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ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Σν βαζηθφ αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ θαη κεζνδνινγηψλ
εμφξπμεο γλψκεο (opinion mining) θαη δηαρείξηζεο θήκεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (on-line
reputation management) ζε πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Θα δηεξεπλήζνπκε ηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη παξαπάλσ έλλνηεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα θάλνπκε κηα εθηελή αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο
βηβιηνγξαθίαο θαη ζα επηρεηξήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ηηο επηκέξνπο πξνζεγγίζεηο. ηα
πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχκε ζε ζπζηήκαηα δηαβνχιεπζεο πνιηηηθήο θαη ζε
ηαμηλνκεηέο πνιηηηθήο γλψκήο.
Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή κηα ζεηξάο απφ ππνπξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θνηλσληθά
δίθηπα, φπσο ε δηαρείξηζε θήκεο θαη ε αλαδήηεζε απφςεσλ ζε ηζηνιφγηα. Καζέλα απφ απηά
παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ έλα εληαίν πξίζκα. Οη επηδφζεηο ησλ
αιγνξίζκσλ θαηάηαμεο ησλ εγγξάθσλ θαη αλαδήηεζεο απφςεσλ ζε ηζηνιφγηα ζα
παξνπζηαζηνχλ κε ζηνηρεία απφ αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο. Δπηπιένλ ζα γίλνπλ ζπγθξίζεηο
ησλ ηαμηλνκεηψλ πνιηηηθήο γλψκεο. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε κηα ζεηξά απφ επξέσο
δηαδεδνκέλα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο. Σέινο ζα
πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε απάληεζε ζε κηα ζεηξά θαίξησλ εξσηεκάησλ θαη λα
πξνηείλνπκε ιχζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο πνπ αλαιχζακε.

Λέμεηο θιεηδηά: Δμφξπμε γλψκεο, δηαρείξηζε θήκεο, θνηλσληθή δηθηχσζε, αλάιπζε
ζπλαηζζήκαηνο, πνιηθφηεηα θεηκέλνπ, ζπζηήκαηα δηαβνχιεπζεο πνιηηηθήο.
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ABSTRACT

The main objective of this work is to describe the techniques and methodologies of opinion
mining and online reputation management in social network environments. We will
investigate the ways in which these concepts can be applied to social networking
environments. To this end we will do an extensive review of the literature and attempt to
classify the different approaches. As part of this work we will refer to opinion mining systems
for Politics and in political opinion classifiers.
In the following we will present a series of sub problems related to the social networks,
including reputation management and topic identification in blogs. Each of these areas is
unique and is approached through a single prism. The performance of the ranking algorithms
of search of documents and views in blogs will be presented with data from blog‟s topic
indentification competetitions. Furthermore, comparisons of political opinion classifiers will
also take place. Next we will present a series of widely available products used for these
purposes. Finally, we will try to answer a series of key questions and propose solutions that
cover the areas analyzed.

Key words:

Opinion mining, reputation management, social networking, sentimental
analysis, text polarity, policy consultation systems.
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1 Δηζαγσγή
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ
δηαρεηξίδνληαη ηελ πιεξνθνξία. Οη ρξήζηεο δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ πξνβνιή ηνπ
δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ, αιιά κπνξνχλ λα ην ζεκεηψζνπλ, λα ην ζρνιηάζνπλ θαη
γεληθφηεξα λα ην εκπινπηίζνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απφ απινί αλαγλψζηεο γίλνληαη θαη νη
ίδηνη ζπληάθηεο. Απφ θαηαλαισηέο πεξηερνκέλνπ, κπνξνχλ εχθνια λα γίλνπλ δεκηνπξγνί
πεξηερνκέλνπ. Πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαπεξα, δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ επηζήκαλζε
ζειίδσλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο πιεξνθνξίαο. Μπνξνχλ λα κνηξάδνληαη ηα
λέα ηνπο, ηελ γλψζε θαη ηηο ηδέεο ηνπο κε ην ζχλνιν ηεο δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηαο.
Τπάξρνπλ πνιιά κέζα δεκνζίεπζεο πεξηερνκέλνπ κε ηα νπνία νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα
εθθξαζηνχλ ζην δηαδίθηπν. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ κέζσλ απνηεινχλ ηα ηζηνιφγηα, νκάδεο
ζπδεηήζεσλ αιιά θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεκνζηεχνπλ θείκελα, λα
θάλνπλ ζρφιηα θαη λα ιακβάλνπλ ηηο απαληήζεηο άιισλ ρξεζηψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο
θαιχπηνπλ πνιιέο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο. Απφ ζέκαηα πνιηηηθήο θαη πγείαο κέρξη
ηαμίδηα θαη θξηηηθέο γηα κηα ππεξεζία. Ζ δεκνθηιία ησλ κέζσλ δεκνζίεπζεο πεξηερνκέλνπ
θαζηζηά ζαθέο φηη ηα δεδνκέλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε γλψκεο ρξεζηψλ ζα απνηειέζνπλ έλα
ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ δεδνκέλσλ θεηκέλνπ ζην δηαδίθηπν.
Ζ νινέλα θαη απμαλφκελε παξαγσγή πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν απνηειεί πξφθιεζε γηα
ηελ ηθαλφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ λα θαηαγξάςνπλ ηελ γλψκε θαη ηηο δηαζέζεηο
ησλ ρξεζηψλ ζε κεγάιε θιίκαθα. ηα πιαίζηα απηά, ε εμόξπμε γλώκεο (opinion mining)
ζπγθεληξψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ
θιάδν ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο (information retrieval). Δίλαη έλαο δηεπηζηεκνληθφο
ηνκέαο πνπ αθνξά ηελ επηζηήκε ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο, ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ, ηεο
κεραληθήο κάζεζεο, θαζψο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ππνινγηζηηθήο γισζζνινγίαο.
Οη ηερληθέο εμφξπμεο γλψκεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ αλάιπζε ησλ θξηηηθψλ,
εκπεηξηψλ ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία. Δπηπιένλ, κε ηελ εθαξκνγή
ηνπο επηηπγράλεηαη ε θαηαγξαθή ηεο ηάζεο δηακφξθσζεο ησλ απφςεσλ ζε έλα ζέκα θαη ε
εχξεζε ησλ θπξίαξρσλ ζπληζησζψλ ηνπ. Απηφ ζπκβάιιεη ζην λα αλαδεηθλχνληαη
πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηνπ. Ζ γλψζε απηή αμηνπνηείηαη κεηαμχ άιισλ απφ ηα ζπζηήκαηα
δηαβνχιεπζεο πνιηηηθήο. Σα ζπζηήκαηα απηά επηηξέπνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ
ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο δηθηπαθήο θνηλφηεηαο
γεληθφηεξα. Αληίζηνηρα, ζα δνχκε φηη νη ηερληθέο εμφξπμεο γλψκεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε
ζθνπφ ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάιπζε ηεο εηαηξηθήο θήκεο κέζα απφ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο
θήκεο.

1.1 Αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο
Σν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη:





Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ πεδίνπ ηεο εμφξπμεο γλψκεο απφ θείκελα.
Πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ζπζηεκάησλ εμφξπμεο γλψκεο.
χγθξηζε ησλ ηερληθψλ εμφξπμεο γλψκεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, δίλνληαο έκθαζε
ζην πεδίν ησλ ηζηνινγίσλ.
Δπηζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαβνχιεπζεο πνιηηηθήο θάλνληαο ηδηαίηεξε αλαθνξά
ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ηαμηλφκεζεο πνιηηηθνχ θεηκέλνπ.
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Παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θήκεο θαη παξάζεζε ησλ πην γλσζηψλ
ινγηζκηθψλ εμφξπμεο γλψκεο θαη δηαρείξηζεο θήκεο.

1.2 Γνκή ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο
ην θεθάιαην 2 γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο εμφξπμεο γλψκεο θαη
ηεο αλάιπζεο ζπλαηαζζήκαηνο. Αξρηθά πεξηγξάθνληαη νη αλάγθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εμφξπμε γλψκεο θαη ηα θίλεηξα πίζσ απφ απηέο. Δπίζεο πξνζδηνξίδεηαη
ην πεδίν ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν πεδίν ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαη ηα ζπλαθή πεδία ηεο
αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο ππνινγηζηηθήο γισζζνινγίαο. Γίλεηαη κηα γεληθή πεξηγξαθή
ησλ δηαδηθαζηψλ εμφξπμεο πιεξνθνξίαο απφ θείκελα. Σν θεθάιαην ζπλερίδεη κε αλαθνξά
ζηα βήκαηα ηεο εμφξπμεο γλψκεο θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηηο νπνίεο κπνξεί
απηή λα επηηεπρζεί. Πεξηγξάθεηαη ε θάζε θαηεγνξία κε παξάζεζε παξαδεηγκάησλ θαη
αλαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο.
ην θεθάιαην 3 γίλεηαη αξρηθά κηα πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ηζηνινγίσλ σο ην πην
πξνζθηιέο κέζν δεκνζίεπζεο πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ δηθηπαθή
θνηλφηεηα ησλ ηζηνινγίσλ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηα κίθξν-ηζηνιφγηα, απνηειεί κηα πξφθιεζε
γηα ηελ θνηλφηεηα ηεο εμφξπμε γλψκεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλαδήηεζε απφςεσλ
ζε ηζηνιφγηα. Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα δηαδνρηθψλ δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ
αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε ηζηνιφγηα, ηελ εχξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ απφςεσλ
πξνζνκνηψλνληαο ξεαιηζηηθά ζελαξηα αλαδήηεζεο. ε απηά πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία
αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα εληνπίδεη ηηο θαηαρσξήζεηο ελφο ηζηνινγίνπ πνπ
εθθξάδνπλ θάπνηα άπνςε ζρεηηθά κε έλα δεδνκέλν ζέκα – ζηφρν, θαζψο θαη ε εχξεζε
ζεηηθψλ/ αξλεηηθψλ απφςεσλ γηα ην ζέκα απηφ.
ην θεθάιαην 4 αζρνινχκαζηε κε ηα ζπζηήκαηα δηαβνχιεπζεο πνιηηηθήο θαη ηνλ
ζρεδηαζκφ ηαμηλνκεηψλ πνιηηηθνχ θεηκέλνπ. Γηεξεπλνχκε ηελ εμφξπμε θεηκέλνπ θαη ηελ
εθαξκνγή ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο γλψκεο ηνπ θνηλνχ πνπ
αθνξά δεηήκαηα πνιηηηθήο. Πεξηγξάθεηαη ε αξρηηεθηνληθή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Σν
πνιηηηθφ θείκελν έρεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θαη αλαιχνληαη. ε απηφ ην πιαίζην
εμεηάδνληαη νη ηαμηλνκεηέο πνιηηηθήο γλψκεο. ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδνληαη εθείλεο νη
ηερληθέο εμφξπμεο γλψκεο πνπ είλαη νη πιένλ θαηάιιειεο γηα ην πνιηηηθφ θείκελν.
ην θεθάιαην 5 γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δηθηπαθήο θήκεο. Σα
ζπζηήκαηα απηά ελζσκαηψλνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηερληθέο εμφξπμεο
γλψκεο πνπ πεξηγξάςακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Αξρηθά εμεηάδνπκε ηελ ζεκαζία θαη
ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ δηθηπαθήο θήκεο δηεζλψο. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε δηείζδπζε
ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο θήκεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. ην ηέινο θάλνπκε κηα ζπγθξηηηθή
παξνπζίαζε ινγηζκηθνχ εμφξπμεο γλψκεο θαη δηαρείξηζεο θήκεο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο
ιχζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ειιεληθέο εηαηξίεο.
ην θεθάιαην 6 ζα θαηαζέζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα καο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ
θαηάιιεισλ ηερληθψλ εμφξπμεο γλψκεο, αλάινγα κε ην πεδίν ηεο εθαξκνγήο. Θα
ζπλνςίζνπκε ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ζα
θαηαζέζνπκε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ γηα ηηο αλνηρηέο πξνθιήζεηο ηνπ ρψξνπ.
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2 Αλάιπζε ηνπ πεδίνπ
Ζ πιεξνθνξία ππν κνξθή θεηκέλνπ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί δχν θαηεγνξίεο, γεγνλφηα θαη
γλψκεο. Σα γεγνλφηα είλαη αληηθεηκεληθέο δειψζεηο ζρεηηθά κε πξφζσπα θαη πξάγκαηα ζηνλ
θφζκν. Οη γλψκεο (απφςεηο) είλαη ππνθεηκεληθέο δειψζεηο πνπ αληαλαθινχλ ηα
ζπλαηζζήκαηα ή ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε πξφζσπα θαη πξάγκαηα. Σν
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ππάξρνπζαο έξεπλαο ζηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ έρεη επηθεληξσζεί
ζηελ εμφξπμε θαη αλάθηεζε πξαγκαηηθήο πιεξνθνξίαο (γεγνλφησλ). Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη νη
πεξηζζφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο κπνξνχλ λα αλαθηνχλ κέζσ ιέμεσλ – θιεηδηψλ
γεγνλφηα, ελψ δελ κπνξνχλ λα αλαθηήζνπλ απφςεηο ρξεζηψλ, θαζφηη αθελφο κελ απηέο
είλαη δχζθνιν λα αλαπαξαζηαζνχλ απφ κεκνλσκέλεο ιέμεηο θιεηδηά θαη αθεηέξνπ νη
αιγφξηζκνη θαηάηαμεο ησλ απνηειεζκάησλ (search ranking strategies) δελ είλαη θαηάιιεινη
γηα αλάθηεζε/ εμφξπμε απφςεσλ.
Ο φγθνο ηνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξά γλψκεο ρξεζηψλ νινέλα θαη
απμάλεηαη. Ο παγθφζκηνο ηζηφο έρεη αιιάμεη δξακαηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη
εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Μπνξνχλ λα γξάςνπλ θξηηηθέο πξντφλησλ ζε ζειίδεο
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αιιά θαη λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο επάλσ ζε νπνηνδήπνηε
δήηεκα ζε πιεζψξα κέζσλ. Σα ζπλεζέζηεξα κέζα είλαη νη δηαδηθηπαθέο νκάδεο ζπδήηεζεο
(discussion groups), ηα ηζηνιφγηα (blogs) θαη νη ρψξνη δεκφζηαο ζπδήηεζεο (forums). Ζ
κειέηε θαη ε εμφξπμε πιεξνθνξίαο απφ πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ζπλδξνκή
ησλ ρξεζηψλ (user-generated) απνηειεί κηα πξφθιεζε θαζφηη ζην δηαδίθηπν ππάξρνπλ
πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη θάζε κηα απφ απηέο πεξηέρεη κεγάιε πνζφηεηα
πιεξνθνξηψλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη γλψκεο πξέπεη λα εμαρζνχλ κέζα απφ
καθξνζθειείο δεκνζηεχζεηο ζε forum θαη ηζηνιφγηα. Δίλαη πνιχ δχζθνιν γηα έλαλ αλαγλψζηε
λα αλαδεηήζεη γλψκεο γηα ελα ζέκα, λα ζπγθεληξψζεη ρεηξσλαθηηθά φιεο ηηο πεγέο, λα ηηο
κειεηήζεη, λα γξάςεη κηα πεξίιεςε γηα απηέο θαη ζην ηέινο λα ηηο παξνπζηάζεη ζε κηα
αμηνπνηήζηκε κνξθή. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ν
θιάδνο ηεο εμφξπμεο γλψκεο.
Ζ εμόξπμε γλώκεο (opinion mining) πεξηγξάθεηαη σο ην πξφβιεκα ηεο αλαγλψξηζεο κηαο
γλψκεο ζε ελα ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ηεο εθηίκεζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απηήο ηεο
γλψκεο [1]. Ο πξνζαλαηνιηζκόο ή πνιηθόηεηα (polarity) κηαο γλψκεο είλαη ην θαηά πφζν κηα
γλψκε εθθξάδεη ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε πάλσ ζην ζέκα πνπ ζρνιηάδεη. Ζ αμηνιφγεζε
γίλεηαη βάζε κηαο λνεηήο θιίκαθαο ζπλαηζζεκάησλ, απφ αξλεηηθά ζε νπδέηεξα έσο ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα. Ζ εμφξπμε γλψκεο απνηειεί ην ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν βαζίδνληαη άιιεο
εξγαζίεο αλάιπζεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Πξνζθέξεη κηα ζε βάζνο εηθφλα ησλ απφςεσλ πνπ
εθθξάδνληαη ζε θείκελα θαη επηηξέπεη ηελ παξαπέξα επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ
λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηθξαηνχζα γλψκε ή λα επηζεκάλεη αληηθξνπφκελεο απφςεηο. Ζ
πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμφξπμεο γλψκεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία
φισλ ησλ κεηέπεηηα εξγαζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηήλ, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά έλα
ζεκαληηθφ πξφβιεκα.
Ζ εμφξπμε γλψκεο ζπλαληάηαη ζπρλά θαη κε ηνλ φξν αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο
(sentimental analysis). Ο φξνο εμόξπμε γλώκεο θαη ν φξνο αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο
δηαθέξνπλ ιίγν ζαλ έλλνηεο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην φηη αξρηθά κειεηήζεθαλ ζε
δηαθνξεηηθά πεδία. Ο φξνο εμφξπμε γλψκεο πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλφηεηα ηεο αλάθηεζεο
πιεξνθνξίαο (information retrieval) θαη ζηνρεχεη ζηελ εμαγσγή θαη κεηέπεηηα επεμεξγαζία
ησλ απφςεσλ ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε πξντφληα, ηαηλίεο θαη ππεξεζίεο. Ζ αλάιπζε
ζπλαηζζήκαηνο, απφ ηελ άιιε, είρε αξρηθά δηαηππσζεί ζαλ έλα πξφβιεκα επεμεξγαζίαο
θπζηθήο γιψζζαο γηα ηελ αλάθηεζε ησλ απφςεσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε δηάθνξεο
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δεκνζηεχζεηο. Παξφια απηά, απηνί νη δχν φξνη έρνπλ παξφκνηα έλλνηα θαη εκπίπηνπλ ζην
πεδίν ηεο αλάιπζεο ππνθεηκεληθόηεηαο (subjectivity analysis). ηελ εξγαζία απηή ζα
ρξεζηκνπνηνχκε απηνχο ηνπο δχν φξνπο ελαιιαθηηθά, ζεσξψληαο φηη έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα.
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο πξνζεγγίζεηο θαη κεζνδνινγίεο πνπ
ζπλαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία ζηελ εμφξπμε γλψκεο απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ.

2.1 Αλαδήηεζε απόςεσλ
2.1.1 Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε
Οη γλψκεο κέζα ζε έλα θείκελν κπνξεί λα εθθξάδνληαη γηα θάπνηα νληφηεηα (φπσο πξντφλ,
γεγνλφο, ζέκα ζπδήηεζεο, πξφζσπν) είηε άκεζα κε εθθξάζεηο πνπ δειψλνπλ ζπλαίζζεκα
(π.ρ. «Ζ ηαηλία ήηαλ ππέξνρε»), είηε έκκεζα κε ζχγθξηζε ηεο νληφηεηαο κε θάπνηα άιιε (π.ρ.
«Σν απηνθίλεην Α είλαη θαιχηεξν απφ ην Β»). ηφρνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ηεο εμφξπμεο
γλψκεο είλαη ε εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ αλαθάιπςεο γλψζεο θαηά ηε δηαδηθαζία
ηεο αλαδήηεζεο, ψζηε ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαθηά απφςεηο ή πεξίιεςε απηψλ
ησλ απφςεσλ γηα κία νληφηεηα. Δξσηήκαηα φπσο «Πνηα είλαη ε άπνςε ηνπ θνηλνύ γηα ηα
θηλεηά ηειέθσλα Φ;» ή «Πνηα ηειέθσλα είλαη θαιύηεξα, ηα Φ ή ηα Υ;» ζα κπνξνχλ λα
απαληεζνχλ κέζα απφ κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ εθαξκφδνπλ ηερληθέο εμφξπμεο
πιεξνθνξίαο απφ θείκελν.
Σππηθά εξσηήκαηα ρξεζηψλ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάθηεζε ηεο άπνςεο ελφο αηφκνπ γηα
θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ κηαο νληφηεηαο, ηελ ζπιινγή ζεηηθψλ/ αξλεηηθψλ απφςεσλ γηα
θάπνηα νληφηεηα (ή θάπνην κεκνλσκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο), ηελ πιεξνθφξεζε γηα ην πψο
νη απφςεηο πάλσ ζε κία ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα κεηαβιήζεθαλ ρξνληθά (π.ρ. απφςεηο γηα
θάπνην πνιηηηθφ πξφζσπν) ή ην εάλ ππεξηεξεί θάπνην αληηθείκελν ζε ζρέζε κε έλα άιιν.
Απ‟ απηνχο ηνπο ηχπνπο εξσηεκάησλ κφλν ν πξψηνο κπνξεί λα απαληεζεί ηθαλνπνηεηηθά
απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο κεραλέο αλαδήηεζεο κε θαηάιιειε επηινγή ιέμεσλ – θιεηδηψλ σο
είζνδν, αθνχ ε άπνςε ελφο αηφκνπ γηα θάηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πεξηγξάθεηαη ζε έλα
θείκελν. Γηα ηελ απάληεζε εξσηεκάησλ ηνπ δεχηεξνπ ηχπνπ (ζπιινγή ζεηηθψλ/ αξλεηηθψλ
απφςεσλ) ρξεηάδεηαη ε αλάθηεζε πνιιψλ απφςεσλ θαη ε εμαγσγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
ηνπο θαηεχζπλζεο (ζεηηθή/ αξλεηηθή άπνςε). Μεηά απφ εμάιεηςε ηπρφλησλ παξαπιαλεηηθψλ
απφςεσλ (spam) ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ δίλεηαη ζην ρξήζηε κπνξεί λα είλαη είηε κία
πεξίιεςε απηψλ είηε νη ίδηεο νη απφςεηο ηαμηλνκεκέλεο ζε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο.
2.1.2 Μνληεινπνίεζε Απόςεσλ
Μία άπνςε (opinion) είλαη ε εθδήισζε κίαο ζηάζεο, ζπκπεξηθνξάο ή επεθεκίαο απέλαληη
ζε θάπνην αληηθείκελν (object) απφ ην ππνθείκελν πνπ ηελ θαηέρεη (opinion holder). Σν
ππνθείκελν απηφ κπνξεί λα είλαη θάπνην πξφζσπν ή θάπνηνο θνξέαο (π.ρ. νξγαληζκφο,
επηρείξεζε) [2].
Οξηζκόο 1: Έλα αληηθείκελν (object) είλαη κηα νληφηεηα Ο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη θάπνην
πξντφλ, άηνκν, γεγνλφο, νξγαληζκφο ή ζέκα. Ζ νληφηεηα Ο αλαπαξίζηαηαη σο κία ηεξαξρία
απφ ηα ζπζηαηηθά ηεο κέξε (components), ηα ζπζηαηηθά κέξε απηψλ ησλ κεξψλ θ.η.ι.. Κάζε
ζπζηαηηθφ κίαο νληφηεηαο πεξηγξάθεηαη απφ ην δηθφ ηνπ ζχλνιν ηδηνηήησλ (attributes). Ζ
νληφηεηα Ο είλαη ν θφκβνο ξίδα απηήο ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη επίζεο κε
έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα ζπληνκία θάζε ζπζηαηηθφ ελφο αληηθεηκέλνπ καδί κε ηηο
ηδηφηεηέο ηνπ ζα αλαθέξεηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ (feature). Μία άπνςε κπνξεί λα έλα ή
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πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Σν ίδην ην αληηθείκελν Ο (θφκβνο ξίδα ηεο ηεξαξρίαο) είλαη θαη
απηφ έλα ραξαθηεξηζηηθφ.
Οξηζκόο 2: Κάζε αληηθείκελν Ο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν
ραξαθηεξηζηηθψλ,
. Κάζε ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε έλα
πεπεξαζκέλν ζχλνιν ζπλψλπκσλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ. Έλα ζχλνιν
πεξηέρεη φια ηα ζχλνια ζπλψλπκσλ γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζε κία θξηηηθή ελφο πξντφληνο θάπνην ππνθείκελν (opinion
holder)
ζρνιηάδεη ην ππνζχλνιν
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Ο. Γηα θάζε
ραξαθηεξηζηηθφ
πνπ ζρνιηάδεηαη, ην ππνθείκελν ρξεζηκνπνηεί θάπνηα ιέμε ή θξάζε
απφ ην
γηα λα πεξηγξάςεη ην ραξαθηεξηζηηθφ θαη εθθξάδεη κία ζεηηθή, αξλεηηθή ή
νπδέηεξε άπνςε γηα απηφ.

