαρμογής αλγορίθμων επεκτείνουν
συγκεκριμένους αλγόριθμους έτσι ώστε να μπορούν να χειριστούν δεδομένα πολλών
ετικετών κατευθείαν, σε αντίθεση με τις μεθόδους μετασχηματισμού προβλημάτων
που χρησιμοποιούν κάποιον γνωστό αλγόριθμο κατηγοριοποίησης χωρίς παραλλαγή
[34].
Οι μέθοδοι αυτές συνήθως σχεδιάζονται για ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής και
δεν είναι τόσο ευέλικτες ούτε εφαρμόζονται γενικά όσο οι μέθοδοι μετασχηματισμού
προβλημάτων. Ωστόσο, κατά κανόνα περιλαμβάνουν εσωτερικά μετασχηματισμούς
προβλημάτων που μπορούν συχνά να εφαρμοστούν σε μία σειρά ταξινομητών [17].
Ανάμεσα στους αλγόριθμους που έχουν προσαρμοστεί ώστε να χειρίζονται δεδομένα
πολλών

ετικετών

είναι

οι:

Naïve

Bayes,

SVM

(Rank-SVM),

Adaboost

(Adaboost.MH), Δέντρα Αποφάσεων (Multi-label C4.5) και Νευρωνικά Δίκτυα (BPMLL) [34]. Επίσης, πολλές μέθοδοι βασίζονται στον αλγόριθμο οκνηρής (lazy)
μάθησης kNN (ML-kNN, BR-kNN, LP-kNN) [40].
Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος ML-kNN βασίζεται σε πληροφορίες στατιστικής, όπως
οι προγενέστερες και μεταγενέστερες πιθανότητες των συχνοτήτων εμφάνισης κάθε
ετικέτας, που εξάγονται από τα k γειτονικά παραδείγματα. Έπειτα, χρησιμοποιεί την
αρχή MAP (maximum a posteriori) έτσι ώστε να καθορίσει το σύνολο των ετικετών
του νέου παραδείγματος προς κατηγοριοποίηση [34][38].
3.4.4 Multi-label Μετρικές

Για την αξιολόγηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην κατηγοριοποίηση
πολλών ετικετών χρησιμοποιούνται διαφορετικές μετρικές απ’ ότι στις περιπτώσεις
κατηγοριοποίησης μιας ετικέτας. Οι μετρικές αυτές μπορούν να χωριστούν σε δύο
κατηγορίες: στις μετρικές βασισμένες στις ετικέτες (label-based), όπου η διαδικασία
αξιολόγησης διαιρείται σε ξεχωριστές αξιολογήσεις για κάθε ετικέτα και
υπολογίζεται η μέση τιμή, και στις μετρικές βασισμένες στα παραδείγματαστιγμιότυπα (example-based / instance-based), που βασίζονται στη μέση διαφορά
μεταξύ πραγματικού και προβλεπόμενου συνόλου ετικετών για κάθε παράδειγμα
[34].
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Βασική στρατηγική για τις μετρικές που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία είναι ο
υπολογισμός της αντίστοιχης μετρικής για κατηγοριοποίηση μιας ετικέτας
ανεξάρτητα για κάθε μία ετικέτα και έπειτα ο συνδυασμός όλων των τιμών μέσω
micro-averaging ή macro-averaging [38]. Οποιαδήποτε ευρέως γνωστή μετρική
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως η Ορθότητα (Accuracy), η Ακρίβεια/Ανάκληση
(Precision/Recall), η περιοχή κάτω από την καμπύλη ROC (AUC-ROC) κλπ.
Με την τεχνική του micro-averaging η τελική τιμή υπολογίζεται αφού κατασκευαστεί
ένας πίνακας σύγχυσης για όλες τις ετικέτες καθώς και όλα τα παραδείγματα
αθροίζοντας τις αντίστοιχες τιμές των κελιών του ολικού πίνακα, ανάλογα τη μετρική
που πρέπει να υπολογιστεί.
Αντίστοιχα, με την τεχνική του macro-averaging η τιμή της μετρικής υπολογίζεται
αφού πρώτα υπολογιστούν οι ξεχωριστές τιμές για κάθε ετικέτα κι έπειτα επιστρέφει
ως αποτέλεσμα τη μέση τιμή αυτών.
Έστω ότι

,

,

είναι οι αντίστοιχες τιμές των True Positives, False

Positives, True Negatives και False Negatives, έπειτα από μία δυαδική ταξινόμηση
για μία ετικέτα λ και L ο αριθμός του συνόλου ετικετών. Γενικά, για ένα μέτρο
αξιολόγησης Β(TP, FP, TN, FN) οι τιμές του με χρήση micro-averaging και macroaveraging είναι:

Παρακάτω παρατίθενται οι τιμές της συνολικής Ακρίβειας/Ανάκλησης και του
σταθμισμένου αρμονικού τους μέσου F1 ανά ετικέτα με χρήση micro-averaging και
macro-averaging αντίστοιχα:
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Οι παραπάνω τιμές διαφέρουν μεταξύ τους, όμως κάποια μέτρα, όπως πχ η
Ορθότητα, έχουν την ίδια τιμή είτε υπολογιστούν με micro-averaging είτε με macroaveraging.
Με τη χρήση του micro-averaging δίνεται μεγαλύτερο βάρος στις πολυπληθέστερες
ετικέτες, ενώ με χρήση του macro-averaging δίνεται ίσο βάρος σε όλες τις ετικέτες
[27].
Για τα μέτρα αξιολόγησης ανά παράδειγμα/στιγμιότυπο, αρχικά υπολογίζεται η τιμή
του εκάστοτε μέτρου για κάθε παράδειγμα κι έπειτα η μέση τιμή για όλα τα
παραδείγματα. Ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέτρα της κατηγορίας αυτής
είναι το Hamming Loss, το οποίο μετράει πόσες φορές ένα ζεύγος παραδείγματοςετικέτας έχει ταξινομηθεί λανθασμένα [38]. Αν L είναι ο αριθμός των ετικετών, Ν ο
αριθμός των παραδειγμάτων και

,

οι πραγματικές και οι προβλεπόμενες τιμές του

συνόλου των ετικετών ενός παραδείγματος αντίστοιχα, ο τύπος υπολογισμού του
είναι:

όπου

η συμμετρική διαφορά μεταξύ

και

(το αποτέλεσμα του λογικού τελεστή

XOR).
Η multi-label μετρική της Ορθότητας μπορεί να υπολογιστεί ως ο μέσος όρος των
τιμών της Ορθότητας για κάθε παράδειγμα και η εξίσωσή της είναι:
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Η παραπάνω τιμή είναι υπολογισμένη με χρήση macro-averaging, ανά παράδειγμα
και διαφέρει από την τιμή της Ορθότητας για μία ετικέτα στο ότι δεν λαμβάνει υπόψη
τα True Negative αποτελέσματα
Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται οι αντίστοιχες μετρικές της Ακρίβειας/Ανάκλησης
και του αρμονικού τους μέσου F1 ανά παράδειγμα για κατηγοριοποίηση πολλών
ετικετών.

Να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός των παραπάνω μετρικών με χρήση micro-averaging
έχει τα ίδια αποτελέσματα είτε υπολογιστεί ανά ετικέτα είτε ανά παράδειγμα.
Η μετρική Exact-Match ή Classification Accuracy απαιτεί το προβλεπόμενο σύνολο
των ετικετών να είναι ακριβώς ίδιο με το πραγματικό σύνολο ετικετών, είναι όμως
πολύ αυστηρό μέτρο και γι’ αυτό χρησιμοποιείται σε πολύ συγκριμένες περιπτώσεις.
Η τιμή της υπολογίζεται ως εξής:

Πολλές από τις μετρικές που ανήκουν στην κατηγορία αυτή αξιολογούν τις σχέσεις
μεταξύ των διαφορετικών κλάσεων και τη σειρά κατάταξής τους. Το One-Error είναι
μια χρήσιμη μετρική αυτής της κατηγορίας, η οποία μετράει πόσες φορές η πρώτη σε
σειρά κατάταξης κλάση δεν ανήκει στο σύνολο των πραγματικών κλάσεων για κάθε
παράδειγμα. Ο τύπος του είναι:

41

Άλλες μετρικές αυτής της κατηγορίας είναι το Coverage, που μετράει πόσα βήματα
χρειάζονται κατά μέσο όρο στη λίστα κατάταξης προτεινόμενων κλάσεων ώστε να
καλυφθούν όλες οι πραγματικές κλάσεις ενός παραδείγματος, και το Ranking Loss,
που εκφράζει πόσες φορές μη σχετικές κλάσεις είναι υψηλότερα στη σειρά κατάταξης
από σχετικές κλάσεις [34].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
4.1 Digital Library Evaluation Ontology (DiLEO)
4.1.1 Αξιολόγηση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη παρέχει όλο το υλικό και τις συλλογές της σε ψηφιακή
μορφή, σε αντίθεση με τη γραπτή εκτυπωμένη μορφή της κλασσικής βιβλιοθήκης,
και είναι προσβάσιμη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε μια εποχή που οι
πληροφορίες αυξάνονται, οι απαιτήσεις αλλάζουν και τα δεδομένα παίρνουν νέα
μορφή, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες καλούνται να παρέχουν στους χρήστες εύκολη και
γρήγορη πρόσβαση στη γνώση, σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκονται χωρίς να
απαιτείται η φυσική τους παρουσία [41].
Μετά τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης, επόμενος στόχος
είναι η βελτίωσή της και το κυριότερο μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι
η αξιολόγησή της. Αξιολόγηση είναι η διαδικασία αποτίμησης της αξίας ενός
ορισμένου προϊόντος ή μιας διαδικασίας και περιλαμβάνει απόψεις απόδοσης,
μετρήσεων και εκτιμήσεων των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν [42][43].
Οι λόγοι που τίθεται μια ψηφιακή βιβλιοθήκη σε μια διαδικασία αξιολόγησης
ποικίλουν. Αρχικά, μέσω της αξιολόγησης μπορούν να εξαχθούν ουσιαστικά
συμπεράσματα για τη λειτουργικότητά της, να μελετηθούν οι ιδιαιτερότητές της,
καθώς και να εντοπιστούν ελλείψεις, προβλήματα και δυσλειτουργίες που μπορεί να
υπάρχουν. Επίσης, εξετάζονται θέματα ικανοποίησης των χρηστών από τις
παρεχόμενες υπηρεσίες [44]. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στον επανασχεδιασμό
τμημάτων του συστήματος και κατά συνέπεια στην βέλτιστη απόδοση της εκάστοτε
ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι που μπορούν να συνδυαστούν ή να χρησιμοποιηθούν
ανεξάρτητα για την αξιολόγηση, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη που να
εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα [43]. Οι μέθοδοι μπορούν να χωριστούν σε
ποιοτικές και ποσοτικές και η επιλογή τους γίνεται με βάση τους πόρους και τις
υποδομές που είναι διαθέσιμες για την αξιολόγηση, καθώς και την εμπειρία και
εξειδίκευση των ερευνητών που συμμετέχουν σε αυτή.
Συμπερασματικά, η αξιολόγηση των ψηφιακών βιβλιοθηκών αποτελεί μια σύνθετη
εργασία, καθώς περιλαμβάνονται πολλές έννοιες οι οποίες έχουν πολλά κοινά και
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συγχέονται εύκολα. Το ενδιαφέρον όμως σε αυτόν τον τομέα εξακολουθεί να
παραμένει ζωντανό, καθώς τα συστήματα αυτά εισάγονται σε εφαρμογές της
καθημερινής ζωής. Έτσι παρά τις προκλήσεις, το ψηφιακό περιβάλλον επιτρέπει πιο
συστηματικές αξιολογήσεις σε βάθος χρόνου.
4.1.2 Οντολογίες και ψηφιακές βιβλιοθήκες

