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Περίληψη
Στις μέρες μας, το διαδίκτυο αποτελεί πρωταρχική πηγή έρευνας και γνώσης. Ψηφιακές βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων περιέχουν εκατομμύρια έγγραφα, που
πληθαίνουν μέρα με τη μέρα και ακόμα λεπτό με λεπτό. Το φαινόμενο αυτό, αφορά
πολλούς ειδικούς επειδή αρκετοί άνθρωποι αφιερώνουν μεγάλο ποσοστό από το
χρόνο τους για να ανακτήσουν χρήσιμες πληροφορίες από υπερμεγέθεις συλλογές
κειμένων. Χωρίς αμφιβολία, η αυτοματοποιημένη κατηγοριοποίηση ή ταξινόμηση
κειμένων και κατ’επέκταση γνώμης, χαρακτηρίζεται ως μία ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή. Η αυτοματοποιημένη κατηγοριοποίηση (ή ταξινόμηση) κειμένων σε προκαθορισμένες κατηγορίες γνώρισε εντυπωσιακό ενδιαφέρον τα τελευταία δέκα χρόνια, λόγω κυρίως της αυξημένης διαθεσιμότητας των δεδομένων σε ψηφιακή μορφή
και της επακόλουθης ανάγκης να αποθηκευτούν ακολουθώντας συγκεκριμένη οργάνωση και δομή. Στην ερευνητική κοινότητα, η κυρίαρχη προσέγγιση αυτού του
προβλήματος βασίζεται σε τεχνικές μηχανικής μάθησης: μια γενική επαγωγική διαδικασία δημιουργεί αυτόματα έναν ταξινομητή, μαθαίνοντας, από μια σειρά προταξινομημένων εγγράφων, τα χαρακτηριστικά των κατηγοριών. Τα πλεονεκτήματα
αυτής της προσέγγισης σε σχέση με την χειροκίνητη ταξινόμηση από ανθρώπους είναι ότι προσφέρει καλύτερη αποτελεσματικότητα, σημαντική εξοικονόμηση πόρων
και δυναμικού, αλλά και φορητότητα σε ποικίλλους τομείς. Η παρούσα εργασία συζητά τις βασικές προσεγγίσεις στην κατηγοριοποίηση κειμένων που εμπίπτουν στο
πρότυπο μηχανικής μάθησης και χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσιά της. Θα συζητήσουμε λεπτομερώς και θα αναλυθούν όλες οι προσεγγίσεις που έλαβαν χώρα ώστε
να επιτευχθεί η κατηγοριοποίηση των παραπόνων καθώς και απλών επιθυμιών των
πελάτων της τράπεζας που έχουν συλλεχθεί.

Abstract
Nowadays, the Internet is the primary source for searching and gaining knowledge.
Digital libraries and databases contain millions of documents, a number that increases
day by day. This phenomenon concerns a lot of experts, because a big percentage
of people dedicate their time trying to retrieve useful information through vast text
collections. Without doubt, automatic classification and categorization of opinion,
no matter the subject, is far from being described as an easy task. However, many
classification algorithms as well as a lot of programs have been created which can
achieve this goal. The field of automatic opinion extraction has gained the researchers’
interest through the last decade and has been developed rapidly in the terms of the
general development of the wider field of Artificial Intelligence. The aforementioned
field of opinion extraction has been significant not only for the businesses, as they
need to get knowledge of how their customers feel about their services or products in
order to take advantage in the competition between other companies. The automated
categorization (or classification) of texts into predefined categories has witnessed a
booming interest in the last ten years, due to the increased availability of documents
in digital form and the ensuing need to organize them. This survey discusses the main
approaches to text categorization that fall within the machine learning paradigm
and were used as well. We will discuss in detail issues and we will analyze all the
approaches that took place in order to classify the complaints as well as simple
desires, of the customers of the bank, that had been collected.
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
Στο πρώτο κεφάλαιο που απαρτίζει την παρούσα εργασία θα αναφερθούμε σε εισαγωγικές έννοιες που αφορούν τις τεχνικές εξόρυξης κειμένου καθώς και σε συναφείς τάσεις της εποχής που χαρακτηρίζονται από την αλματώδη ανάπτυξη της
τεχνολογίας. ιο συγκεκριμένα, εξηγούνται οι τύποι μεθόδων που υφίστανται και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, σχολιάζεται πως εκτιμάται η απόδοση
κάθε μεθόδου και πώς προσεγγίζονται λαμβάνοντας υπόψιν πάντα τη φύση της εκάστοτε μεθόδου. διαίτερη αναφορά γίνεται στην κατηγοριοποίηση κειμένου, που
μας αφορά άμεσα για το ζητούμενο πρόβλημα, και πιο συγκεκριμένα δίνεται ιδιαίτερη βάση στο πώς ορίζεται και προσεγγίζεται για την επίλυση προβλημάτων εξόρυξης κειμένου. Ακολούθως, στα επόμενα κεφάλαια θα πραγματοποιηθεί αναλυτική περιγραφή των μεθόδων που υιοθετήθηκαν στα πλαίσια της εργασίας καθώς
και παρουσίαση και σύγκριση των αποτελεσμάτων τους. Στο τελευταίο κεφάλαιο,
πραγματοποιείται η ανακεφαλαίωση των ευρημάτων μας και παρουσιάζονται τα
αντίστοιχα συμπεράσματα.
ατά την τελευταία δεκαετία, σημειώθηκε σημαντική αύξηση της διαθεσιμότητας
των γραπτών πληροφοριών, τύπου κειμένου, κυρίως λόγω της υπερμεγεθής δημοτικότητας του αγκόσμιου στού. Αυτός ο τεράστιος όγκος πληροφοριών έχει καθιερώσει την ανάγκη για ανάπτυξη αποτελεσματικών προσεγγίσεων εξόρυξης κειμένου. Η εξόρυξη γνώμης, γνωστή και ως ανάλυση συναισθημάτων αναφέρεται
στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, την ανάλυση κειμένου, την ποσοτικοποίηση
και μελέτη των συναισθηματικών καταστάσεων και των υποκειμενικών πληροφοριών. Η ανάλυση ευαισθησίας εφαρμόζεται ευρέως στο υλικό που προσφέρεται από
τον πελάτη, όπως είναι οι κριτικές και οι απαντήσεις σε έρευνες, τα online και τα
κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και τα προσωπικά δεδομένα γενικώς για εφαρμογές
που κυμαίνονται από το μάρκετινγκ έως την εξυπηρέτηση πελατών στην κλινική
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ιατρική. Σε γενικές γραμμές, η ανάλυση συναισθημάτων έχει ως στόχο να καθορίσει
τη στάση ενός ομιλητή, συγγραφέα ή άλλου υποκειμένου σε σχέση με κάποιο θέμα
ή τη συναισθηματική αντίδραση ή αλληλεπίδρασή του σε ένα έγγραφο. Η στάση
του υποκειμένου μπορεί να είναι κρίση ή αξιολόγηση, συναισθηματική κατάσταση
(δηλαδή συναισθηματική κατάσταση του συγγραφέα ή ομιλητή) ή η επιδιωκόμενη
συναισθηματική επικοινωνία (δηλαδή το συναισθηματικό αποτέλεσμα που επιδιώκει ο συντάκτης ή συνομιλητής).

1. Σκοπός της Εργασίας
Η υπερχείλιση πληροφοριών στο διαδίκτυο αποτελεί τιμαλφή και ταυτόχρονα πρόκληση για τους ερευνητές για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίησή τους. Φυσικά, η αυτόματη κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση άποψης πάνω σε ένα οποιοδήποτε θέμα μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. αρ’ όλα αυτά έχουν αναπτυχθεί διάφοροι αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης αλλά και έτοιμα λογισμικά που είναι
σε θέση να επιτύχουν τον παραπάνω στόχο. Το πεδίο της αυτόματης εξόρυξης συναισθήματος έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών την τελευταία δεκαετία
και αποτελεί ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο στα πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης του πεδίου της Τεχνητής οημοσύνης. Το πρόβλημα του χαρακτηρισμού της
άποψης που μεταφέρει μια φράση ή ένα κείμενο, έχει μεγάλο ερευνητικό και πρακτικό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον το οποίο γίνεται ακόμη πιο έντονο με την έλευση
των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτές συχνά οι χρήστες εκφράζουν την
άποψή τους για ορισμένα προϊόντα, το περιεχόμενο άλλων χρηστών και άλλο συναφές περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας σύντομες φράσεις με έντονο όμως σημασιολογικό περιεχόμενο. Στην παρούσα εργασία δε θα αναλωθούμε στη σημασιολογία
και την ανάλυση των λεγόμενων των χρηστών κοινωνικών δικτύων, αλλά θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση των παραπόνων των πελατών της τράπεζας που έχουμε
επιλέξει. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην ανάλυση του συναισθήματος που
μεταφέρουν τα λεγόμενα των πελατών. ιο συγκεκριμένα μας απασχολεί η σημαντικότητα που μεταφέρει το εκάστοτε παράπονο και η ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης
από την τράπεζα ή επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος. Τα παράπονα για αυτό το
λόγο έχουν καταχωρηθεί σε τρεις τύπους. Για αυτό η προσπάθεια μας κορυφώνεται
στην ανάγκη κατάταξης του εκάστοτε παραπόνου στον τύπο που φαινομενικά ανήκει. ι μέθοδοι που υλοποιούνται στοχεύουν σε ένα προβλεπτικό μοντέλο ικανό
να αντικαταστήσει επιτυχώς τον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι όμως τόσο εύκολο
να αντικατασταθεί ορθά ο ανθρώπινος παράγοντας; οιες προυποθέσεις πρέπει να
ληφθούν υπόψιν; Είναι οι συνθήκες ιδανικές για να συμβεί αυτο; Τα ερωτήματα
αυτά και άλλα που δημιουργούνται στη συνέχεια καλούμαστε να απαντήσουμε στα
πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας πέρα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που
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θα δοθούν στη συγκεκριμένη τράπεζα. Το πρόβλημα της εξόρυξης γνώμης συχνά
ανάγεται σε ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης κάθε φράσης ή μέρους αυτής σε προκαθορισμένες κατηγορίες. ι αλγόριθμοι που έχουν αναπτυχθεί ως τώρα χρησιμοποιούν πρότερη γνώση (κείμενα ή φράσεις που γνωρίζουμε την κατηγορία τους) για
την εκπαίδευση του ταξινομητή, και μέτρα ομοιότητας μεταξύ φράσεων ώστε να
κατατάξουν τις νέες φράσεις στην καταλληλότερη κατηγορία. Στόχος της εργασίας
είναι να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία από την πρώτη φάση της συλλογής των παραπόνων μέχρι την τελική συγκεντρωτική τους αποτύπωση με απώτερο στόχο να
διευκολύνει την παρακολούθηση μίας κοινής γνώμης πελατών, όπως αυτή διατυπώνεται με βαθμολογίες, ποιοτικούς χαρακτηρισμούς κλειστού τύπου (καλό, πολύ
καλό, μέτριο κλπ.) ή και ελεύθερο κείμενο. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος
επιλέχθηκαν 6 συγκεκριμένοι αλγόριθμοι που θεωρήθηκε βάση προηγούμενων δημοσιεύσεων ότι θα απέδιδαν τα μέγιστα στην περίπτωσή μας. ιο συγκεκριμένα
υλοποιήθηκαν 4 αλγόριθμοι παραγωγής παραστάσεων κειμένων με μη επιβλεπόμενο τρόπο : 1) Bag-of-Words with Tf-Idf Weighting, 2) Naive Bayes με SVM, 3)
Centroid αραστάσεων έξεων και 4) Paragraph Vector. Αντιστοίχως υλοποιήθηκαν και 2 αλγόριθμοι παραγωγής κειμένων με επιβλεπόμενο τρόπο: 1) Convolution
Neural Network, 2) GRU with Attention. Στα επόμενα κεφάλαια θα περιγραφούν
αναλυτικά οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και θα σχολιαστούν και
θα συγκριθούν τα αποτελέσματά τους.

2.

ρισμός της ατηγοριοποίησης ειμένου

Η κατηγοριοποίηση κειµένου είναι µια διαδικασία κατά την οποία ανατίθενται προκαθορισµένες κατηγορίες σε ένα σύνολο κειμένων. ιο αναλυτικά, η είσοδος σε
ένα σύστημα κατηγοριοποίησης κειμένου είναι συνήθως ένα σύνολο από κείμενα
d1 , d2 , . . . , dN μαζί με τις κλάσεις στις οποίες ανήκουν τα κείμενα αυτά y1 , y2 , . . . , yN .
Δηλαδή το κέιμενο d1 ανήκει τηνκ κλάση y1 , όπου y1 μπορεί να έχει είναι “θετική”
ή “αρνητική” όταν τα κείμενα είναι κριτικές ή μπορεί να είναι “αθλητικά”, “πολιτική”, κτλ. όταν τα κείμενα είναι ειδησιογραφικά άρθρα. Σκοπός είναι να χρησιμοποιήσουμε τα παραπάνω δεδομένα ώστε να εκπαιδεύσουμε ένα μοντέλο το οποίο
να μπορεί να προβλέψει με υψηλή ακρίβεια σε ποιά κλάση ανήκει κάθε κείμενο.
Το μοντέλο αυτό πρέπει να έχει υψηλή απόδοση όχι μόνο στα κείμενα που χρησιμοποιούμε για την εκπαίδευση αλλά σε κάθε κείμενο. ιο συγκεκριμένα, έστω
f : D → Y μια άγνωστη συνάρτηση που περιγράφει τον τρόπο ταξινόμησης των
κειμένων, όπου D το σύνολο κειμένων και Y το σύνολο των κλάσεων. Στόχος είναι
να προσεγγίσουμε την άγνωστη συνάρτηση f μέσω μιας συνάρτησης f¯ : D → Y
που ονομάζεται ταξινομητής έτσι ώστε f και f¯ να συμπίπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Από τώρα και στο εξής θα υποθέσουμε ότι:
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!

ι κατηγορίες απποτελούν μόνο συμβολικές ετικέτες και δεν υπάρχει επιπλέον γνώση (διαδικαστικού ή δηλωτικού χαρακτήρα) για το νόημά τους.

! Δεν υπάρχει εξωγενής γνώση (δηλαδή δεδομένα που παρέχονται για σκοπούς
ταξινόμησης από εξωτερική πηγή). Επομένως, η ταξινόμηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με βάση την ενδογενή γνώση (δηλαδή τη γνώση που εξάγεται από τα κείμενα). Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι μεταδεδομένα όπως η
ημερομηνία δημοσίευσης, η πηγή δημοσίευσης κτλ. δεν θεωρούνται ότι είναι
διαθέσιμα.
ι μέθοδοι κατηγοριοποίησης κειμένου που θα εφαρμοστούν είναι επομένως εντελώς γενικές και δεν εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα πόρων που ενδέχεται είτε
να μην είναι διαθέσιμοι ή να είναι δαπανηροί για να αποκτηθούν. Χρησιμοποιώντας μόνο ενδογενή γνώση σημαίνει ότι η κατηγοριοποίηση των κειμένων βασίζεται
αποκλειστικά στη σημασιολογία του κειμένου και δεδομένου ότι η σημασιολογία
ενός κειμένου είναι μια υποκειμενική έννοια, προκύπτει ότι η καταχώρηση ενός κειμένου σε μια κατηγορία δεν είναι μια απλή διαδικασία, αλλά είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Αυτό αποδεικνύεται από το φαινόμενο της ασυνέπειας μεταξύ των ειδικών
το οποίο θα συζητηθεί και παρακάτω: όταν δύο ειδικοί ταξινομούν ένα έγγραφο d
σε κάποια κατηγορία, δεν είναι απαραίτητο ότι και οι δυο θα το ταξινομήσουν στη
ίδια κατηγορία. Στην πραγματικότητα, μπορεί να διαφωνήσουν και αυτό συμβαίνει
με σχετικά υψηλή συχνότητα. Για παράδειγμα, ένα άρθρο ειδήσεων σχετικά με τον
Obama που παρακολουθεί την κηδεία του Dizzy Gillespie θα μπορούσε να ταξινομηθεί στην κατηγορία “πολιτική”, ή στην κατηγορία “μουσική”, ή ακόμα και στα
δύο, ανάλογα με την υποκειμενική κρίση του ατόμου.

3.