ρήκα 1: Ιεξαξρηθή αλαπαξάζηαζε κηαο νληόηεηαο

2.2 Γηαδηθαζία εμόξπμεο γλώκεο
Ζ εμφξπμε γλψζεο απφ θείκελα είλαη έλα δχζθνιν εγρείξεκα θαη απηφ δηφηη ηα δεδνκέλα
ελφο θεηκέλνπ έρνπλ αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα άιια δεδνκέλα [3]. Αλαθνξηθά, νη
θπξηφηεξεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη νη αθφινπζεο:


Λεμηινγηθή θαη ζεκαζηνινγηθή ακθηζεκία: ην γξαπηφ ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά
πξνζσπηθέο αλησλπκίεο πνπ είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ ην πνηα νπζηαζηηθά
αληηθαζηζηνχλ θαη κε πνηά επίζεηα ζρεηίδνληαη. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά
ζπλψλπκεο ιέμεηο ή ιέμεηο κε πνιιαπιφ λφεκα. Ο φξνο ζεκαζηνινγηθή ακθηζεκία
αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ίδηα θξάζε κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία αλάινγα
κε ην πεξηερφκελν κέζα ζην νπνίν ζπλαληάηαη.



Σρεηηθή εμάξηεζε: ε κηα γιψζζα κηα έλλνηα ή κηα ελέξγεηα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο
ιέμεσλ θαη θξάζεσλ.



Θόξπβνο ζηα δεδνκέλα: Γηα παξάδεηγκα, νξζνγξαθηθά ιάζε, ζπληαθηηθά θαη γξακκαηηθά
ιάζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε γξαπηφ πιηθφ.

11



Πνιιέο δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ: Καηά ηε κνληεινπνίεζε ελφο θεηκέλνπ θάζε ιέμε ηνπ
κπνξεί λα είλαη θαη κηα δηάζηαζε ηνπ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθπαίδεπζε θαη
κάζεζε. Σν δηάλπζκα πνπ αλαπαξηζηά έλα θείκελν αλάινγα κε ηελ απνπζία ή παξνπζία
θάπνηαο ιέμεο, ζπλήζσο είλαη θαη πνιχ αξαηφ.

Οη έξεπλεο ζηελ πεξηνρή ηεο εμφξπμεο γλψκεο ζπλήζσο αθνινπζνχλ κηα πξνζέγγηζε πνπ
απνηειείηαη απφ δχν βήκαηα: ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ θεηκέλσλ. ην πξψην βήκα, αξρηθά πξέπεη λα
πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα θείκελα πνπ απνηεινχλ ηα δεδνκέλα
εηζφδνπ. ηελ ζπλέρεηα πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ νη πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ θάπνην
ζπλαίζζεκα, ζεηηθφ ή αξλεηηθφ. Έπεηηα, νη πξνηάζεηο απηέο ζπζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα πνπ
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί. Έηζη, ζην παξαθάησ απφζπαζκα θεηκέλνπ1:
Οη παλεπηζηεκηαθνί ζεκεηώλνπλ όηη ην θξάηνο νθείιεη ζηα παλεπηζηήκηα ηα απαηηνύκελα κέζα
ώζηε λα ζπλερίζνπλ λα εθπιεξώλνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο, ηα νπνία είλαη ε εθπαίδεπζε, ε
παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ηδεώλ. Υπνζηεξίδνπλ όηη “ζηε ζεκεξηλή θξίζε, θάζε θνξνινγηθόο
πόξνο πνπ δίδεηαη ζηα παλεπηζηήκηα πξέπεη λα πξνάγεη ηελ πξνθνπή ηεο ρώξαο” θαη
ππνγξακκίδνπλ όηη “ε θνπιηνύξα ηεο αθζνλίαο θαη ηεο επθνιίαο, πνπ ζηεξίρζεθε ζηα
δαλεηθά, πξέπεη λα αλαηξαπεί. Παξάιιεια, ζηέιλνπλ κήλπκα ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο,
γξάθνληαο όηη νη παλεπηζηεκηαθνί νθείινπλ λα εθπιεξώλνπλ ηα έξγα ηνπο “κε επζπλεηδεζία
θαη επαηζζεζία ζηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηώλ θαη ηεο θνηλσλίαο ”.
πξνζδηνξίζηεθαλ ηα παξαθάησ ζέκαηα:
-

Υξεκαηνδφηεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ
Απνζηνιή θαη ξφινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Κάπνηα απφ ηα ζρφιηα πνπ αθνινχζεζαλ απηφ ην θείκελν ήηαλ ηα παξαθάησ:
1. επαλαμηνινγεζε ηνπ δηδαθηηθνπ πξνζσπηθνπ απν ην κεδελ(νζνη ερνπλ δεκνζηεπζεηο θαη
εξγν ππαξθην ζε δηεζλεο επηπεδν λα παξακεηλνπλ νη αιινη αζεπ θαη επηιεγνληαη νη
θαιπηεξνη)…
2. ηα παξαπαλσ εηλαη θνηλνο ηνπνο θαη πηζηεπσ δνκνπλ ελα ηζρπξν παλεπηζηεκην.
3. Η θπβέξλεζε θαη ε ηξνηθα ζέινπλ λα κεηώζνπλ ην θόζηνο γηα ηελ παηδεία θαη ζπλεπώο
ηόζν νη 20 όζν θαη όζα ζρνιηάδεηε είλαη εθηόο ηόπνπ θαη ρξόλνπ.
4. Δθηνο ησλ άιισλ, εηδηθά ην ζέκα ηεο ζύλδεζεο κε ηηο εηαηξείεο είλαη ε θνξπθαία πξόηαζε.
Πνπ λνκίδεηε όηη βξίζθεζηε ζηε Silicon Valley ή ζε κηα ρώξα κε νηθνλνκία πνπ
απνγεηώλεηαη όπσο ε θαληαζία ησλ πεξηζζνηέξσλ ζηε ρώξα απηή.
Παξαηεξνχκε φηη ηα ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ ζπρλά πεξηέρνπλ αζπληαμίεο, νξζνγξαθηθά ιάζε,
ιέμεηο απφ άιιεο γιψζζεο θιπ. Απν ηα 4 ζρφιηα πνπ απνκνλψζεθαλ, φια εθθξάδνπλ
ζπλαίζζεκα κε εμαίξεζε ην πξψην, φπνπ ν ρξήζηεο απιά θάλεη κηα πξφηαζε. Ζ πξφηαζε 3
αθνξά ην ζέκα «Φξεκαηνδόηεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ», ε πξφηαζε 4 ην ζέκα «Απνζηνιή θαη
ξόινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ» ελψ ε πξφηαζε 2 ζα κπνξνχζε λα ηαμηλνκεζεί θαη ζηηο δχν
θαηεγνξίεο.
Σν πξψην ζρφιην, παξφηη εθθξάδεη κηα γλψκε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ
Παλεπηζηεκίσλ, δελ εθθξάδεη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα γηα ηελ δεκνζίεπζε. Δπηπιένλ
1

Πεγή: http://www.antinews.gr/2011/01/31/83033/
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ππήξραλ αξθεηά ζρφιηα πνπ εμέθξαδαλ θάπνην ζπλαίζζεκα (αξλεηηθφ ή ζεηηθν) ρσξίο λα
πεξηέρνπλ ιέμεηο/ θξάζεηο κε αξλεηηθφ ή ζεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. ε απηφ ην ζηάδην, ν
δηαρσξηζκφο ησλ πξνηάζεσλ ζε εθείλεο πνπ δηαηππψλνληαη κε ιέμεηο πνπ πεξηέρνπλ ζαθή
ζπλαηζζεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζρέζε κε εθείλεο ηηο πξνηάζεηο πνπ εθθξάδνπλ έκκεζα
ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θνξέα ηεο άπνςεο, έρεη απνδεηρζεί φηη βειηηψλεη ηελ
αθξίβεηα ζην επφκελν βήκα [1]. ην δεχηεξν βήκα, ην πξφβιεκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο
αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα ζέκα ηαμηλφκεζεο κε δηάθξηζε ησλ ζρνιίσλ ζε ζεηηθά ή αξλεηηθά.
Χζηφζν κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο θαηεγνξίεο κε ζθνπφ λα γίλεη ε
αλάιπζε πην ιεπηνκεξήο. Έηζη κεξηθέο εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ θαηεγνξίεο γηα νπδέηεξεο ή
άζρεηεο γλψκεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε εζηίαζε ηνπ ηαμηλνκεηή ζε γλψκεο πνπ
παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα παξαπέξα επεμεξγαζία.
πλνςίδνληαο, ε εμφξπμε γλψκεο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζαλ ελα πξφβιεκα
ηαμηλφκεζεο πνπ θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ζπλαηζζεκάησλ (ζεηηθά,
αξλεηηθά ή νπδέηεξα). Απηή ε δηάθξηζε ηζρχεη θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ θαηαηάζζνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηα ζε κηα αξηζκεηηθή θιίκαθα, φπνπ νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζπλαηζζεκάησλ
νξίδνληαη κέζα ζε έλα δηάζηεκα ηηκψλ απηήο ηεο θιίκαθαο.
2.2.1 πζηήκαηα εμόξπμεο γλώζεο από θείκελα
Σα θξηηήξηα γηα λα έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εμφξπμεο γλψζεο απφ θείκελα νξίζηεθαλ
σο εμήο [4]:


Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε κεγάιεο ζπιινγέο δεδνκέλσλ
(θιηκάθσζε).



Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν αιγνξίζκνπο παξά επξεηηθέο θαη ρεηξνλαθηηθέο
κεζφδνπο.



Θα πξέπεη λα εμάγεη ηα ππνδείγκαηα (patterns) παξά ηελ επηπξφζζεηε πξνζζήθε
εγγξαθψλ.

ρήκα 2: Σα ζηάδηα ηεο εμόξπμεο γλώζεο
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Ζ δηαδηθαζία ηεο εμφξπμεο γλψζεο απφ θείκελα απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα,
φπσο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα.
Αλαιπηηθφηεξα:


Βήκα 1ν : Σπιινγή ησλ εγγξάθσλ ζρεηηθώλ κε ην πξόβιεκα. Σν βήκα απηφ εμεηάδεη ε
επηζηήκε ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ (information retrieval). Σν πξφβιεκα πνπ πξέπεη
λα επηιπζεί ζ‟ απηή ηε θάζε είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εγγξάθσλ πνπ πξέπεη λα
αλαθηεζνχλ, δνζέλησλ θάπνησλ ιέμεσλ/θξάζεσλ αλαδήηεζεο.



Βήκα 2ν : Πξνεπεμεξγαζία ησλ εγγξάθσλ. Σν βήκα απηφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ αξρηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθηψληαη. Έλα θείκελν
ζεσξείηαη ζπλήζσο έλαο «ζάθνο κε ιέμεηο» (bag of words) θαη κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί
σο έλα πνιπδηάζηαζην δηάλπζκα. Καηά ηε θάζε ηεο πξνεπεμεξγαζίαο εμαιείθνληαη
εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εηζάγνπλ ζφξπβν θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο κνληεινπνίεζήο ηνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο. ην ζηάδην απηφ
κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ε γισζζηθή πξνεπεμεξγαζία (tokenization), δειαδή ε απαινηθή
απφ έλα θείκελν πεξηηηψλ ζπκβφισλ (%,!, HTML TAGS, ;, θ.η.ι.). Δπίζεο κπνξεί λα
ιάβεη ρψξα θαη ε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ησλ φξσλ ζηηο γξακκαηηθέο ηνπο θαηεγνξίεο
(part-of speech tagging) ή ε δηαδηθαζία ηεο ιεκκαηνπνίεζεο (lemmatization).
Γηαδεδνκέλε είλαη θαη ε κέζνδνο αθαίξεζεο ησλ stopwords (ιέμεηο κε κεγάιε ζπρλφηεηα
ζε έλα θείκελν, φπσο άξζξα θαη ζχλδεζκνη). Σέινο, κία θνηλή κνξθή επεμεξγαζίαο ησλ
φξσλ ελφο θεηκέλνπ είλαη ε αθαίξεζε ησλ θαηαιήμεσλ ησλ ιέμεσλ θαη ε αληηθαηάζηαζή
ηνπο κε ηηο ξίδεο ηνπο (stemming) [5]. Ζ επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ πξνεπεμεξγαζίαο
εμαξηάηαη απφ ην ζηφρν θαη ην πεδίν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο, αθνχ ε κειέηε
θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξεί λα είλαη ζθφπηκν λα εμεηαζηεί αλάινγα κε ην πεδίν
ηεο εθαξκνγήο (π.ρ. θαηά ηελ εμφξπμε γλψκεο απφ blogs ζχκβνια φπσο ηα ζαπκαζηηθά
ή ιέμεηο κε έκθαζε (tag BOLD) είλαη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά).



Βήκα 3ν : Μνληεινπνίεζε θεηκέλνπ θαη εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθώλ. Σν βήκα απηφ είλαη
ίζσο απφ ηα πην θαζνξηζηηθά γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ παξαγφκελνπ κνληέινπ. Όπσο
αλαθέξζεθε, έλα θείκελν κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί σο έλαο «ζάθνο κε ιέμεηο» (bag of
words). Ζ αλαπαξάζηαζε απηή βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηνπ φηη θάζε θείκελν είλαη κία
ζπιινγή φξσλ αλεμαξηήησο ζεηξάο θαη φηη ην πεξηβάιινλ ελφο φξνπ δελ επεξεάδεη ην
λφεκά ηνπ. Έηζη, απινπνηεί ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ ζε έλα δηάλπζκα, φπνπ
θάζε δηάζηαζε είλαη ε παξνπζία/απνπζία κηαο ιέμεο (Boolean model). Δπίζεο, θάζε
δηάζηαζε κπνξεί λα είλαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κίαο ιέμεο ή ε θαλνληθνπνηεκέλε
ζπρλφηεηα εκθάληζεο κίαο ιέμεο (tf*idf), [5].



Βήκα 4ν : Δθαξκνγή δηαδηθαζηώλ κάζεζεο από θείκελα. Ζ κάζεζε απφ θείκελα κπνξεί
λα εθαξκνζηεί ζηηο εμήο ιεηηνπξγίεο:


Σαμίλνκεζε. Δίλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα θείκελα ηαμηλνκνχληαη ζε έλα
πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ θαηεγνξηψλ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο,
έλαο ηαμηλνκεηήο εθπαηδεχεηαη κε έλα ζχλνιν εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα νπνία έρνπλ πξνζηεζεί εηηθέηεο κε ηελ
θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ. ηε ζπλέρεηα ν ηαμηλνκεηήο βξίζθεη έλα κνληέιν γηα
θάζε θαηεγνξία, ην νπνίν εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
εγγξάθσλ θαη ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν απηφ γηα λα αλαζέζεη ηα λέα έγγξαθα πνπ ζα
δερηεί σο είζνδν ζε κία θαηεγνξία.
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Οκαδνπνίεζε. Δίλαη ε ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία έλα ζχλνιν εγγξάθσλ δηαηξείηαη
ζε νκάδεο κε βάζε θάπνην κέηξν νκνηφηεηαο. ηελ νκαδνπνίεζε, νη θαηεγνξίεονκάδεο ζηηο νπνίεο ζα αλαηεζνχλ ηα έγγξαθα δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο φπσο ζηελ
θαηεγνξηνπνίεζε, αιιά αλαθαιχπηνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ
θεηκέλσλ. Σα έγγξαθα πνπ αλήθνπλ ζε κία νκάδα ζα πξέπεη λα είλαη παξφκνηα
κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν απ‟ φηη κε έγγξαθα άιισλ νκάδσλ.



Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, δνζέληνο ελφο
εξσηήκαηνο (ζε θείκελν), γίλεηαη αλαδήηεζε κέζα ζην ζχλνιν ησλ θεηκέλσλ γηα ηελ
εχξεζε ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο. Κείκελα κε κε ζρεηηθή πιεξνθνξία απνκαθξχλνληαη,
θαη παξνπζηάδνληαη απηά πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο.



Γεκηνπξγία πεξίιεςεο ησλ πιεξνθνξηώλ. Ζ ιεηηνπξγία απηή πεξηιακβάλεη ηε
κείσζε ηεο πνζφηεηαο ελφο θεηκέλνπ, απνδίδνληαο φκσο ην πεξηερφκελν θαη ην
βαζηθφ λφεκα ηνπ.

2.3 Αιγόξηζκνη ηαμηλόκεζεο θεηκέλσλ
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε θεηκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο νη παξαθάησ κέζνδνη κάζεζεο [6]:










Σαμηλνκεηέο πνπ βαζίδνληαη ζε πηζαλφηεηεο, φπσο ν αιγφξηζκνο Naive Bayes.
Γέλδξα απνθάζεσλ, φπσο ν αιγφξηζκνο C4.5.
Μέζνδνη παιηλδξφκεζεο, φπσο ε επζεία ησλ ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ Linear Least
Squares Fit – LLSF.
Online κέζνδνη κάζεζεο, φπσο ην λεπξσληθφ δίθηπν Perceptron.
H κέζνδνο ηνπ Rocchio πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ.
Νεπξσληθά δίθηπα.
Lazy learners, φπσο ν αιγφξηζκνο ησλ k-πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ (kNN).
Support Vector Machines (SVM).
Μέζνδνη κάζεζεο ζπλφινπ (ensemble learning methods).

χκθσλα κε εκπεηξηθέο έξεπλεο γηα ηε ζχγθξηζε ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ, νη αιγφξηζκνη
Naive Bayes θαη Support Vector Machines είλαη νη απνηειεζκαηηθφηεξνη ζην πεδίν απηφ.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη δχν απηνί βαζηθνί αιγφξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο.
2.3.1 Ο αιγόξηζκνο Naive Bayes
Ο ηαμηλνκεηήο Naive Bayes βαζίδεηαη ζηελ απιή ππφζεζε φηη νη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
είλαη ππφ ζπλζήθε αλεμάξηεηεο, δεδνκέλεο ηεο ηηκήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.
Τπάξρνπλ αξθεηέο παξαιιαγέο ζηηο εθαξκνγέο ηνπ αιγφξηζκνπ απηνχ. Ο McCallum [7]
ζπλφςηζε δχν βαζηθά κνληέια Naive Bayes γηα ηελ ηαμηλφκεζε θεηκέλνπ, ην πνιπκεηαβιεηφ
κνληέιν ηνπ Bernoulli θαη ην πνιπσλπκηθφ κνληέιν.
Σν πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν ηνπ Bernoulli ρξεζηκνπνηεί ραξαθηεξηζηηθά κε ηηκέο boolean
(παξνπζία ή απνπζία ιέμεσλ) ελψ ην πνιπσλπκηθφ κνληέιν ρξεζηκνπνηεί ραξαθηεξηζηηθά
κε ηηκέο κε-κεδεληθνχο αθεξαίνπο (ζπρλφηεηα εκθάληζεο ιέμεσλ). Καη ηα δχν κνληέια
ππνζέηνπλ ηελ ππφ ζπλζήθε αλεμαξηεζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δε ιακβάλνπλ ππφςε ηε
ζεηξά ησλ ιέμεσλ.
Σν πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν ηνπ Bernoulli απνθαιείηαη επίζεο κνληέιν δπαδηθήο
αλεμαξηεζίαο (Binary Independence Model). Γνζέληνο ελφο ζπλφινπ εγγξάθσλ
εθπαίδεπζεο κε ιεμηιφγην
έλα έγγξαθν αλαπαξίζηαηαη ζαλ έλα δπαδηθφ
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δηάλπζκα ραξαθηεξηζηηθψλ (ιέμεσλ) κε κήθνο
. Κάζε ραξαθηεξηζηηθφ ιέμε
έρεη ηηκή “1” αλ ε ιέμε ππάξρεη ζην θείκελν θαη “0” αλ δελ ππάξρεη. Σν κνληέιν απηφ
δε ιακβάλεη ππφςε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ θαη ην κήθνο ηνπ εγγξάθνπ.
Γνζέληνο ελφο πξνβιήκαηνο ηαμηλφκεζεο κε θιάζεηο, ε θιάζε ηνπ εγγξάθνπ θαζνξίδεηαη
απφ ηελ εμίζσζε:

Σν

ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε

φπνπ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εγγξάθσλ θαη
ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εγγξάθσλ ζηα
νπνία ζπλαληάηαη ε ιέμε
. Κάπνηεο θνξέο κία ιέμε κπνξεί λα κε ζπλαληάηαη ζε κία
θαηεγνξία, νπφηε
. Απαηηείηαη ε ρξήζε ηερληθψλ εμνκάιπλζεο (smoothing), δηφηη
κπνξεί λα ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα έγγξαθα ειέγρνπ, αιιά φρη ζηα δεδνκέλα
εθπαίδεπζεο. Δδψ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ m-εθηίκεζε ζε πεξίπησζε πνπ
. Γηα
ραξαθηεξηζηηθά κε boolean ηηκέο,
θαη ην m ζπλήζσο ηίζεηαη ίζν κε 2.
ην πνιπσλπκηθφ κνληέιν, ε ηηκή θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ-ιέμεο
είλαη ε ζπρλφηεηα
εκθάληζήο ηνπ ζην έγγξαθν. Αλ ζπκβνιίζνπκε ην ζπλνιηθφ κήθνο φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ
αλήθνπλ ζηελ θιάζε
σο
θαη ην κέγεζνο ηνπ ιεμηινγίνπ σο
, ηφηε ην
ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε

θαη

Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί ηελ εμνκάιπλζε Laplace. ην πνιπσλπκηθφ κνληέιν, ν
εθπαηδεπκέλνο ηαμηλνκεηήο ζα παξακείλεη ίδηνο αλ αιιάμνπκε ηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ κέζα ζε
έλα έγγξαθν θαη ελψζνπκε φια ηα παξαδείγκαηα εγγξάθσλ κίαο θιάζεο ζε έλα κφλν
παξάδεηγκα. Δπνκέλσο, ην κήθνο ηνπ θάζε ελφο εγγξάθνπ δε ζρεηίδεηαη κε ηνπο
ππνινγηζκνχο πηζαλνηήησλ.
χκθσλα κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο [7] ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν ηνπ Bernoulli είλαη
απνηειεζκαηηθφ φηαλ εθαξκφδεηαη ζε ζχλνια δεδνκέλσλ κε κηθξφ ιεμηιφγην, ελψ ην
πνιπσλπκηθφ κνληέιν είλαη πην απνηειεζκαηηθφ φηαλ έρνπκε ιεμηιφγην κεγάινπ κεγέζνπο.
Άξα ην πνιπσλπκηθφ κνληέιν είλαη πην δεκνθηιέο ζε εθαξκνγέο θαηεγνξηνπνίεζεο
θεηκέλνπ. Γηα έλα πξφβιεκα δπαδηθήο ηαμηλφκεζεο, νη πξνβιέςεηο θαη γηα ηα δχν κνληέια
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ αθφινπζν ιφγν θιάζεο
.

Σν έγγξαθν αλήθεη ζηελ θιάζε αλ
θαη ζηε δηαθνξεηηθά. Μπνξνχκε λα δνχκε
ην ιφγν
σο έλα κέηξν εκπηζηνζχλεο (confidence measure) γηα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ
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αιγφξηζκνπ Naive Bayes. Μεηά ην ινγαξηζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ, κία ζεηηθή ηηκή ηνπ
αληηπξνζσπεχεη ηελ εκπηζηνζχλε φηη ην παξάδεηγκα αλήθεη ζηελ θιάζε , ελψ κία αξλεηηθή
ηηκή ηελ εκπηζηνζχλε φηη αλήθεη ζηελ θιάζε . Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή
, ηφζν
πην ζίγνπξνο είλαη ν ηαμηλνκεηήο γηα ηελ πξφβιεςε. Σν
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ
κέζνδνο γηα λα βαζκνινγήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξφβιεςεο.
2.3.2 Ο αιγόξηζκνο Support Vector Machines (SVM)
Ο αιγφξηζκνο SVM αλήθεη ζηηο επηβιεπφκελεο κεζφδνπο κεραληθήο κάζεζεο θαη
πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηε γελίθεπζε, ψζηε λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο
ππεξπξνζαξκνγήο (overfitting).
Γνζέλησλ ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο
, ν SVM πξνζπαζεί λα
κεγηζηνπνηήζεη ην πεξηζψξην ηνπ νξίνπ απφθαζεο, βξίζθνληαο ην κέγηζην ηεο ζπλάξηεζεο

κε πεξηνξηζκνχο

Σα παξαδείγκαηα εγγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηζψξην έρνπλ κε κεδεληθέο ηηκέο
νλνκάδνληαη Support Vectors (SV). Σα ππφινηπα έγγξαθα έρνπλ κεδεληθέο ηηκέο
ζεσξείηαη φηη δε ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηαμηλφκεζε.

θαη
θαη

ηνλ παξαπάλσ ηχπν, ν φξνο
είλαη ε ζπλάξηεζε kernel (kernel function). Παξφιν
πνπ ε SVM κπνξεί λα ρεηξηζηεί κε γξακκηθά φξηα κε ηε ζπλάξηεζε kernel, κειέηεο έρνπλ
δείμεη φηη ε γξακκηθή ζπλάξηεζε kernel είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ εξγαζία ηεο
θαηεγνξηνπνίεζεο θεηκέλνπ ελψ ε πνιπσλπκηθή ζπλάξηεζε kernel δε βειηηψλεη αηζζεηά ηελ
απφδνζε (Leopold θαη Kindermann, 2002). Δπνκέλσο εδψ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ απιή
γξακκηθή ζπλάξηεζε kernel, φξνο
.
Γνζέληνο ελφο παξαδείγκαηνο ειέγρνπ , ε γξακκηθή ζπλάξηεζε απφθαζεο είλαη ε εμήο:

φπνπ

θαη

Ζ εμίζσζε γηα ηελ απφθαζε ηαμηλφκεζεο είλαη

.
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Ζ ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο απφθαζεο, δειαδή ε έμνδνο ηνπ αιγνξίζκνπ SVM γηα θάζε
πξφβιεςε, κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλα είδνο θξηηεξίνπ εκπηζηνζχλεο ηεο πξφβιεςεο. Όζν
κεγαιχηεξε είλαη ε απφιπηε ηηκή, ηφζν πην καθξηά είλαη ην ζεκείν απφ ην φξην ηεο
απφθαζεο, επνκέλσο ν ηαμηλνκεηήο είλαη πην «ζίγνπξνο» γηα ηελ πξφβιεςε.