Ο όρος οντολογία προέρχεται από τη φιλοσοφία και ορίζεται από τον Gruber [45] ως
μια τυπική, κατηγορηματική προδιαγραφή μιας διαμοιρασμένης εννοιολογικής
αναπαράστασης. Ωστόσο, ο ορισμός που δίνεται από το W3C (Web Ontology
Working Group) θεωρείται πιο απλοποιημένος. Σύμφωνα με αυτόν, μια οντολογία
προσδιορίζει τους όρους που χρησιμοποιούνται κατά την περιγραφή και
αναπαράσταση μιας γνωστικής περιοχής [46].
Μία οντολογία περιλαμβάνει ένα λεξιλόγιο όρων και κάποιας μορφής προδιαγραφές
για τη σημασία τους. Βασικά συστατικά της είναι οι κλάσεις (classes), οι οποίες
περιγράφουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με το πεδίο που περιγράφει η
οντολογία, οι σχέσεις (relations) μεταξύ των κλάσεων, που περιγράφουν τις
αλληλεπιδράσεις των εννοιών του πεδίου, οι συναρτήσεις (functions), τα αξιώματα
(axioms) και τα στιγμιότυπα (instances/individuals). Τα τελευταία αναπαριστούν
συγκεκριμένα στοιχεία των κλάσεων της οντολογίας τα οποία μοιράζονται κοινές
ιδιότητες.
Οι οντολογίες αποτελούν μια λύση στην απουσία μίας κοινής αντίληψης, που οδηγεί
σε προβλήματα στην επικοινωνία και σε δυσκολίες στην ανάπτυξη των
προδιαγραφών των συστημάτων. Με μια ομοιόμορφη μέθοδο μοντελοποίησης, η
σύγχυση μειώνεται και οι διαφορετικές ανάγκες σε συνδυασμό με το διαφορετικό
υπόβαθρο παύουν να οδηγούν σε αποκλίνουσες οπτικές γωνίες, με άμεση συνέπεια
την βελτίωση της δια-λειτουργικότητας [47].
Οντολογίες, εκφρασμένες σε γλώσσες όπως η OWL και η RDFS, έχουν ήδη
αναπτυχθεί για να μοντελοποιήσουν το πεδίο των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Αρχικά,
προτάθηκε ένα γενικό οντολογικό μοντέλο που χρησιμοποιεί μια πολυεπίπεδη
προσέγγιση και καθορίζει τέσσερα σημαντικά μέρη των ψηφιακών βιβλιοθηκών,
περιεχόμενο, υπηρεσίες, διεπαφές και κοινότητα [48]. Μια επέκταση αυτής της
οντολογικής αναπαράστασης ενσωματώνει την εννοιολογική ταξινόμηση του 5S
(streams, structures, spaces, scenarios, societies) [49] με στόχο να επιτύχει
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μεγαλύτερο βαθμό εκφραστικότητας [50]. Στη συνέχεια, προτάθηκε μια πιο αυστηρή
οντολογία για την ανάπτυξη μιας θεωρητικής προσέγγισης των ψηφιακών
βιβλιοθηκών, η οποία παρέχει περιπτώσεις εφαρμογής της αρχιτεκτονικής τους. Η
οντολογία αυτή εφαρμόστηκε με μια εννοιολογική μεταβολή της ποιότητας των
ψηφιακών βιβλιοθηκών [51]. Τέλος, αναπτύχθηκε σε OWL ένα λεξιλόγιο με βάση
την εννοιολογική μοντελοποίηση του DELOS [52] μοντέλου αναφοράς, στο οποίο
βασίζονται κάποιες υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών [53].
4.1.3 DiLEO

Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, μελετήθηκε η οντολογία DiLEO (the Digital
Library Εvaluation Ontology), η οποία και χρησιμοποιήθηκε για τη σημασιολογική
επισημείωση των κειμένων που σχετίζονται με αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Αποτελεί μία οντολογία για τη σύγκριση στιγμιότυπων και για την υποστήριξη του
σχεδιασμού των αξιολογήσεων. Αποσκοπεί στην εννοιολογική ανάλυση του πεδίου
της αξιολόγησης των ψηφιακών βιβλιοθηκών και την εξόρυξη των ερευνητικών
τάσεων, προσεγγίσεων και πρακτικών που κυριαρχούν στην υπάρχουσα βιβλιογραφία
της ερευνητικής περιοχής [54].
Ο λόγος που επιλέχθηκε μία οντολογία είναι ότι μέσω των ιδιοτήτων της (properties)
μπορούν να αναδειχθούν οι συσχετίσεις των εννοιών και να ενισχυθούν
σημασιολογικά. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν μέσα σε αυτή
μονοπάτια, τα οποία αναδεικνύουν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές έννοιες και
διαδρομές.
Η οντολογία αποτελείται από δύο κύρια επίπεδα, το άνω επίπεδο ή στρατηγικό
(strategic layer) που περιλαμβάνει τις κύριες έννοιες που καθορίζουν το σκοπό της
αξιολόγησης και το κάτω επίπεδο ή διαδικαστικό (procedural layer), το οποίο
περιλαμβάνει κλάσεις που μοντελοποιούν την διαδικασία μίας αξιολόγησης. Οι
κλάσεις αυτές προσδιορίζουν μία δραστηριότητα αξιολόγησης όσον αφορά
συγκεκριμένες διαδικασίες, περιορισμούς και απαιτήσεις.
Κλάσεις στο Στρατηγικό επίπεδο

Κεντρική κλάση του στρατηγικού επιπέδου είναι η κλάση Dimension (Διάσταση), η
οποία αντικατοπτρίζει το πεδίο των δραστηριοτήτων αξιολόγησης και προσδιορίζει
το σκοπό και τα αποτελέσματά της. Αποτελείται από τις παρακάτω υπο-κλάσεις:

45

Effectiveness (Αποτελεσματικότητα): Υποδηλώνει ότι μια διαδικασία αξιολόγησης
μελετάει τα αποτελέσματα μίας διαδικασίας σε σχέση με τις εισροές.
Performance Measurement (Μέτρηση Επίδοσης): Υποδηλώνει ότι μια διαδικασία
αξιολόγησης εστιάζει στην αποδοτικότητα μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης ή κάποιων
λειτουργικών της.
Service Quality (Ποιότητα υπηρεσιών): Διερευνά την ποιότητα των υπηρεσιών μιας
ψηφιακής βιβλιοθήκης από την πλευρά των χρηστών.
Outcomes Assessment (Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων): Επιδιώκει να ανακαλύψει την
μακροπρόθεσμη επίδραση της λειτουργίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης στο σύνολο
των χρηστών ή στην ίδια τη βιβλιοθήκη.
Technical Excellence (Τεχνική Υπεροχή): Αναφέρεται στις βελτιώσεις του
σχεδιασμού της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Οι διαστάσεις μπορεί να ανήκουν σε κάποιο τύπο, Dimensions Type όπως ορίζεται
στην οντολογία, που σχετίζεται με την φάση κατά την οποία λαμβάνει χώρα η
αξιολόγηση. Έτσι μια αξιολόγηση μπορεί να είναι formative (πληροφοριακή) όταν
συμβαίνει παράλληλα με την ανάπτυξη της ψηφιακής βιβλιοθήκης και όπου
μπορούμε να πάρουμε ανατροφοδότηση για την πορεία της ανάπτυξης , summative
(ανακεφαλαιωτική) όταν αξιολογεί ένα έτοιμο προϊόν που λειτουργεί για κάποιο
χρονικό διάστημα και μπορεί να είναι μια αρχική έκδοση ή η πλήρως λειτουργική
ψηφιακή βιβλιοθήκη και iterative (επαναλαμβανόμενη) όταν συμβαίνει πάνω από μια
φορά.
Οι προαναφερθείσες διαστάσεις συνήθως αναλύονται σε κάποιες Research Questions
(Ερωτήσεις Έρευνας), μια κλάση που περιλαμβάνει δηλώσεις που οδηγούν το
σχεδιασμό της έρευνας και πλαισιώνουν τη διαδικασία αξιολόγησης.
Κάθε μια από τις διαστάσεις της αξιολόγησης στοχεύει στην βελτίωση μιας
υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Η κλάση Goals (Στόχοι) περιλαμβάνει τους άμεσους ή
έμμεσους λόγους για τους οποίους διεξάγεται η αξιολόγηση και αποτελείται από τις
υποκλάσεις:
Description (Περιγραφή): Περιγράφει την κατάσταση του συστήματος σε μια
δεδομένη χρονική στιγμή.
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Documentation (Τεκμηρίωση): Η διαδικασία κατά την οποία αξιολογείται μέρος ή
ολόκληρη διαδικασία/προϊόν για να αποδειχθεί η εγκυρότητα των επιλογών.
Design (Σχεδίαση): Σχετίζεται με τις τεχνικές πτυχές της ανάπτυξης ή συντήρησης
της ψηφιακής βιβλιοθήκης και με την δημιουργία νέας γνώσης και την ανακάλυψη
κρίσιμων παραλείψεων.
Η διαδικασία αξιολόγησης και οι διαστάσεις της επηρεάζουν τη λειτουργία της
ψηφιακής βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, τα ευρήματα της αξιολόγησης μίας ψηφιακής
βιβλιοθήκης μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της σε διάφορα επίπεδα ώστε να
επωφεληθεί από σχεδιαστικές παρεμβάσεις. Η διακύμανση των επιπέδων αυτών
ξεκινά

από

τα

κατώτερα

επίπεδα

content

(περιεχομένου),

engineering

(κατασκευαστικό) και processing (διαδικαστικό), συνεχίζει στο μεσαίο επίπεδο
interface (διεπαφής) και καταλήγει στα υψηλά επίπεδα individual (ατομικό),
institutional (εκπαιδευτικό/θεσμικόό) και social (κοινωνικό).
Τα Objects (Αντικείμενα) μιας αξιολόγησης μπορούν να διακριθούν σε products
(προϊόντα) και operations (λειτουργίες). Γενικά, τις συνιστώσες μιας ψηφιακής
βιβλιοθήκης αποτελούν το περιεχόμενό της, καθώς και το πληροφοριακό σύστημα
(product) που διαχειρίζεται το περιεχόμενο αυτό και παρέχει υπηρεσίες
πληροφόρησης. Οι συνιστώσες αυτές χρησιμοποιούνται (operation) από κάποιον
χρήστη. Το περιεχόμενο έχει data (δεδομένα) και metadata (μεταδεδομένα), ενώ το
σύστημα έχει technologies (τεχνολογίες), που ορίζουν την προβολή της βιβλιοθήκης,
functionalities (λειτουργίες) για την διανομή των υπηρεσιών και interfaces (διεπαφές)
για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μερών του συστήματος με τους χρήστες.
Παράλληλα, τα προϊόντα αυτά είναι διαχειρίσιμα, με αποτέλεσμα την ύπαρξη άλλων
δύο κατηγοριών, use of the system (χρήση του συστήματος) και use of content (χρήση
του περιεχομένου) μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Όλα τα αντικείμενα διαχειρίζονται από Subjects (Υποκείμενα), συγκεκριμένα human
agents (ανθρώπους) ή machine agents (μηχανές), που παίρνουν μέρος έμμεσα ή
άμεσα στην διαδικασία αξιολόγησης και αποτελούν απαραίτητο κομμάτι της.
Τα παραπάνω υποκείμενα και αντικείμενα έχουν τα δικά τους Characteristics
(Χαρακτηριστικά) το καθένα, human characteristics (ανθρώπινα χαρακτηριστικά) και
machine characteristics (χαρακτηριστικά μηχανών) αντίστοιχα. Σε κάθε αξιολόγηση
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οι άνθρωποι διαφοροποιούνται με βάση τα εξής χαρακτηριστικά: age (ηλικία),
experience (εμπειρία), profession (επάγγελμα), discipline (τομέας/κλάδος), και count
(πλήθος). Στις μηχανές αντίστοιχα υπάρχουν: role (ρόλος) και count (πλήθος). Τα
αντικείμενα μπορούν να περιγραφούν με τη χρήση των παρακάτω κλάσεων: size
(σχήμα), type of item (τύπος αντικειμένου), καθώς και number (πλήθος) και kind
(τύπο) υπηρεσιών.
Κλάσεις στο Διαδικαστικό επίπεδο