έθοδοι και Χαρακτηριστικά

ι υφιστάμενες προσεγγίσεις για την ταξινόμηση κειμένου και ανάλυση συναισθημάτων μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: α) τεχνικές βασισμένες στη γνώση, β) στατιστικές μεθόδους και γ) υβριδικές προσεγγίσεις. ι τεχνικές
που βασίζονται στη γνώση ταξινομούν το κείμενο ανάλογα με τις 3 κατηγορίες επίδρασης. ρισμένες τέτοιες τεχνικές όχι μόνο απαριθμούν προφανείς λέξεις που επηρεάζουν γενικώς, αλλά και αναθέτουν σε αυθαίρετες λέξεις μια πιθανή ”συνάφεια”
με συγκεκριμένο συναισθηματικό αντίκτυπο. ι στατιστικές μέθοδοι αξιοποιούν
τα στοιχεία που τους προσφέρονται μέσα από τη μηχανική μάθηση όπως η λανθάνουσα σημασιολογική ανάλυση (LSI), τα Support Vector Machines (SVM), και η
bag-of-words μέθοδος. ι πιο εξελιγμένες μέθοδοι προσπαθούν να ανιχνεύσουν τον
κάτοχο ενός συναισθήματος (δηλ. το άτομο που βρίσκεται σε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση) και τον στόχο (δηλ. την οντότητα προς την οποία γίνεται αισθητή
15

η επίπτωση). Για να εξηγήσω την αποψή μου και να αποκτήσω το χαρακτηριστικό
γνώρισμα το οποίο ο ομιλητής έχει υιοθετήσει, χρησιμοποιούνται οι γραμματικές
σχέσεις λέξεων. ιο συγκεκριμένα γραμματικές σχέσεις εξάρτησης επιτυγχάνονται
με βαθιά ανάλυση του κειμένου. Έτσι, οι υβριδικές προσεγγίσεις αξιοποιούν τόσο
τη μηχανική μάθηση όσο και στοιχεία από την εκπροσώπηση της γνώσης, όπως
οι οντότητες και τα σημασιολογικά δίκτυα, προκειμένου να ανιχνεύσουν σημασιολογικές εκφράσεις με επιδέξιο τρόπο. (π.χ. μέσω της ανάλυσης εννοιών που δεν
μεταφέρουν ρητά σχετικές πληροφορίες, αλλά συνδέονται με άλλες έννοιες που το
κάνουν.)
Τα εργαλεία λογισμικού open source αναπτύσσουν τεχνικές μηχανικής μάθησης,
στατιστικές μεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για να αυτοματοποιήσουν την ανάλυση συναισθημάτων σε μεγάλες συλλογές κειμένων, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, ειδήσεων στο διαδίκτυο, ομάδων συζήτησης στο
διαδίκτυο, online ανασκοπήσεων και κοινωνικών μέσων. Τα συστήματα που βασίζονται στη γνώση, από την άλλη πλευρά, κάνουν χρήση των διαθέσιμων στο κοινό
πόρων, για να εξαγάγουν τις σημασιολογικές και συναισθηματικές πληροφορίες που
σχετίζονται με τις έννοιες της φυσικής γλώσσας. Η ανάλυση συναισθημάτων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ακόμα και σε οπτικό περιεχόμενο. Η συντριπτική
πλειοψηφία των προσεγγίσεων ταξινόμησης συναισθημάτων βασίζονται στο μοντέλο bag-of-words, το οποίο αγνοεί το πλαίσιο που έχει συνταχθεί το κείμενο, τη
γραμματική και ακόμη και τη σειρά λέξεων. ι προσεγγίσεις που αναλύουν το συναίσθημα με βάση τον τρόπο με τον οποίο οι λέξεις συνθέτουν την έννοια μακρύτερων φράσεων έχουν δείξει καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά παρουσιάζουν πρόσθετη
γενικοποίηση της ανάλυσης. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι απαιτείται το στοιχείο της
ανθρώπινης προσέγγισης στην ανάλυση του συναισθήματος, καθώς τα αυτοματοποιημένα συστήματα δεν είναι σε θέση να αναλύσουν τις ιστορικές τάσεις του επιμέρους σχολιαστή ή της εκάστοτε πλατφόρμας και συχνά ταξινομούν εσφαλμένα
το εκφρασμένο συναίσθημα. Η αυτοματοποίηση επηρεάζει περίπου το 23% των
σχολίων που ταξινομούνται σωστά από τον άνθρωπο. Ωστόσο, οι άνθρωποι συχνά
διαφωνούν και υποστηρίζεται ότι η ανθρώπινη συμφωνία παρέχει ένα ανώτατο όριο
που αυτοί οι ταξινομητές συναισθημάτων μπορούν τελικά να φθάσουν. ερικές φορές, η δομή των συναισθημάτων είναι αρκετά περίπλοκη. Επίσης, το πρόβλημα της
ανάλυσης των συναισθημάτων δεν είναι μονότονο σε σχέση με την επέκταση της
φράσης και την αντικατάσταση λέξης. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος
έχουν εφαρμοστεί διάφορες προσεγγίσεις βασισμένες σε κανόνες και λογικές για
την ανάλυση του συναισθήματος.
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4. Εκτίμηση
Η ακρίβεια ενός συστήματος κατηγοριοποίησης κειμένου και ανάλυσης συναισθημάτων αφορά, καταρχήν, το βαθμό που συμφωνεί με τις ανθρώπινες κρίσεις. Αυτό
συνήθως μετριέται με παραλλαγές μέτρων που βασίζονται στην ακρίβεια και την
ανάκληση ως προς δυο (αρνητικά και θετικά κείμενα) ή και περισσότερες κατηγορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με παλιότερη έρευνα, οι ανθρώπινοι κριτές συμφωνούν
συνήθως περίπου στο 80%. Έτσι, ένα πρόγραμμα που επιτυγχάνει 70% ακρίβεια
στην ταξινόμηση των συναισθημάτων δηλαδή όσο σχεδόν και οι άνθρωποι, θεωρείται αξιόλογη ακρίβεια, παρόλο που η ακρίβεια αυτή μπορεί να μην ακούγεται
εντυπωσιακή. Εάν ένα πρόγραμμα ήταν 100% ”σωστό”, οι άνθρωποι θα εξακολουθούσαν να διαφωνούν με αυτό κατα περίπου 20%, αφού έχει αποδειχθεί ότι διαφωνούν σε τέτοιο ποσοστό για οποιαδήποτε απάντηση. Από την άλλη πλευρά, τα
συστήματα υπολογιστών κάνουν πολύ διαφορετικά λάθη σε σχέση τους ανθρώπινους αξιολογητές και επομένως τα στοιχεία δεν είναι εξ ολοκλήρου συγκρίσιμα. Για
παράδειγμα, ένα σύστημα υπολογιστών θα έχει προβλήματα με αρνητικά σχόλια,
υπερβολές, αστεία ή σαρκασμό, τα οποία συνήθως είναι εύκολο να χειριστούν από
έναν ανθρώπινο αναγνώστη, άρα μερικά λάθη που κάνει ένα υπολογιστικό σύστημα
θα φαίνονται υπερβολικά αφελή για έναν άνθρωπο. Σε γενικές γραμμές, η χρησιμότητα για πρακτικά καθήκοντα ανάλυσης συναισθήματων όπως ορίζεται στην
ακαδημαϊκή έρευνα έχει αμφισβητηθεί, κυρίως επειδή το απλό μονοδιάστατο μοντέλο του συναισθήματος από τις αρνητικές σε θετικές επιδράσεις παρέχει ελάχιστα
αποδεκτές πληροφορίες για έναν πελάτη. ροκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα
στις ανάγκες της αγοράς, η αξιολόγηση της ανάλυσης συναισθημάτων προσαρμόστηκε σε μέτρα βασιζόμενα σε πιο συγκεκριμένα καθήκοντα. Η εστίαση π.χ. στο
σύνολο δεδομένων αξιολόγησης RepLab είναι λιγότερο σημαντική για το περιεχόμενο του υπό εξέταση κειμένου και περισσότερο σημαντική για την επίδραση
του εν λόγω κειμένου στην φήμη του brand. Η κατηγοριοποίηση κειμένου (text
categorization), δηλαδή η δραστηριότητα επισήμανσης κειμένων φυσικής γλώσσας διαχωρισμένα σε θεματικές κατηγορίες προερχόμενα από ένα προκαθορισμένο
σετ, αποτελεί ένα τέτοιο μέτρο όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η κατηγοριοποίηση
κειμένου χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, αλλά μόνο στις αρχές
της δεκαετίας του ’90 αποτέλεσε ένα σημαντικό υποσύστημα πειθαρχίας των πληροφοριακών συστημάτων, χάρη στο αυξημένο ενδιαφέρον εφαρμογής και στη διαθεσιμότητα πιο ισχυρού υλικού. Η κατηγοριοποίηση κειμένου εφαρμόζεται τώρα
σε πολλά περιβάλλοντα, όπως η εύρεση εγγράφων που βασίζεται σε ελεγχόμενο
λεξιλόγιο έως στο φιλτράρισμα εγγράφων, η αυτοματοποιημένη παραγωγή μεταδεδομένων(metadata), η αποσαφήνιση λογικών λέξεων και γενικά σε κάθε εφαρμογή που απαιτεί οργάνωση εγγράφων ή επιλεκτική και συνάμα προσαρμοστική
αποστολή εγγράφων.
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Εικόνα 1.1: Απεικόνιση της τεχνικής κατηγοριοποίησης κειμένου.
έχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80, η πιο δημοφιλής προσέγγιση για την κατηγοριοποίηση κειμένου, τουλάχιστον στην κοινότητα των «επιχειρησιακών» (δηλ.
ραγματικών εφαρμογών), ήταν η τεχνολογία της γνώσης, η οποία συνίστατο στο
να καθορίσει χειροκίνητα ένα σύνολο κανόνων που κωδικοποιούν τις γνώσεις των
ειδικών επί πώς να ταξινομηθούν τα έγγραφα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Στη
δεκαετία του ’90 αυτή η προσέγγιση είχε χάσει όλο και περισσότερο τη δημοτικότητά της (ειδικά στην ερευνητική κοινότητα) από τη χρήση μηχανικής μάθησης,
σύμφωνα με την οποία μια γενική επαγωγική διαδικασία δημιουργεί αυτόματα ένα
ταξινομητή κειμένου μέσω της εκπαίδευσης και λαμβάνοντας υπόψιν πάντα τα γνωρίσματα κάθε κατηγορίας. Τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι ότι επιτυγχάνει μια ακρίβεια συγκρίσιμη με αυτή που επιτυγχάνουν οι ειδικοί του ανθρώπινου δυναμικού και μια σημαντική εξοικονόμηση από πλευράς ειδικών, δεδομένου
ότι δεν απαιτείται καμία παρέμβαση ούτε από τους επιστήμονες δεδομένων για την
κατασκευή του ταξινομητή ή για τη χρήση του σε διαφορετικό σύνολο κατηγοριών.
ρόκειται για την προσέγγιση μηχανικής μάθησης για κατηγοριοποίηση κειμένου
που επικεντρώνεται στην παρούσα εργασία. ι τρέχουσες μέθοδοι κατηγοριοποίησης κειμένου είναι επομένως ένας συνδυασμός μηχανικής μάθησης και ανάκτησης
πληροφορίας, και ως εκ τούτου μοιράζεται μια σειρά χαρακτηριστικών με άλλα
καθήκοντα όπως η εξαγωγή πληροφοριών / γνώσεων από κείμενα και εξόρυξη κειμένου [Kni99]. Εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική συζήτηση σχετικά με το πού
βρίσκεται το ακριβές σύνορο μεταξύ αυτών των κλάδων ενώ παράλληλα και η αντίστοιχη ορολογία εξακολουθεί να εξελίσσεται. Η ”εξόρυξη κειμένου” χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να υποδηλώσει όλες τις εργασίες που προσπαθούν να
εξάγουν μάλλον χρήσιμες (αν και μάλλον σωστές) πληροφορίες, αναλύοντας μεγάλες ποσότητες κειμένου και ανιχνεύοντας πρότυπα χρήσης τους. Σύμφωνα με αυτή
την άποψη, η κατηγοριοποίηση κειμένου αποτελεί παράδειγμα εξόρυξης κειμένου.
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Εικόνα 1.2: Απεικόνιση της μεθόδου Bag-Of-Words. Εισαγωγή μίας φράσης και
εξαγωγή διαχωρισμένων λέξεων.
Η κατηγοριοποίηση κειμένου διακατέχει μια αρκετά πλούσια λογοτεχνία έως τώρα,
αλλά εξακολουθεί να είναι και αρκετά διάσπαρτη. αρόλο που δύο διεθνή περιοδικά αφιέρωσαν ειδικά θέματα σε αυτό το θέμα, δεν υπάρχουν απτές λύσεις για το
συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή δεν υπάρχουν ακόμη βιβλία και περιοδικά αποκλειστικά αφιερωμένα στην κατηγοριοποίηση κειμένου. Σημειωτέον, πρέπει να προειδοποιήσουμε τον αναγνώστη ότι ο όρος ”αυτόματη ταξινόμηση κειμένου” έχει
μερικές φορές χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία για να σημαίνει πράγματα εντελώς διαφορετικά από αυτά που συζητούνται εδώ. Εκτός από (i) την αυτόματη ανάθεση εγγράφων σε ένα προκαθορισμένο σύνολο κατηγοριών, ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να επισημαίνει (ii) την αυτόματη αναγνώριση ενός τέτοιου συνόλου
κατηγοριών (π.χ. [BB63], ή (iii) την αυτόματη ταυτοποίηση ενός τέτοιου συνόλου
κατηγοριών και την ομαδοποίηση εγγράφων κάτω από αυτές (π.χ. [Mer98]) ή iv)
κάθε δραστηριότητα τοποθέτησης κειμένου σε ομάδες, ένα καθήκον που έχει ως
εκ τούτου τόσο τη συσχέτιση μεταξύ κατηγοριοποίησης κειμένου και κειμένου όσο
και μεταξύ συγκεκριμένων περιπτώσεων [MMS99].
αραδοσιακά, τα έγγραφα εκπροσωπούνται ως διανύσματα bag-of-words (BOW).
Η μέθοδος BOW είναι πολύ απλή και έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε εύκολες
και μέτριες αποστολές, ωστόσο, για πιο απαιτητικές εργασίες, όπως η σύντομη μοντελοποίηση κειμένου, η απόδοσή της μειώνεται σημαντικά. Για να ξεπεράσουν την
αδυναμία του BOW, οι ερευνητές πρότειναν μεθόδους που προσπαθούν να μάθουν
μια λανθάνουσα παρουσίαση των εγγράφων σε χαμηλή διάσταση. Η ανθάνουσα
Σημασιολογική Ανάλυση [DDL+ 90] και η Latent Dirichlet Allocation [BNJ03] είναι οι κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για το έργο αυτό. Ωστόσο, αυτές οι μέθοδοι δεν αποδίδουν συστηματικά βελτιωμένες επιδόσεις σε σύγκριση με την αναπαράσταση BOW. ρόσφατα, υπήρξε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για μεθόδους
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μάθησης κατανεμημένων αναπαραστάσεων λέξεων [BDVJ03, CWB+ 11, MSC+ 13,
MK13, PSM14, PNI+ 18]. Στο χώρο ενσωμάτωσης, οι σημασιολογικά παρόμοιες
λέξεις είναι πιθανό να είναι κοντά η μία στην άλλη. Επιπλέον, οι απλές γραμμικές
πράξεις σε οχήματα λέξεων μπορούν να παράγουν σημαντικά αποτελέσματα. Αρκετά πρόσφατα έργα κάνουν χρήση κατανεμημένων αναπαραστάσεων φράσεων για
την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων NLP [BCB15, LPC15]. Υπάρχει επομένως μια σαφής ανάγκη για μεθόδους που παράγουν ουσιαστικές αναπαραστάσεις φράσεων ή και ολόκληρων εγγράφων βασισμένες στις αναπαραστάσεις των
λέξεων τους. Η πιο απλή προσέγγιση δημιουργεί φράσεις ή αναπαραστάσεις εγγράφων αθροίζοντας απλώς τις αναπαραστάσεις του διανύσματος των λέξεων που
εμφανίζονται στην εκάστοτε φράση ή έγγραφο.
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Κεφάλαιο 2
Μέθοδοι Ανάλυσης Κειμένων
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν και θα τεκμηριωθούν αναλυτικά οι μέθοδοι
ανάλυσης κειμένων που επιλέχθηκαν και υιοθετήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας
εργασίας. Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή και προσφέρονται και κάποια παραδέιγματα που αφορούν τις διανυσματικές παραστάσεις λέξεων. Στη συνέχεια εξηγείται
για ποιο λόγο έλαβε χώρα η προεπεξεργασία δεδομένων και πώς αντιμετωπίζουμε
θορυβώδη και χαοτικά δεδομένα. Υπογραμμίζεται η ακατέργαστη φύση των δεδομένων που μας δόθηκαν από την τράπεζα καθώς και πώς αντιμετωπίστηκε αυτό το
γεγονός. Αργότερα παραθέτονται και αναλύονται οι αλγόριθμοι παραγωγής παραστάσεων κειμένων με μη επιβλεπόμενο τρόπο. Εξηγούνται οι μαθηματικοί τύποι
που κρύβονται πίσω από κάθε μέθοδο. Αντιστοίχως, ακολουθεί η ανάλυση αλγόριθμων παραγωγής παραστάσεων κειμένων με επιβλεπόμενο τρόπο. Τέλος, παραθέτονται και στιγμιότυπα απεικόνισης της λειτουργίας της εκάστοτε μεθόδου.