ρήκα 3: Γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ SVM

2.4 Καηεγνξίεο αιγνξίζκσλ εμόξπμεο γλώκεο
Σν πξφβιεκα ηεο αλαδήηεζεο απφςεσλ ζε δεδνκέλα θείκελα, πξνζεγγίδεηαη εξεπλεηηθά
ηφζν ζε επίπεδν νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ (γεληθφ ζπλαίζζεκα ζε έλα θείκελν γηα θάπνην
αληηθείκελν), φζν θαη ζε πξνηαζηαθφ επίπεδν (εμαγσγή πξνηάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ πνπ
εθθξάδνπλ θάπνηα άπνςε θαη ηαμηλφκεζε απηψλ ζε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο).
Καηά ηελ πξψηε πξνζέγγηζε (document level approach) γίλεηαη ε παξαδνρή φηη έλα
θείκελν αλαθέξεηαη ζε έλα κφλν αληηθείκελν θαη πεξηέρεη ηελ άπνςε ελφο κφλν ππνθεηκέλνπ.
Δληέιεη, ηαμηλνκείηαη σο ζεηηθφ, αξλεηηθφ ή νπδέηεξν ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ
ελδηαθέξνληνο. Καηά ηε δεχηεξε (sentence level approach) γίλεηαη ε παξαδνρή φηη κία
πξφηαζε πεξηέρεη κφλν κία άπνςε. Μηα ηξίηε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηε γεληθή ηδέα φηη κηα
άπνςε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ηφζν ζε κία νληφηεηα νιφθιεξε, φζν θαη ζε θάζε επηκέξνπο
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο. πλεπψο, κία πην ιεπηνκεξήο πξνζέγγηζε ηεο εμφξπμεο απφςεσλ είλαη
απηή ζε επίπεδν ραξαθηεξηζηηθνχ (feature level approach). Ζ πξνζέγγηζε απηή
πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία έρεη ζρνιηάζεη
ν ρξήζηεο, ηνλ ζεκαζηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ απφςεσλ θαη ηέινο ηελ νκαδνπνίεζε ησλ
ζπλψλπκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο κπνξεί λα είλαη θαη κία
πεξίιεςε ησλ απφςεσλ γηα θάζε ζρνιηαζκέλν ραξαθηεξηζηηθφ.
Οη αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εμφξπμεο γλψκεο κπνξνχλ λα
ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ κεραληθή κάζεζε,
πξνζεγγίζεηο ιεμηθνχ θαη ζηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο. Χζηφζν απν ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο
εμφξπμεο γλψκεο, ε κεραληθή κάζεζε απνηειεί ην πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαιείν.

18

2.4.1 Πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο ζηελ κεραληθή κάζεζε
Ζ πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ κεραληθή κάζεζε απνηειεί κηα πξνεγκέλε ιχζε γηα ην
πξφβιεκα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ κπνξεί ζε γεληθέο γξακκέο λα πεξηγξαθεί ζαλ κηα
δηαδηθαζία δχν βεκάησλ: 1) εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ απφ ελα ζψκα δεδνκέλσλ
εθπαίδεπζεο (επνπηεπφκελα, κε-επνπηεπφκελα) θαη 2) ηαμηλφκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ
δεδνκέλσλ κε βάζε ην εθπαηδεπκέλν κνληέιν.
Τπνζέηνπκε φηη ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο είλαη έγγξαθα πνπ αλαπαξίζηαληαη ζε έλαλ
ρψξν ηνπ νπνίνπ νη δηαζηάζεηο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγγξάθσλ (φπσο ζπρλφηεηα
ιέμεσλ, δηγξάκκαηα θιπ). Δπηπιένλ, ζε απηά ηα έγγξαθα έρεη αλαηεζεί κηα ηηκή πνπ
εθθξάδεη έλα ζπλαίζζεκα, απφ έλαλ ρψξν .
Γηα ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο

, πξέπεη λα βξεζεί κηα ηηκή g:
(1)

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε ιέεη φηη δνζκέλνπ ελφο ζπλφινπ απφ δεχγε εγγξάθσλ
θαη ηηκψλ
ζπλαηζζεκάησλ , ζέινπκε λα βξνχκε κηα εμίζσζε g πνπ λα αληηζηνηρεί έγγξαθα ζε ηηκέο
ζπλαηζζεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο θαιχηεξεο πξνβιέςεηο κηαο ζπλάξηεζεο βαζκνιφγεζεο f.
Απηή ε ζπλάξηεζε παίξλεη ζαλ είζνδν έγγξαθα θαη ηηκέο ζπλαηζζεκάησλ θαη πξνζδηνξίδεη
ην ζπλαίζζεκα ηνπ εγγξάθνπ κε κηα πηζαλφηεηα. Υσξίο απψιεηα ηεο γεληθφηεηαο, ε
δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κηα εθηίκεζε ηεο ζπλάξηεζεο
βαζκνιφγεζεο f.
Ζ δηαδηθαζία ηεο κεραληθήο κάζεζεο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ βήκαηα. Πξψηνλ
δεκηνπξγείηαη έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο ην νπνίν κπνξεί λα είλαη είηε
ζρνιηαζκέλν κε ηηκέο ζπλαηζζεκάησλ (επνπηεπφκελε κάζεζε) ή φρη (κε – επνπηεπφκελε
κάζεζε). Γεχηεξνλ, θάζε έγγξαθν αλαπαξίζηαηαη ζαλ ελα δηάλπζκα ραξαθηεξηζηηθψλ.
Σξίηνλ, έλαο ηαμηλνκεηήο εθπαηδεχεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαθξίλεη ηηο ηηκέο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, αλαιχνληαο ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγγξάθσλ. Σέινο, ν
ηαμηλνκεηήο απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνβιέςεη ηηκέο ζπλαηζζεκάησλ γηα λέα έγγξαθα.
ην πεδίν ηεο εμφξπμεο γλψκεο έρνπλ ζπκβάιεη εθαηνληάδεο δεκνζηεχζεηο ηα πεξαζκέλα
ρξφληα. Γεληθά, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ηερληθέο επηβιεπφκελεο, φζν θαη κε
επηβιεπφκελεο κάζεζεο. ηηο κεζφδνπο επηβιεπφκελεο κάζεζεο εμεηάδνληαη κεγαιχηεξα
δνκηθά ζηνηρεία (πξφηαζε, παξάγξαθνο, θείκελν) γηα ηελ εμφξπμε ζπλαηζζήκαηνο. ηελ
εξγαζία ησλ Pang et.al. [8] ηα θείκελα κνληεινπνηήζεθαλ σο α) δηαλχζκαηα ζπρλφηεηαο
ιέμεσλ θαη β) απνπζίαο ή παξνπζίαο ιέμεσλ θαη εθαξκφζηεθαλ ηξεηο αιγφξηζκνη κεραληθήο
κάζεζεο: Ο Naive Bayes, έλαο αιγφξηζκνο βαζηζκέλνο ζε SVM θαη έλαο βαζηζκέλνο ζην
κέγεζνο ηεο εληξνπίαο. Καιχηεξε απφδνζε είρε απηφο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε SVM, κε
θείκελν πνπ κνληεινπνηήζεθε σο δηάλπζκα παξνπζίαο ή απνπζίαο φξσλ. Πάλησο, νη
πεξηζζφηεξεο κεζνδνινγίεο επηβιεπφκελεο κάζεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα
ηαμηλφκεζε ζπλαηζζήκαηνο ζε επίπεδν θεηκέλνπ.
Ζ ηξέρνπζα δεκνηηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο κεραληθήο κάζεζεο πξνέξρεηαη απφ ηελ
εξγαζία ησλ Pang θαη Lee [8]. Οη ζπγγξαθείο πξφηεηλαλ θαη αμηνιφγεζαλ ηξεηο
επνπηεπφκελεο κεζφδνπο ηαμηλφκεζεο: απιντθόο ηαμηλνµεηήο Bayes (Naïve Bayes - NB),
κέγηζηεο εληξνπίαο (Maximum Entropy - ME) θαη Μεραλέο Γηαλπζκάησλ Υπνζηήξημεο
(Support Vector Machines - SVM). χκθσλα κε ηελ εθηίκεζή ηνπο, ε κέζνδνο ησλ SVM είρε
ηελ θαιχηεξε επίδνζε ελψ απηή ηνπ ΝΒ είρε ηελ ρεηξφηεξε απφ ηηο ηξεηο (κε ηηο δηαθνξέο
σζηφζν κεηαμχ ηνπο λα είλαη κηθξέο). ε θάζε πεξίπησζε θαη νη ηξεηο αιγφξηζκνη μεπέξαζαλ
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ηελ ηπραία επηινγή, παξνπζηάδνληαο κηα κέζε αθξίβεηα ηεο ηάμεο ηνπ 80%. Οη Dave et al.
επέθηεηλαλ ην έξγν ησλ Pang θαη Lee δίλνληαο έκθαζε ζηελ επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
[9]. Υξεζηκνπνίεζαλ επίζεο εμνκάιπλζε Laplace γηα ηνλ ΝΒ, ην νπνίν αχμεζε ηελ αθξίβεηα
ζην 87% (ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ). Χζηφζν, ν SVM επέηπρε παξφκνηα
αθξίβεηα, ππνιείπνληαο ηνπ ΝΒ κφλν φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεκνλσκέλεο ιέμεηο
(unigrams).
ηελ αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα κηα πην ιεπηνκεξή θαηάηαμε ησλ
απφςεσλ ησλ θεηκέλσλ απφ ην λα ηαμηλνκεζνχλ απηέο ζαλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο. Γηα ηνπο
ζθνπνχο απηνχο εθαξκφδνληαη άιιεο κέζνδνη ηαμηλφκεζεο εθηφο απφ ηελ παξαδνζηαθή
ηερληθή ησλ SVM. Παξφηη ε ηερληθή απηή είλαη απνδνηηθή γηα δπαδηθή ηαμηλφκεζε, ε αλάιπζε
ζπλαηζζήκαηνο απαηηεί πην εμεδεηεκέλεο ιχζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε ηαμηλφκεζε ζε
πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο.
Οη δχν βαζηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζε multi-class πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζεο
είλαη:
1. One versus all
2. One versus one
ηελ πξνζέγγηζε One Vs All (OVA), γηα έλα πξφβιεµα δηαρσξηζµνχ L θιάζεσλ,
εθπαηδεχνληαη L SVMs µε ηα δεδνµέλα ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο. Κάζε κία SVM δηαρσξίδεη
µηα θιάζε απφ φιεο ηηο ππφινηπεο. Γηα ηελ ηαμηλφµεζε ελφο λένπ δείγµαηνο δνθηµήο
αθνινπζείηαη ε ζηξαηεγηθή winner-takes-all.
ηελ ηερληθή One Vs One (OVO) εθπαηδεχνληαη
SVMs. Κάζε κία SVM δηαρσξίδεη έλα
δεπγάξη θιάζεσλ. ΄Δπεηηα, γηα θάζε λέν δείγµα γίλεηαη ζχγθξηζε θάζε θιάζεο µε θαζεµία
απφ ηηο ππφινηπεο L – 1 θιάζεηο μερσξηζηά. Γηα θάζε ζχγθξηζε µεηαμχ δχν θιάζεσλ ε
επηθξαηνχζα θιάζε παίξλεη µηα ςήθν. Σν δείγµα ηαμηλνµείηαη ζηελ θιάζε πνπ ζπγθεληξψλεη
ηειηθά ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο [10]. Ζ πξνζέγγηζε απηή αλαθέξεηαη σο max-wins voting
SVM.
Μηα άιιε πξνζέγγηζε ηεο ηερληθήο One Vs One (OVO), πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ
πξνεγνχµελε σο πξνο ηελ ηαμηλφµεζε λέσλ δεηγµάησλ, ρξεζηµνπνηεί έλα δπαδηθφ δέληξν
φπσο απηφ ηνπ ζρήµαηνο. Ζ ηαμηλφµεζε γίλεηαη σο εμήο : Μεηά απφ θάζε ζχγθξηζε µεηαμχ
ελφο δεχγνπο θιάζεσλ πξνθχπηεη ε «ληθήηξηα» θιάζε. Οη επηθξαηνχζεο θιάζεηο ελφο
επηπέδνπ ηνπ δπαδηθνχ δέληξνπ αλεβαίλνπλ ζην επφµελν επίπεδν φπνπ θαη γίλεηαη έλαο
θαηλνχξγηνο γχξνο ζπγθξίζεσλ. ην ηέινο, ε επηθξαηνχζα θιάζε ζα εµθαληζηεί ζηελ θνξπθή
ηνπ δέληξνπ θαη ζα απνηειεί ηελ θιάζε ηνπ ηξέρνληνο δείγµαηνο δνθηµήο.

ρήκα 4: Γνκή δπαδηθνύ δέληξνπ γηα πξόβιεκα 8 θιάζεσλ. Οη αξηζκνί 1-8 αληηπξνζσπεύνπλ ηηο
θιάζεηο. Η επηθξαηνύζα θιάζε ζα εκθαληζηεί ζηελ θνξπθή ηνπ δέληξνπ
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Δθηφο φκσο απφ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη κηα αθφκε πνπ βαζίδεηαη
ζε θσδηθέο ιέμεηο (codewords). Ζ βαζηθή ηδέα ηεο ηερληθήο απηήο ζπλνςίδεηαη σο εμήο: Κάζε
εηηθέηα θιάζεο αληηζηνηρίδεηαη ζε κηα δπαδηθή θσδηθή ιέμε απφ d bits θαη εθπαηδεχνληαη
αληίζηνηρα d SVMs, κία γηα θάζε bit, ηα νπνία ρσξίδνπλ ην „0‟ ή ην „1‟ γηα θάζε bit ζηελ
αθνινπζία. Έηζη πξνθχπηεη γηα θάζε λέν δείγκα κηα δπαδηθή αθνινπζία απφ d bits [11]. Σν
λέν δείγκα αληηζηνηρίδεηαη έπεηηα ζηελ θιάζε ηεο νπνίαο ε θσδηθή ιέμε ηαπηίδεηαη ή είλαη πην
θνληά ζηελ αθνινπζία bits πνπ πξνέθπςε απφ ηηο SVMs. εκαληηθφ ξφιν ζηελ ηερληθή απηή
παίδεη ε επηινγή πιαηζίνπ θσδηθνπνίεζεο θαη ην κήθνο d ησλ codewords πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ. Γεληθά, φζν κεγαιχηεξε απφζηαζε Hamming έρνπλ νη θσδηθέο ιέμεηο ησλ
θιάζεσλ αλά δχν κεηαμχ ηνπο ηφζν πην πηζαλή είλαη θαη ε ζσζηή πξφβιεςε ηεο θιάζεο
ελφο λένπ δείγκαηνο, αθφκα θη αλ θάπνηνη απφ ηνπο d ηαμηλνκεηέο παξνπζηάδνπλ ζθάικα
θαηά ηε δηάξθεηα ηαμηλφκεζεο ηνπ.
Οη ηερληθέο SVM αλαπηχρζεθαλ γηα λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζεο, σζηφζν έρνπλ
επεθηαζεί θαη ζε εθαξκνγέο παιηλδξφκεζεο (regression), νπφηε ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη
Support Vector Regression (SVR) [12]. Σν κνληέιν πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ηερληθή SVM
εμαξηάηαη κφλν απφ έλα ππνζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο, επεηδή ε ζπλάξηεζε
θφζηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ δελ ιακβάλεη ππφςηλ ηεο ζεκεία πνπ βξίζθνληαη
πέξα απφ έλα πεξηζψξην. Καηά αλαινγία, ην κνληέιν πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ηερληθή SVR
εμαξηάηαη κφλν απφ έλα ππνζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο, επεηδή ε ζπλάξηεζε
θφζηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ αγλνεί ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο πνπ βξίζθνληαη
θνληά ζηελ πξφβιεςε ηνπ κνληέινπ, εληφο ελφο νξίνπ ε.
Οη Pang θαη Lee πξφηεηλαλ γηα multi-class πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζεο ηελ ρξήζε ηεο
ηερληθήο SVM κε ηελ πξνζέγγηζε One Vs All (OVA) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή SVR θαη
κε κεηξηθή επηζήκαλζεο (metric labeling) [13]. Ζ κεηξηθή επηζήκαλζεο είλαη κηα εηδηθή
πεξίπησζε κηαο εθ ησλ πζηέξσλ βειηηζηνπνίεζεο ηεο αλάζεζεο κηαο θιάζεο (ζε κηα
θαηεγνξία) ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε αλάζεζε. Ζ λέα αλάζεζε ειαρηζηνπνηεί ην
άζξνηζκα ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ εηηθεηψλ θνληηλψλ ζεκείσλ, έηζη ψζηε παξφκνηεο
θιάζεηο λα ηνπνζεηνχληαη πην θνληά ζε κηα θιίκαθα αμηνιφγεζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ
κε ζαθήλεηα φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ ηερληθψλ SVM κε άιιεο κε επνπηεπφκελεο κεζφδνπο
ηαμηλφκεζεο επηηπγράλεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Μηα κεηαγελέζηεξε εξγαζία γηα ηελ
ππνζηήξημε ή αληίζεζε απφςεσλ, ζην πιαίζην πνιηηηθψλ θεηκέλσλ, κειέηεζε πεξαηηέξσ ηελ
ηερληθή SVM κέζα απφ ηελ κνληεινπνίεζε ζρέζεσλ θαη ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ ζπληαθηψλ
[14].
Ζ απφδνζε ησλ κεζφδσλ κεραληθή κάζεζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα
θαη ηελ πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο, ηα νπνία είλαη ιηγνζηά ζε ζρέζε κε ηελ
πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ επηζεκαλζεί. Οη Goldberg θαη Zhu πξφηεηλαλ κηα
εκη-επνπηεπφκελε ηερληθή κάζεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλαλ γξάθν απνηεινχκελν απφ
επηζεκαζκέλα θαη κε επηζεκαζκέλα δεδνκέλα [15]. Οη ζπγγξαθείο αλαπαξηζηνχλ ηα
έγγξαθα κε έλαλ γξάθν, φπνπ νη θνξπθέο αληηζηνηρνχλ ζε έγγξαθα θαη φπνπ νη αθκέο ηνπ
ζπλδένπλ παξφκνηα έγγξαθα ρξεζηκνπνηψληαο κηα κεηξηθή απφζηαζεο πνπ ππνινγίδεηαη
απεπζείαο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγγξάθσλ. Απηέο νη ππνζέζεηο είλαη παξφκνηεο κε ηελ
κεηξηθή επηζήκαλζεο, κε ηελ δηαθνξά φηη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πξηλ θαη σο εθ ηνχηνπ
επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε αθφκα θαη ζε κε επηζεκαζκέλα δεδνκέλα γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο.
Παξφηη ε πξνζέγγηζε ηνπο παξνπζηάζε θαιχηεξε επίδνζε απφ ηελ ηερληθή SVR, νη
ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη είλαη επαίζζεηε ζηελ επηινγή ηνπ κέηξνπ νκνηφηεηαο θαη φηη δελ
κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηελ ρξήζε πξφζζεησλ επηζεκαζκέλσλ δεδνκέλσλ.
ηηο κειέηεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ν ππνινγηζκφο ησλ ηερληθψλ ζεσξήζεθε φηη
έγηλε ζε επίπεδν εγγξάθνπ (document level), επηδεηθλχνληαο έηζη κηα «θαηά κέζν φξν»
αθξίβεηα ζε εηεξνγελή ζρφιηα ηα νπνία αλαθέξνπλ πνιιαπιέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο κε θάζε
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κηα λα εθθξάδεη δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Απηφ ζέηεη ην πξφβιεκα ηεο ηαμηλφκεζεο
ζπκθξαδνκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ, ην νπνίν απαηηεί φρη κφλν αιγνξίζκνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζε επίπεδν πξφηαζεο αιιά θαη πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην πιαίζην ηεο θάζε πξφηαζεο
ζηελ αλάιπζε ηνπο (Wilson et al) [16]. Οη Pang θαη Lee (2005) έδεημαλ φηη ε ηερληθή SVR,
παξφηη είλαη ιηγφηεξν αθξηβήο απφ ηελ ηερληθή SVM, παξάγεη επηζεκάλζεηο πνπ είλαη πην
θνληά ζηηο πξαγκαηηθέο [8]. Σα ζηνηρεία απηά ππνζηεξίδνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη κε ηελ ρξήζε
κηαο «βαζκσηήο» ζπλάξηεζεο ζηελ SVR, παξφκνηνη φξνη ιακβάλνπλ παξφκνηεο
επηζεκάλζεηο.
Δθηφο απφ ηελ επηινγή ησλ αιγνξίζκσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ επηινγήο, ε επίδνζε ησλ
πξνζεγγίζεσλ κεραληθήο κάζεζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηελ επηινγή ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ (features). Ο πην απιφο ηξφπνο είλαη λα θσδηθνπνηεζεί θάζε ζηνηρείν ηνπ
ζπλφινπ απφ ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία ηνπ ζην έγγξαθν. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ξφιν
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παίδνπλ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ, απηφ ζα παξάγεη κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ
εγγξάθνπ σο έλα δπαδηθφ δηάλπζκα. Δπεθηείλνληαο απηήλ ηελ αλαπαξάζηαζε, κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ εκθαλίζεσλ ησλ ιέμεσλ. Χζηφζν δελ είλαη
φιεο νη ιέμεηο εμίζνπ αληηπξνζσπεπηηθέο θαη επνκέλσο ρξήζηκεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
αλάιπζεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ καο δίλεη ηελ επθαηξία λα θάλνπκε ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία πην απνηειεζκαηηθή κε ηελ κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ D
(ζπλάξηεζε 1). Οη Osherenko et al. απνδεηθλχνπλ φηη είλαη δπλαηή ε ρξήζε κφλν ελφο
κηθξνχ ζπλφινπ απφ ηηο πην ζπλαηζζεκαηηθέο ιέμεηο, ζρεδφλ ρσξίο θακία επίπησζε ζηελ
απφδνζε ηνπ ηαμηλνκεηή ηνπ [17]. Ζ άκεζε ρξήζε ησλ ηηκψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηέηνηα
ιεμηθά έρεη δείμεη κηθξή ή θαη θαζφινπ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, νη κειέηεο
ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζπρλφηεηεο ησλ ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη Devitt θαη Ahmad
εληνπίδνπλ ηηο ιέμεηο πνπ εθθξάδνπλ ζπλαίζζεκα ζε έλα έγγξαθν κε ηελ ρξήζε ηνπ ιεμηθνχ
Senti-WordNet, αιιά ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνπλ ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ηνπο γηα ην
έξγν ηεο θαηάηαμεο [18]. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη επίζεο δεκνθηιήο κε κεζφδνπο ιεμηθνχ,
ηηο νπνίεο ζα πεξηγξάςνπκε ζηελ ζπλέρεηα.
2.4.2 Πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο ζε ιεμηθό
Ζ πξνζέγγηζε ιεμηθνχ βαζίδεηαη ζε έλα πξνυπάξρνλ ιεμηθφ πνπ πεξηέρεη ιέμεηο
ζπλνδεπφκελεο απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, φπσο ηα General Inquirer, WordNet-Affect ή
ην SentiWordNet πνπ απνηειεί θαη ην πην δεκνθηιέο ιεμηθφ ζήκεξα [19].
Οη πθηζηάκελεο εξγαζίεο εθκεηαιιεχνληαη απηά ηα ιεμηθά θπξίσο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ
ιέμεσλ πνπ εθθξάδνπλ θάπνην ζπλαίζζεκα, παξφιν πνπ θάπνηεο πξφζθαηεο κειέηεο
έδεημαλ φηη είλαη δπλαηή ε απεπζείαο ρξήζε ηηκψλ δηαβάζκηζεο ζπλαηζζήκαηνο, παξέρνληαο
κηα ηηκή ζπλαηζζήκαηνο ζε κηα ζπλερή θιίκαθα [20]. ηελ πεξίπησζε απηή ν
πξνζαλαηνιηζκφο κηαο πξφηαζεο ή ελφο θεηκέλνπ θαζνξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ κέζν φξν
ησλ ηηκψλ ζπλαηζζήκαηνο ησλ αλεμάξηεησλ ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη πεξηζζφηεξεο απφ
ηηο κεζφδνπο ιεμηθνχ αζξνίδνπλ ηηο ηηκέο ζπλαηζζήκαηνο κηαο πξφηαζεο ή ελφο εγγξάθνπ θαη
ππνινγίδνπλ ηελ ηηκή ζπλαηζζήκαηνο πνπ πξνθχπηεη ρξεζηκνπνηψληαο αιγνξίζκνπο
βαζηζκέλνπο ζε θαλφλεο [21]. Πην εμειηγκέλα εξγαιεία φπσο ν Αλαιπηήο Σπλαηζζήκαηνο
πνπ εηζήρζεη απφ ηνλ Yi et al. [22] ή ε γισζζηθή πξνζέγγηζε ησλ Thet et al [23], εμάγνπλ
ηηκέο ζπλαηζζήκαηνο γηα νξηζκέλα ζέκαηα ρξεζηκνπνηψληαο πξνεγκέλεο κεζφδνπο πνπ
εθκεηαιιεχνληαη εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνκέα, θαζψο θαη ππνδείγκαηα πξνηάζεσλ πνπ
εθθξάδνπλ γλψκε θαη αλάιπζε κεξψλ ηνπ ιφγνπ. Οη δχν παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο νδεγνχλ
ζε θαιχηεξεο επηδφζεηο έρνληαο φκσο απμεκέλε ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα.
Οη κε επηβιεπφκελεο κέζνδνη γηα ηελ εμφξπμε γλψκεο επηθεληξψλνληαη ζηελ εμαγσγή θαη
ηαμηλφκεζε ιέμεσλ ή πξνηάζεσλ απφ ην θείκελν, νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο αηνκηθέο
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κνλάδεο πνπ εθθξάδνπλ ζπλαίζζεκα (Turney [24], Riloff θαη Wiebe [25], Hatzivassiloglou θαη
Wiebe [26]). Σν γεληθφ ζπλαίζζεκα ελφο θεηκέλνπ είλαη ηειηθά ην άζξνηζκα ζεηηθψλ θαη
αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. Δπεηδή, ζε απηέο ηηο κεζφδνπο δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, γίλεηαη ρξήζε εμσηεξηθψλ βάζεσλ γλψζεο
(π.ρ.WordNet), νη νπνίεο επηζηξέθνπλ ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή
θαηεχζπλζε κίαο ιέμεο.
Υξεζηκνπνηνχκε ηψξα έλαλ ηχπν πνπ νξίδεη ηελ πην γεληθή πεξίπησζε ηεο αλάζεζεο
γλψκεο ζε έλα έγγξαθν κε ηελ ρξήζε ελφο ιεμηθνχ:
(2)

ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, ην
αλαπαξηζηά ηελ ηηκή ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ιεμηθνχ γηα ηελ
ιέμε w, ε νπνία αζξνίδεηαη ζε ζρέζε κε θάπνηα ζπλάξηεζε ζηάζκηζεο weight() θαη ελφο
ηειεζηή κεηαζρεκαηηζκνχ modifier() ν νπνίνο ρεηξίδεηαη ηελ άξλεζε, ηελ έληαζε ησλ ιέμεσλ
θαη άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ζπλαηζζήκαηνο. Οη ζπλαξηήζεηο ζηάζκηζεο
κπνξεί λα νξηζζνχλ ζηαηηθά γηα θάζε πξφηαζε ή λα ππνινγηζζνχλ δπλακηθά, ιακβάλνληαο
ππφςηλ ηηο ζέζεηο ησλ ιέμεσλ. πλήζσο νη ζπλαξηήζεηο ζηάζκηζεο αλαπαξηζηνχλ έλα
πιαίζην γχξσ απφ ηελ ιέμε πνπ αληηζηνηρεί ζην ζέκα, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο ηηκέο
ζπλαηζζήκαηνο ησλ ιέμεσλ πνπ είλαη άκεζνη γείηνλεο κε απηήλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα
ζπλάξηεζε ζηάζκηζεο κπνξεί λα έρεη ηελ ηηκή 1 γηα δχν ή πεξηζζφηεξεο ιέμεηο πνπ
πεξηθιείνπλ ηελ ιέμε πνπ αληηζηνηρεί ζην ζέκα θαη ηηκή 0 ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. Πην
εμεδεηεκέλεο κέζνδνη κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, φπσο ε επεμεξγαζία θπζηθήο
γιψζζαο (NLP) πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ελαλ δπλακηθφ ππνινγηζκφ ηεο ζπλάξηεζεο
ζηάζκηζεο γηα θάζε πξφηαζε, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ ζπγθεθξηκέλε δνκή ηεο.
Ζ ρξήζε ιεμηθνχ κπνξεί λα ζπλδπαζζεί θαη κε κεζφδνπο κεραληθήο κάζεζεο, φπσο έρεη
ήδε αλαθεξζεί. εκεηψλνπκε φηη ην λα βαζηδφκαζηε ζηηο ηηκέο ζπλαηζζήκαηνο ελφο ιεμηθνχ
δελ είλαη πάληα εθηθηφ, θαζψο ην ιεμηθφ κπνξεί λα κελ ελδείθλπηαη γηα ρξήζε ζε
ζπγθεθξηκέλα ζχλνια δεδνκέλσλ (πνπ πεξηέρνπλ ηερληθνχο φξνπο θαη αθνξνχλ έλα
ζπγθεθξηκέλν πεδίν). Δπηπιένλ, νη κέζνδνη ιεμηθνχ δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ηηκέο
ζπλαηζζήκαηνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ζπκθξαδνκέλσλ. Πξνθχπηεη φηη νη ιέμεηο
κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζπλαηζζήκαηνο αλάινγα κε ηνλ έαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε
δηαθνξεηηθφ πιαίζην [20]. Αληίζεηα κε ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ιεμηθφ, νη κέζνδνη
κεραληθήο κάζεζεο πξνζαξκφδνληαη ζην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ κε ην νπνίν έρνπλ εθπαηδεπηεί.
2.4.3 ηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο
Ζ ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε ζηνρεχεη ζην λα μεπεξάζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ. Γηα παξάδεηγκα, νη Farni θαη Klenner πξφηεηλαλ λα εμάγνπλ ηηο πνιηθφηεηεο
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εκθάληζε ησλ επηζέησλ ζε έλα θείκελν [20]. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε,
ε πξνζαξκνζηηθφηεηα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ελφο ιεμηθνχ πνπ βαζίδεηαη ζην
θείκελν. Όζνλ αθνξά ην πξφβιεκα ηεο κε εκθάληζεο νξηζκέλσλ ιέμεσλ, ε ζηαηηζηηθή
κέζνδνο κε βάζε ην θείκελν πξνηείλεη λα μεπεξαζηεί κε ηελ ρξήζε ελφο ζψκαηνο θεηκέλνπ
πνπ είλαη αξθεηά κεγάιν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί νιφθιεξν ην
ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε έλα επξεηήξην ζαλ έλα ζψκα
θεηκέλνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ιεμηθνχ [24]. Υξεζηκνπνηνχληαη ζηελ κε – επηβιεπφκελε
ηαμηλφκεζε ζπλαηζζήκαηνο.
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Μπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κηαο ιέμεο κε ηελ κειέηε ησλ
ζπρλνηήησλ κε ηελ νπνία απηή ε ιέμε εκθαλίδεηαη ζε έλα κεγάιν ζψκα θεηκέλσλ πνπ έρνπλ
επηζεκεησζεί. Δάλ ε ιέμε εκθαλίδεηαη πην ζπρλά ζε θείκελα κε ζεηηθή (ή αξλεηηθή) έλλνηα,
ηφηε έρεη έλαλ ζεηηθφ (ή αξλεηηθφ) πξνζαλαηνιηζκφ. Ίζεο εκθαλίζεηο δείρλνπλ νπδέηεξεο
ιέμεηο. Αλ θαη ππνινγηζηηθά είλαη απνδνηηθή, ε βαζηθή κέζνδνο απαηηεί έλα κεγάιν
επηζεκεησκέλν ζψκα θεηκέλνπ, ην νπνία είλαη έλαο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο.
Οη πην εμειηγκέλεο κέζνδνη βαζίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε φηη νη ιέμεηο πνπ εθθξάδνπλ
παξφκνηα γλψκε εκθαλίδνληαη πην ζπρλά καδί ζε έλα ζψκα θεηκέλνπ. Αληίζηνηρα, αλ δχν
ιέμεηο εκθαλίδνληαη ζπρλά καδί ζην ίδην πιαίζην, είλαη πηζαλφ λα έρνπλ ηνλ ίδην
πξνζαλαηνιηζκφ. πλεπψο, ν πξνζαλαηνιηζκφο κηαο άγλσζηεο ιέμεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί
ππνινγίδνληαο ηελ ζρεηηθή ζπρλφηεηα ζπλχπαξμεο ηεο κε κηα άιιε ιέμε, ε νπνία δηαηεξεί
ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο (γηα παξάδεηγκα ε ιέμε «θαιφ»). Γηα λα επηηχρνπλ απηφλ ηνλ
ζθνπφ, ν Peter Turney πξφηεηλε ηελ ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ζεκεηαθήο ακνηβαίαο
πιεξνθνξίαο (ΑΠ – Pointwise Mutual Information) [24]. Ζ ζεκεηαθή ακνηβαία πιεξνθνξία
είλαη έλα κέηξν νκνηφηεηαο πνπ ππνινγίδεη θαηά πφζνλ δχν ιέμεηο ζπλεκθαλίδνληαη πάληα
καδί ή φρη ζε ηκήκαηα θεηκέλνπ. Σν θάζε ηκήκα κπνξεί λα είλαη κηα πξφηαζε, κηα
παξάγξαθνο θ.η.ι.
Ζ ζεκεηαθή ακνηβαία πιεξνθνξία δχν ιέμεσλ

θαη

ππνινγίδεηαη σο εμήο:

Όπνπ:
: ε πηζαλφηεηα λα βξεζνχλ ζην ίδην ηκήκα νη ιέμεηο
: ε πηζαλφηεηα λα βξεζεί ζε έλα ηκήκα ε ιέμε .
: ε πηζαλφηεηα λα βξεζεί ζε έλα ηκήκα ε ιέμε .

.

Ο πξνζαλαηνιηζκφο κηαο ιέμεο x (PMI-IR) ππνινγίδεηαη ζαλ ηελ δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ
ΑΠ πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί κεηαμχ δχν ιηζηψλ ιέμεσλ: κηα ιίζηα κε ζεηηθέο ιέμεηο, pWords,
φπσο ε ιέμε «εμαηξεηηθά» θαη κηα ιίζηα κε αξλεηηθέο ιέμεηο, nWords, φπσο ε ιέμε «θησρή»:

Γειαδή, ην εάλ κία θξάζε έρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά είλαη ε δηαθνξά ηεο
πηζαλφηεηαο λα ζπλαληάηαη ζπρλά, ζε θείκελα, θνληά ζηε ιέμε “ηέιεηνο” κείνλ ηε δηαθνξά λα
ζπλαληάηαη ζπρλά, ζε θείκελα, θνληά ζηε ιέμε “θησρφο”. Οη παξαπάλσ πηζαλφηεηεο
κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα κεγάιν ζψκα θεηκέλσλ (ή ηζηηνζειίδσλ). Οη
Chaovalit et al. [27] ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ζπιινγή εγγξάθσλ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο
AltaVista. πγθεθξηκέλα, κεηξάηαη ην πιήζνο ρηππεκάησλ (hits) θαηά ηελ αλαδήηεζε θάζε
φξνπ κε ηε κεραλή αλαδήηεζεο ηεο AltaVista. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο επηηξέπνπλ ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο λα βξεζνχλ ζην ίδην ηκήκα φρη κφλν δχν ιέμεηο, αιιά θαη
νιφθιεξεο θξάζεηο, ην νπνίν είλαη έλα ρξήζηκν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ελφο θεηκέλνπ ππνινγίδεηαη ν κέζνο
φξνο φισλ ησλ θξάζεσλ ηνπ. Αλ απηφο είλαη ζεηηθφο ηφηε ε θξηηηθή ηαμηλνκείηαη σο ζεηηθή
θξηηηθή, αιιηψο σο αξλεηηθή.
Μηα άιιε ζεκαληηθή εξγαζία ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη απηή ηνπ Dave et. al. [24]. Μία
θξηηηθή ηαμηλνκείηαη αλάινγα κε ην άζξνηζκα ελφο ζθνξ πνπ έρνπλ ιάβεη δηάθνξα
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Πξψηα επηιέγεηαη έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ
ζπλάξηεζε ππνινγηζκνχ ηνπ ζθνξ ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ είλαη ε αθφινπζε:

. Ζ

ηελ παξαπάλσ ζπλάξηεζε, είλαη κία θιάζε (ζεηηθή θξηηηθή) θαη
ην ζπκπιήξσκά ηεο
(αξλεηηθή θξηηηθή). Σν ζθνξ είλαη ην πειίθν ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ
ζε κία ζεηηθή θξηηηθή κείνλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζε κία αξλεηηθή
θξηηηθή πξνο ην άζξνηζκα ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζε κία αξλεηηθή
θξηηηθή ζπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζε κία ζεηηθή θξηηηθή. Ζ θιάζε
ηεο θξηηηθήο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:

Όπνπ:

Γειαδή θαηαηάζζεηαη σο ζεηηθή (θιάζε
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο είλαη ζεηηθφ.

), εάλ ην άζξνηζκα ησλ ζθνξ ησλ

Ζ ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κηαο γλψκεο
έρεη βξεη ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή ζηελ εξγαζία ηνπ Ben He et al. [28], νη νπνίνη πξνηείλνπλ
ηελ ρξήζε έλφο ιεμηθνχ γλψκεο ζε ζπλδπαζκφ κε κεζφδνπο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο κε
ζθνπφ λα αλαθηήζνπλ γλψκεο πνπ έρνπλ εθθξαζηεί ζε blogs. Ζ πξνζέγγηζε ηνπο
θαηαζθεπάδεη πξψηα έλα ιεμηθφ εμάγνληαο ζπρλνχο φξνπο απφ νιφθιεξε ηελ ζπιινγή, νη
νπνίνη ζηελ ζπλέρεηα ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα ηνπο κεηαμχ θεηκέλσλ πνπ
εθθξάδνπλ άπνςε. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ελφο εγγξάθνπ ππνινγίδεηαη ζαλ έλα ζθφξ
ζπλάθεηαο ζε έλα εξψηεκα πνπ ζπληίζεηαη απφ ηνπο θνξπθαίνπο φξνπο απηνχ ηνπ ιεμηθνχ.
Σέινο, ην ζθνξ ηεο ζρεηηθφηεηαο γλψκεο ζπλδπάδεηαη κε ην ζθφξ ηεο ζρεηηθφηεηαο ζέκαηνο,
παξέρνληαο κηα θαηάηαμε ησλ θεηκέλσλ πνπ εθθξάδνπλ κηα γλψκε γηα απηφ ην ζέκα.
Παξφκνηα κε ηελ ζηαηηζηηθή είλαη θαη ε ζεκαζηνινγηθή πξνζέγγηζε. Παξέρεη ηηκέο
ζπλαηζζήκαηνο άκεζα (φπσο ε ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε) κε ηελ εμαίξεζε φηη ζηεξίδεηαη ζε
δηαθνξεηηθέο αξρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ ιέμεσλ. Ζ βαζηθή αξρή
φισλ ησλ πξνζεγγίζεσλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη φηη ιέμεηο πνπ παξνπζηάδνπλ
ζεκαζηνινγηθή εγγχηεηα ζα πξέπεη λα ιάβνπλ παξφκνηεο ηηκέο ζπλαηζζήκαηνο. To ιεμηθφ
WordNet παξέρεη δηάθνξα είδε ζεκαζηνινγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ιέμεσλ θαη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ιέμεσλ. Ζ δπλαηφηεηα γηα
απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ ησλ ιέμεσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ Senti -WordNet κπνξεί λα
ππεξεηήζεη ζαλ έλαο ηξφπνο γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ην πιαίζην απηψλ ησλ ιέμεσλ ζην έξγν
ηεο εμφξπμεο γλψκεο. Παξφκνηα κε ηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκείν
εθθίλεζεο δχν ζχλνια κε ιέμεηο κε ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή
ελφο ιεμηθνχ.
Οη Kamps et al πξφηεηλαλ ηελ ρξήζε ηεο ειάρηζηεο απφζηαζεο κηαο ζρέζεο "ζπλσλχκσλ",
επηδεηθλχνληαο κηα ηθαλνπνηεηηθή ζπκθσλία (70%) κε ελα ζρνιηαζκέλν ιεμηθφ [29]. Έλαο
άιινο δεκνθηιήο ηξφπνο ηεο ρξήζεο ηνπ Senti – WordNet είλαη λα ιεθζεί κηα ιίζηα κε ιέμεηο
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πνπ εθθξάδνπλ ζπλαίζζεκα επεθηείλνληαο κε επαλαιήςεηο ην αξρηθφ ζχλνιν κε ζπλψλπκα
θαη αληψλπκα (Kim θαη Hovy) [30]. Ο πξνζαλαηνιηζκφο κηαο άγλσζηεο ιέμεο θαζνξίδεηαη
απφ ηελ ζρεηηθή θαηακέηξεζε ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλσλχκσλ απηήο ηεο ιέμεο
(Kim θαη Hovy, 2004) [30]. Γηαθνξεηηθά, άγλσζηεο ιέμεηο κπνξεί λα απνξξίπηνληαη (Hu θαη
Liu, 2004a) [31]. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε
ζρεηηθφηεηα ηνπ ζπλσλχκνπ κεηψλεηαη κε ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο κεηαμχ ησλ ζπλσλχκσλ
θαη ηεο αξρηθήο ιέμεο, έηζη ζα πξέπεη λα ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ηηκή ηεο πνιηθφηεηαο. Αλ θαη
φπσο επηζεκάλζεθε απφ ηνλ Godbole et al [32], ζα πξέπεη αξρηθά λα εμεηάζνπκε κφλν ηα
κνλνπάηηα πνπ πεξλνχλ κέζα απφ ηηο ιέμεηο πνπ έρνπλ ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ.
2.4.4 Άιιεο πξνζεγγίζεηο
ηελ εξγαζία «Απηόκαηε παξαγσγή ζπγθξίζεσλ πξντόλησλ από θξηηηθέο ρξεζηώλ» έρνπλ
ρξεζηκνπηνεζεί γισζζηθά κνληέια γηα ζθνπνχο εμφξπμεο γλψκεο [33]. Έλα γισζζηθφ
κνληέιν αλαζέηεη ζε θάζε αθνινπζία m ιέμεσλ κηα πηζαλφηεηα
), ε νπνία δείρλεη
πφζν πηζαλφ είλαη λα εκθαληζηεί απηή ε αθνινπζία ιέμεσλ ζε έλα θείκελν ηεο θαηεγνξίαο
ησλ θεηκέλσλ γηα ηελ νπνία έρεη εθπαηδεπηεί ην κνληέιν. Ζ πηζαλφηεηα
)
ππνινγίδεηαη κε ηνλ παξαθάησ ηχπν ρξεζηκνπνηψληαο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο n –
γξακκάησλ, νη νπνίεο εθηηκνχληαη απφ ζχλνια θεηκέλσλ εθπαίδεπζεο. Θεσξνχκε φηη ζηελ
αξρή θάζε αθνινπζίαο ιέμεσλ ππάξρνπλ n – 1 ςεπδν-ιέμεηο.

2.5 Σαμηλόκεζε απόςεσλ ζε επίπεδν πξνηάζεσλ
Δίδακε φηη ε ηαμηλφκεζε απφςεσλ ζε επίπεδη εγγξάθνπ γίλεηαη θπξίσο κε αιγνξίζκνπο
κεραληθήο κάζεζεο. ην ζεκείν απηφ ζα αλαθέξνπκε αιγνξίζκνπο πνπ πξνζπαζνχλ λα
θαζνξίζνπλ αλ κηα πξφηαζε ελφο θεηκέλνπ εθθξάδεη άπνςε (subjective) ή φρη (objective).
Απηφ καο βνεζάεη ζην λα εμάγνπκε απφ έλα θείκελν κφλν εθείλεο ηηο απφςεηο πνπ
εθθξάδνπλ άπνςε θαη λα αγλνήζνπκε ηηο ππφινηπεο. Έηζη κπνξνχκε λα εηζηάζνπκε κφλν
ζηηο πξνηάζεηο πνπ καο ελδηαθέξνπλ.
2.5.1 Αλαγλώξημε πξνηαζεσλ πνπ εθθξάδνπλ άπνςε
Όιεο νη κέζνδνη πνπ αθνξνχλ ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα
ηερληθή κεραληθήο κάζεζεο. Ζ κεηαβιεηή ζηφρνο κπνξεί λα πάξεη δχν ηηκέο, objective
(αληηθεηκεληθή/ νπδέηεξε πξφηαζε) θαη subjective (ππνθεηκεληθή/ πξφηαζε πνπ εθθξάδεη
άπνςε).
Οη Riloff θαη Wiebe εθάξκνζαλ κία επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία (bootstrapping approach) γηα
ηελ εθκάζεζε εμαγσγήο πξνηάζεσλ πνπ πεξηέρνπλ ππνθεηκεληθφηεηα [34]. Υξεζηκνπνίεζαλ
αξρηθά δχν ηαμηλνκεηέο πςειήο αθξίβεηαο (HP- Subj θαη HP-Obj) γηα ηελ αλάθηεζε θάπνησλ
νπδέηεξσλ θαη ππνθεηκεληθψλ πξνηάζεσλ. Οη πξνηάζεηο πνπ αλαθηήζεθαλ απ‟ απηνχο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζχλνιν εθπαίδεπζεο ζε θάπνηνλ άιιν αιγφξηζκν, ν νπνίνο
κπνξνχζε λα κάζεη λα εμάγεη αθνινπζίεο ιέμεσλ (extraction of patterns) πνπ ζρεηίδνληαλ κε
ηελ ππνθεηκεληθφηεηα. πλήζσο, απηέο νη αθνινπζίεο πεξηνξηδφληαλ ζε θαζνξηζκέλεο
ζπληαθηηθέο κνξθέο θξάζεσλ, π.ρ. <subj> passive-verb. Σα πξφηππα πνπ εμαγφηαλ
κπνξνχζαλ ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμαγσγή πεξηζζφηεξσλ
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ππνθεηκεληθψλ πξνηάζεσλ. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ
δηάγξακκα:

ρήκα 5: Μεζνδνινγία ησλ Rilloff θαη Wiebe

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα πξφηππα πνπ εθθξάδνπλ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα κίαο
πξφηαζεο.

ρήκα 6:Σα πξόηππα πνπ εθθξάδνπλ ηελ ππνθεηκεληθόηεηα κίαο πξόηαζεο

ε άιιεο εξγαζίεο πνπ εθπνλήζεθαλ γηα ηελ εμαγσγή ππνθεηκεληθψλ πξνηάζεσλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηαμηλνκεηέο φπσο ν Naive Bayes θαη ν Multiple Naive Bayes.
2.5.2 Αλαγλώξημε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ απόςεσλ
Οη Yu θαη Hazivassiloglou ζε εξγαζία ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ κίαο άπνςεο ζε πξνηαζηαθφ επίπεδν, ρξεζηκνπνίεζαλ αξρηθά κία ζεηξά
απφ θιαζηθνχο ηαμηλνκεηέο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ππνθεηκεληθψλ πξνηάζεσλ [35]. Πην
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ζπγθεθξηκέλα έθαλαλ ρξήζε ηξηψλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο: ηνπ Naive Bayes,
πνιιαπιψλ ηαμηλνκεηψλ Naive Bayes θαη κηαο κεζνδνινγίαο κέηξεζεο νκνηφηεηαο
πξνηάζεσλ (SIMFINDER) γηα ηελ αλαθάιπςε ππνθεηκεληθψλ πξνηάζεσλ. Γηα ηελ εμφξπμε
ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ πξνηάζεσλ έθαλαλ ρξήζε κίαο κεζφδνπ παξφκνηαο κε απηή ηνπ
Turney [24], αιιά γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξεο ιέμεηο πέξα απφ ηηο ιέμεηο excellent θαη poor.

ηνλ παξαπάλσ ηχπν,
είλαη ε ζπρλφηεηα ζπλχπαξμεο φισλ ησλ
ιέμεσλ πνπ είλαη κέξε ηνπ ιφγνπ
κε θάπνην πξνθαζνξηζκέλν ζεηηθφ επίζεην
θαη ε
ζηαζεξά είλαη ζπληειεζηήο εμνκάιπλζεο. Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θάζε ιέμεο ιακβάλεηαη
ππφςε ν κέζνο LLR φισλ ησλ ιέμεσλ ζηελ πξφηαζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηψθιηα γηα λα
ιεθζεί κία απφθαζε γηα ην αλ είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή ή νπδέηεξε.