Η κεντρική έννοια της διαδικασίας αξιολόγησης μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης
περιγράφεται από την κλάση Activity (Ενέργεια). Ο όρος περιλαμβάνει όλες τις
ενέργειες που χρειάζονται για την επεξεργασία δεδομένων, τη μετατροπή τους σε
χρήσιμες πληροφορίες και κατά συνέπεια τη βελτίωση του σχεδιασμού και της
λειτουργίας του συστήματος μίας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Η κλάση μπορεί να
διαιρεθεί στα παρακάτω 3 στάδια, με τις αντίστοιχες υποκλάσεις στο καθένα:
Record (καταγράφω), measure (μετράω): Το αρχικό στάδιο αφορά την καταγραφή της
απεικόνισης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή του προϊόντος ή της διαδικασίας,
μέσω ενεργειών είτε καταγραφής ή μέτρησης.
Analyze (αναλύω), compare (συγκρίνω), interpret (ερμηνεύω): Το δεύτερο στάδιο
περιλαμβάνει δραστηριότητες ανάλυσης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων, που
πραγματοποιούνται για τη σύγκριση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί με την
ιδανική εικόνα που θα έπρεπε να έχει το προϊόν.
Report (αναφέρω), recommend (προτείνω): Με τη μορφή της αναφοράς, ο
αξιολογητής παρουσιάζει τα ευρήματα της μελέτης με ξεκάθαρο και εύκολα
κατανοητό τρόπο, και στοχεύει στην πρόταση λύσεων και βελτιώσεων για
μελλοντική έρευνα.
Η απόδοση της κάθε ενέργειας σχετίζεται άμεσα με τη κλάση Factors (Παράγοντες),
που περιλαμβάνει τις υποκλάσεις Time (Χρόνος), Cost (Κόστος), Infrastructure
(Υποδομή) και Personnel (Προσωπικό). Οι παράγοντες αυτοί είναι συνεκτικά
συνδεδεμένοι και είναι εκείνοι που επηρεάζουν την διαδικασία της αξιολόγησης μίας
ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Όλες οι ενέργειες αξιολόγησης εκτελούνται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα Means
(Μέσα). Στα μέσα αυτά συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των τεχνικών και μεθόδων με
48

τις οποίες γίνεται η συλλογή, ανάλυση και αναφορά των ευρημάτων σε κάθε ενέργεια
αξιολόγησης. Η κλάση αυτή χωρίζεται στις υποκλάσεις: logging studies (μελέτες
καταχωρημένων στοιχείων καταγραφής), laboratory studies (εργαστηριακές μελέτες),
όπως επιθεωρήσεις χρηστικότητας, expert studies (μελέτες ειδικών), όπως συλλογές
ποιότητας,

comparison

techniques

(τεχνικές

σύγκρισης),

όπως

μελέτες

συνεκτικότητας, field studies (μελέτες πεδίου) και survey studies (έρευνες χρηστών),
όπως ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις.
Οι μέθοδοι αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο τους, που αποτελεί την
κλάση Means Types (Τύπος Μέσου), σε qualitative (ποιοτικές) και quantitative
(ποσοτικές). Η ποσοτική αξιολόγηση είναι επαγωγική, χρησιμοποιεί θεωρίες και
υποθέσεις για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Αντίθετα, η ποιοτική αξιολόγηση
συλλέγει και συνθέτει στοιχεία για να ερμηνεύσει ποικίλα φαινόμενα.
Ακόμη, κάθε ενέργεια που λαμβάνει χώρα κατά την αξιολόγηση υποστηρίζεται από
κάποια αντικείμενα που απεικονίζονται από την κλάση Instruments (Εργαλεία). Αυτά
μπορούν να είναι: software (λογισμικό), όπως στατιστικά πακέτα, devices (συσκευές),
όπως μικρόφωνα και κάμερες, narrative items (αφηγηματικά στοιχεία), όπως
ερωτήσεις

και

δηλώσεις,

research

artifacts

(αντικείμενα

έρευνας),

όπως

πρότυπα/πρωτότυπα, scales (κλίμακες), όπως η κλίμακα Likert και statistics
(στατιστικά).
Οι αξιολογητές επιλέγουν ανάμεσα σε τυπικά ή μη τυπικά Criteria (κριτήρια) για την
εκτίμηση ενός μέρους της διαδικασίας ή του προϊόντος της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Στην περίπτωση των τυπικών κριτηρίων αυτά μπορούν να είναι standards (πρότυπα),
principles (αρχές), που παρέχουν ένα επίπεδο ποιότητας ή toolkits (σύνολο
εργαλείων), δηλαδή κοινά συμφωνημένα μέσα και μέθοδοι σύγκρισης με σταθερές
μονάδες μέτρησης. Στα μη τυπικά κριτήρια αναφέρονται οι context-specific
measurements (μετρήσεις που εξαρτώνται από το ερμηνευτικό περιβάλλον στο οποίο
γινονται) που ανταποκρίνονται σε τοπικές συνθήκες και ιδιοσυγκρασίες και δε
μπορούν να καλυφθούν από γενικά κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά συνήθως
διαχωρίζονται σε Criteria Categories (Κατηγορίες Κριτηρίων), που όπως δηλώνει και
το όνομα της κλάσης ταξινομούν τα κριτήρια και τις αρχές αξιολόγησης.
Για την μέτρηση των κριτηρίων πρέπει να καθοριστούν και να υιοθετηθούν κάποιες
κοινές Metrics (Μετρικές). Οι μετρικές αυτές αποτελούν μονάδες μέτρησης για τον
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καθορισμό της διαφοράς μεταξύ της παρούσας και της ιδανικής κατάστασης.
Διαχωρίζονται ανάλογα με το τρόπο ορισμού τους σε user originated (προερχόμενες
από το χρήστη), content originated (προερχόμενες από το περιεχόμενο) και system
originated (προερχόμενες από το σύστημα). Οι μετρικές αυτές μπορούν να είναι
αριθμητικές, ή και να περιλαμβάνουν γνώμες και αντιλήψεις.
Τελευταία κλάση της οντολογίας είναι η κλάση Findings (Ευρήματα). Τα ευρήματα
της μελέτης είναι δεδομένα που έχουν παραχθεί ή ανακαλυφθεί ως αποτέλεσμα της
ερευνητικής διαδικασίας και συνήθως καθορίζονται από τις ερευνητικές ερωτήσεις
που αναλύθηκαν παραπάνω.
Σχέσεις μεταξύ των Κλάσεων

Οι σχέσεις μεταξύ των κλάσεων μιας οντολογίας αποτελούν το δεύτερο
σημαντικότερο συστατικό της καθώς συνδέουν τις κλάσεις μεταξύ τους και
καθορίζουν τις απαραίτητες εξαρτήσεις σε μία διαδικασία αξιολόγησης. Παράλληλα
με την περιγραφή των σχέσεων, η διαδικασία αξιολόγησης περιγράφεται στο πλαίσιο
κανόνων και περιορισμών με τη δήλωση εμβέλειας (range) και πληθικότητας
(cardinality) για κάθε μία από αυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν
συγκεκριμένες σχέσεις που συνδέουν τις κλάσεις μεταξύ στρατηγικού και
διαδικαστικού επιπέδου, υποδηλώνοντας ότι η λήψη αποφάσεων σχετικά με την
αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών βασίζεται σε ένα ενοποιημένο σύνολο
συλλογιστικών μονοπατιών. Οι σχέσεις αυτές υποδεικνύουν ακόμη ότι οι ενέργειες,
μέθοδοι και διαδικασίες που πραγματοποιούνται κατά την αξιολόγηση εξαρτώνται
και εξάγονται παράλληλα από αποφάσεις που λαμβάνονται στο ανώτερο επίπεδο. Στο
Σχήμα 8 φαίνονται οι σχέσεις που χρησιμοποιούνται στην οντολογία και οι κλάσεις
τις οποίες συνδέουν.
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Σχήμα 8:Οντολογία DiLEO

4.2 Επιλογή τεκμηρίων για επισημείωση
4.2.1 Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής κρίσιμο βήμα αποτελεί η επιλογή τεκμηρίων
για επισημείωση. Η γνωστική περιοχή είναι αυτή των ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Σκοπός είναι η αυτόματη επιλογή τεκμηρίων σχετικών συγκεκριμένα με την
αξιολόγηση των ψηφιακών βιβλιοθηκών, πεδίο που απεικονίζει η οντολογία DiLEO.
Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιλογής είναι απαραίτητη καθώς ο όγκος
κειμένων είναι μεγάλος και η χειροκίνητη ταξινόμηση έχει υψηλό κόστος.
Ερευνητικά κείμενα για επεξεργασία και ταξινόμηση ανακτήθηκαν από τα δύο πιο
σημαντικά επιστημονικά συνέδρια για ψηφιακές βιβλιοθήκες, το Joint Conference on
Digital Libraries (JCDL) και το European Conference on Digital Libraries (ECDL)
που μετονομάστηκε σε Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL) για τα έτη
2001 έως 2011. Το σύνολο τεκμηρίων περιλαμβάνει τα πλήρη ερευνητικά κείμενα
των δύο συνεδρίων καθώς και τις έρευνες που δημοσιεύτηκαν ως poster.
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Πρώτο βήμα αποτέλεσε η έρευνα και τελικά η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου
ταξινόμησης, ώστε να διαχωριστούν τα κείμενα σε δύο ευρείες κατηγορίες: εκείνα
που αναφέρονται σε αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών για περαιτέρω μελέτη και
επεξεργασία και αυτά που δεν σχετίζονται με έρευνες αξιολόγησης ψηφιακών
βιβλιοθηκών
4.2.2 Διαδικασία Ταξινόμησης

Τα κείμενα των δύο συνεδρίων μελετήθηκαν από δύο ερευνητές, που δούλεψαν
ανεξάρτητα και παράλληλα για την ταξινόμηση τους στις δύο κατηγορίες. Τυχόν
διαφωνίες επιλύονταν από έναν τρίτο ερευνητή ο οποίος επέβλεπε τη διαδικασία.
Μέσω αυτής της διαδικασίας προέκυψε το τελικό σύνολο κειμένων σχετικών με την
αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών που θα αποτελέσουν τα δεδομένα του
προβλήματος αυτόματης επισημείωσης με τη οντολογία DiLEO. Το τελικό dataset
αποτελείται από 224 συνολικά κείμενα, 98 από τα συνέδρια JCDL και 126 από τα
συνέδρια ECDL/TPDL.
Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων για την αυτοματοποίηση της παραπάνω
διαδικασίας επιλογής χρησιμοποιήθηκε το πλαίσιο λογισμικού εξόρυξης δεδομένων
WEKA [55]. Το WEKA έχει αναπτυχθεί σε Java και περιλαμβάνει μια συλλογή
αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, συμπεριλαμβάνοντας εργαλεία προεπεξεργασίας,
ταξινόμησης, ομαδοποίησης των δεδομένων, καθώς και απεικόνισης αποτελεσμάτων.
Οι αλγόριθμοι μπορούν να εφαρμοστούν είτε απευθείας μέσω διεπαφής που παρέχει,
είτε με κλήση από τη γραμμή εντολών ή μέσω Java κώδικα (API).
Διεξάχθηκαν δύο ξεχωριστά πειράματα, τόσο για ολόκληρα τα κείμενα, όσο και για
το σύνολο των περιλήψεων (abstracts) των κειμένων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
μαζί με το χαρακτηρισμό τους ως θετικά/αρνητικά (σχετικά/μη σχετικά με την
αξιολόγηση ΨΒ), ως δεδομένα εισόδου στο WEKA σε κατάλληλο μορφότυπο
(αρχείο ARFF).
Η επιλογή των περιλήψεων των κειμένων έγινε με σκοπό τη μείωση των δεδομένων
εισόδου. Αντίστοιχα, για το πλήρες κείμενο χρησιμοποιήθηκε η επιλογή
γνωρισμάτων με χρήση της μεθόδου Information Gain, η οποία μετράει την
πληροφορία που δίνει κάθε όρος για την πρόβλεψη της κατηγορίας και είναι αρκετά
αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλες μεθόδους στην αφαίρεση γνωρισμάτων χωρίς
μεγάλη μείωση της ακρίβειας ταξινόμησης [56][57]. Η τιμή του κατωφλίου, πάνω
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από την οποία ένας όρος εισάγεται στο τελικό διάνυσμα γνωρισμάτων, τέθηκε ίση με
μηδέν
Στα δεδομένα εφαρμόστηκε το φίλτρο StringToWordVector, το οποίο μετατρέπει τις
λέξεις του κειμένου σε διανύσματα γνωρισμάτων χρησιμοποιώντας την προσέγγιση
του "ασκού λέξεων" ("Bag of Words"). Ανάλογα με τον αλγόριθμο ταξινόμησης
επιλέχθηκε είτε η δυαδική αναπαράσταση είτε η αναπαράσταση των γνωρισμάτων με
τη συχνότητα εμφάνισής τους. Επιπλέον, η προεπεξεργασία περιελάμβανε τη
μετατροπή κεφαλαίων σε πεζά, την αφαίρεση κοινών λέξεων (stopwords), συμβόλων
και αριθμών. Τα πειράματα διεξάχθηκαν επίσης στα ίδια δεδομένα αφού υπέστησαν
stemming.
Η κατανομή των θετικών/αρνητικών κειμένων είναι μη ομοιόμορφη, συγκεκριμένα
224 κείμενα ανήκουν στη θετική κατηγορία και 1.600 στην αρνητική. Από αυτά το
75%