1. Διανυσματικές αραστάσεις έξεων
Τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις διανυσματικές παραστάσεις λέξεων (word embeddings) και τις μεθόδους μάθησής τους [BDVJ03,
MH09, TRB10, MSC+ 13, PSM14]. Η διανυσματική παραστάση μιας λέξης είναι η
αναπαράσταση της λέξης ως ένα διάνυσμα σε ένα πολυδιάστατο χώρο. άθε λέξη
αντιπροσωπεύεται από ένα διάνυσμα έτσι ώστε λέξεις που βρικονται κοντά στο διανυσματικό χώρο να έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους (π.χ. συνώνυμα, αντώνυμα).
ι διανυσματικές παραστάσεις λέξεων έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχείς σε
πολλές εργασίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, ενώ πολλές εταιρείες έχουν αντικαταστήσει σχεδόν πλήρως παραδοσιακά συστήματα με νέα τα οποία κάνουν χρήση
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αυτών των παραστάσεων.
Στην πραγματικότητα, οι παραστάσεις αυτές δεν είναι κάτι καινούριο. Από τη δεκαετία του 1990, υπήρχαν ήδη πολλά μοντέλα για την δημιουργία διανυσματικών
παραστάσων των λέξεων ενός συνόλου κειμένων με κύρια παραδείγματα τη ανθάνουσα Σημασιολογική Ανάλυση (LSA) και τη ανθάνουσα ατανομή Dirichlet
(LDA). Η έκρηξη της δημοτικότητας των παραστάσεων αυτών μπορεί να αποδοθεί στους Mikolov et al. [MSC+ 13] οι οποίοι παρουσίασαν το 2013 το word2vec,
ένα μοντέλο για μάθηση τέτοιων παραστάσεων από μη επεξεργασμένο κείμενο.
Συγκεκριμένα, το word2vec είναι ικανό να μάθει διανυσματικές αναπαραστάσεις
λέξεων από μεγάλες ποσότητες αδόμητου κειμένου χρησιμοποιώντας ένα νευρωνικό γλωσσολογικό μοντέλο. Η αναπαράσταση κάθε λέξης καθορίζεται με βάση
την κατανομή των λέξεων σε ένα παράθυρο γύρω από αυτή. Στο διανυσματικό
χώρο, σημασιολογικά παρόμοιες λέξεις είναι πιθανό να είναι κοντά μεταξύ τους.
Επιπλέον, απλές γραμμικές πράξεις μεταξύ των διανυσμάτων των λέξεων μπορούν
να παράγουν αποτελέσματα τα οποία έχουν νόημα. Για παράδειγμα, το πιο κοντινό
διάνυσμα στο “Vietnam” + “capital” έχει βρεθεί οτι είναι το “Hanoi”. Επίσης, στο
διανυσματικό χώρο, γλωσσικές/σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των λέξεων γενικά
διατηρούνται. Για παράδειγμα, στην Eικόνα 2.1 βλέπουμε τρία ζευγάρια λέξεων που
απεικονίζουν αυτή της σημασιολογική διατήρησης, και τη σχέση μεταξύ των δυο
φύλων. Βλέπουμε ότι το διάνυσμα μεταξύ των λέξεων “άντρας” και “γυναίκα” είναι
περίπου ίδιο με διάνυσμα μεταξύ των λέξεων “πατέρας” και “μητέρα”. ε πράξεις
διανυσμάτων, μπορούμε να εκφράσουμε το παραπάνω ως: “πατέρας” - “άντρας”
+ “γυναίκα” = “μητέρα”. ι διανυσματικές παραστάσεις λέξεων είναι σήμερα μια
από τις πιο επιτυχημένες εφαρμογές μη επιβλεπόμενης μάθησης. Συγκεκριμένα, η
επιτυχία τους οφείλεται κυρίως σε δυο λόγους. πρώτος είναι ότι δεν απαιτούν
δαπανηρές επισημάνσεις των δεδομένων, και συνεπώς μπορούν να εφαρμοστούν
απευθείας σε μεγάλους όγκους δεδομένων. δεύτερος λόγος είναι η ανάπτυξη των
τεχνολογιών διαδικτύου που έχει λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια η οποία επιτρέπει ακόμα και στους απλούς χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοιες μεγάλες
ποσότητες δεδομένων. Σε πολλές εφαρμογές γίνεται χρήση διανυσματικών παραστάσεων λέξεων που έχουν εκπαιδευτεί σε κάποιο μεγάλο σύνολο δεδομένων για
την επίτευξη καλύτερης απόδοσης. ιο συγκεκριμένα, όταν οι παραστάσεις αυτές
χρησιμοποιούνται ως είσοδος σε μηχανές μάθησης, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε διάφορα προβλήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας

2.

ροεπεξεργασία ειμένων

Συχνά τα δεδομένα στα οποία έχουμε πρόσβαση και τα οποία επιθυμούμε να επεξεργαστούμε είναι θορυβώδη. Τέτοιου είδους δεδομένα, εκτός του ότι αυξάνουν
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Εικόνα 2.1: αράδειγμα διανυσματικών παραστάσεων έξι λέξεων.
ταξύ των λέξεων διατηρούνται στο διανυσματικό χώρο.

ι σχέσεις με-

άσκοπα τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης, μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα οποιασδήποτε ανάλυσης εφαρμόζεται πάνω τους. Στην περίπτωση που τα δεδομένα μας είναι κειμένα, αν αυτά βρίσκονται σε ακατέργαστη
μορφή, τότε συχνά περιέχουν θόρυβο. διάιτερα θορυβώδη είναι κείμενα τα οποία
έχουν παραχθεί από προγράμματα ομιλίας, καθώς και κείμενα τα οποία έχουν παραχθεί μέσω οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. Στην περίπτωση που το κείμενο
γράφεται από κάποιον άνθρωπο, ορθογραφικά λάθη, συντομογραφίες και αργκό
γλώσσα επίσης συνεισφέρουν στην αύξηση του θορύβου.
Τα κείμενα τα οποία μελετάμε στην παρούσα εργασία είναι μεν εντελώς ακατέργαστα, ωστόσο, είναι αρκετά επίσημα στην σύνταξή τους, και συνεπως δεν περιέχουν
πολύ υψηλά ποσοστά θορύβου. Για να κάνουμε τη δουλειά των αλγορίθμων μάθησης πιο εύκολη προχωρήσαμε σε ένα σύνολο βημάτων προεπεξεργασίας. ρώτα
από όλα, μιάς και άλλα κείμενα είναι γραμμένα με κεφαλαία κι άλλα με μικρά,
το πρώτο που κάναμε ήταν να μετατρέψουμε τους χαρακτήρες όλων των κειμένων
σε μικρούς. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι στοιχεία που θα παραβίαζαν την ιδιωτικότητα των πελατών (π.χ. e-mail λογαριασμός) έχουν αντικατασταθεί από ειδικούς
χαρακτήρες. ολλές φορές, υπάρχουν λέξεις που αποτελούνται από ένα συγκεκριμένο επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα (π.χ. “XXXXXXXX ” ή “11111111”). Έτσι αφαιρέσαμε λέξεις που περιέχουν πάνω από δυο συνεχόμενες εμφανίσεις του ίδιου χα23

ρακτήρα. Γενικά, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες στη βιβλιογραφία σχετικά με το ποιά στάδια προεπεξεργασίας πρέπει να εφαρμοστούν, κι
αυτό φαίνεται να εξαρτάται από το διαθέσιμο σύνολο δεδομένων κάθε φορά. Στην
περίπτωσή μας, για τα μοντέλα που χρησιμοποιούν ήδη εκπαιδευμένες διανυσματικές παραστάσεις λέξεων, δεν χρησιμοποιήσαμε κάποιο άλλο στάδιο προεπεξεργασίας, πράγμα που είναι αρκετά συχνό στη βιβλιογραφία. Σε αντίθετη περίπτωση
(όταν δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε προεκπαιδευμένες παραστάσεις λέξεων), εφαρμοζουμε τα επόμενα δυο τυπικά βήματα προεπεξεργασίας που οδηγούν σε μείωση
του αριθμού των όρων: (1) αφαιρούμε κοινές λέξεις (stopword removal) οι οποίες
πιθανό να εμφανίζονται πολλές φορές στη συλλογή κειμένων μας (π.χ. λέξεις “και”,
“είμαι”, “το”), και (2) αποκόβουμε τις καταλήξεις των λέξεων (stemming) ομαδοποιώντας λέξεις που μοιράζονται την ίδια μορφολογική ρίζα. Άλλες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου όπως η επισήμανση μερών του λόγου η οποία μας επιτρέπει να
διατηρήσουμε συγκεκριμένα κομμάτια του κειμένου (π.χ. μόνο τα ουσιαστικά και
τα επίθετα) δεν υιοθετήθηκαν.

3. Αλγόριθμοι αραγωγής αραστάσεων
μη Επιβλεπόμενο Τρόπο

ειμένων με

Στη ενότητα αυτή θα περιγράψουμε τους αλγορίθμους που χρησιμοποιήσαμε οι
οποία παράγουν παραστάσεις για κείμενα χωρις να λαμβάνουν υπόψη τις κλάσεις
στις οποίες αυτά ανήκουν. λόγος που επιθυμούμε να μετατρέψουμε τα κείμενα
σε διανυσματικές παραστάσεις έιναι ότι οι περισσότεροι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης αναμένουν τα δεδομένα να έχουν τη μορφή διανυσμάτων. Συνεπώς, τα κείμενα τα οποία δεν έχουν τέτοια μορφή δεν μπορούν να τροφοδοτηθουν απευθείας
σε τέτοιου είδους αλγορίθμους. Για αυτό το λόγο, συχνά χρησιμοποιούμε αλγορίθμους που μετατρέπουν τα κείμενα σε διανύσματα. ι αλγόριθμοι αυτοί μπορεί να
είναι πολύ απλοί και να βασίζονται σε κάποια απλή ιδέα ή να είναι πιο πολύπλοκοι και να χρησιμοποιούν πιο εκλεπτυσμένα εργαλεία όπως τα νευρωνικά δίκτυα.
ιο συγκεκριμένα, δεδομένου ενός συνόλου κειμένων D όπου κάθε κείμενο d ∈ D
αντιστοιχεί σε μια αλληλουχία λέξεων, στόχος μας είναι να μετατρέψουμε όλα τα
κείμενα σε διανύσματα σταθερού μήκους. αρακάτω θα παρουσιάσουμε κάποιες
μεθόδους που επιτελούν το σκοπό αυτό.
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3..1 Bag-of-words with Tf-Idf Weighting
Η επιλογή μιας αναπαράστασης κειμένων εξαρτάται από ποιές θεωρούμε οτι έιναι
οι πιο σημαντικές μονάδες των κειμένων. αραδοσιακά, οι πιο σημαντικές μονάδες
ενός κειμένου είναι οι λέξεις του, και πάνω σε αυτές έχουν χτιστεί πολλά μοντέλα
όπως το bag-of-words. Το μοντέλο bag-of-words είναι ίσως η πιο δημοφιλής αναπαράσταση κειμένων και χρησιμοποιείται ευρέως στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας
και στην ανάκτηση πληροφοριών. Δεδομένου ενός συνόλου κειμένων, το bag-ofwords μοντέλο αναπαριστά κάθε κείμενο σαν ένα διάνυσμα όπου κάθε στοιχείο αντιστοιχεί σε μια λέξη και έχει τιμή διάφορη του μηδενός αν η λέξη αυτή εμφανίζεται
στο κείμενο. ιο συγκεκριμένα, ένα κείμενο d αντιπροσωπεύεται ως ένα διάνυσμα
των βαρών των όρων vd = ⟨w1 , w2 , . . . , wn ⟩ όπου n είναι το σύνολο όρων (μερικές
φορές αποκαλούνται και χαρακτηριστικά) που εμφανίζονται τουλάχιστον μία φορά
σε τουλάχιστον ένα έγγραφο της συλλογής κειμένων, και wk αντιπροσωπεύει, κατα
πόσο η λέξη tk συμβάλλει στη σημασιολογία του εγγράφου d. Για παράδειγμα, αν
έχουμε το εξής λεξιλόγιο {go, my, he, name, is, Eirini, stop}, τότε η αναπαράσταση
της πρότασης “my name is Eirini” είναι η παρακάτω:
vd = ⟨0, 1, 0, 1, 1, 1, 0⟩

Σε αυτό το παράδειγμα, οι τιμές στο διάνυσμα αντιπροσωπεύουν τις φορές που εμφανίζεται κάθε λέξη στο κείμενο. Εκτός αυτού του απλού μηχανισμού απόδοσης
βαρών, υπάρχουν και πολλοί άλλοι πιο πολύπλοκοι μηχανισμοί όπως ο tf-idf που
θα δούμε παρακάτω. Το bag-of-words είναι αρκετά απλό, ωστόσο, πάσχει από κάποια σημαντικά προβλήματα. ρώτον, αγνοεί τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι
λέξεις στο κείμενο. Συνεπώς, διαφορετικά κείμενα μπορεί να έχουν την ίδια ακριβώς αναπαράσταση (π.χ. “Eirini loves John” και “John loves Eirini”). Επιπλέον,
ολες οι λεξεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους (μιάς και αντιστιχούν σε διαφορετικά
στοιχεία του διανύσματος). Ωστόσο, στην πράξη κάποιες λέξεις έχουν την ίδια σημασία (συνώνυμες), αντίθετη σημασία (αντώνυμες), κτλ. αρόλα τα προβλήματα
της bag-of-words αναπαράστασης, σε διάφορα πειράματα κατηγοριοποίησης κειμένων [ADW94, DPHS98] έχει βρεθεί ότι αναπαραστάσεις πιο εξελιγμένες από
αυτή δεν αποφέρουν σημαντικά καλύτερη αποτελεσματικότητα, επιβεβαιώνοντας
έτσι παρόμοια αποτελέσματα από τον τομέα της ανάκτησης πληροφοριών [SB88].
Στο παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιήσαμε έναν πολύ απλό μηχανισμό απόδοσης βαρών: οι συχνότητες εμφάνισης των λέξεων χρησιμοποιήθηκαν ως χαρακτηριστικό γνώρισμα των κειμένων. Ίσως η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για
τον καθορισμό του πόσο σημαντική είναι μια λέξη σε ένα έγγραφο μιας συλλογής
κειμένων είναι το tf-idf. Η τιμή του tf-idf αυξάνεται αναλογικά με τον αριθμό των
φορών που εμφανίζεται μια λέξη στο κείμενο και αντισταθμίζεται από τον αριθμό
των κειμένων στη συλλογή που περιέχουν τη λέξη, γεγονός που το βοηθά να προσαρμόζεται στο γεγονός ότι κάποιες λέξεις εμφανίζονται συχνότερα γενικά. Συγκε25

κριμένα, αν D = {d1 , d2 , . . . , dN } είναι μια συλλογή κειμένων, τότε το βάρος wki
του όρου tk στο έγγραφο di , υπολογίζεται ως εξής σύμφωνα με το μηχανισμό tf-idf:
tf idf (tk , di , D) = ftk ,di log

N
|d ∈ D : tk ∈ d|

(2.1)

όπου ftk ,di είναι η συχνότητα του όρου tk στο κείμενο di , N είναι ο συνολικός
αριθμός κειμένων στη συλλογή, και |d ∈ D : tk ∈ d| είναι ο αριθμός των κειμένων
της συλλογής τα οποία περιέχουν τον όρο tk . Αυτός ο μηχανισμός απόδοσης βαρών συνδυάζει τις δυο παρακάτω στρατηγικές: (1) όσο πιο συχνά εμφανίζεται ένας
όρος σε ένα έγγραφο, τόσο περισσότερο αντιπροσωπεύει το περιεχόμενό του, και
(2) όροι οι οποία εμφανίζονται σε πολλά κείμενα (π.χ. ο όρος “και”), είναι λιγότεροι
ικανοί να διακρίνουν μεταξύ των κειμένων. Στη συνέχεια, δίνουμε ένα παράδειγμα
υπολογισμού των βαρών τριών όρων ενός κειμένου χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό tf-idf. Ας υποθέσουμε ότι d είναι ένα κείμενο κι ότι t1 , t2 , t3 είναι τρείς όροι
που εμφανίζονται στο κείμενο με τις εξής συχνότητες:
ft1 ,d = 3
ft2 ,d = 2
ft3 ,d = 1
Έστω επίσης ότι το κείμενο d είναι μέρος μιας συλλογής D που αποτελείται από
10, 000 κείμενα, κι ότι οι όροι t1 , t2 , t3 εμφανίζονται σε 50, 1, 300 και 250 από τα
κείμενα, αντίστοιχα. Τότε, τα tf-idf βάρη των τριών όρων στην αναπαράσταση του
κειμένου d είναι:
104
= 15.9
50
104
tf idf (t2 , d, D) = 2 · log
= 4.0
1, 300
104
tf idf (t3 , d, D) = 1 · log
= 3.7
250
tf idf (t1 , d, D) = 3 · log

Σημειώνεται ότι το tf-idf καθορίζει τη σημασία ενός όρου σε ένα κείμενο μόνο με
βάση τα περιστατικά εμφάνισης, αγνοώντας έτσι τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι λέξεις στο κείμενο και τον συντακτικό ρόλο που διαδραματίζουν. ε άλλα
λόγια, η σημασιολογία ενός εγγράφου περιορίζεται στη συλλογική λεξικολογική
σημασιολογία των όρων που εμφανίζονται σ’αυτό, αγνοώντας έτσι το ζήτημα της
συνθετικής σημασιολογίας. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπάρχουν
πολλές παραλλαγές του μηχανισμού tf-idf, που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τους
λογαρίθμους ή άλλους παράγοντες κανονικοποίησης. Συχνά, για να βρίσκονται τα
βάρη στο διάστημα [0, 1], αλλά και ώστε να αναπαριστώνται τα κείμενα ως διανύσματα ίσου μήκους, τα βάρη που προκύπτουν από το tf-idf ομαλοποιούνται με
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κανονικοποίηση συνημιτόνου, όπως φαίνεται παρακάτω:
tf idf (tk , di , D)
wki = !"
|V|
2
j=1 (tf idf (tj , di , D))

(2.2)