2.6 Αλαθάιπςε ηνπ ζεκαζηνινγηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ιέμεσλ θαη
θξάζεσλ
Καηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ απφςεσλ πξνέθπςε ε
αλαγθαηφηεηα ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ιέμεσλ ή θξάζεσλ.
Κάπνηεο ιέμεηο (θπξίσο επίζεηα θαη επηξξήκαηα) είλαη πάληα ζεηηθά ή αξλεηηθά ζε θάζε
πεξηερφκελν (π.ρ. φκνξθνο (+), ζαπκάζηνο (+), θαιφο (+), απαίζηνο (-), cost someone a leg
and a arm(-)). Χζηφζν, ε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζεκαζία θάπνησλ ιέμεσλ κπνξεί λα εμαξηάηαη
πνιιέο θνξέο θαη απφ ην πεξηερφκελν ζην νπνίν αλαθέξνληαη (π.ρ. κεγάιν ηαμίδη (-), κεγάιε
επηηπρία (+)).
Γηα ηελ θαηάξηηζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ιηζηψλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη
θπξίσο ηξεηο πξνζεγγίζεηο:


Υεηξνθίλεηε θαηάξηηζε ηεο ιίζηαο (Manual approach).



Καηάξηηζε ιίζηαο κε ηε ρξήζε ιεμηθνχ (knowledge based approach).



Καηάξηηζε ιίζηαο απφ θεηκεληθφ πιηθφ (corpus-based approach).

2.6.1 Καηάξηηζε ιίζηα από θεηκεληθό πιηθό (Corpus – Based Approach)
Ζ κεζνδνινγία απηή βαζίδεηαη ζηε ζπρλφηεηα ζπλεκθάληζεο αθνινπζηψλ ιέμεσλ ζε
κεγάιεο θεηκεληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ [26]. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ θαη νη κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ ν Turney [24] (κέζνδνο PMI) θαη νη Yu et al [35] (κέζνδνο LLR) γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ρξνηάο κίαο ιέμεο ή θξάζεο. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο
κεζφδνπο ησλ δχν παξαπάλσ εξεπλψλ είλαη φηη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε κειεηήζεθε ε
ζπλχπαξμε ιέμεσλ κε πεξηζζφηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά επίζεηα. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απηέο
νη κέζνδνη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ιεμηιφγην εκπίπηεη ζε
θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ψζηε ην αξρηθφ δείγκα ιέμεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί λα είλαη
κνλνζήκαληα ζεηηθά ή αξλεηηθά πξνζδηνξηζκέλν. ε άιιεο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
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πεξηνξηζκνί ή ζχλδεζκνη γηα λα ηαμηλνκεζνχλ ιέμεηο πνπ εθθξάδνπλ άπνςε. Απηή ε
κέζνδνο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη επίζεηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιέμε «ΚΑΗ»
είλαη ζπλήζσο ζπλψλπκα [36]. Ζ ζχλδεζε κε άιινπο ζπλδέζκνπο (ή, αιιά, νχηε... νχηε) έρεη
αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο. Μεηά ηνλ εληνπηζκφ ζπλδέζκσλ κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ ηερληθέο
κεραληθήο κάζεζεο (log-linear model), κε ζθνπφ λα θαζνξηζηεί εάλ δχν ζπλδεδεκέλα
επίζεηα εθθξάδνπλ απφςεηο θνηλήο ζπλαηζζεκαηηθήο ρξνηάο ή φρη. Σερληθέο νκαδνπνίεζεο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή δχν νκάδσλ ιέμεσλ (ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ).
2.6.2 Καηάξηηζε ηεο ιίζηαο κε ηε ρξήζε θάπνηνπ ιεμηθνύ ζπλσλύκσλ/ αλησλύκσλ
(dictionary – based approach)
ε πάξα πνιιέο εξγαζίεο ζπλαληάηαη ε ρξήζε ηνπ on-line ιεμηθνχ WordNet γηα ηελ
θαηάξηηζε ιηζηψλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ ζεηηθνχ ή αξλεηηθνχ ζεκαζηνινγηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ πξνηάζεσλ. Σν WordNet παξέρεη πιεξνθνξία γηα ηηο ζπλψλπκεο ιέμεηο
θάπνηαο αλαδεηνχκελεο θαζψο θαη γηα άιια κέξε ηνπ ιφγνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιέμε απηή
(γηα θάζε νπζηαζηηθφ, παξέρνληαη επίζεηα θαη επηξξήκαηα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ξίδα/stem).
Ζ δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο ηεο ιίζηαο μεθηλάεη κε έλα κηθξφ πιήζνο αξρηθψλ ιέμεσλ
ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο ρξνηάο. Σν WordNet ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλαδήηεζε ζπλσλχκσλ θαη
αλησλχκσλ ησλ ιέμεσλ, πιεξνθνξία γηα ηηο ζπλψλπκεο ιέμεηο θάπνηαο αλαδεηνχκελεο
θαζψο θαη γηα άιια κέξε ηνπ ιφγνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιέμε απηή (γηα θάζε νπζηαζηηθφ,
παξέρνληαη επίζεηα θαη επηξξήκαηα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ξίδα/stem). Ζ δηαδηθαζία ιήγεη κε
αλζξψπηλε παξαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
ε θάπνηεο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθε επηπιένλ πιεξνθνξία απφ ην WordNet, φπσο νη
αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ ή θαη ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο. Σν
κεηνλέθηεκα ηεο πξνζέγγηζεο απηήο γηα ηελ θαηάξηηζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ιέμεσλ είλαη
φηη δε ιακβάλεηαη ππφςε ε ηδηφηεηα θάπνησλ ιέμεσλ λα αιιάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά
αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ζην νπνίν αλαθέξνληαη θαη επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα
πξνζδηνξηζηνχλ κνλνζήκαληα.
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3 Δμόξπμε γλώκεο από Ιζηνιόγηα
Σα ηειεηαία ρξφληα γίλεηαη πνιχο ιφγνο γηα ηα ηζηνιφγηα (blogs) θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
επεξεάδνπλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη
επηθνηλσλνχλ θαη κνηξάδνληαη γλψζεηο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο αθαδεκατθψλ εξεπλψλ
ζρεηίδνληαη κε ηα ηζηνιφγηα θαη θαιχπηνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπο. Απφ
εζλνγξαθηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο κειέηεο κέρξη ηελ αλάπηπμε ηππηθψλ καζεκαηηθψλ
κνληέισλ ξνήο πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ ηζηνινγίσλ. ήκεξα ν ρξήζηεο κπνξεί λα
δεκνζηεχεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ηηο εηδεζεηο πνπ δηαβάδεη πξνζαξηψληαο ηελ ζηε ζειίδα
εηδήζεσλ θαη λα ηελ θαηαζηήζεη έηζη δηαζέζηκε ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο. Με ηελ ρξήζε
ελφο ηζηνινγίνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη κηα πξνζσπηθή ζειίδα ζηελ νπνία
κπνξεί λα αξζξνγξαθεί δεκνζίσο γηα φπνην ζέκα επηζπκεί. Ζ δεκηνπξγία ηεο πιεξνθνξίαο
παχεη λα είλαη πιένλ κνλνπψιην ιίγσλ, αθνχ ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί εάλ ην επηζπκεί λα ηελ
δεκηνπξγήζεη.
ήκεξα παξαηεξείηαη κεγάιε άλζηζε ηέηνησλ ζειίδσλ θαη κπνξεί θάπνηνο λα βξεί ηζηνιφγηα
ζρεδφλ γηα θάζε ζέκα. Πνιχο θφζκνο πξνηηκά λα ελεκεξψλεηαη κέζσ ηζηνινγίσλ αληί λα
θαηαθεχγεη ζηηο ζπκβαηηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. ηηο πιεξνθνξίεο πνπ "αλεβαίλνπλ" ζην
ηζηνιφγην δελ ππάξρεη άκεζνο έιεγρνο απφ θάπνηνλ ηεξαξρηθά αλψηεξν ρξήζηε ή
νξγαληζκφ, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά κε εχθνια ειεγρφκελεο. Ζ εμέιημε ησλ ηζηνινγίσλ έρεη
επεξξεάζεη ηα παξαδνζηαθά ΜΜΔ, ηηο αγνξαζηηθέο ηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη έρεη παίμεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ ηζζνξνπηψλ ζε πνιιέο ρψξεο. Ζ δπλακηθή
απηήο ηεο εμέιημεο εληζρχεηαη ζπλερψο. Απφ ηελ ζθνπηά ηεο επηζηήκεο ππνινγηζηψλ, ε
ζθαίξα ησλ ηζηνινγίσλ πξνζθέξεη λέεο πξνθιήζεηο γηα ηνκείο φπσο ε ππνινγηζηηθή
γισζζνινγία, ε κεραληθή κάζεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε εμφξπμε γλψκεο. Ζ εμφξπμε
γλψκεο ζε ηζηνιφγηα πξνζπαζεί κε έλαλ απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν λα εληνπίζεη θαη λα
αλαιχζεη ηηο απφςεηο πνπ πξνβάιινληαη κέζα απφ απηά.

3.1 Σν πεξηβάιινλ ησλ ηζηνινγίσλ
ε έλαλ θφζκν πνπ αιιάδεη ζπλερψο ε αχμεζε ηεο επηξξνήο ηεο ζθαίξαο ησλ blogs
ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο κέρξη ηελ πνιηηηθή ζπλερίδεη λα
απμάλεηαη. Ζ ζηάζε ησλ ζπγγξαθέσλ ησλ blogs (bloggers), ε νπνία θαίλεηαη λα κε
δηαθνξνπνηείηαη πνιχ απφ παξάγνληεο φπσο ε ειηθία ή ην θχιν, ή αθφκε ε γεσγξαθηθή
πεξηνρή, θαίλεηαη λα γίλεηαη φιν θαη πην θαηαιπηηθή γηα ηε δηακφξθσζε κίαο
παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλήο γλψκεο θαη ζπλδξάκεη απνθαζηζηηθά ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο
έθθξαζεο.
3.1.1 Η δηθηπαθή θνηλόηεηα ησλ ηζηνινγίσλ
To ηζηνιφγην, γλσζηφ ζπρλά κε ηελ άθιηηε νλνκαζία κπινγθ (blog), είλαη κνξθή
ηζηνρψξνπ. Δίλαη ιίζηα θαηαρσξήζεσλ απφ ηελ πην πξφζθαηε θαηαρψξεζε ζηελ
παιαηφηεξε. Σν πεξηερφκελν ησλ θαηαρσξήζεσλ κπνξεί είλαη νηηδήπνηε, φπσο λέα,
θνηλσληθφο ζρνιηαζκφο, ζρνιηαζκφο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ησλ
δηαζεκνηήησλ, πξνζσπηθά εκεξνιφγηα θαη εηδηθά ζέκαηα φπσο ηερλνινγία, κφδα, αζιεηηθά,
ηέρλεο θαη άιια. πλήζσο δελ απαηηείηαη ελδειερήο επηκέιεηα ηνπ θψδηθα ηεο ηζηνζειίδαο,
κηαο θαη ζπρλά είλαη εγθαηεζηεκέλα απηφκαηα ζπζηήκαηα, πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηνινγίνπ λα ζπληάμεη κηα θαηαρψξεζε ζε πνιχ ιίγα βήκαηα. Με βάζε
ην πεξηερφκελν ηνπ έλα ηζηνιφγην κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε πξνζσπηθφ εκεξνιφγην
(journal), ελεκεξσηηθφ ηζηνιφγην (news blog) θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο. ην επίθεληξν ηνπ
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ελδηαθέξνληνο βξίζθνληαη ηα ηζηνιφγηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ δηθηπαθά εκεξνιφγηα, δίλνληαο
ηε δπλαηφηεηα λα δνχκε ην πεξηβάιινλ ησλ αλζξψπσλ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηηο απφςεηο
ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.
Ζ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ ηζηνινγίσλ, νθείιεηαη θαηά πνιχ ζην γεγνλφο φηη θάζε
ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί εχθνια θαη δσξεάλ λα μεθηλήζεη ην δηθφ ηνπ ηζηνιφγην κέζσ
πνιιψλ θνξέσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζπζηήκαηα ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε ινγηζκηθφ θαη έρνπλ
κεηαηξέςεη ηελ ζχληαμε ησλ ηζηνινγίσλ ζε πνιχ απιή δηαδηθαζία. Ζ δηαθνξά-θιεηδί κεηαμχ
ηνπ πεξηερνκέλνπ άιισλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ ηζηνινγίσλ είλαη φηη ηα ηειεπηαία
αληηπξνζσπεχνπλ κεκνλσκέλα άηνκα. Οη θπξηφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ
ησλ ηζηνινγίσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ άιισλ ηζηνζειίδσλ πξνθχπηνπλ απφ ην εμήο: έλα
ηζηνιφγην, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, είλαη ζαλ κία αληηπξνζψπεπζε ηεο δσήο ελφο
αλζξψπνπ θαη επηδεηθλχεη ηε δπλακηθή θαη αιιειεπηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη
ραξαθηεξηζηηθή ζηνπο αλζξψπνπο. Οη πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο (home pages) ζρεηίδνληαη
επίζεο κε άηνκα, αιιά δελ έρνπλ ηελ ίδηα δπλακηθή ζπκπεξηθνξά πνπ έρνπλ ηα ηζηνιφγηα,
πνπ κνηάδεη κε ηελ αλζξψπηλε.
3.1.2 Μίθξν – ηζηνιόγηα (microblogs)
Σα κηθξν-ηζηνιφγηα είλαη κηα κνξθή ηζηνινγίσλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα
δεκνζηεχνπλ ζπλνπηηθά θείκελα, ηα νπνία δελ ππεξβαίλνπλ ζπλήζσο ηνπο 140 - 200
ραξαθηήξεο, θαζψο θαη εηθφλεο ή εμσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο (video θιπ). Μέζσ απηψλ ησλ
κηθξψλ δεκνζηεχζεσλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα γλσζηνπνηνχλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπο,
ηελ ηνπνζεζία ηνπο θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. Σηο δεκνζηεχζεηο απηέο κπνξνχλ λα ηηο
δηαρεηξηζηνχλ νη ρξήζηεο είηε δηαδηθηπαθά, είηε κέζσ απνζηνιήο ηνπο κε sms ή e-mail, είηε
κέζσ πξνγξακκάησλ άκεζεο αιιεινγξαθίαο (instant messaging clients). Γίλεηαη, επίζεο ε
δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ελζσκαηψλνπλ ηα κηθξν-ηζηνιφγηα ηνπο θαη ζε άιια blogs ή
ζειίδεο κέζσ κηθξψλ εθαξκνγψλ (widgets).
Σν Twitter2 είλαη ε πην δηαδεδνκέλε ππεξεζία κίθξν-ηζηνινγίνπ, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο
ρξήζηεο ηνπ λα γξάθνπλ ζχληνκα κελχκαηα θαη λα δηαβάδνπλ ηα κελχκαηα άιισλ ρξεζηψλ
ηεο ππεξεζίαο (γλσζηά σο tweets). Οη ρξήζηεο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο απαληψληαο ζε
εξψηεζεηο ηνπ ηχπνπ: "Σί θάλεηο ηψξα;". Σν Twitter έρεη κεηεμειηρζεί ζε έλαλ ρψξν φπνπ
ρξήζηεο απφ φιν ηνλ θφζκν θνηλνπνηνχλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζε φζνπο έρνπλ επηιέμεη. Απφ
πξνεπηινγή είλαη δεκφζηα νξαηά ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο κέζσ ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο
αλαδήηεζεο, σζηφζν νη απνζηνιείο κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία απηή ζέηνληαο
κηα ιίζηα απφ εγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο. Όινη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ θαη λα
ιακβάλνπλ κελχκαηα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Twitter, απφ ζπκβαηέο εμσηεξηθέο
εθαξκνγέο αιιά θαη κέζσ ππεξεζηψλ γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS) πνπ δηαηίζεληαη ζε
πνιιέο ρψξεο. Απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ην 2006 απφ ηνλ Jack Dorsey, ζήκεξα πεξηγξάθεηαη
ψο ην «SMS ηνπ Γηαδηθηχνπ».
3.1.3 Η γιώζζα ησλ ηζηνινγίσλ
Σα πεξηζζφηεξα ηζηνιφγηα είλαη έλα κέζν γηα ηνλ ρξήζηε ψζηε λα εθθξάδεη ηηο ζθέςεηο
θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ αλεπηθχιαθηα. Χο ηέηνηα, ηα ηζηνιφγηα επηδεηθλχνπλ κηα
κνλαδηθή αλεπίζεκε γιψζζα πνπ έρεη ηδηφηεηεο θαη κνλνιφγνπ θαη δηαιφγνπ. Δίλαη
θαηαρσξήζεηο εκεξνινγίνπ θαη αλνηρηέο πξνζθιήζεηο γηα ζπδήηεζε ηαπηφρξνλα. Ζ γιψζζα
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά ηζηνιφγηα είλαη κία κίμε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ πνπ
αλακεηγλχεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δχν, φπσο ην είδνο ηνπ ιεμηινγίνπ (π.ρ. ρξήζε jargon) ή
ε δνκή ησλ πξνηάζεσλ. Δπηπξφζζεηα, πνιιά απφ ηα πξνζσπηθά ηζηνιφγηα αλήθνπλ ζε
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εθήβνπο θαη λένπο, κε απνηέιεζκα έλα αθφκα πην αλεπίζεκν πεξηβάιινλ, φπνπ ζπδεηνχληαη
αλνηρηά ζέκαηα πνπ ζεσξνχληαη πξνζσπηθά. Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο ησλ
ηζηνινγίσλ είλαη ην ππνθεηκεληθφ χθνο πνπ απνηειεί πξφζθνξν έδαθνο γηα κειέηεο
αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο.
Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζθαίξαο ησλ ηζηνινγίσλ έρνπλ έκκεζν αληίθηππν ζε κηα ζεηξά
εξγαζηψλ πξφζβαζεο πιεξνθνξηψλ. Ζ αλεπίζεκε, θαη πνιιέο θνξέο κε ζχκθσλε κε ηε
γξακκαηηθή, γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ηζηνιφγηα ηα θαζηζηά δχζθνιν πεδίν γηα
πνιιά NLP εξγαιεία φπσο ζπληαθηηθνχο αλαιπηέο ή ινγηζκηθά εμαγσγήο ησλ κεξψλ ηνπ
ιφγνπ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ηηο εξγαζίεο πνπ σθεινχληαη απφ απηά ηα εξγαιεία,
φπσο νη αλαιπηέο ζπλαηζζήκαηνο.
3.1.4 Αλαγλώξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπγγξαθέα ελόο ηζηνινγίνπ
Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαηαβάιιεη φιν θαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζηελ αλάπηπμε
ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζα απνθαιχπηνπλ ην πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ην
ηζηνιφγην. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα
επσθειήο ζε κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο θαη ζηελ εμφξπμε γλψκεο.
Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή νη άλζξσπνη δηαθέξνπλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζην πψο εθηηκνχλ
δηάθνξα γεγνλφηα, άξα θαη ζην πφζν έληνλα εθθξάδνπλ ηελ εθηίκεζε ή ηελ απνδνθηκαζία
ηνπο γηα απηά. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ε
γιψζζα. Οη ιεμηινγηθέο επηινγέο θάζε ζπληάθηε κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδνπλ δνκηθέο
δηαθνξέο ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Πξέπεη, σζηφζν, λα ιακβάλεηαη ππφςε ην γεγνλφο
φηη ε ρξήζε δηαθνξεηηθήο γιψζζαο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηνπηθνχο ηδησκαηηζκνχο θαη
δηαιέθηνπο, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά δπζθνιφηεξε θαη πνιππινθφηεξε ηε κειέηε γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο.

3.2 Αλαδήηεζε απόςεσλ ζε ηζηνιόγηα
Καζψο απμάλεηαη ε πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζηα ηζηνιφγηα, ρξεηάδνληαη θαιχηεξνη
κεραληζκνί θαηάηαμεο, φκνηνη κε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο
ηζηνχ.Οη ρξήζηεο δελ κπνξνχλ πιένλ λα εμεηάδνπλ φια ηα απνηειέζκαηα θαη ελδηαθέξνληαη
πξψηα γηα ηα πην ζρεηηθά. Ζ εξγαζία ηεο αλάθηεζεο ηζηνινγίσλ πνπ αμηνινγήζεθε ζην
δηαγσληζκφ TREC έδσζε κηα νπζηαζηηθή ψζεζε ζε απηφ ην πεδίν.
Ζ ζθαίξα ησλ ηζηνινγίσλ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ππφινηπν δηαδίθηπν κε ηελ έλλνηα φηη
απνηειείηαη απφ δπλακηθφ θαη ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλν πεξηερφκελν. Ζ αλάθηεζε ηέηνηνπ
πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα βειηηζηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ αλάθηεζεο.
Σέηνηεο ηερληθέο αμηνπνηνχλ ηε ρξήζε δνκεκέλεο πιεξνθνξίαο (RSS) πνπ παξέρεηαη απφ ηα
ηζηνιφγηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξαδνζηαθφ πεξηερφκελφ ηνπο ζε HTML κνξθή. Έηζη, ελψ
νη ζπλήζεηο κεραλέο αλαδήηεζεο ζπλερίδνπλ λα πξνζπαζνχλ λα αλαθηήζνπλ θαη λα
δεηθηνδνηήζνπλ ηα ηζηνιφγηα κε βάζε ιέμεηο-θιεηδηά πνπ εκθαλίδνληαη απηνχζηεο ζην HTML
πεξηερφκελφ ηνπο, εξεπλάηαη ε αλάπηπμε κηαο ζεηξάο απφ εμεηδηθεπκέλεο κεραλέο
αλαδήηεζεο θαη αλάιπζεο ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ, πνπ ζα απνθξίλνληαη αθξηβέζηεξα ζηα
εξσηήκαηα ηνπ ρξήζηε.
ην πεδίν ηεο αλαδήηεζεο απφςεσλ απφ ηζηνιφγηα αλαθέξεηαη θαη ηκήκα ηνπ δηαγσληζκνχ
TREC. Ο δηαγσληζκφο TREC γηα ηζηνιφγηα μεθίλεζε ην 2006 κε ζηφρν λα εμεξεπλήζεη ηελ
εξγαζία ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζηε ζθαίξα ησλ ηζηνινγίσλ. Σα εγρεηξήκαηα ηεο
αλαδήηεζεο απφςεσλ, εχξεζεο ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ζηάζεσλ θαη εχξεζεο ηζηνινγίσλ ήηαλ
θαιέο πξνζνκνηψζεηο ξεαιηζηηθψλ ζελαξίσλ αλαδήηεζεο ρξήζηε. Γφζεθε ε δπλαηφηεηα
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αμηνινγήζνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινχζεζαλ νη
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ζπκκεηέρνληεο, πξνζθέξνληαο κηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ. Ο
δηαγσληζκφο ζπζηεκάησλ TREC δηνξγαλψλεηαη απφ ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Πξνηχπσλ θαη
Σερλνινγίαο (National Institute of Standards and Technology, NITS) θαη ην Τπνπξγείν
Άκπλαο ησλ Ζ.Π.Α. γηα λα ζηεξίμεη ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ.
Απφ ην 2006 δηελεξγείηαη εηδηθφο δηαγσληζκφο πνπ αθνξά ηα ηζηνιφγηα, κε ζηφρν λα
εμεξεπλεζεί ε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζηε ζθαίξα ησλ ηζηνινγίσλ.
3.2.1 Γηαγσληζκόο TREC 2006 Blog track
ην δηαγσληζκφ TREC 2006 Blog track, ζηφρνο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ην
νπνίν ζα εληνπίδεη ηηο θαηαρσξήζεηο ελφο ηζηνινγίνπ πνπ εθθξάδνπλ θάπνηα άπνςε ζρεηηθά
κε έλα δεδνκέλν ζέκα – ζηφρν. Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα είλαη κία νληφηεηα, γηα
παξάδεηγκα έλα άηνκν, κία ηνπνζεζία ή έλαο νξγαληζκφο, αιιά θαη κία ηδέα, έλα πξντφλ ή
έλα γεγνλφο. πλνπηηθά, ηα ζπζηήκαηα πνπ ζα αλαπηπζζφηαλ έπξεπε λα απαληήζνπλ ζην
εξψηεκα «Τη ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη γηα ην Φ», φπνπ Υ ν δεδνκέλνο ζηφρνο. Γελ ήηαλ
απαξαίηεην ν ηίηινο ηεο θαηαρψξεζεο ηνπ ηζηνινγίνπ λα πεξηέρεη ην φλνκα ηνπ ζηφρνπ,
αιιά απαηηνχληαλ λα εθθξάδεηαη θάπνηα άπνςε γηα ην ζηφρν απηφ είηε ζηελ θαηαρψξεζε
είηε ζε θάπνην απφ ηα ζρφιηα.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ απηνχ έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ
ειέγρνπ, δειαδή κία ζπιινγή απφ ηζηνιφγηα πνπ ζα απνηεινχζαλ κία ξεαιηζηηθή
αληηπξνζψπεπζε ηεο ζθαίξαο ησλ ηζηνινγίσλ. Ζ ζπιινγή απηή ζα έπξεπε λα πεξηέρεη
αξθεηφ αξηζκφ ηζηνινγίσλ ψζηε λα ππάξρνπλ ζε απηή θάπνηεο αλαγλσξίζηκεο ηδηφηεηεο ηεο
ζθαίξαο ησλ ηζηνινγίσλ, λα θαιχπηνπλ αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα πεξηέρνπλ spam
κελχκαηα. Ζ ζπιινγή απηή δεκηνπξγήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Γιαζθψβεο θαη ηεο
δφζεθε ε νλνκαζία Blog06. Σα ζέκαηα-ζηφρνη γηα ηελ εξγαζία ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ,
50 ζην ζχλνιν, επηιέρζεθαλ απφ έλα ζχλνιν εξσηεκάησλ πνπ έγηλαλ ζε εκπνξηθέο
κεραλέο αλαδήηεζεο ζε ηζηνιφγηα. Σα ζέκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ είραλ ηξία πεδία, ηνλ
ηίηιν, κε βάζε ηνπο φξνπο αλαδήηεζεο πνπ δίλνληαη, ηελ πεξηγξαθή, πνπ βαζίζηεθε ζε κία
εθηίκεζε γηα ην ηη αλαδεηνχζαλ νη ρξήζηεο θαη ηελ αθήγεζε, φπνπ δηλφηαλ κηα πεξηγξαθή
ζρεηηθά κε ην πνηεο απφςεηο ζεσξνχληαλ ζρεηηθέο κε ηελ αλαδήηεζε.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ νξγαλψζεθε απφ ην NIST θαη πεξηειάκβαλε ηε
βαζκνιφγεζε ηεο ζρεηηθφηεηαο θάζε εγγξάθνπ κε ην ζέκα – ζηφρν απφ έλαλ αμηνινγεηή. Ζ
αμηνιφγεζε πεξηειάκβαλε δχν επίπεδα: ζην πξψην επίπεδν θαζνξηδφηαλ αλ ην πεξηερφκελν
ηεο θαηαρψξεζεο πνπ επέζηξεθε ην ζχζηεκα δελ εμεηαδφηαλ ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ δηεχζπλζε
κε αθαηάιιειν πεξηερφκελν (-1), ε θαηαρψξεζε ηνπ ηζηνινγίνπ εμεηαδφηαλ αιιά δελ
πεξηείρε πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα-ζηφρν (0) ή ε θαηαρψξεζε πεξηείρε πιεξνθνξίεο γηα ην
ζέκα-ζηφρν αιιά δελ εμέθξαδε θάπνηα άπνςε γηα απηφ. ην δεχηεξν ζηάδην, αλ ε
θαηαρψξεζε ζην ηζηνιφγην εμέθξαδε θάπνηα άπνςε ή ζπλαηζζήκαηα γηα ην ζέκα-ζηφρν,
θαηαηαζζφηαλ αλάινγα κε ην αλ πεξηείρε αξλεηηθέο απφςεηο γηα ην ζέκα, αλ πεξηείρε θαη
ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο απφςεηο ή αλ πεξηείρε κφλν ζεηηθά ζρφιηα γηα ην ζέκα-ζηφρν. Οη
κεηξηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ
ήηαλ ε κέζε αθξίβεηα (mean average precision, MAP), ε R-αθξίβεηα (R- Precision, R-Prec), ε
δπαδηθή πξνηίκεζε (binary Preference, bPref) θαη ε αθξίβεηα ζηα 10 έγγξαθα (Precision at
10 documents, P@10).
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάθηεζεο απφςεσλ ελφο
γχξνπ απφ ηηο 14 νκάδεο κε ηελ θαιχηεξε κέζε αθξίβεηα (MAP), ηαμηλνκεκέλα ζχκθσλα κε
ηε κέζε αθξίβεηα. Σα T, TD θαη TDN ζπκβνιίδνπλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηφ ην γχξν
απφ ην δηαγσληδφκελν ην πεδίν ηνπ ηίηινπ, ην πεδίν ηνπ ηίηινπ θαη ηεο πεξηγξαθήο, ή ηα
πεδία ηνπ ηίηινπ, ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο αθήγεζεο, αληίζηνηρα.
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ρήκα 7:Μεηξηθέο Αμηνιόγεζεο ελόο γύξνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ (TREC-2006)