αποτέλεσε

το

σύνολο

δεδομένων

εκπαίδευσης

και

ανάπτυξης

(training/development set) και το 25% χρησιμοποιήθηκε ως σύνολο ελέγχου (test set).
Επειδή το σύνολο δεδομένων είναι μη ισορροπημένο, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι
επανα-δειγματοληψίας. Αρχικά, εφαρμόστηκε μέσω WEKA η τεχνική SMOTE
(Synthetic Minority Over-sampling Technique), η οποία δημιουργεί επιπλέον τεχνητά
παραδείγματα της κλάσης μειοψηφίας (θετικά σε αυτή την περίπτωση). Η τεχνική
αυτή υπερτερεί έναντι της τυχαίας αναπαραγωγής των ήδη υπαρχόντων
στιγμιότυπων, καθώς μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου υπερεφαρμογής (over-fitting). Συγκεκριμένα, τα θετικά στιγμιότυπα αυξήθηκαν κατά
500% πλησιάζοντας έτσι τον αριθμό στιγμιότυπων της αρνητικής κλάσης. Ως τιμή
του αριθμού τυχαίων γειτόνων που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος επιλέχθηκε η
προεπιλεγμένη τιμή 5.
Μια δεύτερη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι η τυχαία αφαίρεση στιγμιότυπων
της κλάσης που πλειοψηφεί (Random under-sampling). Καθώς η χρήση μόνο της
μεθόδου αυτής θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση ενός μεγάλου ποσοστού των
δεδομένων εκπαίδευσης και κατά συνέπεια την πιθανή απώλεια σημαντικής
πληροφορίας, εφαρμόστηκε ο συνδυασμός των δύο παραπάνω τεχνικών στα μη
ισορροπημένα δεδομένα. Το φίλτρο SpreadSubsample του WEKA εφαρμόστηκε για
την τυχαία εξάλειψη και τα στιγμιότυπα της αρνητικής κλάσης μειώθηκαν σε 900,
ενώ τα θετικά παραδείγματα αυξήθηκαν με τη χρήση SMOTE κατά 300%.
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Στη συνέχεια εφαρμόστηκε ένα φίλτρο τυχαιοποίησης (Randomize) της σειράς των
δεδομένων για να αποφευχθεί η μαζική παρουσία δεδομένων της μιας κλάσης σε
σημεία του αρχείου.
Στο πλαίσιο της διπλωματικής συγκρίθηκε η απόδοση τεσσάρων από τους πιο
διαδεδομένους αλγόριθμους για κατηγοριοποίηση εγγράφων. Οι αλγόριθμοι αυτοί
είναι οι Naïve Bayes με μοντέλο Bernoulli (ΝΒΒ) και Naïve Bayes με μοντέλο
Multinomial (ΝΒΜ), ο kNN (k Nearest Neighbors) και ο SVM (Support Vector
Machines). Οι τρείς πρώτοι επιλέχθηκαν λόγω της απλότητάς τους και σαν σύνολο
μαζί με τον SVM λόγω της γενικότερα καλής απόδοσης που έχει αναφερθεί ότι έχουν
σε κατηγοριοποίηση εγγράφων [58][59][60]. Οι αποδόσεις των αλγορίθμων
συγκρίθηκαν μέσω των υλοποιήσεών τους από το Weka.
Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της διασταυρωμένης επικύρωσης (cross
validation) σε δέκα μέρη (folds) τόσο για τη ρύθμιση παραμέτρων, όσο και για μια
αρχική επιλογή τεχνικών και συνόλου δεδομένων. Σύμφωνα με αυτήν, το αρχικό
σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε δέκα υποσύνολα ίδιου μεγέθους. Η εκπαίδευση και ο
έλεγχος εκτελούνται δέκα φορές. Σε κάθε επανάληψη κάθε ένα από τα δέκα
υποσύνολα (διαφορετικό σε κάθε επανάληψη) αποτελεί το σύνολο ελέγχου (test set)
και τα υπόλοιπα εννέα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του αλγορίθμου
(training set). Οι τιμές των μέτρων απόδοσης υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των
δέκα επαναλήψεων.
Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας του cross-validation, εξαιρέθηκε από την περεταίρω
πειραματική διαδικασία η χρήση των περιλήψεων ως δεδομένα εισόδου, καθώς τα
πλήρη κείμενα είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, η επεξεργασία των δεδομένων
με stemming βελτίωνε συνολικά την απόδοση της ταξινόμησης, συνεπώς η τελική
διαδικασία ελέγχου περιλάμβανε μόνο αυτά. Όσον αφορά τη ρύθμιση παραμέτρων
των αλγορίθμων, για τον kNN ορίστηκε η τιμή k=5 ενώ για ο SVM χρησιμοποιήθηκε
με τις προεπιλεγμένες τιμές C=1 και για γραμμικό πυρήνα (linear kernel).
4.2.3 Αξιολόγηση αυτόματης ταξινόμησης

Έπειτα από την διαδικασία του cross-validation, διεξάχθηκαν πειράματα με χρήση
του συνόλου ελέγχου (test data), που αποτελούσε το 25% του συνόλου δεδομένων για
την τελική αξιολόγηση των αλγορίθμων αυτόματης ταξινόμησης. Τα δεδομένα αυτά
περιλαμβάνουν τα πλήρη κείμενα έπειτα από επιλογή γνωρισμάτων και έχουν
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υποστεί stemming. Ο πίνακας 5 συνοψίζει τα αποτελέσματα των μετρικών για τους
τέσσερις αλγόριθμους με χρήση της τεχνικής SMOTE (A) καθώς και το συνδυασμό
SMOTE με Random Undersampling (B). Οι μετρικές αφορούν μη ισορροπημένα
δεδομένα και παρουσιάζονται τόσο για τη θετική, όσο και για την αρνητική κλάση.

NBΒ

Precision
positive
Recall
positive
Precision
negative
Recall
negative
AUC

NBM

k-NN

SVM

A

B

A

B

A

B

A

B

0,523

0,443

0,441

0,477

0,228

0,248

0,5

0,419

0,404

0,474

0,526

0,544

0,982

0,965

0,386

0,316

0,917

0,924

0,93

0,934

0,995

0,991

0,915

0,906

0,947

0,915

0,905

0,915

0,524

0,581

0,945

0,937

0,675

0,711

0,692

0,696

0,815

0,822

0,665

0,627

Πίνακας 5: Αποτελέσματα ταξινόμησης για SMOTE (A) και για SMOTE+Undersampling (B)

Παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος k-NN ενώ παρουσιάζει τις μεγαλύτερες τιμές για την
καμπύλη ROC, τα αποτελέσματα του για το precision και recall εμφανίζουν αρκετά
ακραίες τιμές σε σχέση με των άλλων αλγορίθμων. Συγκεκριμένα, ταξινομεί σωστά
την πλειοψηφία των θετικών εγγράφων (σχετικών με αξιολόγηση), ωστόσο προτείνει
και έναν μεγάλο αριθμό αρνητικών (κλάση που πλειοψηφεί) ως θετικά. Οι υπόλοιποι
αλγόριθμοι παρουσιάζουν μεγάλες τιμές για την αρνητική κλάση, ενώ η απόδοσή
τους για την θετική κλάση κυμαίνεται στο 50% και για τις δύο μετρικές. Καλύτερα
αποτελέσματα με μικρή διαφορά παρατηρούνται για τους Bayesian αλγόριθμους
έναντι του SVM.
Όσον αφορά την τεχνική επαναδειγματοληψίας που χρησιμοποιείται, με την
εξαίρεση του Naïve Bayes Mutlinomial, η χρήση μόνο SMOTE επιφέρει σχετικά
καλύτερα αποτελέσματα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι με τη δεύτερη
τεχνική, που περιλαμβάνει τυχαία μείωση των δεδομένων, υπάρχει απώλεια
ενδεχομένως σημαντικής πληροφορίας για τον ταξινομητή.
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Συμπερασματικά, για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, η αυτοματοποιημένη
ταξινόμηση ανταποκρίνεται μερικώς στις ανάγκες του προβλήματος επιλογής των
σχετικών με αξιολόγηση εγγράφων. Εναλλακτικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο
αλγόριθμος kNN για μια αρχική μείωση του συνόλου των κειμένων. Σε κάθε
περίπτωση απαιτείται ανθρώπινη συμμετοχή. Ωστόσο, ο εμπλουτισμός των
δεδομένων εκπαίδευσης με περισσότερα θετικά έγγραφα θα μπορούσε μελλοντικά να
αυξήσει τη συνολική απόδοση και να μειώσει την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης
στο ελάχιστο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
WEKA/MEKA
5.1 Weka
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο πλαίσιο της διπλωματικής χρησιμοποιήθηκε το
εργαλείο Weka, σκοπός του οποίου είναι να παρέχει μια συλλογή αλγορίθμων
μηχανικής μάθησης και εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων. Επιτρέπει στους
χρήστες να πειραματιστούν εύκολα και γρήγορα με τους αλγόριθμους που επιθυμούν
και να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους. Διαθέτει τρεις τρόπους λειτουργίας: i)
γραφική διεπαφή χρήστη (GUI), ii) γραμμή εντολών και iii) χρήση Java κώδικα με
έτοιμες βιβλιοθήκες και πακέτα για τους αλγόριθμους (API).
Το Weka διαθέτει μια ποικιλία γραφικών διεπαφών για να διευκολύνεται η πρόσβαση
στις λειτουργίες του. Το κύριο μέρος θεωρείται ο "Explorer" (Σχήμα 10). Αποτελείται
από πλαίσια (panel) που αντιστοιχούν στις διάφορες λειτουργίες του. Πρώτο πλαίσιο
είναι το "Preprocess", όπου μπορούν να εισαχθούν τα δεδομένα του κάθε χρήστη και
να επεξεργαστούν με τη χρήση πολλών φίλτρων ("filters"). Τα φίλτρα που
περιλαμβάνονται αφορούν

τόσο

επιβλεπόμενη ("supervised")

όσο

και μη

επιβλεπόμενη ("unsupervised") μάθηση και χωρίζονται σε στιγμιότυπου ("instances")
και ιδιοτήτων ("attributes"). Επίσης δίνεται η επιλογή χρήσης όλων των φίλτρων
ταυτόχρονα ("AllFilter), καθώς και πολλαπλών φίλτρων ανάλογα με τις ανάγκες του
χρήστη ("MultiFilter") (Σχήμα 9).