3..2 Naive Bayes με SVM
Τα τελευταία χρόνια, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες παραλλαγές των ταξινομητών
Naive Bayes (NB) και Support Vector Machines (SVM) για την κατηγοριοποίηση
κειμένου. Η απόδοσή των ταξινομητών αυτών ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα
με την παραλλαγή του μοντέλου, τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται καθώς
και το σύνολο δεδομένων στο οποίο εξετάζονται.
ροηγουμένως, είδαμε ότι στη bag-of-words αναπαράσταση του κειμένου, κάθε
όρος αντιστοιχεί σε ένα χαρακτηριστικό. Συχνά, εκτός από τους όρους χρησιμοποιούνται και ακολουθίες όρων ως χαρακτηριστικά για την αναπαράσταση κειμένων. ι ακολουθίες που έχουν μέγεθος δυο (δηλαδή αποτελούνται από δυο όρους)
λέγονται bigrams, ενώ αυτές που έχουν μέγεθος τρία ονομάζονται trigrams. Για παράδειγμα, από την πρόταση που είδαμε παραπάνω “my name is Eirini”, μπορούμε
να εξάγουμε τα εξής bigram χαρακτηριστικά:
1. “my name”
2. “name is”
3. “is Eirini”
Γενικά, έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση bigram ή/και trigram χαρακτηριστικών βελτιώνει την απόδοση σε πολλές εργασίες κατηγοριοποίησης κειμένου. Τέτοιου είδους
χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται εκτός των άλλων από μια παραλλαγή του SVM
η οποία βασίζεται στον NB ταξινομητή για την προεπεξεργασία αυτών των χαρακτηριστικών [WM12]. Έχει παρατηρηθεί ότι ο ταξινομητής αυτός επιτυγχάνει πολύ
καλή απόδοση σε πολλές εργασίες.
Το μοντέλο που προκύπτει από το συνδυασμό SVM με Β είναι ένας γραμμικός
ταξινομητής, όπου η πρόβλεψη για ένα κείμενο i παράγεται ως εξής:
ŷi = sign(w⊤ xi + b)

(2.3)

Έστω ότι fi ∈ Rd είναι το διάνυσμα το οποίο έχει τιμή ένα στις θέσεις που αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά (όροι, bigrams, trigrams, κτλ.) τα οποία εμφανίζονται
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στο κείμενο i, και yi ∈ {−1, 1} είναι η κλάση στην οποία ανήκει το κείμενο αυτό.
Έστω επίσης
" ότι p και q είναι δυο
" διανύσματα μέτρησης τα οποία ορίζονται ως
p = α + i:yi =1 fi και q = α + i:yi =−1 fi , όπου α μια παράμετρος εξομάλυνσης
(smoothing parameter). Η λογαριθμική αναλογία μετρήσεων ορίζεται έπειτα ως:
r = log

# p/||p||1 $
q/||q||1

(2.4)

Στη συνέχεια, η αναπαράσταση του κειμένου i υπολογίζεται ως xi = r ◦ fi , όπου
ο τελεστής ◦ σημαίνει ότι πολλαπλασιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία των δυο διανυσμάτων μεταξύ τους. αι τέλος, τα w, b υπολογίζονται από την ελαχιστοποίηση
της παρακάτω συνάρτησης:
%
w⊤ w + C
max(0, 1 − yi (w⊤ xi + b))2
(2.5)
i

Σε κάποιες περιπτώσεις, το w υπολογίζεται και ως w΄ = (1 − β)w̄ + βw), όπου
1
w̄ = ||w||
καιβ ∈ [0, 1] είναι μια παράμετρος παρεμβολής.
d
3..3 Centroid Παραστάσεων Λέξεων

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί προεκπαιδευμένες διανυσματικές παραστάσεις λέξεων, και αναπαριστά κάθε κείμενο ως το μέσο διάνυσμα των διανυσμάτων των
λέξεών του. ε άλλα λόγια, η μέθοδος αυτή προσθέτει τις διανυσματικές παραστάσεις των λέξεων που υπάρχουν στο κείμενο και διαρεί το άθροισμα με τον συνολικό αριθμό των λέξεων. Για ένα κείμενο d που αποτελεί μια ακολουθία λέξεων,
η αναπαράστασή του υπολογίζεται ως εξής:
1 %
µd =
wt
(2.6)
|d| t∈d
όπου |d| είναι ο αριθμός των λέξεων του κειμένου d, και wt είναι η διανυσματική
παράσταση της λέξης t. Η Εικόνα 2.2 δείχνει την αναπαράσταση ενός κειμένου
(πράσινη κουκκίδα) που αποτελείται από 6 λέξεις οι οποίες έχουν διανυσματικές
παραστάσεις στο δισδιάστατο χώρο.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, βασιζόμαστε στην υπόθεση ότι αυτές οι παραστάσεις λέξεων είναι ικανές να συλλάβουν τη σημασιολογική έννοια των λέξεων των
κειμένων, και συνεπώς, υπολογίζοντας τη μέση τιμή τους μπορούμε να έχουμε μια
αναπαράσταση η οποία θα είναι σχετική με το θέμα του κειμένου. Γενικά, έχει αναφερθεί ότι απλά προσθέτοντας τις διανυσματικές παραστάσεις των λέξεων των κειμένων δίνει αποτελέσματα καλύτερα από όλες τις άλλες μεθόδους σε εργασίες μέτρησης ομοιότητας φράσης-λέξης και πρότασης-φράσης του διαγωνισμού SemEval
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Εικόνα 2.2: Centroid ενός συνόλου 6 διανυσμάτων. Η εικόνα ανακτήθηκε από
τον ιστότοπο

2014 [BCM+ 14]. Ωστόσο, στην περίπτωση της κατηγοριοποίησης κειμένων, λόγω
των διαφορών στον αριθμό λέξεων των κειμένων, προτιμάται περισσότερο ο υπολογισμός του μέσου όρου των παραστάσεων λέξεων από ότι του άθροισματός τους.
Όπως το bag-of-words μοντέλο, έτσι και η μέθοδος αυτή παράγει παραστάσεις κειμένων οι οποίες αγνοούν τη σειρά των λέξεων. Συνεπώς και σε αυτή την περίπτωση,
διαφορετικά κείμενα μπορεί να έχουν την ίδια ακριβώς αναπαράσταση (π.χ. “Eirini
loves John” και “John loves Eirini”).

3..4 Paragraph Vector
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης απαιτούν τα παραδείγματα τα οποία δέχονται ως είσοδο να είναι διανύσματα σταθερού μήκους. Δυστυχώς, τα κείμενα δεν ικανοποιούν αυτή την απαίτηση των αλγορίθμων μηχανικής
μάθησης, και για αυτό συχνά χρησιμοποιείτε το μοντέλο bag-of-words που περιγράφηκε παραπάνω για να μετατρέψει τα κείμενα σε διανύσματα σταθερου μήκους.
Το μοντέλο bag-of-words είναι πολύ απλό και έχει επιτύχει πολύ καλή απόδοση
σε πολλά προβλήματα κατηγοριοποίησης κειμένου. Ωστόσο, το μοντέλο αυτό έχει
επίσης πολλά μειονεκτήματα. Δε λαμβάνει υπόψη τη σειρά των λέξεων, και επίσης
θεωρεί ότι όλες οι λέξεις απέχουν τον ίδιο μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι οι λέξεις
“ισχυρός”, “δυνατός” και “Αθήνα” είναι εξίσου απομακρυσμένες μεταξύ τους, παρά
το γεγονός ότι σημασιολογικά, η λέξη “ισχυρός” πρέπει να είναι πιο κοντά στη λέξη
“δυνατός” από ότι στη λέξη “Αθήνα”.
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Εικόνα 2.3: Εκμάθηση διανυσματικών παραστάσεων λέξεων. Τρείς λέξεις (“the”,
“cat”, “sat”) χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της τέταρτης λέξης (“on”). Η
Εικόνα ανακτήθηκε από [LM14].
Το Paragraph Vector (ή doc2vec) είναι μια μέθοδος που μαθαίνει σταθερού μήκους
συνεχείς διανυσματικές αναπαραστάσεις για κείμενα μεταβλητoύ μήκους [LM14].
Τα κείμενα μπορεί να είναι μικρά (π.χ. προτάσεις) ή ακόμα και μεγάλα σε μήκος (π.χ. ολόκληρα έγγραφα). Η μέθοδος Paragraph Vector είναι εμπνευσμένη από
μεθόδους εκμάθησης διανυσματικών αναπαραστάσεων λέξεων μέσω νευρικών δικτύων οι οποίες προτάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια [BDVJ03, MH09, TRB10,
MSC+ 13]. Η μέθοδος αυτή προσπαθεί να παράγει αναπαραστάσεις παραγράφων
οι οποίες θα μπορούν να προβλέψουν τις λέξεις της παράγραφου. Συγκεκριμένα, το
Paragraph Vector ενώνει το διάνυσμα κειμένου με τα διανύσματα κάποιων λέξεων
του κειμένου και προσπαθεί να προβλέψει την επόμενη λέξη του κειμένου. Ενώ
τα διανύσματα κειμένων είναι μοναδικά, τα διανύσματα των λέξεων μοιράζονται
μεταξύ των κειμένων. Για την παραγωγή αναπαραστάσεων κειμένων τα οποία γίνονται διαθέσιμα μετά την εκπαίδευση, οι αναπαραστάσεις λέξεων καρτώνται σταθερές, και μόνο οι αναπαραστάσεις των νέων κειμένων μεταβάλλονται.
Αρχικά παρουσιάζουμε κάποιες κεντρικές ιδέες που βρίσκονται πίσω από αλγορίθμους παραγωγής διανυσματικών παραστάσεων λέξεων. Στην Εικόνα 2.3 φαίνεται
μια πολύ κοινή τεχνική για την εκμάθηση τέτοιων παραστάσεων. Στόχος είναι να
προβλέψουμε μια λέξη με βάση τις άλλες λέξεις που βρλισκονται γύρω της. Στο παράδειγμα της Εικόνας 2.3, με βάση τις τρείς λέξεις “the”, “cat”, “sat” θέλουμε να
προβλέψουμε την αμέσως επόμενη λέξη της πρότασης η οποία είναι η “on”. Kάθε
λέξη αναπαρίσταται σαν ένα διάνυσμα, που αντιστοιχεί σε μια γραμμή ενός πίνακα
W που τροποποιείται κατά την εκπαίδευση. Τα διανύσματα των λέξεων είτε συνενώνονται ή προστίθενται και δίνονται ως είσοδος για την πρόβλεψη της επόμενης
λέξης σε μια πρόταση.
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Συγκεκριμένα, δεδομένης μιας ακολουθίας λέξεων w1 , w2 , . . . , wT , στόχος του γλωσσολογικού μοντέλου είναι η μεγιστοποίηση της παρακάτω συνάρτησης:
T −k
1%
log p(wt |wt−k , . . . , wt+k )
T t=k

(2.7)

Η πρόβλεψη γίνεται συνήθως με χρήση της softmax συνάρτησης όπως φαίνεται
παρακάτω:
e yw t
p(wt |wt−k , . . . , wt+k ) = " yi
(2.8)
ie
όπου κάθε yi είναι μια μη κανονικοποιημένη λογαριθμικη πιθανότητα για κάθε λέξη
i, η οποία υπολογίζεται ως εξής:
y = U h(wt−k , . . . , wt+k ; W ) + b

(2.9)

όπου U και b είναι οι παράμετροι της softmax, και h είναι μια συνάρτηση η οποία
συνενώνει τις παραστάσεις των λέξεων από τον πίνακα W ή υπολογίζει το μέσο
τους.
Στην πράξη, επειδή ο αριθμός των λέξεων (και συνεπώς ο αριθμός των παραμέτρων)
είναι πολύ μεγάλος χρησιμοποιείται η ιεραρχική softmax στη θέση της softmax για
πιο γρήγορη εκπαίδευση του μοντέλου. Το παραπάνω νευρωνικό δίκτυο το οποίο
παράγει διανυσματικές παραστάσεις λέξεων συνήθως εκπαιδεύεται με χρήση του
αλγορίθμου στοχαστικής απότομης κατάβασης (stochastic gradient descent). ετά
το τέλος της εκπαίδευσης, λέξεις με παρόμοια έννοια (π.χ. συνώνυμες) βρίσκονται
κοντά μεταξύ τους στο νέο διανυσματικό χώρο. Για παράδειγμα, οι λέξεις “ισχυρός”
και “δυνατός” είναι κοντά μεταξύ τους, ενώ οι λέξεις “ισχυρός” και “Αθήνα” έχουν
μεγαλύτερη απόσταση. Η διαφορά μεταξύ των διανυσμάτων των λέξεων έχει επίσης
νόημα. Για παράδειγμα, οι παραστάσεις των λέξεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να απαντηθούν ερωτήσεις αναλογίας. Το αποτέλεσμα της παρακάτω πράξης:
“Γαλλία” - “Παρίσι” + “Αθήνα” είναι πολύ κοντά στην διανυσματική παράσταση
της λέξης “Ελλάδα”. Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν τις διανυσματικές παραστάσεις
λέξεων ιδιαίτερα ελκυστικές για πολλές εργασίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.
Η μέθοδος Paragraph Vector χρησιμοποιεί τεχνικές αντίστοιχες με αυτές των μεθόδων εκμάθησης διανυσμάτων λέξεων για να παράγει παραστάσεις για παραγράφους/κείμενα. Συγκεκριμένα, κατά την εκμάθηση διανυσμάτων λέξεων, αν και τα
διανύσματα όλων των λέξεων αρχικοποιούνται τυχαία, εν τέλει καταφέρνουν να
συλλάβουν τη σημασιολογία λόγω του γεγονότος ότι συνεισφέρουν σε προβλέψεις
για την επόμενη λέξη στην πρόταση. Η μέθοδος Paragraph Vector χρησιμοποιεί την
ίδια ιδέα μιάς και οι παραστάσεις των παραγράφων/κειμένων καλούνται επίσης να
συνεισφέρουν στο έργο πρόβλεψης της επόμενης λέξης.
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Εικόνα 2.4: Εκμάθηση διανυσματικής παράστασης παραγράφου/κειμένου. Η συνένωση ή ο μέσος όρος της παράστασης παραγράφου/κειμένου με αυτές των τριών
λέξεων χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της επόμενης λέξης. Η Εικόνα ανακτήθηκε από [LM14].
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.4, κάθε παράγραφος αντιπροσωπεύεται από ένα μοναδικό διάνυσμα που αντιστοιχεί σε μια στήλη του πίνακα D, και κάθε λέξη αντιπροσωπεύεται επίσης σε ένα μοναδικό διάνυσμα που αντιστοιχεί σε μια στήλη του
πίνακα W . Το διάνυσμα παραγράφου/κειμένου και τα διανύσματα λέξεων συνενώνονται για να προβλέψουν την επόμενη λέξη στο κείμενο.
Η μόνη αλλαγή σε αυτό το μοντέλο σε σύγκριση με το μοντέλο παραγωγής διανυσματικών παραστάσεων λέξεων είναι ότι σε αυτή την περίπτωση η λογαριθμικη
πιθανότητα για κάθε λέξη i υπολογίζεται ως εξής:
y = U h(wt−k , . . . , wt+k , dj ; W, D) + b

(2.10)

όπου dj είναι η τρέχουσα παράγραφος/κείμενο η παράσταση της οποίας βρίσκεται
στον πίνακα D.
Το διάνυσμα της παραγράφου/κειμένου που προστίθεται σε αυτά των λέξεων μπορεί να θεωρηθεί ως μια άλλη λέξη. ειτουργεί ως μνήμη που θυμάται τι λείπει
από το τρέχον θέμα της παραγράφου. Για αυτό το λόγο, το μοντέλο είναι γνωστό ως οντέλο ατανεμημένης νήμης των Διανυσμάτων αραγράφων (PVDM). ι αλληλουχίες λέξεων που λαμβάνονται υπόψη είναι σταθερού μήκους και
δειγματοληπτιούνται από ένα κυλιόμενο παράθυρο που κινείται πάνω στην παράγραφο/κείμενο. Το διάνυσμα παραγράφου είναι το ίδιο για όλες τις αλληλουχίες
λέξεων που παράγονται από την ίδια παράγραφο, αλλά όχι για αλληλουχίες που
παράγονται από άλλες παραγράφους. Αντίθετα, ο πίνακας που περιέχει τις παραστάσεις λέξεων W , μοιράζεται μεταξύ των παραγράφων. Δηλαδή, το διάνυσμα της
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λέξης “ισχυρός” είναι το ίδιο για όλες τις παραγράφους. ι διανυσματικές παραστάσεις των παραγράφων και των λέξεων εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας στοχαστική
απότομη κατάβαση. Όταν υπάρξουν νέα κείμενα για τα οποία πρέπει να παραχθούν
διανυσματικές παραστάσεις, αυτό γίνεται κρατώντας τις παραμέτρους για το υπόλοιπο μοντέλο σταθερές (διανυσματικές παραστάσεις λέξεων στον πίνακα W και
παραμέτρους της softmax) και εκπαιδεύοντας μόνο τις παραστάσεις των νέων κειμένων.
ετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι διανυσματικές παραστάσεις των κειμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χαρακτηριστικά για την παράγραφο (π.χ. στη θέση
της bag-of-words αναπαράστασης). πορούμε να τροφοδοτήσουμε αυτά τα διανύσματα απευθείας σε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, όπως η λογιστική παλινδρόμηση (logistic regression) και οι μηχανές διανυσματικής υποστήριξης (support
vector machines) και να πραγματοποιήσουμε κατηγοριοποίηση κειμένων.
Συνοπτικά, ο αλγόριθμος αποτελείται από τα εξής δύο βασικά στάδια: (1) εκπαίδευση για να παράγουμε παραστάσεις λέξεων στον πίνακα W , παραστάσεις παραγράφων/κειμένων στον πίνακα D για τα διαθέσιμα κείμενα, και να μάθουμε τις
παραμέτρους της softmax (βάρη U, b), και (2) παραγωγή διανυσματικών παραστάσεων για νέες παραγράφους, προσθέτοντας περισσότερες στήλες στον πίνακα D
(που αντιστοιχούν στις νέες παραγράφους) και τροποποιώντας τον χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο απότομης κατάβασης, ενώ κρατούμε τα W , U , και b σταθερά.
Στη συνέχεια, δίνουμε τις παραστάσεις του πίνακα D σαν είσοδο σε κάποιο αλγόριθμο μάθησης για να προβλέψουμε σε ποιές κατηγορίες ανήκουν τα νέα κείμενα.