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαιχηεξνπ γχξνπ θάζε
δηαγσληδφκελνπ αλαθνξηθά κε ηε ζρεηηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο. Λήθζεθαλ ππφςε ηα έγγξαθα
πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε 1 θαη άλσ ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο πνπ
παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο πξνζέγγηζαλ ην εγρείξεκα ηεο
αλάθηεζεο απφςεσλ ζαλ κηα δηαδηθαζία δχν ζηαδίσλ. ην πξψην ζηάδην ηα έγγξαθα
βαζκνινγνχληαλ κφλν κε βάζε ηε ζρεηηθφηεηά ηνπο κε ην ζέκα, κε ηε ρξήζε έηνηκσλ (offthe-shelf) ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο θαη ζηαζκηζκέλσλ κνληέισλ. ην δεχηεξν ζηάδην ηα
απνηειέζκαηα αλαβαζκνινγνχληαλ ή θηιηξάξνληαλ κε ηε ρξήζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ
επξηζηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ αλίρλεπζε απφςεσλ ζηα έγγξαθα πνπ αλαθηήζεθαλ απφ ην
πξψην ζηάδην. Οη ηερληθέο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ αλαγλψξηζε
απφςεσλ ζην πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ πεξηιακβάλνπλ πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο ζε
ιεμηθφ θαη πξνζεγγίζεηο ηαμηλφκεζεο θεηκέλνπ.

ρήκα 8:Μεηξηθέο Αμηνιόγεζεο ηνπ θαιύηεξνπ γύξνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ (TREC-2006)

ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ιεμηθφ ρξεζηκνπνηνχληαλ κία ιίζηα (κε ηνλ
ζεκαζηνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ φξσλ) γηα λα βαζκνινγεζνχλ ηα έγγξαθα, αλάινγα κε ηε
ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ φξσλ ηνπ ιεμηθνχ ζε απηά. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπλδπαδφηαλ
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κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ φξσλ απηψλ θαη ησλ ιέμεσλ ηνπ εξσηήκαηνοζηφρνπ κέζα ζην έγγξαθν. Οη αλαθνξέο γηα ηελ επηηπρία απηήο ηεο πξνζέγγηζεο πνηθίιινπλ.
Κάπνηεο νκάδεο αλέθεξαλ ππνβάζκηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά
απνηειέζκαηα αλάθηεζεο, ελψ άιιεο νκάδεο παξαηήξεζαλ βειηίσζε.
ηηο πξνζεγγίζεηο ηαμηλφκεζεο θεηκέλνπ, έλαο ηαμηλνκεηήο εθπαηδεπφηαλ κε δεδνκέλα πνπ
πεξηείραλ απφςεηο γηα θάπνην ζέκα (φπσο ηζηνζειίδεο κε θξηηηθέο πξντφλησλ) θαη δεδνκέλα
πνπ δελ πεξηείραλ απφςεηο (φπσο δηθηπαθέο εγθπθινπαίδεηεο) θαη ζηε ζπλέρεηα
ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα εθηηκήζεη αλ εθθξαδφηαλ θάπνηα άπνςε ζην πεξηερφκελν ησλ
αλαθηεκέλσλ εγγξάθσλ. Οη πεξηζζφηεξεο νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ απηή ηελ
πξνζέγγηζε πξνηίκεζαλ ην αιγφξηζκν SVM γηα ηελ ηαμηλφκεζε, αλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θαη άιινη ηαμηλνκεηέο. Ζ επηηπρία απηήο ηεο κεζφδνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλε, πηζαλφλ εμαηηίαο
ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνινγίσλ.
3.2.2 Γηαγσληζκόο TREC 2007 Blog track
Ο δηαγσληζκφο TREC γηα ηα ηζηνιφγηα ζπλερίζηεθε θαη ηελ επφκελε ρξνληά, ην 2007, κε ηελ
πξνζζήθε ελφο λένπ εγρεηξήκαηνο θαη ελφο ππνεγρεηξήκαηνο. Όκνηα κε ην δηαγσληζκφ ηνπ
2006, ππήξρε ν ζηφρνο ηεο αλάθηεζεο απφςεσλ πνπ αθνξνχζε ηνλ εληνπηζκφ ησλ
θαηαρσξήζεσλ blog πνπ εθθξάδνπλ άπνςε ζρεηηθά κε θάπνην δεδνκέλν ζέκα – ζηφρν. Σν
λέν ππνεγρείξεκα πνπ πξνζηέζεθε ήηαλ ε εχξεζε ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζηάζεο ζρεηηθά κε ην
ζέκα – ζηφρν ζε κία θαηαρψξεζε ηζηνινγίνπ, ελψ ην δεχηεξν εγρείξεκα αθνξνχζε ηελ
εχξεζε feed ζρεηηθά κε θάπνην ζέκα. Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε
ζπιινγή Blog06 απφ ην δηαγσληζκφ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Αλαθνξηθά κε ην εγρείξεκα
ηεο εχξεζεο απφςεσλ γηα θάπνην ζέκα – ζηφρν, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, ε θιίκαθα
αμηνιφγεζεο θαζψο θαη νη κεηξηθέο αμηνιφγεζεο ήηαλ ίδηεο κε απηέο ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο
πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Παξαηεξήζεθε φηη ε απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηελ εξγαζία ηεο
αλάθηεζεο εγγξάθσλ ζην δηαγσληζκφ TREC 2007 ήηαλ πςειφηεξε απ‟ φηη ζην δηαγσληζκφ
ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Απαηηείηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα γηα λα δηαπηζησζεί αλ απηφ
νθείιεηαη ζην φηη ηα ζέκαηα αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ επθνιφηεξα ή αλ νη
δηαγσληδφκελνη ρξεζηκνπνίεζαλ πην απνδνηηθέο κεζφδνπο αλάθηεζεο.

ρήκα 9:Μεηξηθέο Αμηνιόγεζεο ηνπ θαιύηεξνπ γύξνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ (TREC-2007)
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηξηθέο αμηνιφγεζεο ηνπ θαιχηεξνπ γχξνπ
θάζε νκάδαο πνπ ζπκκεηείρε, γηα ην εγρείξεκα ηεο εχξεζεο άπνςεο.
Σν λέν ππνεγρείξεκα πνπ πξνζηέζεθε ζην δηαγσληζκφ TREC 2007 ήηαλ ε εχξεζε ζεηηθήο
ή αξλεηηθήο ζηάζεο γηα ην ζέκα-ζηφρν ζην αλαθηεκέλν έγγξαθν, δειαδή αλ ε άπνςε πνπ
εθθξαδφηαλ ήηαλ ζεηηθή, αξλεηηθή ή έλαο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν. Ζ κεηξηθή πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ ε R – accuracy πνπ
αληηπξνζσπεχεη ην πνζνζηφ ησλ αλαθηεκέλσλ εγγξάθσλ πάλσ απφ ην βαζκφ R πνπ
ηαμηλνκήζεθαλ ζσζηά, φπνπ R ν αξηζκφο ησλ εγγξάθσλ πνπ εθθξάδνπλ άπνςε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα – ζηφρν. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
θαιχηεξνπ γχξνπ γηα θάζε δηαγσληδφκελν κε βάζε ηελ R- accuracy.

ρήκα 10:Απνηειέζκαηα θαιύηεξνπ γύξνπ γηα θάζε δηαγσληδόκελν κε βάζε ηo R-accuracy (TREC-2007)

Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξεο ηερληθέο ζηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο θαηά ηελ
αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ. Παξνπζηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα απηέο πνπ βειηίσζαλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο εχξεζεο εγγξάθσλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα αλαδήηεζεο.
Δπξεηεξηνπνίεζε (Indexing)
Όινη νη δηαγσληδφκελνη ρξεζηκνπνίεζαλ σο δείθηε ην ζηνηρείν ηνπ κφληκνπ ζπλδέζκνπ
(Permalink) πξνο κία θαηαρψξεζε blog, κε εμαίξεζε ηελ νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Waterloo
πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαη ηα ηξία ζηνηρεία ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ην κφληκν ζχλδεζκν, ηα
feeds θαη ηελ αξρηθή ζειίδα (Homepage).
Αλάθηεζε
Όπσο θαη ζην δηαγσληζκφ ηνπ 2006, νη πεξηζζφηεξεο νκάδεο αθνινχζεζαλ κία πξνζέγγηζε
δχν ζηαδίσλ γηα ηελ αλάθηεζε εγγξάθσλ. ην πξψην ζηάδην ηα έγγξαθα βαζκνινγνχληαλ
κε βάζε θάπνηα ζηαζκηζκέλα κνληέια θαη ζην δεχηεξν ζηάδην αλαβαζκνινγνχληαλ
ιακβάλνληαο ππφςε ραξαθηεξηζηηθά ηεο εχξεζεο απφςεσλ.
Φαξαθηεξηζηηθά Δύξεζεο Απόςεσλ
Υξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο δχν απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο γηα ηελ εχξεζε εγγξάθσλ πνπ
πεξηείραλ απφςεηο. Ζ πξψηε βαζίζηεθε ζηελ απηφκαηε δεκηνπξγία ελφο ζηαζκηζκέλνπ
ιεμηθνχ κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθφηεηαο ζην εγρείξεκα εχξεζεο
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απφςεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ TREC 2006. Ζ βαξχηεηα ηνπ θάζε φξνπ εθηηκά θαηά πφζν απηφο
εθθξάδεη θάπνηα άπνςε. ηε ζπλέρεηα ην ιεμηθφ απηφ δφζεθε ζαλ εξψηεκα ψζηε λα δψζεη
κία εθηίκεζε γηα ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε θάζε εγγξάθνπ ηεο ζπιινγήο. Ζ δεχηεξε
πξνζέγγηζε βαζίζηεθε ζε κία ιίζηα φξσλ πνπ εθθξάδνπλ ππνθεηκεληθή άπνςε. Ζ
αλαβαζκνιφγεζε ηνπ εγγξάθνπ γηλφηαλ αλάινγα κε ηελ εγγχηεηα ησλ φξσλ ηνπ εξσηήκαηνο
κε ηνπο φξνπο απηήο ηεο ιίζηαο.
Σν δεχηεξν θαη θαηλνχξην εγρείξεκα-ζηφρνο πνπ πξνζηέζεθε ζην TREC 2007 Blog track
ήηαλ ε αλαδήηεζε feed (Blog distillation – feed search). πρλά νη ρξήζηεο θάλνπλ αλαδήηεζε
ζε ηζηνιφγηα πνπ αζρνινχληαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ψζηε λα εγγξαθνχλ ζε απηά
θαη λα ηα δηαβάδνπλ ζε ηαθηηθή βάζε. Σν εξψηεκα ζην νπνίν ζα απαληνχζαλ ηα ζπζηήκαηα
πνπ ζα αλαπηπζζφηαλ ήηαλ ην εμήο: «Βξεο έλα ηζηνιόγην ζην νπνίν ην Φ είλαη βαζηθό θαη
επαλαιακβαλόκελν ζέκα». Γηα έλα δεδνκέλν ζέκα-ζηφρν Υ, ηα ζπζηήκαηα ζα έπξεπε λα
πξνηείλνπλ feeds ηα νπνία αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ην Υ θαη πηζαλφηαηα ζα ελδηέθεξαλ
ην ρξήζηε ψζηε λα ηα πξνζζέζεη ζην δηθφ ηνπ πξφγξακκα αλάγλσζεο feed. Σν ζχλνιν
δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε ζπιινγή Blog06 ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ,
ελψ ηα ζέκαηα αλαδήηεζεο πξνηάζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ
απνηειεζκάησλ, δεηήζεθε απφ ηνπο αμηνινγεηέο λα δηαβάζνπλ θάπνηα έγγξαθα ηνπ feed θαη
ζηε ζπλέρεηα λα θξίλνπλ αλ ην blog αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά θαη θαηά βάζε κε ην δεηνχκελν
ζέκα-ζηφρν. Οη κεηξηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε κέζε αθξίβεηα (mean average
precision, MAP), ε R- Precision, ε δπαδηθή πξνηίκεζε (binary Preference, bPref) θαη ε
αθξίβεηα ζηα 10 έγγξαθα (Precision at 10 documents, P@10). ηνλ παξαθάησ πίλαθα
θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαιχηεξνπ γχξνπ γηα θάζε νκάδα.

ρέδην 11: Aπνηειέζκαηα ηνπ θαιύηεξνπ γύξνπ γηα θάζε δηαγσληδόκελν (TREC 2007)

Παξαηεξήζεθε φηη ζπζηήκαηα ηα νπνία κπνξνχζαλ λα εληνπίζνπλ θαη λα αθαηξέζνπλ ηα
spam ηζηνιφγηα είραλ θαιχηεξε απφδνζε αλάθηεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ
δηάθνξεο ηερληθέο δεηθηνδφηεζεο θαη αλάθηεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα. Αλαθνξηθά
κε ηε δεηθηνδφηεζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν είδε δεηθηψλ. Κάπνηεο νκάδεο δεκηνχξγεζαλ
δείθηε κε βάζε ην ζηνηρείν Feeds ηεο ζπιινγήο Blog06 θαη θάπνηεο άιιεο ην ζηνηρείν
Permalinks (κφληκν ζχλδεζκν). Ζ νκάδα πνπ είρε ηελ θαιχηεξε απφδνζε πεηξακαηίζηεθε
θαη κε ηνπο δχν ηχπνπο δεηθηψλ θαη αλέθεξε φηη ε δεηθηνδφηεζε κε βάζε ην ζηνηρείν Feeds
είρε σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξε απφδνζε ζηελ αλάθηεζε εγγξάθσλ.
Γηα ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ, θάπνηεο νκάδεο ζπλέδεζαλ απηφ ην εγρείξεκα κε άιια
ππάξρνληα εγρεηξήκαηα αλαδήηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην Παλεπηζηήκην ηεο Μαζαρνπζέηεο
αληηκεηψπηζε ην ζηφρν ηεο εχξεζεο ηζηνινγίνπ ζαλ έλα πξφβιεκα θαηαλεκεκέλεο
αλαδήηεζεο. Οη πεξηζζφηεξεο νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ επξεηήξην ζην ζηνηρείν
Permalink, πξφηεηλαλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα ην άζξνηζκα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
θαηαρσξήζεσλ ηζηνινγίνπ ζε έλα ζπλνιηθφ απνηέιεζκα γηα ην feed. ε ζρέζε κε ηνλ
αληίζηνηρν δηαγσληζκφ ηνπ 2006, ε απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ γηα ην πξψην εγρείξεκα, ηνπ
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εληνπηζκνχ απφςεσλ, ήηαλ θαιχηεξε ζην TREC 2007. Κάπνηνη δηαγσληδφκελνη πξφηεηλαλ
λέεο ηερληθέο αλίρλεπζεο απφςεσλ πνπ βειηίσζαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ εχξεζε
εγγξάθσλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα αλαδήηεζεο. Οη απνδφζεηο ζην ππνεγρείξεκα ηεο εχξεζεο
ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζηάζεο δελ ήηαλ αξθεηά πςειέο, θάηη πνπ δείρλεη φηη ην ζέκα απηφ είλαη
αθφκε αλνηρηφ πξφβιεκα πνπ απαηηεί πεξαηηέξσ έξεπλα. Σν δεχηεξν εγρείξεκα είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πξφηαζε θάπνησλ ππνζρφκελσλ ηερληθψλ αλάθηεζεο.
3.2.3 Γηαγσληζκόο TREC 2008 Blog track
ην δηαγσληζκφ πνπ δηνξγαλψζεθε ην 2008 ζπλέρηζαλ λα εξεπλψληαη ηα εγρεηξήκαηα ηεο
αλάθηεζεο απφςεσλ, εχξεζεο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζηάζεο θαη εχξεζεο feed κε ηε ρξήζε
ηεο ζπιινγήο Blog06. Δπηπξφζζεηα, ππήξμε έλα λέν εγρείξεκα εχξεζεο θαηαρσξήζεσλ ζε
ηζηνιφγηα ζρεηηθψλ κε έλα δεηνχκελν ζέκα.
Οη δηαγσληζκνί ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ δείμαλε φηη ε απφδνζε ηεο αλάθηεζεο
θαηαρσξήζεσλ πνπ εθθέξνπλ άπνςε γηα θάπνην ζέκα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ
απφδνζε ηεο εχξεζεο εγγξάθσλ ζρεηηθψλ κε απηφ ην ζέκα. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο
ζηνπο δηαγσληζκνχο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ ρξεζηκνπνίεζαλ, φπσο είδακε, κία
πξνζέγγηζε δχν ζηαδίσλ γηα ηελ αλάθηεζε απφςεσλ: ζην πξψην ζηάδην γηλφηαλ ε
αλάθηεζε εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ην δεηνχκελν ζέκα θαη ζην δεχηεξν ε αμηνιφγεζε ηνπ θαηά
πφζν ην έγγξαθν εθθξάδεη θάπνηα άπνςε. Γηα λα εξεπλεζεί ε ζρέζε απηψλ ησλ ζηαδίσλ
πξνζηέζεθε ην ηειεπηαίν εγρείξεκα, ψζηε λα αμηνινγεζνχλ νη ηερληθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε θάπνην ζέκα. Ζ δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζήζεθε, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο θαη νη κεηξηθέο ήηαλ φκνηα κε απηά ησλ
πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ TREC. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηξηθέο γηα
ηνλ θαιχηεξν γχξν θάζε νκάδαο, ζηα εγρεηξήκαηα ηεο εχξεζεο θαηαρσξήζεσλ ζρεηηθψλ κε
θάπνην ζέκα θαζψο θαη ηεο εχξεζεο απφςεσλ.

ρήκα 12: Μεηξηθέο Αμηνιόγεζεο ηνπ θαιύηεξνπ γύξνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ (TREC 2008)

Οη απνδφζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ηφζν ζηελ αλάθηεζε εγγξάθσλ φζν θαη ζηελ εχξεζε
απφςεσλ ζην δηαγσληζκφ ηνπ 2006 ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο απφ φηη ζηνπο
δηαγσληζκνχο ηνπ 2007 θαη 2008, θάηη πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζέκαηα
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ TREC 2006 ήηαλ πην δχζθνια. Οη πην απνηειεζκαηηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην εγρείξεκα ηεο εχξεζεο απφςεσλ ήηαλ νη εμήο:
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Ζ ρξήζε ελφο SVM ηαμηλνκεηή γηα ην δηαρσξηζκφ ππνθεηκεληθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ
θεηκέλσλ ψζηε λα θαζνξηζηεί αλ ην θείκελν πνπ εθθέξεη ππνθεηκεληθή άπνςε είλαη
ζρεηηθφ κε ην ζέκα.
Ζ ρξήζε ελφο ιεμηθνχ φξσλ γηα λα θαζνξηζηεί αλ κηα θαηαρψξεζε ηζηνινγίνπ εθθξάδεη
άπνςε γηα ην ζέκα – ζηφρν, ππνινγηδφληαο ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ ησλ αληίζηνηρσλ
φξσλ πνπ ππήξραλ ζηελ θαηαρψξεζε.

Έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ TREC 2007 Blog track, ήηαλ φηη ην εγρείξεκα ηεο
αλίρλεπζεο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζηάζεο ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
δηαδηθαζίαο εχξεζεο άπνςεο. Αληί γηα εγρείξεκα ηαμηλφκεζεο, φπνπ ην ζχζηεκα
αλαγλσξίδεη ηη είδνπο άπνςε εθθξάδεη ην έγγξαθν, ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ 2008 νξίζηεθε μαλά
ψζηε λα πξνζνκνηψλεη έλα ζελάξην αλαδήηεζεο ρξήζηε, θαηά ην νπνίν ην ζχζηεκα ζα
αλαθηά ηα έγγξαθα πνπ εθθξάδνπλ είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή άπνςε θαη ζα ηα εκθαλίδεη ζην
ρξήζηε θαηεγνξηνπνηεκέλα.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαιχηεξνπ γχξνπ γηα θάζε νκάδα.
Γηα λα ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή απφδνζε θάζε ζπζηήκαηνο ζε απηφ ην εγρείξεκα,
ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ηεο κέζεο αθξίβεηαο (MAP) γηα ηελ εχξεζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη
ηεο κέζεο αθξίβεηαο γηα ηελ εχξεζε αξλεηηθψλ ηάζεσλ (ηνλ ζπκβνιίδνπκε κε Mix MAP).