Σχήμα 9: Επιλογή φίλτρου στο Weka

Οι τύποι αρχείων που υποστηρίζονται για εισαγωγή δεδομένων περιλαμβάνουν το
μορφότυπο ARFF (που δημιουργείται αποκλειστικά για το Weka) αλλά και τον τύπο
CSV. Το δεύτερο πλαίσιο δίνει πρόσβαση στους αλγορίθμους ταξινόμησης και
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ονομάζεται "Classify". Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι στη διασταυρωμένη
επικύρωση (cross validation) αλλά μπορεί να γίνει επίσης και ταξινόμηση με χρήση
συνόλου ελέγχου (test set). Τέλος το Weka παρέχει απεικόνιση του μοντέλου και των
αποτελεσμάτων.
Άλλες επιλογές που παρέχονται είναι η χρήση αλγορίθμων μη επιβλεπόμενης
μάθησης μέσω των πλαισίων "Cluster" και "Associate", όπου γίνεται ομαδοποίηση
των δεδομένων. Μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες κατά την εξόρυξη
δεδομένων είναι η επιλογή των σημαντικότερων για την ταξινόμηση γνωρισμάτων,
λόγος για τον οποίο το Weka έχει ξεχωριστό πλαίσιο "Select attributes", που δίνει
πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία αλγορίθμων και κριτηρίων αξιολόγησης. Το τελευταίο
πλαίσιο στον "Explorer" είναι το "Visualize", που παρέχει γραφική αναπαράσταση
των δεδομένων και μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου
[55].

Σχήμα 10: Στιγμιότυπο της γραφικής διεπαφής του Weka
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5.2 Meka
Το Weka περιορίζεται στις κατηγοριοποιήσεις μιας ετικέτας. Για την παρούσα έρευνα
χρειάστηκε η σύγκριση μεθόδων και αλγορίθμων για κατηγοριοποίηση πολλών
κλάσεων. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο ανοιχτού κώδικα Meka. Το
Meka είναι ένα λογισμικό για μηχανική μάθηση και είναι βασισμένο στο Weka.
Αποτελεί μια επέκτασή του, ενώ η διαφορά του με αυτό είναι ότι διαθέτει επιπλέον
σύνολο ταξινομητών για δεδομένα πολλών κλάσεων. Επίσης, παρέχει υποστήριξη για
την αξιολόγησή τους καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων ταξινομητών.
Το Meka δεν διαθέτει γραφική διεπαφή για το χρήστη, αλλά χρησιμοποιείται εύκολα
μέσω γραμμής εντολών. Αρκετές φορές χρησιμοποιεί πανομοιότυπες εντολές με
αυτές της γραμμής εντολών του Weka. Τα δεδομένα εισάγονται στο μορφότυπο
ARFF, ως σύνολα γνωρισμάτων όπου κάθε κλάση αποτελεί ξεχωριστό γνώρισμα, σε
αντίθεση με το Weka που έχει ένα μόνο γνώρισμα για μια κλάση. Για κάθε
στιγμιότυπο που έχει ταξινομηθεί υπάρχει δυαδική αναπαράσταση για όλες τις
κλάσεις (0 αν δεν ανήκει στη κλάση και 1 σε αντίθετη περίπτωση).
Το Meka παράλληλα με την ταξινόμηση, παρέχει στο χρήστη μια μεγάλη ποικιλία
μετρικών αξιολόγησης που χαρακτηρίζουν κατηγοριοποιήσεις πολλών κλάσεων,
όπως αυτές έχουν περιγραφεί αναλυτικά παραπάνω (πχ Hamming Loss, One Error,
F1 macro). Τέλος, ο χρήστης μπορεί να βρει αναλυτικές πληροφορίες για τις
συναρτήσεις και τη χρήση τους στο API reference7 [61].
Άλλα παρόμοια λογισμικά έχουν αναπτυχθεί με πιο αξιόλογο το Mulan, το οποίο
είναι επίσης βασισμένο στο Weka και υλοποιεί πολλές γνωστές μεθόδους. Το Meka
ενσωματώνει και το Mulan έτσι ώστε να περιλαμβάνει και τις δικές του μεθόδους
[17].
Η έκδοση του Meka που χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα ήταν η 1.0. Πρόσφατα
ανακοινώθηκε η νέα έκδοση του εργαλείου 1.2 η οποία περιλαμβάνει και γραφική
διεπαφή, αλλά δεν ήταν διαθέσιμη την περίοδο που γίνονταν τα πειράματα.

5.3 Διαδικασία επισημείωσης Weka/Meka
Η σημασιολογική επισημείωση με τη χρήση των εργαλείων Weka και Meka δεν είναι
εφικτή. Ωστόσο, το πρόβλημα μπορεί να αναχθεί σε μια διαδικασία ταξινόμησης
7
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πολλών κλάσεων (multi-label classification), ώστε να είναι διαχειρίσιμο από αυτά τα
εργαλεία. Η μετατροπή αυτή περιλαμβάνει αρχικά την αποδόμηση της οντολογίας σε
πολλές ανεξάρτητες κλάσεις/ετικέτες. Στη συνέχεια, σε επιλεγμένα τμήματα των
τεκμηρίων ανατίθενται μια ή περισσότερες κλάσεις της οντολογίας και έπειτα
ακολουθεί η διαδικασία εκπαίδευσης και αξιολόγησης που περιγράφτηκε σε
προηγούμενες ενότητες.
Η διαδικασία επισημείωσης έγινε με βάση κάποιες συγκεκριμένες κατευθυντήριες
γραμμές που είχαν συμφωνηθεί από την αρχή. Συγκεκριμένα, οι επισημειώσεις
αποφασίστηκε να γίνουν σε επίπεδο τμημάτων κειμένου και συγκεκριμένα
προτάσεων, και όχι ολόκληρου του εγγράφου. Οι λόγοι για την επιλογή αυτή
ποικίλουν. Αρχικά, σχετίζονται με στη δυσκολία εντοπισμού πολλών διαφορετικών
κλάσεων σε όλο το σώμα του κειμένου, σε αντίθεση με την αναζήτηση κλάσεων σε
μικρότερα τμήματα, που είναι πιο απλή και ταυτόχρονα αποδοτική. Επίσης, τα
τεκμήρια συχνά περιλαμβάνουν αναφορές σε προηγούμενες έρευνες ή στην ανάπτυξη
ενός συστήματος. Οι αναφορές αυτές περιέχουν λεξιλόγιο που μπορεί να οδηγήσει σε
λανθασμένες ταξινομήσεις. Τέλος, ένας από τους στόχους της έρευνας είναι ο
εντοπισμός του συνολικού αριθμού των στιγμιότυπων κάθε κλάσης, που δε θα ήταν
εφικτό αν η επισημείωση γινόταν σε επίπεδο εγγράφου.
Κατά τον προσδιορισμό των κατευθυντήριων γραμμών συμφωνήθηκε ότι όταν
επαναλαμβάνονταν στιγμιότυπα της ίδιας κλάσης περισσότερες από μια φορές για
την ίδια διαδικασία στο ίδιο επιστημονικό έγγραφο, θα έπρεπε να επισημειώνονται
μόνο μια φορά. Τέλος, τα τμήματα των κειμένων μπορούσαν να επισημειωθούν με
μια ή και παραπάνω από τις κλάσεις της οντολογίας.
Στο πλαίσιο της διπλωματικής, από την οντολογία DiLEO χρησιμοποιήθηκαν 54
κλάσεις χωρίς ιεραρχία, οι οποίες αποτελούνται από τα κυρίως φύλλα των βασικών
κλάσεων των δύο επιπέδων της οντολογίας. Συγκεκριμένα, οι κλάσεις που
χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται παρακάτω και έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην
ενότητα που μελετά την οντολογία. Η επιλογή αυτών των συγκεκριμένων κλάσεων,
καθώς και η παράλειψη των υπόλοιπων έγινε κατά τη διάρκεια της διαδικασία
επισημείωσης του συνόλου των κειμένων που αποτέλεσαν το σώμα εκπαίδευσης, με
το εργαλείο Gontogle [62]. Κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης των κλάσεων της
οντολογίας
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χρησιμοποιούμενες και εύκολα προσδιοριζόμενες και ποιές από αυτές παρουσιάζουν
μεγάλη δυσκολία στον καθορισμό τους. Κλάσεις που υπονοούνταν έμμεσα από τον
τρόπο έκφρασης δεν επισημειώθηκαν, καθώς θα προκαλούσαν προβλήματα κατά τη
διαδικασία ταξινόμησής.


Effectiveness



Findings



Performance



Interface Level



Service Quality



Content Level



Outcomes Assessment



Social Level



Technical Excellence



Individual Level



Describe



Engineering Level



Document



Processing Level



Design



Institutional Level



Research Questions



Product



Analyze



Operation



Record



Formative



Measure



Summative



Compare



Iterative



Interpret



Qualitative



Report



Quantitative



Recommend



Machine Agents



Logging Studies



Human Agents



Expert Studies



Count



Field Studies



Age



Laboratory Studies



Sex



Survey Studies



Discipline



Comparison Techniques



Experience



Statistics



Profession



Devices



Factors



Software



Metrics



Research Artifacts



Criteria



Scales



Narrative Items
61

5.4 Πειράματα - Δοκιμές
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διπλωματική αυτή ασχολείται με την μελέτη και
αξιολόγηση εργαλείων που βοηθούν στη αυτόματη σημασιολογική επισημείωση
κειμένων σχετικά με αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών. Καθώς κατά την
αναζήτηση και ενασχόληση με τέτοια εργαλεία αντιμετωπίστηκαν σοβαρά
προβλήματα και ελλείψεις, όπως αναφέρεται και παραπάνω, το βάρος μετατοπίστηκε
και επικεντρώθηκε στην σύγκριση και αξιολόγηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης
για την επίλυση ενός τέτοιου προβλήματος, με την αναγωγή του σε μια διαδικασία
ταξινόμησης πολλών κλάσεων. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα αυτά συγκρίθηκαν με
τα αποτελέσματα του εργαλείου αυτόματης σημασιολογικής επισημείωσης Gontogle
[62].
Για τα επισημειωμένα τμήματα κειμένων που εκπαίδευσαν τους αλγορίθμους στο
Meka χρησιμοποιήθηκε το Gontogle, και συγκεκριμένα η έκδοσή του που λειτουργεί
μέσω διαδικτύου (web-based). Παρέχει μηχανισμούς για χειροκίνητη καθώς και
αυτόματη επισημείωση εγγράφων, ή τμημάτων αυτών, με μία ή περισσότερες κλάσεις
χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης και προτείνοντας στο χρήστη μία
λίστα με τις καταλληλότερες κλάσεις. Οι κλάσεις αυτές αποτελούν κόμβους μίας
οντολογίας που εισάγεται από το χρήστη.
Αρχικά, έγινε χειροκίνητα η επισημείωση με τη βοήθεια του Gontogle όλων των
κειμένων των δύο συνεδρίων ψηφιακών βιβλιοθηκών. Τα κείμενα αυτά προέκυψαν
έπειτα από τη διαδικασία ταξινόμησης, η οποία περιγράφεται σε προηγούμενη
ενότητα και ταξινομούσε τα κείμενα σε σχετικά με αξιολόγηση ψηφιακών
βιβλιοθηκών και όχι. Τα κείμενα επισημειώθηκαν ως προς τις 54 παραπάνω κλάσεις
από δύο ανεξάρτητους ερευνητές με την καθοδήγηση ενός τρίτου για την επίλυση
διαφωνιών που προέκυπταν. Η επισημείωση έγινε με βάση τις κατευθυντήριες
γραμμές που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Στη συνέχεια εξάχθηκε από το Gontogle η βάση γνώσης σε μορφή RDFS. Παρακάτω
απεικονίζεται ένα στιγμιότυπο του αρχείου που αφορά ένα τμήμα κειμένου
επισημειωμένο με τις κλάσεις Narrative Items και Survey Studies. Το τμήμα text,
περιέχει το ίδιο το κείμενο που έχει επισημειωθεί, το docId το μοναδικό αριθμό που
χαρακτηρίζει το έγγραφο και τα begOff / endOff χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο
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σημείο της επισημείωσης μέσα στο έγγραφο (αριθμός σελίδας και λέξης που αρχίζει
και τελειώνει η επισημείωση).
<j.0:Narrative_Items rdf:about="dileo:3290">
<text rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
The second survey was distributed toward the end of the semester and asked questions regarding their
experiences using different digital objects and how these tools helped them to learn.
</text>
<docId rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">378</docId>
<begOff rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10665</begOff>
<endOff rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10699</endOff>
<rdf:type rdf:resource="dileo:Survey_Studies"/>
</j.0:Narrative_Items>