4. Αλγόριθμοι αραγωγής
Επιβλεπόμενο Τρόπο

αραστάσεων

ειμένων με

ι μέθοδοι που περιγράφηκαν παραπάνω παράγουν παραστάσεις κειμένων και συχνά έχουν πολύ καλή απόδοση. Ωστόσο, το κύριο μειονέκτημα αυτών των μεθόδων
είναι ότι η αναπαράσταση των δεδομένων και η μάθηση είναι διαδικασίες ανεξάρτητες η μια από την άλλη. Συγκεκριμένα, τα κείμενα αρχικά μετατρέπονται σε διανυσματικές παραστάσεις χρησιμοποιώντας κάποια μέθοδο (όπως οι παραπάνω). Στη
συνέχεια, η μάθηση πραγματοποιείται με βάση αυτές τις αναπαραστάσεις ανεξάρτητα από την ποιότητά τους (χρησιμοποιώντας κάποιον αλγόριθμο μάθησης όπως
η λογιστική παλινδρόμηση.
Τα τελευταία χρόνια, οι αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων, όπως τα convolutional
neural networks (CNNs) και τα recurrent neural networks (RNNs), έχουν γνωρί33

σει μεγάλη επιτυχία σε μια μεγάλη ποικιλία από εργασίες, κυρίως στον τομέα της
υπολογιστικής όρασης και της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Ένα από τα κύρια
πλεονεκτήματα αυτών των μεθόδων είναι ότι μαθαίνουν παραστάσεις των δεδομένων οι οποίες είναι κατάλληλες για την εργασία στην οποία εκπαιδεύονται. Δηλαδή
σε αντίθεση με τις μεθόδους που περιγράφηκαν παραπάνω, τα νευρωνικά αυτά δίκτυα χρησιμοποιούν πληροφορία σχετικά με τις κλάσεις στις οποίες ανήκουν τα
δεδομένα και παράγουν αναπαραστάσεις οι οποίες βοηθούν στην πρόβλεψη αυτών
των κλάσεων. Επίσης, στην περίπτωση των νευρωνικών δικτύων, η μάθηση και η
αναπαράσταση γίνονται σε ένα στάδιο.

4..1 Convolutional Neural Network
Τα convolutional neural networks (CNNs) είναι μια από τις πιο σημαντικές οικογένειες νευρωνικών δικτύων. Συγκεκριμένα, τα CNNs είναι κατάλληλα για προβλήματα όπου τα δεδομένα εισόδου έχουν τη μορφή πλέγματος και παρουσιάζουν
ορισμένες εγγενείς στατιστικές ιδιότητες όπως η τοπική ακινησία και η συνθετικότητα. Εικόνες και ομιλία είναι μερικά παραδείγματα δεδομένων που εμπίπτουν σε
αυτήν την κατηγορία. Συνεπώς, δεν είναι άξιο απορίας γιατί τα CNNs έχουν επιτύχει
αξιοσημείωτα αποτελέσματα στους τομείς αυτούς [KSH12, AHMJ+ 14].
Στον τομέα της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, τα πιο πολλά νευρωνικά δίκτυα
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή διανυσματικών παραστάσεων λέξεων. Ωστόσο,
υπάρχουν και νευρωνικά δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούνται για άλλου είδους εργασίες και εξέχουσα θέση αναμεσά τους κατέχουν τα CNNs. τα μοντέλα αυτά έχουν
αποδείχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά στον τομέα της επεξερασίας φυσικής γλώσσας κι έχουν επιτύχει πολύ καλή απόδοση στη σημασιολογική ανάλυση [YHM14],
στην ανάκτηση πληροφορίας σχετικής με ερωτήματα αναζήτησης [SHG+ 14], στη
μοντελοποίηση προτάσεων [KGB14], καθώς και στην κατηγοριοποίηση κειμένου
[Kim14].
Στην συνέχεια, περιγράφουμε την αρχιτεκτονική ενός συνηθισμένου CNN για κατηγοριοποίηση κειμένων. Η αρχιτεκτονική μοντέλου φαίνεται στην Εικόνα 2.5. Έστω
xi ∈ Rk η k-διάσταστη διανυσματική παράσταση της i στη σειρά λέξης του κειμένου. ια πρόταση μήκους T αντιπροσωπεύεται ως
x1:T = x1 ⊕ x2 ⊕ . . . ⊕ xT

(2.11)

όπου ⊕ είναι ο τελεστής συνένωσης. Γενικά, συμβολίζουμε με xi:i+j τη συνένωση
των λέξεων xi , xi+1 , . . . , xi+j . Η διαδικασία της συνέλιξης περιλαμβάνει ένα φίλτρο
w ∈ Rhk , το οποίο εφαρμόζεται σε ένα παράθυρο h λέξεων για να παράγει ένα
νέο χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό ci παράγεται από ένα
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Εικόνα 2.5: Αρχιτεκτονική CNN. Η Εικόνα ανακτήθηκε από [Kim14].
παράθυρο λέξεων xi:i+h−1 με τον παρακάτω τρόπο:
ci = f (w · xi:i+h−1 + b)

(2.12)

όπου b ∈ R είναι ένας όρος πόλωσης (bias), και f είναι μία μη-γραμμική συνάρτηση όπως η σιγμοειδης (sigmoid) ή η υπερβολική εφαπτομένη (hyperbolic
tangent). Αυτό το φίλτρο εφαρμόζεται σε κάθε πιθανό παράθυρο λέξεων στην πρόταση {x1:h , x2:h+1 , . . . , xT −h+1:T } για την παραγωγή της εξής αναπαράστασης:
c = [c1 , c2 , . . . , cT −h+1 ]

(2.13)

όπου c ∈ RT −h+1 . Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε μια λειτουργία χωρικής υποδειγματοληψίας μέγιστης τιμής (max pooling) πάνω στην παραπάνω αναπαράσταση
και λαμβάνουμε τη μέγιστη τιμή ĉ = max(c) ως το μοναδικό χαρακτηριστικό που
αντιστοιχεί σε αυτό το συγκεκριμένο φίλτρο. Αυτό που επιτυγχάνει η λειτουργία
χωρικής υποδειγματοληψίας μέγιστης τιμής είναι διατηρεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό (αυτό με την υψηλότερη τιμή) για κάθε αναπαράσταση που προκύπτει
από την εφαρμογή ενός φίλτρου. Επιπλέον, αυτή η λειτουργία μας επιτρέπει να
αναπαραστήσουμε προτάσεις με διαφορετικούς αριθμούς λέξεων ως ίσου μεγέθους
διανύσματα.
αραπάνω περιγράφτηκε η διαδικασία με την οποία εξάγεται ένα χαρακτηριστικό
από ένα φίλτρο. Το μοντέλο χρησιμοποιεί όχι μόνο ένα φίλτρο αλλά πολλαπλά φίλτρα. Συνήθως τα φίλτρα επιλέγονται ώστε να είναι διαφορετικού μεγέθους (π.χ.
να καλύπτουν 2 λεξεις, 3 λέξεις, 4 λέξεις, κτλ.). Για παράδειγμα, στην Εικόνα 2.5,
το κόκκινο φίλτρο έχει μέγεθος 2, ενώ το κίτρινο φίλτρο έχει μέγεθος 3. Από την
εφαρμογή πολλαπλών φίλτρων προκύπτουν πολλαπλά χαρακτηριστικά. Αυτά τα
χαρακτηριστικά αποτελούν το προτελευταίο επίπεδο του νευρωνικού δικτύου και
δίνονται ως είσοδος σε ένα πλήρως συνδεδεμένο επίπεδο το οποίο έχει τόσους νευρώνες όσες οι κλάσεις του προβλήματος και στους οποίους εφαρμόζεται η συνάρτηση softmax για να παράγει κατανομή πιθανοτήτων ως πρός τις κλάσεις.
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ι διανυσματικές παρατάσεις των λέξεων μπορούν να αρχικοποιηθούν με τυχαίο
τρόπο και να ρυθμιστούν λεπτομερώς κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μέσω
backpropagation. Εναλλακτικά, μπορούν να αρχικοποιηθούν με βάση προεκπαιδευμένα μοντέλα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της απόδοσης ιδίως
όταν το συνόλο δεδομένων είναι σχετικά μικρό. ι παραστάσεις αυτές μπρούν να
διατηρηθούν στατικές καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή να τους επιτραπεί να
ρυθμιστούν.
Για να αποφευχθεί η υπερπροσαρμογή (overfitting), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα επίπεδο Dropout. Το Dropout εμποδίζει την συν-προσαρμογή των κρυφών επιπέδων θέτωντας ίσους με μηδέν με τυχαίο τρόπο ένα ποσοστό p των κρυφών
νευρώνων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Δηλαδή, αν z = [ĉ1 , . . . , ĉm ] είναι το
προτελευταίο επίπεδο (σημειώστε ότι εδώ έχουμε m φίλτρα), αντί να παράγουμε
την πρόβλεψη για την εξοδο y ως:
y =w·z+b

(2.14)

˙ ◦ r) + b
y = w(z

(2.15)

το Dropout χρησιμοποεί τη σχέση:

όπου ο τελεστής ◦ σημαίνει ότι πολλαπλασιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία των δυο
διανυσμάτων μεταξύ τους, και r ∈ Rm είναι ένα διάνυσμα μάσκα που περιέχει
τυχαίες μεταβλητές Bernoulli με πιθανότητα p να είναι ίσες με ένα.

4..2 GRU with Attention
Εκτός από αρχιτεκτονικές CNN, για την κατηγοριοποίηση κειμένου έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία κι άλλου είδους αρχιτεκτονικές όπως recurrent neural
networks (RNN) [LXLZ15, TQL15, YYD+ 16]. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, οι
μηχανισμοί προσοχής (attention) εφαρμόζονται ευρέως στην κατηγοριοποίηση κειμένου. Γενικά, είναι γεγονός ότι διαφορετικές λέξεις ενός κειμένου παρέχουν διαφορικά ποσά πληροφορίας. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να καθορίσουμε αν μια
κριτική ταινίας έιναι θετική ή αρνητική, λέξεις όπως “υπέροχη”, “απολαυστική” και
“βαρετή” δίνουν υψηλά ποσοστά πληροφορίας και ίσως αρκούν μόνο αυτές οι λέξεις για να ταξινομήσει κάποιος την κριτική. Για να μπορέσει ένα νευρωνικό δίκτυο
να συλλάβει την παραπάνω πληροφορία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μηχανισμό προσοχής [BCB15] ο οποίος επιτρέπει στο μοντέλο να δίνει περισσότερη ή
λιγότερη προσοχή σε μεμονωμένες λέξεις όταν κατασκευάζει την παράσταση ενός
κειμένου.
Στην συνέχεια, περιγράφουμε την αρχιτεκτονική ενός recurrent neural network το
οποίο χρησιμοποιεί μια μονάδα GRU για να κωδικοποιήσει μια σειρά λέξεων (δη36

Εικόνα 2.6: Αρχιτεκτονική GRU με attention όπου φαίνεται η κωδικοποίηση των
λέξεων και η εφαρμογή του μηχανισμού προσοχής. Η Εικόνα τροποποιήθηκε από
[YYD+ 16]
λαδή ένα κειμένο) ακολουθούμενη από έναν μηχανισμό προσοχής για να παράγει την παραστάση κάθε κειμένου. Η συνολική αρχιτεκτονική φαίνεται στην Εικόνα 2.6. εριγράφουμε τα διάφορα συστατικά του νευρωνικού δικτύου.
Ένα βασικό συστατικό του δικτύου είναι η μονάδα GRU (Gated Recurrent Unit). ι
μονάδες GRU μοιαζούν πολύ με τις μονάδες LSTM (Long Short-Term Memory).
Έχουν επιδείξει καλύτερη απόδοση από τις μονάδες LSTM σε μικρά σύνολα δεδομένων, ενώ έχουν λιγότερες παραμέτρους από τις μονάδες LSTM, καθώς δεν έχουν
πύλες εξόδου. Η μονάδα GRU χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό που βασίζεται σε πύλες ώστε να παρακολουθεί την κατάσταση των ακολουθιών χωρίς να χρησιμοποιεί
ξεχωριστά στοιχεία μνήμης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο τύποι πυλών: η πύλη επαναφοράς (reset gate) rt , και η πύλη ενημέρωσης (update gate) zt . Αυτές οι δυο πύλες
ελέγχουν τον τρόπο ενημέρωσης των πληροφοριών της τρέχουσας κατάστασης. Τη
χρονική στιγμή t, η μονάδα GRU υπολογίζει μια νέα κατάσταση ως εξής:
ht = (1 − zt ) ◦ ht−1 + zt ◦ h̃t

(2.16)

Το παραπάνω είναι μια γραμμική παρεμβολή μεταξύ της προηγούμενης κατάσταση
ht−1 και της τρέχουσας νέας κατάστασης h̃t η οποία έχει λάβει νέα πληροφορία από
την αλληλουχία. Η πύλη zt αποφασίζει το ποσό της παλιάς πληροφορίας που διατηρείται και το ποσό της νέας πληροφορίας που προστίθεται. Η πύλη zt ενημερώνεται
ως εξής:
zt = σ(Wz xt + Uz ht−1 + bz )
(2.17)
37

όπου xt είναι η διανυσματική παράσταση της αλληλουχίας τη χρονική στιγμή t.
Η υποψήφια κατάσταση h̃t υπολογίζεται με τρόπο παρόμοιο με ένα παραδοσιακό
RNN:
h̃t = tanh(Wh xt + rt ◦ (Uh ht−1 ) + bh )
(2.18)

όπου rt είναι η πύλη επαναφοράς που ελέγχει το ποσό πληροφορίας που η προηγούμενη κατάσταση συνεισφέρει στην υποψήφια κατάσταση. Αν η τιμή του rt είναι
μηδέν, τότε η μονάδα GRU ξεχνάει εντελώς την προηγούμενη κατάσταση. Η πύλη
επαναφοράς ενημερώνεται ως εξής:
rt = σ(Wr xt + Ur ht−1 + br )

(2.19)

Το μοντέλο προβάλλει κάθε κείμενο σε ένα διανυσματικό χώρο και στη συνέχεια,
χρησιμοποιεί κάποια επίπεδα ταξινόμησης για να πραγματοποιήσει κατηγοριοποίηση κειμένου. Υποθέστε ότι ένα κείμενο αποτελείται από T όρους κι ότι wi όπου
i ∈ [1, T ] είναι η διανυσματική παράσταση της λέξης i του κειμένου. Χρησιμοποιούμε μια αμφίδρομη (bidirectional) μονάδα GRU για να παράγουμε νέες παραστάσεις για τις λέξεις, χρησιμοποιώντας πληροφορία κι από τις δύο κατευθύνσεις
(πριν τη λέξη και μετά τη λέξη). ε τον τρόπο αυτό, οι πληροφορίες συμφραζομένων ενσωματόνονται στην νέα παράταση κάθε λέξης. Η αμφίδρομη GRU περιέχει
μια προς τα εμπρός μονάδα GRU η οποία διαβάζει το κείμενο από αριστερά προς τα
δεξιά (δηλαδή από τη λέξη w1 προς τη λέξη wT . Επίσης, περιέχει μια προς τα πίσω
μονάδα GRU η οποία διαβάζει το κείμενο από δεξιά προς τα αριστερά (δηλαδή από
τη λέξη wT προς τη λέξη w1 . Συνεπώς:
−
→ −−−→
hi = GRU (wi ), i ∈ [1, T ]
←
− ←−−−
hi = GRU (wi ), i ∈ [1, T ]

(2.20)

Στη συνέχεια, παίρνουμε μια παράσταση για τη λέξη wi συνενώνοντας τις δυο πα−
→
←
−
−
→ ←
−
ραστάσεις κρυφής κατάστασης hi και hi , δηλαδή hi = [ hi , hi ]. ε τον τρόπο
αυτό, η νέα παράσταση κάθε λέξης συνοψίζει τις πληροφορίες του κειμένου που
βρίσκονται γύρω από τη λέξη. Σημειώστε ότι wi είναι η διανυσματική παράσταση
της λέξης i του κειμένου. ι παραστάσεις αυτές αρχικοποιούνται είτε με βάση κάποιο προεκπαιδευμένο μοντέλο ή αν δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο μοντέλο με τυχαίο
τρόπο.
’ πως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν συμβάλλουν όλες οι λέξεις ενός κειμένου
εξίσου στο νοημά του. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιώντας ένα μηχανισμό προσοχής,
μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος σε λέξεις που είναι σημαντικές για την
έννοια του κειμένου, και να χρησιμοποιήσουμε κυρίως αυτές τις λέξεις για να καθορίσουμε την αναπαράσταση του κειμένου. ιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε
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τον παρακάτω μηχανισμό προσοχής:
vi = tanh(Ww hi + bw )
exp(vi⊤ vw )
ai = "
⊤
j exp(vj vw )
%
v=
ai h i

(2.21)

i

Δηλαδή, τροφοδοτούμε πρώτα την παράσταση κάθε λέξης σε ένα πλήρως συνδεδεμένο νευρωνικό δίκτυο για να πάρουμε το vi ως μια κρυφή αναπαράσταση του
hi . Ακολούθως, μετράμε πόσο σημαντική είναι κάθε λέξη μέσω της ομοιότητάς
της με ένα διάνυσμα συμφραζομένων vw και κανονικοποιούμε την τιμή μέσω μιας
συνάρτησης softmax. Τέλος, υπολογίζουμε την παράσταση του κειμένου v ως το
σταθμισμένο άθροισμα των λέξεων της πρότασης με βάση τα παραπάνω βάρη. Το
διάνυσμα συμφραζομένων vw αρχικοποιείται τυχαία και η τιμή του ενημερώνεται
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
Το διάνυσμα v που προκύπτει μετά την εφαρμογή του μηχανισμού προσοχής είναι
μια υψηλού επιπέδου αναπαράσταση του κειμένου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την ταξινόμηση κειμένων ως εξής:
p = sof tmax(Wc v + bc )

(2.22)

Για την εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση λογαριθμικού κόστους.
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Κεφάλαιο 3
Πειραματική Διαδικασία
Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζεται το σύνολο δεδομένων που είχαμε στην κατοχή
μας και με το οποίο εργαστήκαμε για να δημιουργήσουμε το ζητούμενο προβλεπτικό μοντέλο. εριγράφονται τα διαθέσιμα δεδομένα καθώς και οι 3 διδόμενοι τύποι παραπόνων που κατατάσσονται τα κείμενα παραπόνων των πελατών της τράπεζάς μας. Ενδεικτικά παρουσιάζεται και ένα παράπονο από κάθε τύπο. Στη συνέχεια
αναφέρονται οι μέθοδοι αξιολόγησης και πώς έλαβαν χώρα μέσω του F1-score cross
validation. Υπογραμμίζεται πρώτα όμως η χρήση του precision και του recall και
υπολογίζονται αντίστοιχα. Επίσης, αναλύεται η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε, τα k-δείγματα που επιλέξαμε και γιατί επιλέχθηκαν αυτά τα υποσύνολα
δεδομένων για την περίπτωσή μας. Τέλος, επεξηγείται γιατί έγινε η επιλογή συγκεκριμένων υπερπαραμέτρων για την εκάστοτε μέθοδο που υλοποιήθηκε.