ρήκα 13: Μεηξηθέο Αμηνιόγεζεο ηνπ θαιύηεξνπ γύξνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ κε Mix MAP (TREC-2008)

Με Γ MAP ζπκβνιίδεηαη ε δηαθνξά ηνπ Mix MAP ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γχξνπ θαη ηνπ Mix
MAP ζην ζηάδην ηεο αλάθηεζεο ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. Μία ζρεηηθή αχμεζε ζηελ απφδνζε
ππνδεηθλχεη φηη νη ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο αλίρλεπζεο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζηάζεο
ππήξμαλ ρξήζηκεο. Χζηφζν, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη κία ζρεηηθή
κείσζε ζηελ απφδνζε, θάηη πνπ δείρλεη φηη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηηο
πεξηζζφηεξεο νκάδεο δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθέο.
Σν εγρείξεκα ηεο εχξεζεο ηζηνινγίσλ, πνπ εμεηάζηεθε πξψηε θνξά ζην δηαγσληζκφ ηνπ
2007, αζρνιείηαη κε έλα ζελάξην αλαδήηεζεο φπνπ ν ρξήζηεο έρεη σο ζηφρν λα βξεη έλα
blog θαη λα ην πξνζζέζεη ζην πξφγξακκα αλάγλσζεο feed. Ζ βαζκνιφγεζε έγηλε απφ ηνπο
αμηνινγεηέο κε βάζε ηελ εμήο θιίκαθα: Spam (Σν έγγξαθν απνηειεί spam blog), Με ζρεηηθφ
(Γε ζα έθαλα εγγξαθή ζε απηφ ην feed), ρεηηθφ (Σν blog πεξηέρεη αξθεηέο θαηαρσξήζεηο
ζρεηηθέο κε ην ζέκα θαη πηζαλφλ λα έθαλα εγγξαθή), Πνιχ ρεηηθφ (Θα έθαλα εγγξαθή ζε
απηφ ην ηζηνιφγην).
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ρήκα 14: Μεηξηθέο Αμηνιόγεζεο ηνπ θαιύηεξνπ γύξνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ κε nDCG (TREC-2008)
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4 Δμόξπμε γλώκεο ζε ζπζηήκαηα δηαβνύιεπζεο πνιηηηθήο
ε απηφ ην θεθάιαην δηεξεπλνχκε ηελ εμφξπμε θεηκέλνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ
κεραληθήο κάζεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο γλψκεο ηνπ θνηλνχ πνπ αθνξά δεηήκαηα
πνιηηηθήο. Ζ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο, θπξίσο κέζα απφ ηα
εξγαιεία ηνπ Web 2.0 (ηζηνιφγηα, ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο) αιιά θαη ε καδηθή ρξήζε
απηψλ ησλ εξγαιείσλ εηδηθά απν ηηο λεφηεξεο γεληέο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη λέεο επθαηξίεο
δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Σα ζπζηήκαηα δηαβνχιεπζεο πνιηηηθήο απνηεινχλ κηα πξνζπάζεηα
βειηίσζεο ηεο δηεπαθήο κεηαμχ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ
λα εμαζθαιηζηεί θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ζπκκεηνρή ηεο δεχηεξεο ζηε θάζε ηεο
δηακφξθσζεο πνιηηηθήο. Σα ζπζηήκαηα απηά επηηξέπνπλ ζηνπο θπβεξλψληεο λα
εθκεηαιιεπηνχλ ζε επφκελεο δξάζεηο ηνπο ηηο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ θαη γεληθά λα
βειηηψζνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ.

4.1 Δμόξπμε γλώκεο ζηελ πνιηηηθή
Οη απνθάζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ είλαη απφ ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη πεξηζζφηεξν ζηηο
δηθηπαθέο θνηλφηεηεο (forum, ηζηνιφγηα θαη άιιεο). Απηφ δελ νθείιεηαη κφλν ζην φηη ε λέα
γεληά ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο λα κνηξάδεηαη πιεξνθνξίεο θαη
λα ζπλεξγάδεηαη δηθηπαθά αιιά θαη ζην φηη νη θπβεξλήζεηο ζε φινλ ηνλ θφζκν δεκνζηεχνπλ
κεγάιν κέξνο ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ λνκνζεηεκάησλ ηνπο ζην δηαδίθηπν. Δίλαη πξνθαλέο
φηη νη γλψκεο ησλ πνιηηψλ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ πνιηηηθή θαη νη λφκνη θαη νη
λνκνζεζίεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θάησ απφ ηελ (αξλεηηθή) πίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο. Οη
πνιηηηθνί πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηη ζθέθηνληαη νη ςεθνθφξνη γηα εθθξεκή ζέκαηα
πνιηηηθήο θαη γηα ηηο πξνηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο. Ο θνηλσληθφο αληίθηππνο ησλ πξνηάζεσλ
ηνπο ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί θαη λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ απφ ηα ζπζηήκαηα απηά.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπιινγήο ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί
θπβεξλεηηθά θνηλσληθά δίθηπα. Σα δίθηπα απηά ζηνρεχνπλ ζην λα ζπιιέγνπλ ηηο απφςεηο ησλ
πνιηηψλ ψζηε απηέο ζηε ζπλέρεηα λα ιακβάλνληαη ππφςηλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο
θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ. Αξρηθέο πξνζεγγίζεηο ήζειαλ κηα θεληξηθή πιαηθφξκα,
ειεγρφκελε απφ δεκφζηνπο θνξείο λα απνηειεί ην «ζεζκνζεηεκέλν» ρψξν (αιιά θαη
κνλνπψιην) ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Πην αλνηρηέο πξνζεγγίζεηο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη
δεκφζηα δηαβνχιεπζε επί ησλ πνιηηηθψλ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζεκεξηλά θαη
ζπλερψο, ζε ρηιηάδεο ηνπνζεζίεο ζην δηαδίθηπν, ζε πξνζσπηθα blogs, ζε mailing lists,
forums, ηζηνζειίδεο πνπ κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ή θαη ζε
απινχο πνιίηεο. Εεηνχκελν ινηπφλ δελ είλαη κφλν ε δεκηνπξγία θεληξηθά ειεγρφκελσλ
πιαηθνξκψλ κε απμεκέλεο ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, αιιά ελ
γέλεη ε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα «αηζζάλεηαη» ηελ άπνςε ηεο
θνηλσλίαο, φπσο απηή εθθξάδεηαη ειεχζεξα θαη ρσξίο θαλέλαλ ελδνηαζκφ ζην δηαδίθηπν. ην
πιαίζην απηφ, ε δηθηπαθή δηαβνχιεπζε έρεη αλαδεηρζεί σο έλα λέν κέζν επηθνηλσλίαο θαη
αλνηρηήο ζπδήηεζεο ζηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο δεκφζησλ πνιηηηθψλ.
4.1.1 πζηήκαηα δηαβνύιεπζεο πνιηηηθήο
Σα ζπζηήκαηα δηαβνχιεπζεο πνιηηηθήο έρνπλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνληαη ηα ηειεπηαία
ρξφληα. Οη θπβεξλήζεηο ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ έρνπλ αλαδείμεη ηε δηαθηπαθή
δηαβνχιεπζε σο λέν κέζν επηθνηλσλίαο θαη αλνηρηήο ζπδήηεζεο. Πνιίηεο θαη θνηλσληθνί
θνξείο ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε δηάθνξα επίπεδα. Ζ αλάγθε γηα
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ζπζηήκαηα δηαβνχιεπζεο πνιηηηθήο πεγάδεη απφ ηελ αδπλακία ζπληνληζκνχ θαη ζπκκεηνρήο
πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζπληζησζψλ. Μέζσ απηψλ επηηπγράλνληαη ε φζν ην δπλαηφλ
ιεπηνκεξέζηεξε θαη ζε βάζνο δηεξεχλεζε φισλ ησλ πηπρψλ ελφο ζχλζεηνπ πξνβιήκαηνο.
Σα ζπζηήκαηα απηά ζπκβάιινπλ ζηελ απνηχπσζε θαη θαηαλφεζε ησλ πξαγκαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαη ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ ζπλαληψληαη.
Ζ αλνηρηή δηαβνχιεπζε γηα πνιηηηθέο πξνηάζεηο έρεη αλαδεηρζεί σο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαθάλεηαο, ηελ δηεξεχλεζε θαη εθαξκνγή θαιχηεξσλ πνιηηηθψλ θαη ηε
δεκηνπξγία κηαο πην δπλακηθεο ζρέζεο κεηαμχ πνιίηε θαη θξάηνπο. Οη θνξείο πνπ δηεμάγνπλ
ηηο δηαβνπιεχζεηο εμνηθεηψλνληαη ζηαδηαθά ζην λα είλαη πην αλνηθηνί ζηνπο πνιίηεο,
παξνπζηάδνληαο ζρέδηα δεκφζησλ πνιηηηθψλ πξηλ απηά εθαξκνζηνχλ θαη είλαη ζε ζέζε λα
αλακέλνπλ ρξήζηκεο πξνηάζεηο γηα ηελ ηειηθή ηνπο δηακφξθσζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
δηαδηθαζία απνθηνχλ γηα πξψηε θνξά ην δηθαίσκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ επηθείκελε
λνκνζεζία πξηλ απηή δηακνξθσζεί νξηζηηθά θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά
ηελ πξνζδνθία γηα κηα γφληκε ζπδήηεζε θαη φηη νη απφςεηο ηνπο ζα ιεθζνχλ ππφςηλ.
ηελ Διιάδα απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 ιεηηνπξγεί κηα πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο,
ζπκκεηνρηθήο δηαβνχιεπζεο, ην opengov.gr3. Οη δηαβνπιεχζεηο ζην opengov.gr ζηελ
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απνηεινχλ πξν – λνκνζεηηθέο δηαβνπιεχζεηο, δειαδή
δηαβνπιεχζεηο επί πξνηάζεσλ λφκσλ. Σν opengov είλαη αλακθίβνια κηα ειιεληθή πξαθηηθή
ειεθηξνληθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζζεη σο θαηλνηνκία δηεζλψο.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 θαη κέρξη ζήκεξα έρεη ζπγθεληξψζεη πάλσ
απφ 68.000 ζρφιηα θαη 4.5 εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο. Κάζε ππνπξγείν έρεη κηα δηθηπαθή
πιαηθφξκα δηαβνχιεπζεο ε νπνία έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
-

Πνιχ απιφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο πνπ κνηάδεη κε blog.

-

Ο ζρνιηαζκφο γίλεηαη είηε αλά άξζξν, είηε αλα παξάγξαθν, είηε αλά εξψηεκα, αλάινγα
κε ην είδνο ηεο δηαβνχιεπζεο.

-

Σα πην πξφζθαηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ εκθαλίδνληαη πξψηα.

-

Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ ζεηηθά
ή αξλεηηθά κε έλα θιηθ.

-

ε θάζε δηαβνχιεπζε αλαθέξεηαη ν ζθνπφο θαη ε δηάξθεηα ηεο θαη ππάξρνπλ θαη θάπνηα
εξγαιεία άκεζεο δηάρπζεο ηεο δηαβνχιεπζεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.

Σα πξντφληα ηεο έθζεζεο δηαβνχιεπζεο πξέπεη λα είλαη πνηνηηθά θαη απηφ πξνυπνζέηεη ηελ
ρξήζε εξγαιείσλ θαη θάπνηα κεζνδνινγία γηα ηελ απνδειηίσζε θαη ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο
αλαθνξάο. Γχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εξγαιεία πνπ θάλνπλ ιεμηθνγξαθηθή αλάιπζε,
φκσο ηελ πνηνηηθή δνπιεηά ηελ θάλνπλ νκάδεο αηφκσλ πνπ δνπιεχνπλ κε κέζνδν. Ζ νκάδα
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνηείλεη κηα κεζνδνινγία 4 βεκάησλ πξνο ηηο νκάδεο ζε φια
ηα Τπνπξγεία [37].
-

Μειέηε ηνπ λνκνζρεδίνπ άξζξν πξνο άξζξν γηα θαηαλφεζε αληηθεηκέλνπ θαη ζθνπνχ ηεο
ξχζκηζεο θαη θαζεκεξηλή αλάγλσζε ησλ ζρνιίσλ ησλ πνιηηψλ γηα ηελ απφθηεζε γεληθήο
αίζζεζεο επη ησλ απφςεσλ.

-

Καηαγξαθή πιαγηφηηηινπ θαη ζχληνκεο πεξίιεςεο γηα θάζε ζρφιην.
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-

Οκαδνπνίεζε πιαγηφηηηισλ θαη ζρνιίσλ ζε θνηλά ζέκαηα, πνπ αλαδεηθλχνπλ νη πνιίεο.
ε θάζε θνηλφ ζέκα ηίζεηαη ηίηινο θαη έλα – δχν απηνχζηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα
απνζπάζκαηα απφ ηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ.

Απφ ηελ κειέηε θαη ην άζξνηζκα πξνθχπηεη κηα αλαθνξά. Ζ πξαθηηθή ηξνπνπνηείηαη
αλάινγα κε ηνλ θνξέα. πλήζσο επηιέγεηαη κηα κεζνδνινγία πνηνηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε,
δειαδή θαηάηαμε ησλ ζρνιίσλ ζε ζεηηθά, αξλεηηθά θαη νπδέηεξα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο εμφξπμεο γλψκεο πνπ εζηηάδνπλ ζην πνιηηηθφ θείκελν, φπσο ζα
πεξηγξαθνχλ ζηελ ζπλέρεηα.
4.1.2 Μεραληζκνί ζπιινγήο γλώκεο γηα πνιηηηθέο απνθάζεηο
Οη παξαδνζηαθνί κεραληζκνί θαηαγξαθήο ηεο θνηλήο γλψκεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο εδψ θαη δεθαεηίεο. Γεκνζθνπήζεηο, εξσηεκαηνιφγηα θαη
έξεπλεο ηεο θνηλήο γλψκεο βαζίδνληαη ζηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ ζην νπνίν
κεηαβηβάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, ηππηθά απφ εξσηεκαηνιφγηα. ηε
ζπλέρεηα, πξνζσπηθφ απφ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο (ζηαηηζηηθνιφγνη, ζχκβνπινη θιπ)
αλαιακβάλεη λα αλαδείμεη θαη λα αλαιχζεη ηηο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη κε
βάζε ηηο κεηξήζεηο. Σα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαλ ζηνπο πνιηηηθνχο καδί κε ηα βαζηθφηεξα
ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ.
Ζ ζπιινγή ηεο γλψκεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην δηαδίθηπν γηα πνιηηηθέο απνθάζεηο
παξνπζηάδεη νξηζκέλα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
παξαδνζηαθέο κέζνδνη ζπιινγήο ηεο θνηλήο γλψκεο (εξσηεκαηνιφγηα, ηειεθσλήκαηα) απφ
ηελ θχζε ηνπο πεξηνξίδνπλ ην εχξνο ησλ απαληήζεσλ. Δπηπιένλ, νξηζκέλεο θνξέο νη
εξσηήζεηο ηίζεληαη κε έλαλ ηέηνην ηξφπν πνπ πξνδηαζέηνπλ ηηο απαληήζεηο πξνο κηα
ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε (π.ρ. απαληήζεηο ππαγνξεπκέλεο απφ ηε δηαηχπσζε ηεο
εξψηεζεο). Αληίζεηα, ε γλψκε πνπ εθθξάδεηαη ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν
αληηθεηκεληθή θαζφηη εθθξάδεηαη αβίαζηα θαη φρη ππφ πίεζε. Απφ ηελ άιιε ε εμαγσγή ηεο θαη
ε αλάιπζε ηεο είλαη ζαθψο πην δχζθνιε απφ ηελ δνκεκέλε πιεξνθνξία πνπ ηππηθά
πεξηέρνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα.
Οη ηαμηλνκεηέο πνιηηηθέο γλψκεο έρνπλ εθαξκνγή θπξίσο ζε δχν πεδία:
-

ε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ζέζπηζε θαλφλσλ (e-Rulemaking)

Ζ ειεθηξνληθή ζέζπηζε θαλφλσλ είλαη ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ απφ
θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ζε δηαδηθαζίεο ζέζπηζεο θαλφλσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ [38]. ηηο
Ζ.Π.Α. ν λφκνο νξίδεη κηα δηαδηθαζία γλσζηή σο Αλαγγειία θαη παξαηεξήζεηο ζηελ ζέζπηζε
θαλόλσλ (Notice and Comment Rulemaking), ε νπνία απαηηεί απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ ζέζπηζε θαλφλσλ λα αλαδεηήζνπλ ζρφιηα απφ ην θνηλφ πξηλ απφ ηελ
ζέζπηζε λέσλ θαλνληζκψλ. Δπηπιένλ νη νξγαληζκνί πξέπεη λα απνδείμνπλ φηη ν ηειηθφο
θαλνληζκφο πνπ πξνηείλνπλ αληηκεησπίδεη φια ηα νπζηαζηηθά ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ απφ ην
θνηλφ. Σα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ κεηαμχ άιισλ θαη ηαμηλνκεηέο πνιηηηθήο γλψκεο,
ελψ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη
αιινχ.
-

ε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-Government).

Σα ζχζηήκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ησλ
παξέρνκελσλ ππεξεζηψλ απφ ην θξάηνο κε ηελ αμηνπνίζε ηεο ηερλνινγίαο, θπξίσο ηεο
πιεξνθνξηθήο. Μέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπο αλαπηχζζεηαη κηα ακθίδξνκε, άκεζε θαη επξεία
ζρέζε κεηαμχ πνιηηηθψλ ζπληειεζηψλ, θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Ζ
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ρξήζε ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη σο ην βαζηθφ εξγαιείν εθαξκνγήο ηεο δηνηθεηηθήο
κεηαξξχζκηζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, παξά απνηεινχλ πιένλ έλα κέζν ράξαμεο, εθαξκνγήο
θαη αλαηξνθνδφηεζεο ηεο πνιηηηθήο [39].
Μηα γεληθφηεξε πξφθιεζε γηα ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη λα θαηαγξάθνπλ ηνλ παικφ ηεο
θνηλσλίαο, φπσο απηφο εθθξάδεηαη κέζα απφ ην δηαδίθηπν. ε απηφ ην πιαίζην,
πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε αλαζεψξεζε ηνπ κνληέινπ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε απηά,
παξέρνληαο ηνπο εχθνιε πξφζβαζε ζε δηάθνξα κέζα έθθξαζεο. Ζ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπο απφ πνιιέο θνηλσληθέο νκάδεο
είλαη έλαο βαζηθφο δείθηεο επηηπρίαο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ.
Γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο απηνχο αμηνπνηνχληαη ηερληθέο εμφξπμεο γλψκεο. Σα
ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ελζσκαηψλνπλ δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ
λα αλαιχζνπλ ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο, θαζψο θαη λα
πξνζδξηνξίζνπλ ηελ γλψκε ησλ πνιηηψλ πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Ζ δεκφζηα
δηνίθεζε ζα αλαβαζκηζηεί θαη ε θπβεξλεηηθή γξαθεηνθξαηία ζα θαηαπνιεκεζεί αλ απηή ε
γλψκε κπνξεί λα ζπιιέγεηαη θαη λα εμάγεηαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε.

4.2 Γεκηνπξγία κεραληζκώλ ζπιινγήο γλώκεο
Ζ πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ζπζηεκάησλ πνιηηηθήο γλψκεο πνπ αθνινπζεί βαζίδεηαη
ζηελ εξγαζία ”Public opinion mining for Govermental Decision” γηα έλα ζχζηεκα εμφξπμεο
γλψκεο πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη κέξνο κηαο ππνδνκήο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο [39].
Κχξηνο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ηαμηλφκεζε ησλ απφςεσλ ησλ ρξεζηψλ γηα δηάθνξα
ζέκαηα, θαζψο ην αλ εθθξάδνπλ ζεηηθή ή αξλεηηθή άπνςε ζε απηά. Ζ δπλαηφηεηα απηή είλαη
ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δηφηη επηηξέπεη ζηνπο
πνιηηηθνχο λα εληνπίδνπλ θαη λα εζηηάδνπλ π.ρ. ζηηο αξλεηηθέο απφςεηο θαη λα ηηο ιακβάλνπλ
ππφςηλ ηνπο.
πζηήκαηα κε αληίζηνηρε αξρηηεθηνληθή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξφκνηνπο ζθνπνχο. ηελ
εξγαζία “Text Annotation for Political Science Research” νη ζπγγξαθείο έρνπλ ζπληάμεη κηα
ιίζηα κε δεκνζηεχζεηο γηα εθαξκνγέο ηεο εμφξπμεο γλψκεο θαη ηεο κεραληθήο κάζεζεο ζην
πεδίν ηεο πνιηηηθήο [40]. Έρνπλ αλαπηπρζεί αληίζηνηρα ζπζηήκαηα πνπ ηαμηλνκνχλ ηνπο
ιφγνπο ησλ κειψλ ηνπ Κνγθξέζνπ (δεκνθξαηηθνί/ ξεπνπκπιηθάλνη), δεκφζηα ζρφιηα
πνιηηψλ, απφςεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε άξζξα εθεκεξίδσλ θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ κηα
αληίζηνηρε αξρηηεθηνληθή. Θεσξνχκε ινηπφλ ηελ παξαθάησ αξρηηεθηνληθή αληηπξνζσπεπηηθή
γηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο.
4.2.1 Αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο γλώκεο
Σα ζπζηήκαηα εμφξπμεο γλψκεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπζηήκαηα δηαβνχιεπζεο
πνιηηηθήο απνηεινχλ ηππηθά ηκήκα ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο. πλήζσο ην ζχζηεκα απηφ
είλαη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ αξρηηεθηνληθή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ
δελ δηαθέξεη απφ ηελ ηππηθή αξρηηεθηνληθή ελφο ζπζηήκαηνο εμφξπμεο γλψκεο. Οη δηαθνξέο
εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο επηινγέο ησλ ηαμηλνκεηψλ θαη γεληθφηεξα ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο
θαηάηαμεο (ζε θαηεγνξίεο) πνπ νξίδνπλ νη επηκέξνπο ζρεδηαζηέο [41].
Γηα ηνλ πξνζδξηνξηζκφ ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ κέζα απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε πνιηηηθά ζέκαηα, αξρηθά κεηαθνξηψλνληαη ηα πεξηερφκελα ησλ δεκνζηεχζεσλ
ησλ ρξεζηψλ. Απηά επεμεξγάδνληαη κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζζεί (απφ ην ππφινηπν θείκελν)
εθείλν πνπ πεξηέρεη ηηο απφςεηο ησλ ρξεζηψλ. Αξρηθά ην πεξηερφκελν ησλ HTML ζειίδσλ
αλαιχεηαη (HTML parsing) κε ζθνπφ λα απνκαθξπλζνχλ κε - θεηκεληθά ζηνηρεία. Σέηνηα
44

ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο, γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο θεηκέλνπ, πιαίζηα, αξρεία
εληνιψλ θαη βίληεν. Έπεηηα εθαξκφδεηαη ζην θχξην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ ε δηαδηθαζία ηνπ
δηαρσξηζκνχ ιεθηηθψλ κνλάδσλ (tokenization) κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ ηα ιεμηινγηθά ζηνηρεία
ηνπ θεηκέλνπ. ηε ζπλέρεηα, ην θείκελν πεξλάεη κέζα απφ έλαλ αλαγλσξηζηή κέξνπο ηνπ
ιφγνπ (Part of Speech Tagger - POS) ν νπνίνο επηζεκεηψλεη ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ ζηελ
θαηάιιειε γξακκαηηθή θαηεγνξία.