Το αρχείο αποτελείται από συνολικά 2.672 επισημειωμένα τμήματα (N) 224
επιστημονικών εγγράφων. Επόμενο βήμα αποτέλεσε η δημιουργία του ARFF αρχείου
για να γίνει εισαγωγή των δεδομένων στο Meka. Για αυτό το λόγο συντάχθηκε
πρόγραμμα σε Java που έπαιρνε ως είσοδο το RDFS αρχείο και έδινε ως αποτέλεσμα
το κατάλληλο ARFF αρχείο σύμφωνα με τις 54 κλάσεις (L) της DiLEO που
αντιστοιχούσαν σε κάθε στιγμιότυπο. Με βάση αυτά τα δεδομένα ισχύει ο παρακάτω
πίνακας, όπου παρουσιάζονται οι τιμές LCARD και

LDENS, οι οποίες

αντιπροσωπεύουν το μέσο αριθμό ετικετών ανά παράδειγμα και την πυκνότητα τους
αντίστοιχα:

DiLEO data

Ν

L

LCARD

LDENS

2.672

54

1,324

0,0245

Πίνακας 6: Στατιστικά του συνόλου δεδομένων

Παρακάτω (Σχήμα 11,12) βλέπουμε τις συχνότητες κάθε μιας από τις 54 κλάσεις στα
επισημειωμένα τμήματα. Για λόγους έλλειψης χώρου αναπαράστασης των πολλών
κλάσεων, το διάγραμμα χωρίστηκε σε δύο μέρη. Παρατηρείται ότι υπάρχουν κλάσεις
με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης, ενώ παράλληλα αρκετές κλάσεις εμφανίζονται
σπάνια. Οι κλάσεις που εμφανίζονται σπάνια, αποτελούν κυρίως φύλλα των κλάσεων
Level και Dimensions Type, κατηγορίες που συνήθως υπονοούνται χωρίς να υπάρχει
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Σχήμα 12: Συχνότητες των κλάσεων στα 2.672 επισημειωμένα τμήματα (Β' μέρος)

Ακολούθησε προεπεξεργασία των επισημειωμένων τμημάτων. Συγκεκριμένα

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του "ασκού λέξεων" για τη δημιουργία του διανύσματος
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Σχήμα 11: Συχνότητες των κλάσεων στα 2.672 επισημειωμένα τμήματα (Α' μέρος)
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γνωρισμάτων, όπου κάθε λέξη αποτελεί ένα ξεχωριστό γνώρισμα. Οι κοινές λέξεις
(stopwords) και τα σύμβολα αφαιρέθηκαν, καθώς και όλοι οι χαρακτήρες
μετατράπηκαν σε πεζούς. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιήθηκε τόσο η δυαδική
αναπαράσταση των γνωρισμάτων (1 για ύπαρξη της λέξης, 0 αλλιώς), όσο και η
αναπαράστασή τους με βάση τη συχνότητα εμφάνισης, για να καλυφθούν ανάγκες
διαφορετικών αλγορίθμων εκμάθησης. Άλλος ένας τρόπος που επιλέχθηκε για την
αναπαράσταση ήταν η χρήση των tf-idf βαρών του κάθε γνωρίσματος.
Τελικό βήμα στη προεπεξεργασία αποτέλεσε η δημιουργία δύο ξεχωριστών αρχείων
που το ένα περιλάμβανε τα γνωρίσματα έπειτα από μετατροπή τους στην αντίστοιχη
ρίζα κάθε λέξης (stemming), με χρήση του Lovins stemmer, και το άλλο περιείχε όλες
τις λέξεις αυτούσιες με τις καταλήξεις τους. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν και
για τις δύο μορφές απεικόνισης τους διανύσματος γνωρισμάτων.
Για την ταξινόμηση πολλών κλάσεων έγιναν πειράματα για τρεις μεθόδους
μετασχηματισμού προβλήματος, αρχικά την δυαδική συνάφεια (Binary Relevance BR), την μέθοδο χρήσης δυναμοσυνόλου ετικετών (Label Powersets - LP) και τέλος
τη μέθοδο των k τυχαίων συνόλων ετικετών (Random k-Labelsets - RAkEL). Κάθε
μια από τις παραπάνω μεθόδους αξιολογήθηκε σε συνδυασμό με τέσσερις
αλγορίθμους ταξινόμησης μιας ετικέτας: i) Bernoulli Naive Bayes (NBB) ii) Naive
Bayes Multinomial (NBM) iii) k-Nearest Neighbor (k-NN) και iv) Support Vector
Machines (SVM). Όσον αφορά τις μεθόδους προσαρμογής αλγορίθμων εφαρμόστηκε
ο αλγόριθμος ML-kNN που είναι προσαρμογή του k-NN. Όλες οι μέθοδοι και
προαναφερθέντες αλγόριθμοι έχουν αναλυθεί σε προηγούμενες ενότητες.
Για να ελεγχθεί η απόδοση της ταξινόμησης πολλών κλάσεων, τα δεδομένα
διαμοιράστηκαν τυχαία σε τρία τμήματα. Το πρώτο μέρος περιείχε 60% των κειμένων
(1600 στιγμιότυπα) και ορίζεται ως το σύνολο εκπαίδευσης (training set). Το δεύτερο
μέρος καταλάμβανε το 20% περίπου του συνόλου των κειμένων (510) και αποτέλεσε
το σύνολο ανάπτυξης (development set) πάνω στο οποίο έγιναν πειράματα για τη
ρύθμιση των παραμέτρων του προβλήματος. Τέλος, το εναπομένων 20% των
κειμένων (562) χρησιμοποιήθηκε ως σύνολο ελέγχου (test set) αφού όλοι οι
αλγόριθμοι και τα δεδομένα είχαν λάβει την τελική τους μορφή. Παρακάτω (Πίνακας
7) παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία για την κατανομή των κλάσεων ξεχωριστά
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στα δεδομένα εκπαίδευσης/ανάπτυξης και ελέγχου, όπου φαίνεται ότι οι κλάσεις
έπειτα από το διαχωρισμό των τεκμηρίων είναι ισοκατανεμημένες.

training/development
set
test set

Ν

L

LCARD

LDENS

2110

54

1,327

0.0246

562

54

1,323

0.0245

Πίνακας 7: Στατιστικά στοιχεία για δεδομένα εκπαίδευσης / ελέγχου

Συγκεκριμένα, κατά τη φάση της ανάπτυξης, για τον αλγόριθμο k-NN το k μετά από
δοκιμές κατέληξε να πάρει την τιμή 9 καθώς σε αυτήν είχαμε συνολικά τα καλύτερα
αποτελέσματα. Ακόμη, επιλέχθηκαν οι προκαθορισμένες παράμετροι για τον
αλγόριθμο SVM (linear kernel), έπειτα από πειράματα στο σύνολο ανάπτυξης.
Τέλος, στο βήμα της ανάπτυξης έγιναν δοκιμές με χρήση μεθόδων επιλογής
γνωρισμάτων (feature selection) καθώς και με το σύνολο γνωρισμάτων αυτούσιο. Η
επιλογή διαδικασία αυτή στοχεύει στη μείωση των γνωρισμάτων αφαιρώντας με τον
καλύτερο τρόπο αυτά που δεν παρέχουν απαραίτητη πληροφορία και μετριάζει την
επίδραση

του

φαινομένου

overfitting.

Για

την

επιλογή

γνωρισμάτων

χρησιμοποιήθηκε όπως και στη διαδικασία ταξινόμησης μιας ετικέτας η μέθοδος
Information Gain, καθώς είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη για επιλογή γνωρισμάτων
σε δεδομένα κειμένου. Για κάθε γνώρισμα υπολογίστηκε η τιμή του Information Gain
και η τιμή του κατωφλίου, πάνω από την οποία ένας όρος εισάγεται στο τελικό
διάνυσμα γνωρισμάτων, τέθηκε και αυτή τη φορά ίση με μηδέν. Τα αποτελέσματα
από τη διαδικασία αυτή δεν βελτίωναν την απόδοση των αλγορίθμων και για αυτό το
λόγο δεν παρουσιάζονται στους πίνακες αποτελεσμάτων.

5.5 Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα απόδοσης όλων των συνδυασμένων τεχνικών που μελετήθηκαν
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες, ως προς τις πιο αντιπροσωπευτικές
μετρικές αξιολόγησης Hamming Loss, Accuracy, One-Error και F1-macro ανά
στιγμιότυπο (Πίνακες 8 - 11).
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stemming

stemming

0,022

0,02

0,03

0,028

0,032

0,027

0,014

0,014

0,41

0,451

0,288

0,292

0,229

0,36

0,537

0,581

0,331

0,295

0,317

0,352

0,653

0,509

0,399

0,359

0,345

0,373

0,198

0,225

0,182

0,267

0,42

0,477

Πίνακας 8: Αποτελέσματα με τη μέθοδο Binary Relevance

Label Powersets - LP
Bernoulli Naïve Bayes

Hamming
Loss
Accuracy
OneError
F1 macro

Naïve Bayes
Multinomial
no
stemming
stemming

k - Nearest Neighbors
(k=9)
no
stemming
stemming

no
stemming

stemming

0,019

0,018

0,023

0,024

0,031

0,553

0,581

0,472

0,452

0,363

0,336

0,463

0,342

0,361

0,22

SVM
no
stemming

stemming

0,028

0,016

0,015

0,286

0,357

0,62

0,639

0,482

0,655

0,575

0,295

0,278

0,215

0,149

0,216

0,414

0,669

Πίνακας 9: Αποτελέσματα με τη μέθοδο Label Powerset

Random k-Labelsets - RAkEL
Bernoulli Naïve
Bayes
no
stemming
stemming
Hamming
Loss
Accuracy
OneError
F1 macro

Naïve Bayes
Multinomial
no
stemming
stemming

k - Nearest Neighbors
(k=9)
no
stemming
stemming

SVM
no
stemming

stemming

0,021

0,021

0,027

0,023

0,024

0,023

0,014

0,014

0,462

0,494

0,297

0,249

0,039

0,075

0,567

0,595

0,466

0,447

0,632

0,683

0,916

0,872

0,351

0,315

0,365

0,389

0,217

0,204

0,047

0,059

0,437

0,486

Πίνακας 10: Αποτελέσματα με τη μέθοδο Random k-Labelsets
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ML-kNN
Hamming Loss
Accuracy
One-Error

no stemming
0,029
0,311
0,527

stemming
0,024
0,423
0,44

F1 macro

0,251

0,326

Πίνακας 11: Αποτελέσματα με την μέθοδο ML-kNN

Από τη μελέτη των πινάκων παρατηρείται ότι η χρήση των γνωρισμάτων έπειτα από
μετατροπή τους στην αντίστοιχη ρίζα κάθε λέξης (stemming) βελτιώνει την απόδοση
της πλειοψηφίας των αλγορίθμων για όλες τις μεθόδους.
Όσον

αφορά τις μεθόδους ταξινόμησης πολλών κλάσεων, συμπεραίνεται ότι η

μέθοδος χρήσης δυναμοσυνόλου ετικετών (Label Powersets - LP) επιτυγχάνει τα
καλύτερα αποτελέσματα απόδοσης συνολικά για όλους τους διαφορετικούς
αλγόριθμους. Στο πλαίσιο των αλγορίθμων ταξινόμησης μιας ετικέτας, ο αλγόριθμος
SVM ξεπερνά σε απόδοση τους υπόλοιπους, για όλους τους συνδυασμούς μεθόδων
ταξινόμησης πολλών κλάσεων. Το γεγονός αυτό επαληθεύεται από όλες τις μετρικές
αξιολόγησης.
Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνονται αναλυτικότερα οι διαφορές των μετρικών
απόδοσης Accuracy και Hamming Loss συγκριτικά για όλες τις συνδυασμένες
τεχνικές με χρήση δεδομένων που έχουν υποστεί stemming.
0,7
0,6