1. Σύνολο Δεδομένων
Τα δεδομένα που είχαμε στην κατοχή μας στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αφορούν παράπονα πελατών γνωστής ελληνικής τράπεζας. Σε αυτά τα παράπονα κληθήκαμε να εφαρμόσουμε τεχνικές εξόρυξης κειμένου και εν συνεχεία να προβλεφθεί
ο τύπος παραπόνων για κάθε εμφανιζόμενο παράπονο. ιο συγκεκριμένα, στα δεδομένα υπήρχαν διαθέσιμα: (1) το αναγνωριστικό του πελάτη (Customer ID), (2) η
ημερομηνία καταχώρησης (Opening Date), (3) ο τύπος του παραπόνου (Complaint
Type), καθώς και (3) το κείμενο που περιέγραφε το παράπονο/παράπονα που εξέφρασε ο χρήστης (Complaint Text). Εμείς χρησιμοποιήσαμε μόνο το κείμενο του
παραπόνου (Complaint Text) με σκοπό να εκπαιδεύσουμε ταξινομητές που θα μπορούν να προβλέψουν τον τύπο του παραπόνου (Complaint Type) με βάση το κείμενο
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ατηγορία

Type 1

Type 2

Type 3

Ενδεικτικό αράπονο
O πελάτης είχε ενεργό πακέτο Δωρεάν συναλλαγών συνδεδεμενο με τον 00110011110100111111 εγάλο ταμιευτηριο. Την 01/10 χρεώθηκε συνδρομή και στις 01/10 κάλεσε για να ακυρώσει το συμβόλαιο
Δωρεάν συναλλαγών . σχυρίζεται πως η συνάδελφος τον ενημέρωσε πως θα έχει δωρεάν συναλλαγές
για όλο τον 10/1011. Του εξήγησα πως εφόσον είχε χρεωθει την συνδρομή καλό θα ήταν να είχε αφήσει
ενεργό το πακέτο και να το διέκοπτε τέλος του μήνα. Του εξήγησα επίσης πως το μεγάλο ταμιευτηριο
ούτως ή άλλως δεν του επιτρέπει πληρωμές παρα μόνο μεταφορές, συνεπώς για την πληρωμή Δεη που
ήθελε να κάνει σήμερα θα χρεωνόταν την προμήθεια. αρόλα αυτέ επέμενε να καταχωρηθει αίτημα
για να του επιστραφει το 1 ευρω της συνδρομής διοτι η συνάδελφος τον ενημέρωσε λανθασμένα. 1111
11 11 11
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ίνακας 3.1: Ενδεικτικά παράπονα για τις τρείς κατηγορίες παραπόνων.
αυτό. Υπάρχουν τρείς τύποι παραπόνων (και συνεπώς τρείς κλάσεις) ανάλογα με τη
σημαντικότητά τους. Στον τύπο 1 παρατηρήθηκαν παράπονα που δεν έκριναν επείγουσα την περιγραφόμενη κατάσταση και κατ’επέκταση την άμεση ανταπόκριση
της τράπεζας. Αντιστοίχως στον τύπο 2 βρίσκονται μεσαίας σημαντικότητας και
επικινδυνότητας, ενώ στον τύπο 3 εντοπίζονται τα παράπονα που απαιτούν άμεση
επίλυση και ανταπόκριση σε σχέση με τους δύο προηγούμενους τύπους. Ενδεικτικά
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα κείμενα παραπόνων τύπου 1 ως “green alert”,
τα τύπου 2 ως “yellow alert” και τα τύπου 3 ως “red alert” εφαρμόζοντας έτσι ένα
αυξανόμενο μέγεθος σημαντικότητας. Στον ίνακα 3.1 φαίνεται ένα ενδεικτικό παράπονο για κάθε μία από τις τρείς κατηγορίες. Το σύνολο δεδομένων αποτελείται
από 900 κείμενα παραπόνων τα οποία είναι ισόποσα κατανεμημένα στις τρείς κλάσεις (δηλαδή 300 κείμενα σε κάθε κατηγορία). Το μέγεθος του λεξιλογίου των δεδομένων μας αγγίζει τους 10.370 όρους. Επιπρόσθετα υπολογίστηκε ότι το μέσο
μέγεθος κειμένου είναι 66,99 όροι σημειώνοντας ότι το μικρότερο κείμενο περιέχει
μόλις 2 όρους, ενώ το μεγαλύτερο κείμενο περιέχει 676 όρους.
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2.

έθοδοι Αξιολόγησης

Το πρόβλημα της κατηγοριοποίησης κειμένων έιναι μια από τις εφαρμογές στις
οποίες θέλουμε οι μηχανές να έχουν καλή απόδοση ή τουλάχιστον τόσο καλές όσο
οι άνθρωποι από την άποψη της ποιότητας,
Ωστόσο, πρέπει να καθορίσουμε τρόπους για να αξιολογήσουμε την απόδοσή τους.
Υποθέτουμε ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης κειμένων για τα οποία γνωρίζουμε
τις πραγματικές κλάσεις στις οποίες ανήκουν. Στην πράξη, πολλά από αυτά τα καθήκοντα έχουν δυαδικά αποτελέσματα (π.χ. σχετικά / μη συναφή, spam / μη spam ή
λέξη-κλειδί / μη λέξη-κλειδί) και αναφερόμαστε σε ένα από τα δύο αποτελέσματα
ως το ”θετικό” που αντιστοιχεί στην εργασία (η άλλη εναλλακτική λύση είναι η
προεπιλογή ή η ”αρνητική”). Ακόμη και για άλλες εργασίες πολλαπλών κατηγοριών, όπως η κατηγοριοποίηση κειμένου, μπορούμε πάντα να θεωρούμε διαδοχικά
μια τάξη ως θετική και το υπόλοιπο ως αρνητική και έπειτα την μέση τιμή των
μετρήσεων όπως θα δούμε αργότερα.
Για να αξιολογήσουμε τις μεθόδους που υλοποιήσαμε, θα χρησιμοποιήσουμε την
ακρίβεια και το F1-socre της ταξινόμησης. αι οι δυο μέθοδοι μέτρησης απόδοσης
παίρνουν τιμές μεταξύ 0 και 1, και όσο μεγαλύτερη η τιμή τους, τόσο καλύτερος ο
ταξινομητής που παρήγαγε τις προβλέψεις. Ειδικότερα, δεδομένου ενός δυαδικού
προβλήματος ταξινόμησης με θετικά και αρνητικά παραδείγματα, υπάρχουν τέσσερις τύποι πιθανών προβλέψεων:
1. Αληθώς θετικό αποτελεσμα - True Positive (TP) - το σύστημα προβλέπει σωστά ότι ένα θετικό παράδειγμα ανήκει στη θετική κλάση
2. Αληθώς αρνητικό αποτελεσμα - True Negative (TN) - το σύστημα προβλέπει
σωστά ότι ένα αρνητικό παράδειγμα ανήκει στην αρνητική κλάση
3. Ψευδώς θετικό αποτελεσμα - False Positive (FP) - το σύστημα προβλέπει
λανθασμένα ότι ένα αρνητικό παράδειγμα ανήκει στην θετική κλάση
4. Ψευδώς αρνητικό αποτελεσμα - False Negative (FN) - το σύστημα προβλέπει
λανθασμένα ότι ένα θετικό παράδειγμα ανήκει στην αρνητική κλάση
Η παραπάνω πληροφορία συχνά απεικονίζεται σε έναν 2 × 2 πίνακα σύγχυσης
(confusion matrix), όπως φαίνεται στον ίνακα 3.2. Τα παραπάνω τέσσερα αποτελέσματα πρόβλεψης αποτελούν τη βάση για αρκετές γνωστές μεθόδους αξιολόγησης. Τέτοιες μέθοδοι μετρούν ποσοτικά την απόδοση ταξινόμησης ενός αλγορίθμου σε ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων. Στην κατηγοριοποίηση κειμένων, η πιο κοινή
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λάση

ραγματική

ροβλεπόμενη λάση
Θετική

Αρνητική

Θετική

TP

FN

Αρνητική

FP

TN

ίνακας 3.2: ίνακας σύγχυσης για ένα πρόβλημα δυαδικής ταξινόμησης.
μέθοδος μέτρησης απόδοσης είναι η ακρίβεια (acc), η οποία ορίζεται ως:
acc =

TP + TN
TP + TN + FP + FN

(3.1)

Η ακρίβεια αξιολογεί μια μέθοδο με βάση το ποσοστό των προβλέψεών της που είναι σωστές. Το κύριο μειονέκτημα της ακρίβειας είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία κλάσεων (ως προς τον αριθμό των παραδειγμάτων κάθε
κλάσης) μπορεί να πάρει τεχνητά υψηλές τιμές. Για παράδειγμα, εάν σε ένα δυαδικό
πρόβλημα ταξινόμησης 99% των παραδειγμάτων είναι θετικά, τότε ένας αλγόριθμος μπορεί να επιτύχει ακρίβεια 99% προβλέποντας πάντα τη θετική κλάση! Για να
αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, έχουν προταθεί άλλες μετρήσεις αξιολόγησης
όπως το F1-score.
Για να υπολογίσουμε το F1-score πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε το precision και
το recall. Το precision ορίζεται ως εξής:
precision =

TP
TP + FP

(3.2)

το οποίο μετράει πόσα από τα παραδείγματα που προβλέφτηκαν ότι ανήκουν στην
θετική κατηγορία ανήκουν πράγματι σε αυτή την κατηγορία. Το recall ορίζεται ως
εξής:
TP
recall =
(3.3)
TP + FN
και μετράει συνολικά το ποσοστό των παραδειγμάτων που προβλέφτηκαν ότι ανήκουν στην θετική κατηγορία σε σχέση με αυτά που ανήκουν πράγματι στην κατηγορία αυτή. Το F1-score ειναι ο αρμονικός μέσος του precision και του recall, και
ορίζεται ως εξής:
precision · recall
F 1 − score = 2
(3.4)
precision + recall
Το F1-score είναι μια ευρέως διαδεδομένη μετρική απόδοσης η οποία είναι πιο αξιόπιστη από την ακρίβεια δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη τόσο τα ψευδώς θετικά (FP)
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όσο και τα ψευδώς αρνητικά (FN) αποτελέσματα. Σημειώστε ότι αν το precision και
το recall είναι ίσα τότε και το F1-score έχει την ίδια τιμή.

3.

ειραματική Διαδικασία

Για την αξιολόγηση των μοντέλων που υλοποιήσαμε, χρησιμοποιήθηκε διασταυρωμένη επικύρωση (cross validation). Η διασταυρωμένη επικύρωση είναι μια μέθοδος για την εκτίμηση της απόδοσης ενός μοντέλου σε ένα ανεξάρτητο σύνολο
δεδομένων. Χρησιμοποιείται κυρίως σε προβλήματα κατηγοριοποίησης όπου κάποιος θέλει να ξέρει πώς ένα μοντέλο θα συμπεριφερθεί στην πράξη. Υποθέστε ότι
έχουμε ένα μοντέλο με μια ή περισσότερες παραμέτρους και ένα σύνολο δεδομένων το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εκπαιδεύσουμε το μοντέλο.
Η διαδικασία εκπαίδευσης βελτιστοποιεί τις παραμέτρους του μοντέλου ώστε το
μοντέλο να περιγράφει τα δεδομένα εκπαίδευσης όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Αν
στη συνέχεια χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο σε ένα ανεξάρτητο σύνολο αξιολόγησης, θα παρατηρήσουμε ότι το μοντέλο δεν περιγράφει το σύνολο αξιολόγησης
τόσο καλά όσο το σύνολο εκπαίδευσης. Το παραπάνω ονομάζεται υπερπροσαρμογή
(overfitting) και είναι πολύ πιθανό να συμβεί όταν το σύνολο εκπαίδευσης είναι μικρό ή οταν το μοντέλο αποτελείται από πολλές παραμέτρους. Η διασταυρωμένη
επικύρωση παρέχει έναν τρόπο για να εκτιμήσουμε την απόδοση που θα έχει ένα
μοντέλο σε ένα υποθετικό σύνολο αξιολόγησης όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο.
Συγκεκριμένα, για να αξιολογήσουμε τους ταξινομητές, χρησιμοποιήσαμε διασταυρωμένη επικύρωση k δειγμάτων (k-fold cross validation) με τιμή k = 10. Σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο, το αρχικό σύνολο δεδομένων διαιρείται τυχαία σε
k υποσύνολα δεδομένων ίσου μεγέθους. Ένα από τα k υποσύνολα θεωρείται ως το
σύνολο αξιολόγησης, ενώ τα υπόλοιπα k − 1 υποσύνολα συνθέτουν το σύνολο εκπαίδευσης. Η διαδικασία επεναλαμβάνεται k φορές με καθένα από τα k υποσύνολα
να χρησιμοποιείται ακριβώς μια φορά ως σύνολο αξιολόγησης και τις υπόλοιπες
k − 1 ως τμήμα του συνόλου εκπαίδευσης. Τα k αποτελέσματα μπορούν στη συνέχεια να συνδυαστούν για να παράγουν μια κοινή αξιολόγηση του μοντέλου. Στην
περίπτωσή μας, υπολογίζουμε τη μέση τιμή της ακρίβειας και τη μέση τιμή του
macro-average F1-score.
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4. Τιμές Υπερπαραμέτρων
Επιλέξαμε τις τιμές των υπερπαραμέτρων των διάφορων μεθόδων μέσω προκαταρτικών πειραμάτων όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτησης πλέγματος (grid search) σε
ένα σύνολο επικύρωσης (validation set) το οποίο εξήχθη από το σύνολο δεδομένων.
ιο συγκεκριμένα, επιλέξαμε τις εξής τιμές υπερπαραμέτρων:
! Για το BOW tf-idf και το BOW tf λάβαμε υπόψη μόνο τους όρους που εμφανίζονται μεταξύ 4 και 500 φορών στο σύνολο δεδομένων.
! Για το NBSVM χρησιμοποιήσαμε unigrams και bigrams.
! Για το Paragraph Vector χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο PV-DBOW με διάσταση παραστάσεων λέξεων και κειμένων ίση με 300, μέγεθος παραθύρου
ίσο με 12, αριθμό εποχών ίσο με 10, ρυθμό μάθησης 0.05, ενώ λάβαμε υπόψη
μόνο όσους όρους εμφανίζονται 4 φορές και πάνω.
! Για το CNN χρησιμοποιήσαμε συναρτήσεις ενεργοποίησης ReLU, 100 φίλτρα μεγέθους 2 κι άλλα 100 φίλτρα μεγέθους 3, και ένα Dropout επίπεδο με
τιμή 0.5.
! Για το GRU με attention χρησιμοποιήσαμε αριθμό κρυφών νευρώνων ίσο με
64 και ένα Dropout επίπεδο με τιμή 0.7.
Για τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούν προεκπαιδευμένες διανυσματικές παραστάσεις λέξεων, χρησιμοποιήσαμε ένα σύνολο παραστάσεων λέξεων της Ελληνικής γλώσσα το οποίο είναι δημόσια διαθέσιμο1 και το οποίο εκπαιδεύτηκε πάνω σε
κείμενα της Wikipedia με τον αλγόριθμο fasttext [BGJM17]. ι παραστάσεις που
περιέχονται στο σύνολο αυτό είναι 300 διαστάσεων.

1
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Κεφάλαιο 4
Αποτελέσματα και Ανάλυση
Στην ενότητα αυτή, χρησιμοποιούμε τις μεθόδους που παρουσιάστηκαν παραπάνω
για να ταξινομήσουμε παράπονα πελατών της τράπεζας. Αξιολογούμε όλες τις μεθόδους και παρουσιάζουμε τα πειραματικά αποτελέσματα. Επίσης, χρησιμοποιούμε
κάποιες από τις μεθόδους για να παράγουμε ενδιαφέρουσες οπτικοποιήσεις οι οποίες
μας επιτρέπουν να καταλάβουμε τι πραγματικά μαθαίνουν οι μέθοδοι αυτές.

1. Αποτελέσματα ατηγοριοποίησης
παρακάτω πίνακας περιέχει τα αποτελέσματα των μεθόδων κατηγοριοποίησης
που υλοποιήθηκαν αφού τρέξαμε 10-foldcross validation. ιο συγκεκριμένα, συγκρίνεται το average accuracy και το average F1-score των μεθόδων. Ενδεικτικά, παρατηρούμε ότι το υψηλότερο σκορ το διακατέχει η μέθοδος NBSVM με accuracy
79.66%. Ακολουθούν με σχεδόν παρόμοιο σκορ οι μεθόδοι BOW tf-idf + SVM και
CNN Random Vectors. Στις ενδιάμεσες θέσεις με αδιάφορα σκορ ακολουθούν οι μέθοδοι: BOW tf+SVM, CNN Pretrained Vectors, Centroid + SVM, GRU Attention
Random Vectors και GRU Attention Pretrained Vectors. Εν συνέχεια, στις δύο τελευταίες θέσεις εντοπίζονται οι μέθοδοι: Pragraph Vector + SVM με ακρίβεια που
αγγίζει το 41.66% και CNN Random Vectors με ακρίβεια 34.44%. Ελέγχοντας αναλυτικότερα τις 2-steps μεθόδους με τις 1-step, παρατηρούμε ότι οι 2-step επιτυγχάνουν υψηλότερο accuracy με εξαίρεση βέβαια τη μέθοδο Paragraph Vector + SVM
που πετυχαίνει 41.66 %. Αυτό θεωρούμε ότι συμβαίνει διότι οι BOW tf + SVM,
BOW tf-idf + SVM και ακολούθως ο Centroid + SVM με μικρότερο σκορ όμως, είναι οι ίδιοι ικανότεροι αλγόριθμοι και επιτυγχάνουν καλύτερη αναπαράσταση των
κειμένων. Ένα μη αναμενόμενο αποτέλεσμα που αξίζει να υπογραμμιστεί, είναι
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Method
Metric
Random Classifier
BOW tf + SVM
BOW tf-idf + SVM
NBSVM
Paragraph Vector + SVM
Centroid + SVM
CNN Random Vectors
CNN Pretrained Vectors
GRU Attention Random Vectors
GRU Attention Pretrained Vectors

Average
Accuracy

Average
F1-score

34.44
63.77
64.66
79.66
41.66
57.44
64.11
62.34
60.33
57.44

34.03
63.72
64.49
79.00
40.79
57.30
63.56
62.05
59.31
56.25

ίνακας 4.1: Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης των 10 μεθόδων στο σύνολο δεδομένων της τράπεζας.
η απόδοση των μεθόδων που περιείχαν νευρωνικά δίκτυα. Η ακρίβεια που επέφερε η μέθοδος CNN Random Vectors και η CNN Pretrained Vectors θεωρείται
μη αναμενόμενη και μη αντιπροσωπευτική λόγω της γενικής τους επίδοσης σε άλλες περιπτώσεις. Ειδικά η μέθοδος CNN Pretrained Vectors πέτυχε μικρότερο σκορ
ακρίβειας(62.34%) από την ίδια μέθοδο με Random Vectors(64.11%). Αυτό το γεγονός θα μπορούσε να οφείλεται στη χρήση των προ-εκπαιδευμένων embeddings
που χρησιμοποιήθηκαν και προέρχονταν από το fasttext του facebook. Το χαμηλό
ποσοστό ακρίβειας της συγκεκριμένης μεθόδου, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
τα προεκπαιδευμένα embeddings του fasttext δεν ήταν καλής ποιότητας και πλήρως αντιπροσωπευτικά για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Σε γενικό πλαίσιο,
η κακή και μη αναμενόμενη απόδοση του νευρωνικού δικτύου θεωρείται ότι προέρχεται από το μέγεθος του dataset το οποίο κρίνεται μικρό για το βεληνεκές υλοποίησης των νευρωνικών δικτύων. Είναι γνωστό ότι τα νευρωνικά δίκτυα αποδίδουν
το μέγιστο σε μεγαλύτερα dataset και ίσως αυτός είναι και ο λόγος της χαμηλής
επίδοσής τους στο συγκεκριμένο προβλεπτικό ζητούμενο.
ιο συγκεκριμένα προέκυψαν τα εξής:
Αύξουσα σειρά ακρίβειας μεθόδων:
1. Random Classifier
2. Paragraph Vector + SVM
3. Centroid + SVM
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4. GRU Attention Pretrained Vectors
5. GRU Attention Random Vectors
6. Convolutional Neural Network Pretrained Embeddings
7. Bag of Words Term Frequency SVM
8. Convolutional Neural Network Random Vectors
9. Bag of Words Term Frequency Inverse Document Frequency SVM
10. Naive Bayes SVM

2. Ανάλυση και πτικοποίηση Αποτελεσμάτων
Στην Εικόνα 4.1 φαίνονται οι πίνακες σύγχυσης (confusion matrices) για τις προβλέψεις της BOW tf-idf αναπαράστασης με τον SVM ταξινομητή. άθε ένας από τους
πίνακες αντιστοιχεί σε ένα fold της 10-fold cross validation διαδικασίας. Τα διαγώνια στοιχεία αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των κειμένων των δεδομένων ελέγχου
(test set) για τα οποία η προβλεπόμενη κλάση είναι ίση με την πραγματική κλάση
(δηλαδή αυτά για τα οποία ο ταξινομητής έκανε σωστές προβλέψεις). Τα εκτός διαγωνίου στοιχεία είναι εκείνα τα οποία ο ταξινομητής ανέθεσε σε λάθος κλάσεις.
Όσο υψηλότερες είναι οι διαγώνιες τιμές ενός πίνακα σύγχυσης τόσο καλύτερη και
η απόδοση, μιας και αυτό υποδεικνύει πολλές σωστές προβλέψεις. Όπως φαίνεται
από την Εικόνα, ο ταξινομητής έχει κάνει γενικά καλή δουλειά μιάς και τα περισσότερα κείμενα κάθε κλάσης έχουν ταξινομηθεί σωστά. Επίσης, όπως φαίνεται από
τους πίνακες σύγχησης, ο ταξινομητής μπερδεύει τα κείμενα της κλάσης Type 1
κυρίως με αυτά της κλάσης Type 3. Δηλαδή τις περισσότερες φορές που δεν θα
προβλέψει ότι τα κείμενα της κλάσης Type 1 ανήκουν στην κλάση Type 1, προβλέπει ότι θα ανήκουν στην κλάση Type 3. Όσον αφορά τις άλλες δυο κλάσεις (Type 2,
Type 3), ο ταξινομητής μπερδεύει τα κείμενα κάθε μιας από αυτές τις δυο κλάσεις
κυρίως με κείμενα της κλάσης Type 1.
Στην Εικόνα 4.2 φαίνεται μιας χαμηλής διάστασης οπτικοποίηση των κειμένων του
συνόλου αξιολόγησης ενός fold όπως αυτά προέκυψαν πριν την εκπαίδευση (αριστερά) και μετά την εκπαίδευση (δεξιά) των ταξινομητών CNN (πάνω) και GRU
with attention (κάτω). Για να παράγουμε τις οπτικοποιήσεις αυτές, χρησιμοποιήσαμε τα νευρωνικά δίκτυα για να πάρουμε τις αναπαραστάσεις των κειμένων αμέσως πριν την εφαρμογή του τελευταίου πλήρους συνδεδεμένου επιπέδου. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε τον αλγόριθμο t-SNE [MH08] για να προβάλλουμε τις αναπαραστάσεις αυτές στο χώρο των δυο διαστάσεων. Όσον αφορά τα αποτελέσματα,
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όπως φαίνεται από την Εικόνα, πριν την εκπαίδευση των νευρωνικών δικτύων, τα
κείμενα των τριών κλάσεων είναι τυχαία διασκορπισμένα στο χώρο και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά για κείμενα που ανήκουν στην
ίδια κλάση. Αντίθετα, μετά την εκπαίδευση των δυο νευρωνικών δικτύων φαίνεται
κείμενα που ανήκουν στις ίδιες κλάσεις να βρίσκονται κοντά μεταξύ τους και να
δημιουργούν κάποιου είδους συστάδες. Αυτή η συμπεριφορά είναι αναμενόμενη
μιάς και μετά την εκπαίδευση τα δυο νευρωνικά δίκτυα αναμένονται να μπορούν
να διαχωρίσουν σε κάποιο βαθμό τα κείμενα των διαφόρων κλάσεων.
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Εικόνα 4.1: ίνακες σύγχυσης για τις προβλέψεις της BOW tf-idf αναπαράστασης
με τον SVM ταξινομητή σε κάθε split της 10-fold cross validation διαδικασίας.
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Εικόνα 4.2: Χαμηλής διάστασης οπτικοποίηση των κειμένων του συνόλου αξιολόγησης όπως αυτά προέκυψαν πριν την εκπαίδευση (αριστερά) και μετά την εκπαίδευση (δεξιά) των ταξινομητών CNN (πάνω) και GRU με attention (κάτω).
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Εικόνα 4.3: πτικοποιήσεις για τέσσερα κείμενα του συνόλου αξιολόγησης. Όσο
περισσότερο μπλέ το χρώμα, τόσο πιο μεγάλο το μέγεθος της μερικής παραγώγου
πρώτης τάξης, και συνεπώς, τόσο πιο σημαντική η λέξη για την διαδικασία ταξινόμησης.
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Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε τον CNN ταξινομητή για να αναγνωρίσουμε ποιές
λέξεις κάποιων κειμένων του συνόλου αξιολόγησης θεωρούνται πιο σημαντικές για
την κατηγοριοποίηση των κειμένων αυτών. Η μέθοδος αυτή έχει προταθεί πρόσφατα [LCHJ16], και ουσιαστικά μετράει την επιρροή που έχει κάθε λέξη ενός
κειμένου στην πρόβλεψη. ια προσέγγιση μπορεί να δοθεί από τα μεγέθη των μερικών παράγωγων πρώτης τάξης της εξόδου του μοντέλου σε σχέση με κάθε λέξη
του κειμένου που δίνεται ως είσοδος. υσιαστικά, αυτό που επιτυγχάνουμε με αυτόν τον τρόπο είναι να προσδιορίσουμε ποιες λέξεις του κειμένου αλλάζοντας τις
παραστάσεις τους το λιγότερο, επιφέρουν τη μεγαλύτερη αλλαγή της προβλεπόμενη
πιθανότητα για κάποια από τις τρείς κλάσεις. ι παράγωγοι μπορούν να υπολογιστούν με την πραγματοποίηση μιας διαδικασίας backpropagation. Σημειώστε ότι
εδώ, προωθούμε προς τα πίσω την πιθανότητα της κατηγορίας, κι όχι την λογαριθμική απώλεια (όπως και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης). Στην Εικόνα 4.3 φαίνονται οι οπτικοποιήσεις που προέκυψαν για τέσσερα κείμενα του συνόλου αξιολόγησης. Όσο περισσότερο μπλέ το χρώμα, τόσο πιο μεγάλο το μέγεθος της μερικής
παραγώγου πρώτης τάξης, και συνεπώς, τόσο πιο σημαντική η λέξη για την διαδικασία ταξινόμησης. Όπως βλέπουμε στην Εικόνα, λέξεις όπως “δανειο”, “αποπληρώνεται”, “δανειακές”, “πιστωτική”, “κάρτα”, “παρακαλώ”, “εκτίμηση”, “εκκρεμεί”,
“κινηθεί”, “νομικά” που πράγματι θα αναμέναμε να είναι σημαντικές έχουν βρεθεί
να είναι σημαντικές.
Η δυνατότητα οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων και η δυνατότητα να δωθεί μια
ερμηνεία για αυτά και να αναγνωριστούν σημαντικά χαρακτηριστικά είναι ένα από
τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των νευρωνικών δικτύων. Τέτοιες δυνατότητες
δεν είναι διαθέσιμες από όλους τους αλγορίθμους, πολλοί εκ των οποίων παράγουν
μόνο το αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησης. αρακάτω, χρησιμοποιούμε ξανά τον
CNN ταξινομητή για να αναγνωρίσουμε δυάδες και τριάδες συνεχόμενων λέξεων
των κειμένων του συνόλου αξιολόγησης που θεωρούνται σημαντικές για τη διαδικασία της ταξινόμησης. Η τεχνική αυτή αναγνώρισης τέτοιων δομών του κειμένου
παρουσιάστηκε αρκετά πρόσφατα [JZ15]. Συγκεκριμένα, οι έξοδοι των συνελικτικών επιπέδων (convolutional layers) του CNN παρέχουν διανυσματικές παραστάσεις για αλληλουχίες λέξεων. Εφόσον στα πειράματά μας χρησιμοποιούμε φίλτρα
μεγέθους δυο και τρία, λαμβάνουμε παραστάσεις για αλληλουχίες δυο και τριών
λέξεων, αντίστοιχα. Έτσι, για κάποια κείμενα του συνόλου αξιολόγησης προσδιορίζουμε τις αλληλουχίες λέξεων που σχετίζονται με τα υψηλότερα βάρη στις εξόδους των συνελικτικών επιπέδων. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον ίνακα 4.2.
Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τον ίνακα, για να ταξινομήσει κείμενα
του συνόλου αξιολόγησης (τα οποία το μοντέλο δεν έχει δει ποτέ πριν), το CNN
χρησιμοποιεί περιοχές των κειμένων που έχουν νόημα σε μας ως άνθρωποι. άποια
παραδείγματα τέτοιων αλληλουχιών είναι τα “capital controls”, “διακοπή αυτόματης πληρωμής”, “παρακρατήθηκε σε” και “ενεργοποίηση αδρανούς λογαριασμού”.
Επίσης, στον ίδιο ίνακα φαίνονται οι προβλέψεις του CNN ταξινομητή για κάθε
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Εικόνα 4.4: πτικοποίηση του μηχανισμού προσοχής για έξι κείμενα του συνόλου
αξιολόγησης. Όσο πιο κόκκινο το χρώμα μιας λέξης τόσο υψηλότερη η προσοχή
που της δώθηκε, κι επομένως τόσο πιο σημαντική η λέξη για το κείμενο.
μια από τις τρείς κλάσεις. Φαίνεται καθαρά ότι το CNN κατάφερε να ταξινομήσει
με ευκολία τα τρία αυτά κείμενα στις σωστές κλάσεις.
Εκτός από τα παραπάνω, χρησιμοποιήσαμε και το νευρωνικό δίκτυο που βασίζεται
στη μονάδα GRU με attention για να εντοπίσουμε λέξεις των κειμένων του συνόλου
αξιολόγησης που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ταξινόμηση αυτών των κειμένων.
Συγκεκριμένα, στην Εικόνα 4.4 φαίνεται ένα υποσύνολο από αυτά τα κείμενα όπου
κάθε λέξη έχει κάποια απόχρωση του κόκκινου χρώματος. Η ένταση του χρώματος μιας λέξης υποδεικνύει την τιμή που έλαβε η συγκεκριμένη λέξη από το μηχανισμό προσοχής. Όσο πιο έντονο το χρώμα, τόσο υψηλότερη η τιμή. Βλέπουμε
ότι το νευρωνικό δίκτυο θεώρησε ως σημαντικές λέξεις που πράγματι υποδηλώνουν τη ένταση των παραπόνων ενός ατόμου όπως για παράδειγμα “ταραγμένος”,
“εκνευρίστηκε”, “απαράδεκτη”, “καταχρηστικούς” και “εξυπηρέτησαν”. Από αυτή
την οπτικοποίηση καθώς και από αυτές που δώθηκαν παραπάνω είναι σαφές ότι τα
νευρωνικά δίκτυα που χρησιμοποιήθηκαν είναι σε θέση να εντοπίζουν σημαντικές
λέξεις ή σημαντικά κομμάτια του κειμένου. άραυτα, η απόδοσή τους στο σύνολο
δεδομένων μας δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλή. πότε ίσως αυτό
οφείλεται στις ιδιαιτερότητες του συνόλου δεδομένων
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ίνακας 4.2: Αλληλουχίες δυο και τριών λέξεων από τρία κείμενα του συνόλου
αξιολόγησης που σχετίζονται με τα υψηλότερα βάρη στις εξόδους των συνελικτικών
επιπέδων.
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Κεφάλαιο 5
Συμπεράσματα
Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται προτάσεις προς την Τράπεζα
για τη βελτίωση των υπηρεσιών της, την προοσέλκυση νέων πελατών και τη διατήρηση υπαρχόντων μέσω τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Επίσης, συνοψίζονται τα πειραματικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν
στο πλαίσιο της ανάλυσης πραγματικών δεδομένων της Τράπεζας και συγκεκριμένα
παραπόνων πελατών.