Accuracy

0,5
NBB

0,4

NBM
0,3

kNN
SVM

0,2
0,1
0
BR

LP

RAkEL

Σχήμα 13: Accuracy για δεδομένα με stemming
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Η μετρική Accuracy (Σχήμα 13) εμφανίζει τις μέγιστες τιμές της για τη μέθοδο LP
έναντι των άλλων δύο. Επίσης, οι τιμές του Accuracy είναι αρκετά κοντινές για τις
μεθόδους BR και RAkEL, εκτός του αλγορίθμου kNN που παρουσιάζει ιδιαίτερα
χαμηλές τιμές για τη μέθοδο RAkEL.
0,03

0,025

Hamming Loss

0,02
NBB
NBM

0,015

kNN
SVM

0,01

0,005

0
BR

LP

RAkEL

Σχήμα 14: Hamming Loss για δεδομένα με stemming

Η μετρική Hamming Loss (Σχήμα 14) όπως είναι εμφανές έχει τις καλύτερες
επιδόσεις για τον αλγόριθμο SVM, για τον οποίο παρουσιάζονται αμελητέες διαφορές
στις τρεις μεθόδους. Αντίθετα, οι αλγόριθμοι kNN και Naïve Bayes Multinomial
έχουν αισθητά μικρότερη τιμή για τη μέθοδο RAkEL χωρίς όμως να ξεπερνούν σε
επίδοση τους άλλους δύο αλγόριθμους.
Η μετρική One-Error υπολογίστηκε με βάση την ορθότητα της πρώτης κλάσης στην
οποία ταξινομείται κάθε παράδειγμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι ο αριθμός των
κλάσεων είναι μεγάλος (54), η τιμή του One-Error είναι ικανοποιητική για τον
αλγόριθμο SVM που έχει την καλύτερη απόδοση συνολικά. Αναφορικά με τις τιμές
του F1, υψηλότερα αποτελέσματα παρατηρούνται ακόμη μια φορά για τον αλγόριθμο
SVM.
Όσον αφορά τη μέθοδο προσαρμογής αλγορίθμων ML-kNN (Πίνακας 11)
παρατηρείται ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα απόδοσης από τον απλό kNN για όλες
τις μεθόδους μετασχηματισμού. Ωστόσο, οι υπόλοιποι αλγόριθμοι έχουν καλύτερη
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επίδοση συνολικά εκτός κάποιων εξαιρέσεων, συγκεκριμένα του Naïve Bayes
Multinomial για τις μεθόδους BR και RAkEL.
Τα αποτελέσματα αυτά για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων που χαρακτηρίζεται
από το συνδυασμό λίγων παραδειγμάτων εκπαίδευσης και πολλών κλάσεων
ταξινόμησης από την οντολογία αξιολόγησης ψηφιακών βιβλιοθηκών είναι
ενθαρρυντικά, καθώς έρχονται σε συμφωνία και ορισμένες φορές ξεπερνούν
αποτελέσματα πειραμάτων σε άλλα δεδομένα κειμένων με παρόμοια χαρακτηριστικά
[17].
Οι συνολικοί χρόνοι που περιλαμβάνουν το χρόνο κατασκευής μοντέλου (build time),
καθώς και το χρόνο ταξινόμησης των δεδομένων ελέγχου (test time) συνοψίζονται
στο Σχήμα 15 για κάθε αλγόριθμο και μέθοδο μετασχηματισμού προβλήματος με τη
χρήση stemming.
400

378,539

350

χρόνος (sec)

300
250
214,02
200
140,187

150

121,555
94,807

100
60,667
34,34

50

29,625

25,34

6,365

0,405 0,922

0
BR

LP
NBB

NBM

kNN

RAkEL
SVM

Σχήμα 15: Χρόνοι εκτέλεσης

Παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος Bernoulli Naïve Bayes

απαιτεί σημαντικά

περισσότερο υπολογιστικό χρόνο σε σχέση με τους υπολοίπους. Αντίθετα, ο
Multinomial Naïve Bayes εκτελεί τα πειράματα στο μικρότερο δυνατό χρόνο, ωστόσο
δεν παρουσιάζει καλά αποτελέσματα ταξινόμησης. Συνολικά, η μέθοδος LP
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παρουσιάζει τους μικρότερους χρόνους για τη διαδικασία κατηγοριοποίησης σε όλους
τους αλγορίθμους εκτός του SVM, μειονέκτημα που αντισταθμίζεται από την καλή
απόδοσή του για τη συγκεκριμένη μέθοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες διαφορές
στους χρόνους ενδέχεται να οφείλονται και σε υλοποιήσεις των αλγορίθμων από τα
εργαλεία Weka και Meka.
Για τον αλγόριθμο που εμφανίζει τα καλύτερα αποτελέσματα έγιναν επιπλέον
πειράματα. Συγκεκριμένα, οι δοκιμές περιλάμβαναν την αναπαράσταση των
γνωρισμάτων τόσο με τις συχνότητες εμφάνισης των λέξεων όσο και με το tf-idf
βάρος τους που δείχνει πόσο σημαντική είναι κάθε λέξη μέσα στο έγγραφο. Τα
αποτελέσματα

των

συγκρινόμενα

ως

πειραμάτων
προς

τη

απεικονίζονται

μετρική

Accuracy.

στο
Για

παρακάτω
τα

διάγραμμα

πειράματα

αυτά

χρησιμοποιήθηκαν μόνο δεδομένα που είχαν υποστεί stemming.
0,7
0,65

Accuracy

0,6
0,55

no frequencies

0,5

word frequencies
tf-idf

0,45
0,4

BR

LP

RAkEL

no frequencies

0,581

0,639

0,595

word frequencies

0,512

0,61

0,541

tf-idf

0,543

0,64

0,587

Σχήμα 16: Accuracy με χρήση συχνοτήτων λέξεων για δεδομένα με stemming

Σύμφωνα με το Σχήμα 16 η απόδοση του αλγορίθμου SVM είναι υψηλότερη με την
απλή δυαδική αναπαράσταση των γνωρισμάτων στο διάνυσμα. Η χρήση tf-idf βάρους
συνεπάγεται στην μείωση του Accuracy τόσο για τη μέθοδο BR όσο και για τη
μέθοδο RAkEL σε σχέση με τη δυαδική αναπαράσταση, ενώ με χρήση της μεθόδου
LP φαίνεται να έχει τα ίδια αποτελέσματα. Τα πειράματα με χρήση συχνοτήτων των
λέξεων φαίνεται να έχουν αρκετά χαμηλότερη απόδοση από τους άλλους τρόπους για
όλες τις μεθόδους. Συνολικά, παρατηρείται ότι δεν υπάρχει βελτίωση των
αποτελεσμάτων με τη χρήση αυτών των τεχνικών.
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Τέλος, για τον αλγόριθμο που εμφανίζει τα καλύτερα αποτελέσματα έγιναν
διαγνωστικοί έλεγχοι. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε η καμπύλη απεικόνισης του
συνολικού σφάλματος στα δεδομένα εκπαίδευσης και αξιολόγησης. (Σχήμα 17)
0,6
0,5
0,4
0,3

train
test

0,2

0,1
0
20%

40%
60%
80%
Ποσοστό δεδομένων εκπαίδευσης

100%

Σχήμα 17: Καμπύλη σφάλματος

Παρατηρείται ότι, όπως στους περισσότερους αλγόριθμους επιβλεπόμενης μηχανικής
μάθησης, το συνολικό σφάλμα στα δεδομένα εκπαίδευσης είναι χαμηλότερο από το
συνολικό σφάλμα στα δεδομένα ελέγχου. Το συνολικό σφάλμα εκπαίδευσης δεν
φαίνεται να αυξάνεται απότομα, ωστόσο το συνολικό σφάλμα αξιολόγησης δείχνει
αρκετά μεγάλη μείωση (βελτίωση) όσο προστίθενται παραδείγματα εκπαίδευσης. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό δεδομένων εκπαίδευσης σε σχέση
με

τις

πολλές

κλάσεις

ταξινόμησης.

Συνήθεις

πρακτικές

αντιμετώπισης

περιλαμβάνουν την αύξηση των δεδομένων εκπαίδευσης, τη χρήση επιλογής
ιδιοτήτων, που όμως παρατηρήθηκε ότι μειώνει την απόδοση του αλγορίθμου, καθώς
και χρήση γραμμικών ταξινομητών, όπως είναι ο SVM.
Συνοψίζοντας, με βάση τα πειράματα που εκπονήθηκαν, τα καλύτερα αποτελέσματα
ταξινόμησης για το πρόβλημα επιτυγχάνει ο αλγόριθμος SVM σε συνδυασμό με την
μέθοδο LP , για λέξεις που έχουν υποστεί stemming.

5.6 Συγκριτικά Αποτελέσματα
Στην ενότητα αυτή συγκρίνονται τα καλύτερα αποτελέσματα που προέκυψαν από την
πειραματική διαδικασία που περιγράφηκε χρησιμοποιώντας το εργαλείο Meka, με τα
72

αποτελέσματα

που

εμφανίζει

η

αυτόματη

επισημείωση

των

κειμένων

χρησιμοποιώντας το εργαλείο Gontogle που παρέχει την επιλογή αυτόματης
επισημείωσης [62]. Όπως είναι λογικό, τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο
σύνολο δεδομένων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Gontogle το προς ταξινόμηση κείμενο υπόκειται σε
λεξικολογική ανάλυση από το Lucene8, ώστε να παραχθούν τα γνωρίσματα τα οποία
έπειτα υπόκεινται στην ίδια προεπεξεργασία με το Meka. Μια διαφορά είναι ότι τα
γνωρίσματα περνάνε από stemming με χρήση του Porters stemmer αντί του Lovins
stemmer του Meka. Το διάνυσμα στο Gontogle δημιουργείται δίνοντας για βάρος σε
κάθε όρο τη συχνότητα εμφάνισης της λέξης στο κείμενο.
Επίσης, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση κάθε νέου τμήματος
κειμένου βασίζεται στον αλγόριθμο k-NN και στο βαθμό ομοιότητας μεταξύ των
κειμένων. Αναλυτικότερα, υπολογίζεται μία παραλλαγή της Ομοιότητας Συνημιτόνου
(cosine similarity) για όλα τα κείμενα του σώματος εκπαίδευσης και από αυτά
επιλέγονται τα δέκα κοντινότερα. Στη συνέχεια, κάθε ένα από αυτά χαρακτηρίζεται
με μια βαθμολογία για κάθε κλάση ξεχωριστά και στο χρήστη εμφανίζεται μια
ταξινομημένη λίστα με τις κλάσεις και τις βαθμολογίες τους για να επιλέξει αυτό που
ταιριάζει στο συγκεκριμένο παράδειγμα.
Συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο Gontogle προσεγγίζει αρκετά τον
τρόπο διεξαγωγής των πειραμάτων του Meka. Αρχικά, όλα τα κείμενα
επισημειώθηκαν ως προς τις ίδιες 54 κλάσεις που επιλέχθηκαν. Από τα κείμενα αυτά
το 60% που συνιστούσε το σύνολο εκπαίδευσης επισημειώθηκε απ’ ευθείας στο
Gontogle. Επόμενο βήμα αποτέλεσαν οι δοκιμές στα δεδομένα ανάπτυξης (20%), με
στόχο την επιλογή ενός διαστήματος τιμών κατωφλίου πάνω από τις οποίες μία
προτεινόμενη κλάση επιλέγεται τελικά για το χαρακτηρισμό του κειμένου. Από αυτή
τη διαδικασία, τα καλύτερα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν για το διάστημα τιμών
από 0.16 έως 0.20 των βαθμολογιών.
Συνολικά τα δεδομένα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, το 80% δηλαδή των τεκμηρίων,
περιλαμβάνουν 2110 επισημειωμένα τμήματα. Το εναπομένων μέρος των δεδομένων
χρησιμοποιήθηκε ως δεδομένα ελέγχου (test set), τα οποία αποτελούνται από 562
8

http://lucene.apache.org/core/
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τμήματα κειμένου (20%), για τον καθορισμό μιας συγκεκριμένης τιμής στο διάστημα
που επιλέχθηκε. Η τιμή 0.18 ήταν αυτή για την οποία παρατηρήθηκαν τα καλύτερα
αποτελέσματα απόδοσης του εργαλείου.
Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα καλύτερα αποτελέσματα για κάθε ένα από
τους τρόπους επισημείωσης και ταξινόμησης του συνόλου δεδομένων. Τα
αποτελέσματα του Gontogle εμφανίζονται για την επιλεγμένη τιμή κατωφλίου 0,18,
ενώ οι τιμές των μετρικών του Meka παρουσιάζονται για τα πειράματα που έγιναν
έπειτα από stemming στα γνωρίσματα, με την μέθοδο δυναμοσυνόλου ετικετών
(Label Powersets - LP) και σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο SVM (Support Vector
Machines).
Gontogle

Meka

Hamming Loss

0,0182

0,015

Accuracy

0,4926

0,639

One - Error

0.29

0,278

F1 macro Instance

0,537

0.669

Πίνακας 12: Συγκριτικά αποτελέσματα για τα δεδομένα με χρήση Gontogle και Meka

Τα παραπάνω αποτελέσματα του πίνακα απεικονίζονται με τη μορφή διαγράμματος,
ώστε να γίνουν ευκολότερα οι συγκρίσεις των μετρικών που παρουσιάζονται (Σχήμα
18).