1. Χρήση εθόδων Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας στην
Τραπεζική
Ενώ οι τράπεζες κατέχουν γενικά συντηρητικά επιχειρηματικά σχέδια, τα τελευταία
χρόνια έχουν βρεθεί σε έναν επιχειρηματικό χώρο που είναι πιο ανταγωνιστικός από
άλλους. Η ψηφιακή τεχνολογία, η εξασθένιση της εμπιστοσύνης των πελατών και
η δραματική μείωση της προσοχής των καταναλωτών έχουν ωθήσει όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές επιχειρηματικές τους
προσεγγίσεις. Το πρόβλημα του πελάτη αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα από ποτέ
δότι οι τράπεζες έχουν γίνει πολύ πιο ενεργητικές στις αλληλεπιδράσεις τους με τους
πελάτες. Ωστόσο, η ίδια η φύση των σχέσεων των πελατών με τις τράπεζες εμποδίζει τις προσπάθειες μάρκετινγκ πολλών ιδρυμάτων. Στην εταιρική τραπεζική, οι
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι συχνά κατειλημμένοι με άλλες εργασίες ή εκτός
έδρας, ενώ στη λιανική τραπεζική οι πελάτες είναι πάντα πάρα πολύ βιαστικοί και
απαιτητικοί για να λάβουν μέρος σε έρευνες μάρκετινγκ. Επιπλέον, δελεάζονται
αρκετά εύκολα να επιλέξουν το προϊόν ή την υπηρεσία των ανταγωνιστών όταν οι
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προσφορές αυτές είναι άμεσα διαθέσιμες και συχνά διατηρούν λογαριασμούς σε
διαφορετικά ιδρύματα. Αποτελεί κοινό μυστικό ότι οι πιο παραδοσιακές τεχνικές
μάρκετινγκ τείνουν να δείχνουν μόνο τι έχει κάνει ένας πελάτης ή μια ομάδα πελατών. οντολογίς, αφήνουν να μαντέψουμε τους λόγους αυτής της συμπεριφοράς
των καταναλωτών. Εκτός αυτού, δεν είναι αρκετά γρήγοροι για να μας επιτρέψουν
να προσεγγίσουμε το κοινό μας με τη σωστή προσφορά την κατάλληλη στιγμή. Ευτυχώς, υπάρχουν δύο αλληλένδετες τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που
μπορούν να βοηθήσουν να προσδιορίσουμε τις προβληματικές περιοχές και να διαμορφώσουν τις σχέσεις με τους πελάτες σε πιο επικερδείς. ρόκειται για την ανάλυση του συναισθήματος και την εξόρυξη κειμένου. αρακάτω θα παρουσιαστούν
κάποιες προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών της τράπεζάς μας βασιζόμενες στην
εξόρυξη κειμένου και στην εκμετάλλευση των δεδομένων που είχαμε στην κατοχή
μας.
Ανάλυση Συναισθήματος στην Τραπεζική. Η ανάλυση συναλλαγών μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε τόσο το διαδίκτυο όσο και άλλα κανάλια επικοινωνίας (π.χ.
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο) για να μάθουμε τις απόψεις των πελατών σχετικά με την υπηρεσία ή το προϊόν της τράπεζας. πορούμε να ανιχνεύσουμε την
αντίδραση των πελατών σε κάποιό γεγονός που σχετίζεται με την τράπεζα και να
την κατατάξουμε ως θετική, αρνητική ή ουδέτερη, καθώς και να μετρήσουμε τον
βαθμό πολικότητας που υπάρχει σε αυτό το συναίσθημα. αρόλο που τα παραπάνω μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα για την εξέταση και τη βελτίωση ενός ευρέος
φάσματος τομέων και δραστηριοτήτων (π.χ. υποκατάστημα, υπηρεσία πληρωμών,
εμπειρία χρηστών από την ιστοσελίδα), ο πραγματικός θησαυρός του οργανισμού
είναι τα ακατέργαστα δεδομένα κειμένου. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν ονόματα, αριθμούς, μηνύματα SMS, δεδομένα συναλλαγών, οικονομικές εκθέσεις, σημειώσεις εκπροσώπων στο CRM, δεδομένα έρευνας και πολλά άλλα. Τα πολύτιμα
ακατέργαστα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να έχουν νόημα μόνο με
τη βοήθεια της ανάλυσης κειμένου. Έτσι, η εξόρυξη κειμένου μπορεί να φέρει την
ανάλυση των δεδομένων μας σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. πορεί να αποκαλύψει
πολλές βιώσιμες ευκαιρίες για την τράπεζά. Τι ακριβώς είναι αυτές οι ευκαιρίες; Ας
δούμε αναλυτικότερα ιδέες εκμετάλλευσης των δεδομένων μας.
Εύρεση Πελατών σε Ρίσκο. ε την εξόρυξη κειμένου, μπορούμε αρκετά εύκολα
να εντοπίσουμε εκείνους τους πελάτες που κινδυνεύουν να αποσυρθούν Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει με βάση τις αλληλεπιδράσεις αυτών των χρηστών με την
εξυπηρέτηση πελατών (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλιών μηνυμάτων
ή μεταγραφών κλήσεων), αναρτήσεων σε φόρουμ, αναρτήσεων σε κοινωνικά μέσα
ενημέρωσης. Στη συνέχεια, μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτούς τους πελάτες για
να παραμείνουν με αποκλειστικές προσφορές.
Αποτροπή Απώλειας Πελατών μέσω Ανάλυσης Καταγγελιών. Η εξόρυξη κειμέ58

νου επιτρέπει τον εντοπισμό παραπόνων πελατών στην εισερχόμενη αλληλογραφία
και τους δίνει προτεραιότητα ώστε οι συγκεκριμένοι πελάτες να αντιμετωπίζονται χωρίς καθυστέρηση από τους υπαλλήλους. υσιαστικά οι 3 τύποι παραπόνων
που έχουμε στη διάθεσή μας θα χρησιμοποιούνταν με ιδιαίτερη προσοχή στον πιο
σημαντικό (κόκκινο) τύπο ώστε να αντιμετωπίζονταν άμεσα τέτοιες καταστάσεις
δίχως χρονοτριβές.
Βελτίωση των Πιστοληπτικών Μοντέλων Αξιολόγησης. Η εξόρυξη κειμένου
μπορεί να ενσωματωθεί στα μοντέλα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας
ως ένα σύνολο βημάτων επεξεργασίας. Αυτά τα βήματα θα ανιχνεύσουν λέξεις ή
φράσεις που έχουν ορισθεί ως σημαντικές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως
αποτέλεσμα θα αποφευχθούν υποθέσεις πλαστογραφίας και εκμετάλλευσης πιστοληπτικών ικανοτήτων.
Αναμόρφωση Διααδικασιών Δανεισμού. Εάν οι υπάλληλοι που ασχολούνται με
τον πιστωτικό κινδύνο έχουν αμφιβολλίες για το αν θα λάβουν μια απόφαση δανεισμού λόγω έλλειψης πληροφοριών σχετικά με έναν πελάτη, με την εξόρυξη κειμένου, θα μπορούν να ανιχνεύσουν στο διαδίκτυο οποιεσδήποτε ενδείξεις κρίνονται
χρήσιμες. Τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν οικονομικές εκθέσεις, δελτία τύπου,
ανασκοπήσεις πελατών και πληροφορίες σχετικά με το Εκτελεστικό Συμβούλιο του
εκάστοτε πελάτη με συναφείς αλλαγές.
Βελτίωση των Μοντέλων Αξιολόγησης Μάρκετινγκ. ι περισσότερες τράπεζες
χρησιμοποιούν μοντέλα βαθμολόγησης για να αξιολογήσουν τις εκστρατείες μάρκετινγκ τους. Ανάλογα με τον τύπο των καταναλωτών, τα μοντέλα αυτά μπορούν να
λάβουν υπόψη παράγοντες όπως τον τίτλο εργασίας, το μέγεθος της επιχείρησης,
το τμήμα της βιομηχανίας, τα δημογραφικά στοιχεία, καθώς και το ιστορικό πιστώσεων και συναλλαγών. ε την εξόρυξη κειμένου, τα υπάρχοντα μοντέλα βαθμολόγησης μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να συμπεριλαμβάνουν ιδέες συγκεκριμένων πελατών που προκύπτουν από τα μη δομημένα δεδομένα. πορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε μη δομημένα δεδομένα από τις αναρτήσεις του πελάτη
σε κοινωνικά δίκτυα. Σε μια χρηματοπιστωτική αγορά με αυξανόμενο ανταγωνισμό, το εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα μπορεί να διαχειριστεί τον πελάτη με τεχνικές
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Η εξόρυξη κειμένου θα εμπλουτίσει την τράπεζα
με πόρους για να διατηρήσει και να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς του.
Πρόβλεψη Κύκλου Ζωής. Η αξία του χρόνου ζωής του πελάτη (CLV) είναι μια
πρόβλεψη για όλη την αξία που θα αποκομίσει μια επιχείρηση από τη συνολική
σχέση της με έναν πελάτη. Η σημασία αυτού του μέτρου αυξάνεται με ταχύ ρυθμό,
καθώς συμβάλλει στη δημιουργία και τη διατήρηση ευεργετικών σχέσεων με επιλεγμένους πελάτες, δημιουργώντας έτσι υψηλότερη κερδοφορία και ανάπτυξη των
επιχειρήσεων. Η απόκτηση και η διατήρηση κερδοφόρων πελατών αποτελεί μια
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συνεχώς αυξανόμενη πρόκληση για τις τράπεζες. αθώς ο ανταγωνισμός γίνεται
όλο και πιο έντονος, οι τράπεζες χρειάζονται τώρα μια σφαιρική άποψη για κάθε
πελάτη ώστε να εστιάσουν αποτελεσματικά στους πόρους του. Σε αυτό το σημείο
εισέρχεται η επιστήμη των δεδομένων και κατ’επέκταση η εξόρυξη κειμένου. ρώτον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ένα μεγάλο μέρος δεδομένων: όπως οι έννοιες της
απόκτησης και τριβής του πελάτη, η χρήση διαφόρων τραπεζικών προϊόντων και
υπηρεσιών, ο όγκος και η κερδοφορία τους, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά του
πελάτη όπως γεωγραφικά, δημογραφικά δεδομένα και δεδομένα αγοράς. Αυτά τα
δεδομένα συχνά χρειάζονται αρκετό καθαρισμό και χειραγώγηση ώστε να καταστούν χρήσιμα και σημαντικά. Τα προφίλ, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των πελατών
της τράπεζας ποικίλλουν σημαντικά, όπως και οι συμπεριφορές και οι προσδοκίες
τους. Υπάρχουν πολλά εργαλεία και προσεγγίσεις στο οπλοστάσιο των επιστημόνων δεδομένων για την ανάπτυξη ενός μοντέλου CLV όπως γενικευμένα γραμμικά
μοντέλα, σταδιακή παλινδρόμηση, ταξινόμηση και δέντρα παλινδρόμησης. Η οικοδόμηση ενός προγνωστικού μοντέλου για τον προσδιορισμό των μελλοντικών
στρατηγικών μάρκετινγκ βασισμένων στο CLV είναι μια απαραίτητη διαδικασία
για τη διατήρηση καλών σχέσεων με τον πελάτη κατά τη διάρκεια της ζωής του
κάθε πελάτη με την εταιρεία, με αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας και της
ανάπτυξης.
Κατηγοριοποίηση Πελατών. Η τοποθέτηση του πελάτη σε μία κατηγορία σημαίνει
ότι διαχωρίζονται οι ομάδες πελατών με βάση είτε τη συμπεριφορά τους είτε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. περιοχή, ηλικία, εισόδημα). Υπάρχει μια ολόκληρη
σειρά τεχνικών στο οπλοστάσιο των επιστημόνων δεδομένων, όπως τα δέντρα αποφάσεων, η λογιστική παλινδρόμηση κλπ. Ως εκ τούτου βοηθούν στην εκμάθηση του
CLV κάθε ομάδας πελατών και στην ανακαλύψη ομάδων υψηλής αξίας και χαμηλής
αξίας. Δεν υπάρχει ανάγκη να αποδειχθεί ότι μια τέτοια κατηγοριοποίηση πελατών
επιτρέπει την αποτελεσματική κατανομή των πόρων μάρκετινγκ και τη μεγιστοποίηση της προσέγγισης βάσει σημείων σε κάθε ομάδα πελατών, καθώς και ευκαιριών
πώλησης. ην ξεχνάμε ότι η κατηγοριοποίηση των πελατών σχεδιάστηκε για να
βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πελατών και να βοηθήσει στην αφοσίωση και τη
διατήρηση των πελατών, κάτι που είναι απαραίτητο για τον τραπεζικό τομέα.
ροκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι τράπεζες πρέπει να
αναγνωρίσουν την κρίσιμη σημασία της επιστήμης των δεδομένων, να την ενσωματώσουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αναπτύξουν στρατηγικές βασισμένες στις πληροφορίες που μπορούν να διεξαχθούν με βάση τα δεδομένα των πελατών τους. πορούν να ξεκινήσουν με μικρά διαχειρίσιμα βήματα για να ενσωματώσουν αναλυτικά στοιχεία Big Data στα λειτουργικά τους μοντέλα και να βρίσκονται μπροστά από τον ανταγωνισμό. Αυτός ο κατάλογος των περιπτώσεων χρήσης
που αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να επεκταθεί καθημερινά χάρη σε ένα τέτοιο ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο επιστήμης δεδομένων και στην ικανότητα εφαρμογής
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μοντέλων μηχανικής μάθησης σε πραγματικά δεδομένα, κερδίζοντας όλο και πιο
ακριβή αποτελέσματα. Το θέμα της παρούσας εργασίας το οποίο προσεγγίστηκε με
τεχνικές εξόρυξης κειμένου αποδεικνύει περίτρανα γιατί κρίνεται τόσο σημαντική
στις μέρες μας, η υιοθέτηση τέτοιων τεχνικών από τα τραπεζικά ιδρύματα.

2. Επίλογος
Το ζητούμενο της παρούσας εργασίας, το οποίο κληθήκαμε να προβλέψουμε, κρίνεται αρκετά δύσκολο ακόμα και για το ανθρώπινο μάτι. Εξετάζοντας τα κέιμενα
παραπόνων άλλωστε, είναι δύσκολο ακόμα και για εμάς να διακρίνουμε σε ποιο
τύπο παραπόνων θα κατατάσσαμε το εκάστοτε παράπονο. Το σύνολο των δεδομένων μας είναι εξαιρετικά δύστροπο. Αποτελείται κατ’ αρχάς από πάρα πολύ λίγα
αντικείμενα. Από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα δεδομένα αυτά
επιδέχονται διαφορετικές ομαδοποιήσεις. Άρα ας φαντάστουμε πόσο απαιτητικό θα
ήταν να επιτευχθεί αυτός ο στόχος με υψηλό ποσοστό ακρίβειας από τον οποιοδήποτε αλγόριθμο μηχανικής μάθησης. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι το dataset αποτελείται μόνο από 900 κείμενα, δυσχαιρένει τόσο τη δική μας θέση όσο και των
αλγορίθμων. Έτσι οι αλγόριθμοι περνώντας σε όλο και πιο εκλεπτυσμένες ομαδοποιήσεις μερικές φορές ανακαλύπτουν διαμερίσεις που να είναι λίγο διαφορετικές
από τις προηγούμενες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό είναι ένα μειονέκτημα των
μεθόδων. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ιδιαιτερότητα των δεδομένων μας.
ι περισσότεροι αλγόριθμοι είναι σχεδιασμένοι να αποδίδουν σε μεγαλύτερου βεληνεκούς δεδομένα και για αυτό δεν είχαμε την ανταπόκριση που αναμέναμε ιδίως
στους αλγόριθμους επιβλεπόμενης μάθησης.
Σαν ένα γενικό συμπέρασμα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, τον σχετικά καλό
διαχωρισμό των παραπόνων, σε νοηματικές ενότητες λαμβάνοντας πάντα υπό όψιν
το ασσύμετρο μέγεθος των παραπόνων, που ομαδοποιήθηκαν, καθώς και ότι δεν
υπήρχε εκ των προτέρων μία σαφέστερη ομαδοποίηση των παραπόνων αυτών. Τα
παράπονα θεωρείται ότι επιλέχθηκαν σχεδόν τυχαία από ένα ευρύτερο σύνολο παραπόνων προς τη συγκεκριμένη τράπεζα. Θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπ’ όψιν
την αρκετά μεγάλη διασπορά των εννοιών στις οντολογίες καθώς και το μεγάλο
αριθμό των διαφορετικών εννοιών που παρουσιάζονται στα παράπονα πράγμα που
δυσχεραίνει πολύ την διαδικασία ομαδοποίησης, ακόμα και για έναν άνθρωπο όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι ο τρόπος με τον
οποίο ομαδοποιήθηκαν τα δεδομένα μας όχι μόνο δεν είναι τετριμμένος, άλλα μπόρεσε να ανακαλύψει πραγματικές εννοιολογικές ομάδες κειμένων μέσα από ένα
αντίξοο και σχετικά μικρό σύνολο δεδομένων. Το γεγονός αυτό δίνει μια ακόμα
ένδειξη για την στιβαρότητα και την ακρίβεια των μεθόδων ομαδοποίησης κατηγορικών δεδομένων που προτείναμε και μάλιστα στο πεδίο της εξόρυξης κειμένου.
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Εν κατακλείδι, κρίνεται σαφώς απαραίτητη η χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης από τη συγκεκριμένη ελληνική τράπεζα ώστε να αυτοματοποιηθούν οι περισσότερες διαδικασίες και να βοηθηθούν οι υπάλληλλοι στις καθημερινές τους ανάγκες και κατ’επέκταση να επωφεληθούν και οι πελάτες από ένα καινούργιο και πιο
σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον.
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