0,7
0,6
0,5
0,4
Gontogle

0,3

Meka

0,2
0,1
0
Hamming Loss

Accuracy

One - Error

F1 macro

Multi-label Metric
Σχήμα 18: Συγκριτικά αποτελέσματα για τα δεδομένα με χρήση Gontogle και Meka
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Παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα των μετρικών για τα πειράματα του Weka είναι
καλύτερα από αυτά που προκύπτουν από το Gontogle. Οι μετρικές που απεικονίζουν
σφάλματα έχουν αρκετά μικρές διαφορές, ενώ η απόδοση φαίνεται να αυξάνεται
αρκετά. Ωστόσο, το κάθε εργαλείο χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους και
αλγόριθμους στην ταξινόμηση των κειμένων οι οποίοι επηρεάζουν την απόδοση της
κατηγοριοποίησης. Συνολικά, το εργαλείο Gontogle παρουσιάζει καλά αποτελέσματα
με την προϋπόθεση ότι έχει επιλεχθεί το κατάλληλο κατώφλι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
6.1 Συμπεράσματα
Κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η αξιολόγηση εργαλείων αυτόματης
σημασιολογικής επισημείωσης για κείμενα που αφορούν αξιολόγηση ψηφιακών
βιβλιοθηκών. Κατά τη μελέτη και αναζήτηση έτοιμων εργαλείων που να
ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες παρατηρήθηκε ότι ενώ αρχικά φαινόταν να
υπάρχει πληθώρα εργαλείων, στη πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν πολλά τεχνικά
προβλήματα, καθώς έχουν αναπτυχθεί πριν αρκετά χρόνια και έχει σταματήσει η
εξέλιξη και υποστήριξή τους. Για αυτούς τους λόγους δεν μπόρεσαν να
χρησιμοποιηθούν επιτυχώς για την έρευνα.
Ωστόσο, βρέθηκε ένα εργαλείο που παρείχε όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την
εκπόνηση των πειραμάτων αυτόματης επισημείωσης, το Gontogle. Τα συμπεράσματα
που προκύπτουν από την ανάλυση και τη χρήση του εργαλείου αυτού είναι ότι
αποδίδει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό όσον αφορά την αυτόματη επισημείωση
τμημάτων επιστημονικών κειμένων. Ακόμη, το γραφικό του περιβάλλον είναι πολύ
εύκολο στη χρήση και καλαίσθητο. Τέλος, ένα από τα πλεονεκτήματα τού είναι ότι η
διαδικασία επισημείωσης, τόσο χειροκίνητα όσο και με αυτοματοποιημένο τρόπο,
γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ακόμη και για σχετικά μεγάλο αριθμό όγκο
κειμένων.
Καθώς η έρευνα απαιτούσε τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του εργαλείου με αυτά
παρόμοιων τεχνικών, το πρόβλημα ανάχθηκε σε ταξινόμηση πολλών κλάσεων. Για
αυτό το λόγο, έγιναν πειράματα για σύγκριση της απόδοσης των διαφόρων τεχνικών
και αλγορίθμων που παρείχε το εργαλείο Meka, για τα επισημειωμένα τμήματα που
εξάχθηκαν από το Gontogle. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων συμπεραίνεται ότι
προσεγγίζουν, ή υπερτερούν σε περιπτώσεις, αυτά άλλων μελετών. Συγκεκριμένα, σε
αντίστοιχη έρευνα από το πανεπιστήμιο Waikato [17] οι τιμές της ορθότητας
(Accuracy) για δεδομένα κειμένου κυμαίνονται από 0,171 έως 0,745, με την
προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος SVM με τη μέθοδο LP. Η ελάχιστη
και η μέγιστη τιμή αφορούν τις αποδόσεις για τα δύο σύνολα δεδομένων ("LangLog"
και "Medical" αντίστοιχα) που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ομοιότητα με το σύνολο
της παρούσας έρευνας, ως προς τον αριθμό κλάσεων και στιγμιοτύπων, καθώς και
την πυκνότητά τους (LDENS). Παρατηρείται ότι για το σύνολο δεδομένων της Dileo
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χρησιμοποιώντας το εργαλείο Meka (για τον αλγόριθμο SVM με τη μέθοδο LP) η
μετρική Accuracy ισούται με 0,639, τιμή που είναι αρκετά κοντινή με την υψηλότερη
ενώ υπερβαίνει κατά πολύ την χαμηλότερη. Αντίστοιχα αποτελέσματα προκύπτουν
για την ορθότητα (0,493) έπειτα από χρήση του Gontogle.
Άλλο ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία είναι ότι ενώ ο
αλγόριθμος και η μέθοδος που θα επιλεχθούν παίζουν κυρίαρχο ρόλο, υπάρχουν και
άλλες παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση
κάποιου ταξινομητή. Τέτοιες παράμετροι μπορεί να είναι ο τρόπος αναπαράστασης
των γνωρισμάτων, η χρήση ή όχι stemming στα δεδομένα, καθώς και η επιλογή
συγκεκριμένων γνωρισμάτων με διάφορες μεθόδους και τεχνικές.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη σύγκριση των παραπάνω εργαλείων είναι
ότι παρότι η απόδοση του αλγόριθμου SVM - με χρήση του από το Meka - για την
αυτόματη κατηγοριοποίηση επιτυγχάνει αρκετά καλύτερα αποτελέσματα από ότι ο
τρόπος λειτουργίας του εργαλείου Gontogle για την ίδια διαδικασία, το Meka δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα καθώς δεν παρέχει τη δυνατότητα επισημείωσης
των κειμένων. Κατά συνέπεια, αξιολογώντας συνολικά και τους δυο τρόπους
θεωρώντας τους ως εργαλεία σημασιολογικής επισημείωσης, ο τρόπος λειτουργίας
του Gontogle συμβαδίζει περισσότερο με τις ανάγκες του προβλήματος, καθώς οι
απώλειές του στην απόδοση δεν είναι τόσο σημαντικές ώστε να υπερκαλύπτουν τα
υπόλοιπα πλεονεκτήματά του.

6.2 Μελλοντική έρευνα
Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται κάποια θέματα που θα μπορούσαν να
αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας και μελλοντικής μελέτης ώστε να επεκταθεί η
παρούσα διπλωματική εργασία.
Όσον αφορά την αρχική επιλογή των τεκμηρίων, θα μπορούσαν να ανακτηθούν
περισσότερα έγγραφα και από άλλες πηγές όπως επιστημονικά περιοδικά σχετικά με
τη μελέτη ψηφιακών βιβλιοθηκών, πχ International Journal on Digital Libraries,
ACM Transactions on Information Systems (ACM TOIS) και Journal of the
American Society of Information Science and Technology (JASIST). Τα νέα έγγραφα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιπλέον δεδομένα εκπαίδευσης ώστε να αυξηθεί η
συνολική απόδοση της αρχικής ταξινόμησης (σχετικών / μη σχετικών με αξιολόγηση
εγγράφων) και να ελαχιστοποιηθεί η ανθρώπινη συμμετοχή.
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Συγκεκριμένα, για τα εργαλεία που μελετήθηκαν μπορούν να γίνουν κάποιες
επεκτάσεις για την ευρύτερη χρήση τους. Αρχικά, στο Gontogle θα μπορούσε να
προστεθεί η δυνατότητα επιλογής του αλγορίθμου SVM σε συνδυασμό με τη μέθοδο
LP για την αυτόματη ταξινόμηση, γεγονός που ίσως αύξανε την ταχύτητα απόκρισης,
θα είχε όμως ως αποτέλεσμα πιο ακριβής ταξινόμηση. Επίσης, μελλοντικά υπάρχει η
δυνατότητα να ερευνηθεί η απόδοση των αλγορίθμων του Meka με χρήση
διαφορετικού stemmer (πχ Porter), καθώς και η επέκταση της έρευνας με χρήση νέων
αλγορίθμων αξιολόγησης (πχ Logistic Regression, Maximum Entropy).
Η σημασιολογική επισημείωση των κειμένων που αφορούν την αξιολόγηση θα
μπορούσε να επεκταθεί και στα επιπλέον έγγραφα των επιστημονικών περιοδικών
που προαναφέρθηκαν με χρήση της προτεινόμενης μεθόδου. Τα αποτελέσματα που
θα προκύψουν μπορούν να συμβάλουν σε περαιτέρω αξιολόγηση της διαδικασίας
αυτόματης ταξινόμησης.
Επίσης, μελλοντικά οι μέθοδοι ταξινόμησης που μελετήθηκαν είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν για την αυτόματη επισημείωση των τεκμηρίων σε επίπεδο πλήρους
κειμένου, σε αντίθεση με το επίπεδο πρότασης που προϋποθέτει την ύπαρξη
ανθρώπινου παράγοντα για την επιλογή των προτάσεων. Η διαδικασία αυτή δύναται
να βοηθήσει στο χαρακτηρισμό κειμένων με κλάσεις οποιασδήποτε οντολογίας πιο
αφαιρετικά, χωρίς την πληροφορία του ακριβούς αριθμού στιγμιότυπων για κάθε
κλάση μέσα στο κείμενο.
Επόμενο βήμα της παρούσας έρευνας θα μπορούσε να είναι η αναγνώριση χρήσιμων
μοτίβων (patterns) για τη διαδικασία αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας το σύνολο
κλάσεων που έχουν ανατεθεί στα κείμενα. Τα μοτίβα αυτά προτείνουν μονοπάτια
δραστηριοτήτων αξιολόγησης για συγκεκριμένες ρυθμίσεις ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται ομαδοποίηση (clustering) του σώματος των
επισημειώσεων με διάφορες τεχνικές και αλγορίθμους, διαδικασία που αποσκοπεί
στην οργάνωση κοινών πρακτικών αξιολόγησης.
Συνοψίζοντας, κρίνεται ότι για προβλήματα αυτής της μορφής πολύ χρήσιμη θα ήταν
η δημιουργία ενός εργαλείου που θα συνδύαζε τόσο την χειροκίνητη σημασιολογική
επισημείωση με τον τρόπο που παρουσιάζεται στο Gontogle, όσο και την δυνατότητα
επιλογής όλων των συνδυασμένων τεχνικών ταξινόμησης πολλών κλάσεων που
δίνεται από το Meka. Η μεγάλη σημασία ενός τέτοιου εργαλείου γίνεται πιο εμφανής
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λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε σύνολο δεδομένων μπορεί να επιτύχει τα καλύτερα
αποτελέσματα απόδοσης για το συνδυασμό διαφορετικών τεχνικών. Με άλλα λόγια,
η απόδοση των εκάστοτε αλγορίθμων και μεθόδων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον
τύπο των δεδομένων, τον αριθμό τους καθώς και τον αριθμό των κλάσεων.
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