ρήκα 15: Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο εμόξπμεο γλώκεο

ην επφκελν βήκα ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπληαθηηθφο αλαιπηήο (parser), κέζσ ηνπ νπνίνπ
εμάγνληαη ηα νπζηαζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν θαη ηα επίζεηα πνπ αλαθέξνληαη ζε
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απηά. Ο ζπληαθηηθφο αλαιπηήο πξνζδηνξίδεη ηα νπζηαζηηθά ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα
επίζεηα θαη δεκηνπξγεί δεχγε νπζηαζηηθψλ – επηζέησλ. Με βάζε απηά ηα δεχγε κπνξνχκε λα
πξνζδηνξίζνπκε ηφζν ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ φζν θαη ηελ γλψκε ησλ ρξεζηψλ. Σν ζέκα ηνπ
θεηκέλνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηα νπζηαζηηθά ελψ ε γλψκε ησλ ρξεζηψλ απφ ηα επίζεηα πνπ
αλαθέξνληαη ζε απηά. Δπνκέλσο ην πξφβιεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πψο νη ρξήζηεο
θξίλνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο αλάγεηαη ζηελ εχξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο ησλ
επηζέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο.
Πξνηνχ πξνζδηνξηζηεί ε ζπλαηζζεκαηηθή αμία ελφο επηζέηνπ, απηφ αλαδεηείηαη ζηελ
νληνινγία FrameNet [42]. Απηή πεξηέρεη πάλσ απφ 10.000 ιεθηηθέο κνλάδεο, εθ ησλ νπνίσλ
νη 6.000 είλαη πιήξσο επηζεκαζκέλεο, ηεξαξρηθά νξηζκέλεο ζε 800 ζεκαζηνινγηθά πιαίζηα.
Σν FrameNet αληηζηνηρεί ζε θάζε επίζεην έλα πιαίζην (frame), κηα πεξηγξαθή ηνπ επηζέηνπ
κε ζεκαζηνινγηθνχο φξνπο. Σα επίζεηα ζηα νπνία δίλνληαη ζεκαζηνινγηθέο πεξηγξαθέο
(πιαίζηα) πνπ ζεσξνχληαη άζρεηα κε ηελ έθθξαζε γλψκεο, δελ ιακβάλνληαη ππφςηλ. ηα
ππφινηπα πξνζδηνξίδεηαη ρεηξνλαθηηθά κηα ηηκή ζπλαηζζήκαηνο. Έρεη απνδεηρζεί ζε
δηάθνξεο κειέηεο φηη ν ρεηξνλαθηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ζπλαηζζήκαηνο ζε επίζεηα
είλαη έλαο αληηθεηκεληθφο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ, θαζφηη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη
αμηνινγεηέο ζπκθσλνχλ ζηηο ηηκέο πνπ νξίδνπλ [36]. Σα επίζεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε ελφο ηαμηλνκεηή, κε ηξφπν πνπ ζα πεξηγξαθεί ζηελ ζπλέρεηα.
θνπφο ηνπ ηαμηλνκεηή είλαη λα θαηαηάμεη ηηο γλψκεο – θξάζεηο ζε ζχλνια απφ
ππνζηεξηθηηθέο (ζεηηθέο) θαη αληηηηζέκελεο (αξλεηηθέο) απφςεηο. ε απηφ ην πιαίζην,
εκπινπηίδεηαη ε ιίζηα κε ηα επίζεηα ζηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί ηηκέο ζπλαηζζήκαηνο κε ιέμεηο
απφ ην WordNet. Σν WordNet είλαη κηα ιεμηινγηθή ηεξαξρία πνπ νξγαλψλεη έλλνηεο ζε
ζχλνια ζπλσλχκσλ θαη ηηο ζπλδέεη κε βάζε ηηο ζεκαζηνινγηθέο ηνπο ζρέζεηο [43]. Ζ ιίζηα
απηή επεθηείλεηαη ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην πξνζηίζεληαη ζηελ ιίζηα επίζεηα πνπ
είλαη ζπλψλπκα κε απηά πνπ ήδε πεξηέρεη. ηα επίζεηα απηά δίλεηαη ε ίδηα ηηκή
ζπλαηζζήκαηνο κε ηα ζπλψλπκα ηνπο. ην δεχηεξν ζηάδην πξνζηίζεληαη ζηελ ιίζηα επίζεηα
πνπ είλαη αληψλπκα κε απηά πνπ ήδε πεξηέρεη. Αληίζηνηρα, απηά ιακβάλνπλ αληίζεηε ηηκή
ζπλαηζζήκαηνο απφ απηήλ πνπ έρνπλ ηα ζπλψλπκα ηνπο. Σν ζχλνιν πνπ πξνθχπηεη
ρσξίδεηαη ζε δεδνκέλα εθπαίδεπζεο θαη ειέγρνπ. Σν ζχλνιν εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη
γηα λα εθπαηδεπηεί ν ηαμηλνκεηήο ψζηε λα αλαγλσξίδεη απηφκαηα ηελ ηηκή ζπλαηζζήκαηνο
ησλ θξάζεσλ πνπ εμάγνληαη απφ ην ζχζηεκα. Ζ αθξίβεηα ηνπ ηαμηλνκεηή αμηνινγείηαη κε
βάζε ην ζχλνιν ειέγρνπ θαη εθηειψληαο επαλαιεπηηθέο ηαμηλνκήζεηο.
4.2.2 Δπηδόζεηο ηαμηλνκεηώλ
Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ νη επηδφζεηο δηαθφξσλ ηαμηλνκεηψλ, ζηελ εξγαζία ”Public
opinion mining for Govermental Decision” [39] εθηειέζηεθαλ πεηξάκαηα απφ έλα ζχλνιν
πξαγκαηηθψλ πνιηηηθψλ απφςεσλ πνπ ζπλέιιεμαλ απφ ην forum anatheorisi4, έλα forum
πνπ εζηηάδεη ζε ζέκαηα πνιηηηθήο. Αθνχ επεμεξγάζηεθαλ απηά ηα ζρφιηα φπσο
πεξηγξάθηεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εμήρζεζαλ 652 δηαθνξεηηθέο θξάζεηο πνπ
εθθξάδνπλ άπνςε. Έπεηηα, εθπαίδεπζαλ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηαμηλνκεηέο κε ηελ ρξήζε ηεο
πιαηθφξκαο Weka. Απηνί ήηαλ ν SVN, ν Κνληηλφηεξνο Γείηνλαο (K-Nearest Neighbor) θαη ν
απιντθφο ηαμηλνκεηήο Bayes.
Σν παξαθάησ γξάθεκα δείρλεη ην κέζν φξν ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέθζεθαλ ζσζηά
θαη ιαλζαζκέλα απφ ηνπο ηξεηο ηαμηλνκεηέο γηα θάζε ζχλνιν δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ε εηθφλα πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ ησλ θξάζεσλ γλψκεο πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ ζσζηά θαη
ιαλζαζκέλα απφ ηνπο ηαμηλνκεηέο ζαλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο.

4

http://anatheorisi.org/
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ρήκα 16: πγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο αθξίβεηαο ηαμηλόκεζεο ησλ απόςεσλ ηνπ θνηλνύ

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε δηαδηθαζία
πνπ πεξηγξάθηεθε είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή ζηνλ απηφκαην εληνπηζκφ ηεο ζηάζεο ηνπ
θνηλνχ απέλαληη ζηηο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο.

4.3 Σαμηλνκεηέο πνιηηηθνύ θεηκέλνπ
Έλαο ηχπνο θεηκέλνπ πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ην
πνιηηηθφ θείκελν. Πξφθεηηαη γηα θείκελν πνπ πεξηγξάθεη ηνλ πνιηηηθφ ιφγν ζε επίζεκε
γιψζζα. Απηφο ν ηχπνο θεηκέλνπ ζπλαληάηαη ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ θνηλνβνπιίνπ, εμαγγειίεο
πνιηηηθψλ θαη άξζξα πνιηηηθψλ εθεκεξίδσλ. Έρεη ζπληαρζεί απφ πνιηηηθνχο, αλαιπηέο θαη
εκπεηξνγλψκνλεο. Οη ηαμηλνκεηέο πνιηηηθνχ θεηκέλνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν λα ηαμηλνκήζνπλ
νξζά πνιηηηθά θείκελα αλάινγα κε ην εάλ ππνζηεξίδνπλ ή αληηηίζεληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
πνιηηηθή άπνςε πνπ ηίζεηαη ππν ζπδήηεζε. Με ηελ ρξήζε ησλ ηερληθψλ εμφξπμεο γλψκεο
είλαη δπλαηή ε εχξεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε πνιηηηθψλ απφςεσλ θαζψο θαη ε
παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπο ζηνλ ρξφλν.
Σππηθέο πεγέο πνιηηηθνχ θεηκέλνπ απνηεινχλ άξζξα εθεκεξίδσλ ζην δηαδίθηπν, πνιηηηθά
ηζηνιφγηα αιιά θαη πιηθφ πνπ είλαη δηαζέζηκν απφ ηα θνηλνβνχιηα πνιιψλ ρσξψλ. ηνπο
δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ θνηλνβνπιίσλ, φπσο θαη ζην ειιεληθφ, ππάξρνπλ ζε ειεθηξνληθή
κνξθή νκηιίεο θαη πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ. Ζ αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ πιηθνχ απαηηεί ηελ
δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. Απνδέθηεο απηψλ ησλ εξγαιείσλ είλαη νη πνιίηεο
θαζψο θαη φζνη αζρνινχληαη κε ηελ ηζηνξηθή θαη δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα. Αληίζηνηρα
εξγαιεία γηα πνιηηηθφ θείκελν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ζέζπηζεο θαλφλσλ (e-Rulemaking) [47].
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ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηθνχ θεηκέλνπ θαη ζα ην
ζπγθξίλνπκε κε άιινπο ηχπνπο θεηκέλσλ. Με βάζε απηά ζα πεξηγξάςνπκε ηνπο ηαμηλνκεηέο
πνιηηηθνχ θεηκέλνπ θαη ζα αλαθέξνπκε παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπο.
4.3.1 Υαξαθηεξηζηηθά πνιηηηθνύ θεηκέλνπ
Ζ επίζεκε, «εππξεπήο» γιψζζα ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην πνιηηηθφ θείκελν, νη νξνινγίεο
θαζψο θαη ε ρξήζε ιέμεσλ θαη θξάζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ έλαλ ηδηαίηεξν ζπλαηζζεκαηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ είλαη νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηθνχ θεηκέλνπ. Πνιιέο
ιέμεηο έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν, φπσο γηα
παξάδεηγκα νη ιέμεηο «ηακπαθηέξα», «ηδάθη». Ζ «μχιηλε γιψζζα» πνπ ζπλαληάκε ζε
πνιηηηθά θείκελα (κε ιέμεηο φπσο «νπνξηνπληζκφο», «ξεθνξκηζκφο») δηαθέξεη ζεκαληηθά
απφ ην ζηχι ηεο γιψζζαο πνπ ζπλαληνχκε ζε αληίζηνηρεο ζπδεηήζεηο πνιηηηθνχ
πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν. ρεηηθέο κειέηεο έρνπλ πξνζδηνξίζεη ηξηα θχξηα ζηπι έθθξαζεο
πνιηηηθήο γλψκεο, θαζέλα απφ ηα νπνία ζπλαληάηαη ζε:
-

Κνηλνβνπιεπηηθέο ζπδεηήζεηο
Πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο ζε δηθηπαθέο θνηλφηεηεο
Απαληήζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πνιηηηθνχ θεηκέλνπ θαη νη επηδφζεηο
ησλ ηαμηλνκεηψλ γεληθνχ ζθνπνχ ζε απηφ, έγηλαλ ζπγθξίζεηο κε θείκελα θξηηηθψλ ηαηληψλ θαη
θείκελα εηδήζεσλ [51]. ηα πεηξάκαηα απηά ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ιεμηθνχ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ηαμηλφκεζε
πνιηηηθνχ θεηκέλνπ είλαη δχζθνιε γηα δχν θπξίσο ιφγνπο.
1. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αμία ησλ ιέμεσλ είλαη ρακειή
2. Σα νπζηαζηηθά (πνπ εμαξηψληαη απφ ην ζέκα) είλαη πεξηζζφηεξν ρξήζηκα ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο γλψκεο ζε ζρέζε κε ηα επίζεηα
Σα πεξηζζφηεξα θείκελα κε πνιηηηθφ πεξηερφκελν, θπξίσο φζα πξνέξρνληαη απφ ην
θνηλνβνχιην, είλαη πξνζεθηηθά κειεηεκέλνη ιφγνη. Πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαβηαζηνχλ νη
θαλφλεο ηεο εππξέπεηαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πεξηνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε
ζπλαηζζεκαηηθή γιψζζα. Οη λνκνζέηεο δεζκεχνληαη απφ ηνπο ζησπεξνχο θαλφλεο θαη ηηο
ζπκβάζεηο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο ζπδήηεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξα επίζεηα θαη
ραξαθηεξηζκνχο ζηνλ ιφγν ηνπο. Έηζη πνιηηηθφ θείκελν (απηνχ ηνπ είδνπο) παξνπζίαδεη
κηθξή ζπλαηζζεκαηηθή αμία, δειαδή κπνξεί πην δχζθνια λα ηαμηλνκεζεί ζαλ θείκελν κε
ζεηηθή ή αξλεηηθή ηηκή ζπλαηζζήκαηνο. Αληίζεηα, ζηα θείκελα πνπ εθθξάδνπλ θξηηηθέο ηαηληψλ
ε ζπλαηζζεκαηηθή αμία ησλ πξνηάζεσλ είλαη κεγάιε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή πεξηέρνπλ
πεξηζζφηεξα επίζεηα, ηα νπνία ηππηθά έρνπλ κηα πςειή ζπλαηζζεκαηηθή αμία. Σα θείκελα
πνπ απιά παξαζέηνπλ γεγνλφηα ρσξίο ζρνιηαζκφ, φπσο νξηζκέλα θείκελα εηδήζεσλ, έρνπλ
αθφκα κηθξφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή αμία απφ ην πνιηηηθφ θείκελν. ε γεληθέο γξακκέο, φζα
πεξηζζφηεξα επίζεηα πεξηέρεη έλα θείκελν ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αμία.
Ζ αλάιπζε κηαο πξφηαζεο ζηα επηκέξνπο κέξε ηνπ ιφγνπ απφ ηα νπνία απνηειείηαη έρεη
δείμεη φηη θάζε κέξνο ηνπ ιφγνπ έρεη δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο πνπ εθθξάδεη ε πξφηαζε. Όπσο αλαθέξζεθε, ηα επίζεηα ζεσξνχληαη νηη
έρνπλ κεγαιχηεξε αμία ζπλαηζζήκαηνο. Γηα λα εμαθξηβσζεί αλ απηφο ν θαλφλαο ηζρχεη θαη
ζην πνιηηηθφ θείκελν, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο αλάιπζεο κεξψλ ηνπ ιφγνπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ (feature
selection) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ κεξψλ ηνπ ιφγνπ πξνθεηκέλνπ
λα επηιεγνχλ νη ιέμεηο πνπ ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ ηαμηλφκεζε θαη έηζη λα
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πξνζδηνξηζηνχλ πνηά κέξε ηνπ ιφγνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά. Έγηλε κηα ζχγθξηζε
αλαθνξάο ζε ζρέζε κε ηα θείκελα πνπ θξηηηθάξνπλ ηαηλίεο. Δλψ ζηηο θξηηηθέο ηαηληψλ ηα
επίζεηα είλαη πην ελδεηθηηθά ηνπ εάλ κηα θξηηηθή είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή ή νπδέηεξε, απηφ δελ
ζπλέβε κε ηα πνιηηηθά θείκελα. Δθεί ηα νπζηαζηηθά ήηαλ πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθά, ηα νπνία
κάιηζηα εμαξηηφληαλ απφ ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ. Απηφ ην απνηέιεζκα δελ είλαη δχζθνιν λα
εξκελεπζεί ζηελ πξάμε. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηνπ πνιηηηθνχ θεηκέλνπ (φπσο απηή
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα νπζηαζηηθά) είλαη κηα έθθξαζε πνιηηηθήο γλψκεο απφ κφλε ηεο. Όξνη
φπσο «αλάπηπμε», «απαζρφιεζε», «πνηληθνπνίεζε», «απνδφκεζε» πνπ ζπλαληάκε ζε
πνιηηηθά θείκελα, εθθξάδνπλ έκκεζα θαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπληάθηε.
4.3.2 Βειηίσζε ησλ ηαμηλνκεηώλ πνιηηηθήο γλώκεο
Γηα ζθνπνχο ηαμηλφκεζεο πνιηηηθνχ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε παξαιιαγέο
ησλ αιγνξίζκσλ SVM θαη ηνπ απινχ ηαμηλνκεηή Bayes. Μηα θιαζηθή εξγαζία αμηνιφγεζεο
ησλ ηαμηλνκεηψλ πνιηηηθήο γλψκεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ εάλ έλα θείκελν εθθξάδεη
απφςεηο ηεο δεμίαο πνιηηηθήο πηέξπγαο ή ηεο αξηζηεξάο. Πεηξάκαηα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε θείκελα απφ ηζηνιφγηα θαη ρξήζε ησλ ηαμηλνκεηψλ SVM θαη ηνπ
απινχ ηαμηλνκεηή Bayes (ΝΒ) έδεημαλ φηη ν δεχηεξνο μεπεξλάεη ηνλ πξψην ζηα πνζνζηά
νξζήο ηαμηλφκεζεο, επηηπγράλνληαο πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 80%, κε ηππηθή απφθιηζε 2,39,
ελψ ν SVM ηαμηλνκεί νξζά ην 75% ησλ εγγξάθσλ κε ηππηθή απφθιηζε 2,64 [44]. Παξφκνηα
απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο.
ε γεληθέο γξακκέο, έλαο ηαμηλνκεηήο απνδίδεη θαιχηεξα φζν πην θνληά είλαη ε κνξθή ηνπ
θεηκέλνπ (ζην νπνίν εθαξκφδεηαη) κε ην θείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ. Χζηφζν νχηε ε κνξθή
ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ αιιά νχηε θαη είλαη ζεκηηφ λα
δεκηνπξγεζεί έλαο ηαμηλνκεηήο πνπ ζα απνδίδεη ηθαλνπνηεηηθά κφλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο
ηχπνπο θεηκέλσλ. Οη ηαμηλνκεηέο πνιηηηθνχ θεηκέλνπ είλαη επαίζζεηνη ζηνλ νξηζκφ ησλ
θιάζεσλ ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο [44]. Μηα κε ηζνξξνπεκέλε ζχλζεζε ησλ θιάζεσλ
ηαμηλφκεζεο εηζάγεη κηα κεξνιεςία ζηα απνηειέζκαηα. Ζ θιάζε ηεο πιεηνςεθίαο είλαη πην
πηζαλφ λα ηαμηλνκεζεί νξζά απφ ηελ θιάζε κε ηα ιηγφηεξα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Όζν ηα
δεδνκέλα εθπαίδεπζεο κεηψλνληαη, απμάλεηαη ε επίδξαζε ηεο κεξνιεςίαο ιφγσ ηεο κε
ηζνξξνπεκέλεο ζχλζεζεο ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο.
Αλαθέξζεθε φηη ν πνιηηηθφο ιφγνο πεξηέρεη φξνπο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο θαη ιέμεηο
πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλή νκηιία. Σα ππάξρνληα ιεμηθά ζα
κπνξνχζαλ λα εκπινπηηζζνχλ κε ηηκέο ζπλαηζζήκαηνο γηα θάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο
φξνπο. Άιινη εξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη ηελ βειηίσζε ησλ ηαμηλνκεηψλ πνιηηηθήο γλψκεο
κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο επξχηεξεο ηδενινγίαο ηελ νπνία αζπάδεηαη ν νκηιεηήο. Ζ
αλαγλψξηζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ νκηιεηή απνθαιχπηεη απφ κφλε ηεο πνιιά ζηνηρεία γηα ηηο
απφςεηο ηνπ. ε πεξηπηψζεηο πνπ ε ηαπηφηεηα ηνπ ζπληάθηε δελ είλαη γλσζηή εθ ησλ
πξνηέξσλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο θνηλνβνπιεπηηθνχο ιφγνπο, απηή ζα κπνξνχζε λα
πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα ζηα νπνία αλήθεη ν ζπληάθηεο [50].
ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο αλαγλψξηζεο ηεο ηδενινγίαο ηνπ ζπληάθηε ηνπ πνιηηηθνχ
θεηκέλνπ, νξηζκέλνη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηθηπαθψλ παξαπνκπψλ ησλ
ππεξζπλδέζκσλ ησλ θεηκέλσλ (hyperlinks cocitation) κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηνπ πνιηηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ εγγξάθσλ [45]. Ζ ηδέα ηνπο πξνέξρεηαη απφ ην θξηηήξην ηεο
ζεκεηαθήο ακνηβαίαο πιεξνθνξίαο (Pointwise Mutual Information). Με ην θξηηήξην απηφ
κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαηά πφζν δχν ιέμεηο εκθαλίδνληαη ζε έλα θείκελν καδί ή φρη. Γχν
ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη γεηηνληθά ζε θείκελα έρνπλ κεγάιε πηζαλφηεηα λα έρνπλ ηελ ίδηα
ζπλαηζζεκαηηθή αμία. Δπέθηεηλαλ απηήλ ηελ ηδέα θαη ζε επίπεδν θεηκέλσλ θαη φρη κφλν
ιέμεσλ. Πξνζδηνξίδνπλ ηνλ πνιηηηζηηθό πξνζαλαηνιηζκό (cultural orientation) ελφο εγγξάθνπ
ζαλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν απηφ αλαθέξεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα. Κάλνπλ ηελ
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παξαδνρή φηη θείκελα πξννδεπηηθά είλαη απίζαλν λα ζρεηίδνληαη θαη λα εκθαλίδνληαη ζε κέζα
πνπ ππάξρνπλ πνιιά ζπληεξεηηθά θείκελα. Έηζη, πξννδεπηηθά θείκελα ζα ζπλαληψληαη ζε
πεγέο πνπ αζπάδνληαη πξννδεπηηθέο απφςεηο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί έκκεζα λα
πξνζδηνξηζζεί θαη ε ηδενινγία ηνπ ζπληάθηε.
Μηα άιιε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηδενινγίαο ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε βάζε ηηο
ζέζεηο πνπ έρεη εθθξάζεη έλαο ρξήζηεο γηα άιια ζέκαηα. Παξαθνινπζψληαο ηηο απφςεηο ηνπ
ζε κηα ζεηξά ζεκάησλ – θιεηδηά, κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί έκκεζα ν ηδενινγηθφο ρψξνο ζηνλ
νπνίν αλήθεη. Γηα παξάδεηγκα, νη Poole θαη Rosental [46] βξήθαλ φηη ζηελ κεηαπνιεκηθή
ηζηνξία ηνπ ακεξηθαληθνχ θνλγθξέζνπ, ην 85% ησλ γεξνπζηαζηψλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί
κε βάζε ηηο ςήθνπο ηνπο ζε κηα ζεηξά ζεκάησλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.

ρήκα 17: Η ζρέζε κεηαμύ ηδενινγίαο θαη γλώκεο ζε δηάθνξα ζέκαηα γηα ηα κέιε ηνπ ακεξηθαληθνύ
θνγθξέζνπ

Αλ έρνπκε κηα ζπιινγή θεηκέλσλ ηνπ πξνζψπνπ ηνπ νπνίνπ ζέινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε
ηελ ηδενινγία, ηφηε κε βάζε απηήλ, εθαξκφδνληαο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο, κπνξνχκε
λα ηαμηλνκήζνπκε ηηο απφςεηο ηνπ γηα θάζε έλα απφ ηα ζέκαηα ζε κηα απφ ηηο δχν
θαηεγνξίεο. Βξίζθνληαο ηηο απφςεηο ηνπ ζε κηα ζεηξά ζεκάησλ – θιεηδηψλ, ζα έρνπκε
θαηαθέξεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ηδενινγία ηνπ.
Ζ δηαδηθαζία ηεο ηαμηλφκεζεο πνιηηηθψλ θεηκέλσλ κπνξεί λα επηβαξπλζεί αλ γίλνπλ ιάζε
ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζχλνια ηαμηλφκεζεο ζα πξέπεη
λα είλαη νξηζκέλα κε ζαθήλεηα θαη ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά θαη
νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα. Χζηφζν ζηελ ηαμηλφκεζε πνιηηηθνχ θεηκέλνπ απηφ δελ είλαη
πξνθαλέο. Σα πνιηηηθά θείκελα εκπεξηέρνπλ ανξηζηία θαη αζάθεηα. Αθφκα θαη νη άλζξσπνη
δπζθνιεχνληαη λα ζπκθσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη έλα
πνιηηηθφ θείκελν. Σα ζχλνια θεηκέλσλ πνπ επηιέγνληαη θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα είλαη βνιηθά
γηα ηνπο εξεπλεηέο, αιιά εηζάγνπλ κηα κεξνιεςία ζην απνηέιεζκα. Σέινο, ε ζπλεξγαζία ησλ
επηζηεκφλσλ ηεο πιεξνθνξηθήο (πνπ ζρεδηάδνπλ ηνλ πνιηηηθφ ηαμηλνκεηή) θαη ησλ
πνιηηηθψλ επηζηεκφλσλ (πνπ επηιέγνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ) κπνξεί λα κελ
είλαη αξκνληθή, θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο αιιεινθαηαλφεζεο.
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5 Γηαρείξηζε δηθηπαθήο θήκεο
Ζ δηαρείξηζε θήκεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (on-line reputation management - ORM) είλαη ε
πξαθηηθή ηεο ζπλερνχο έξεπλαο θαη αλάιπζεο ηεο θήκεο φπσο απηή αλαπαξάγεηαη ζε
φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηαδηθηχνπ. H
δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο θήκεο (ORM) ζρεηίδεηαη κε φια ηα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο φπσο
επίζεο θαη κε ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνδεγνχλ θαη λα ειέγρνπλ απηέο
ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο γλψκεο πνπ κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα γίλνπλ πνιχ επηθίλδπλεο γηα ηελ
ππφζηαζε κηαο επηρείξεζεο. ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηα πξντφληα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο εμφξπμεο γλψκεο γηα ζθνπνχο δηαρείξηζεο θήκεο. Πεξηγξάθνληαη
επίζεο νη ηξφπνη δηαρείξηζεο ηεο δηθηπαθήο θήκεο θαζψο θαη ε παξνπζία αληίζηνηρσλ
ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα.

5.1 Γηθηπαθή θήκε
Ζ δηαρείξηζε δηαδηθηπαθήο θήκεο αλαθέξεηαη ζε εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ ζσζηή πξνψζεζε ηεο εηθφλαο κίαο επηρείξεζεο, πξντφληνο ή ππεξεζίαο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ. Με ηελ άλνδν ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ησλ ηζηνινγίσλ, ε θήκε ελφο
πξντφληνο ή επηρείξεζεο δηακνξθψλεηαη θαη απφ ηηο ζπδεηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζην δηαδίθηπν.
Ζ δηαρείξηζε δηαδηθηπαθήο θήκεο απνζθνπεί ζην λα αλαπηχμεη εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο ψζηε
θάζε ελδηαθεξφκελνο λα γίλεη θπξίαξρνο ηεο δηαδηθηπαθήο ηνπ θήκεο θαη λα κεησζεί ν
αληίθηππνο απφ ηπρφλ αξλεηηθέο αλαθνξέο.
Ο φξνο πξνέθπςε απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο: ε αληίιεςε
γηα θάπνηνλ ή γηα θάηη κπνξεί εχθνια λα επεξεαζηεί κέζα απφ κηα έξεπλα ζην δηαδίθηπν.
Γεδνκέλνπ φηη ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ζην
δηαδίθηπν απμάλεηαη γεσκεηξηθά, ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν άξρηζαλ λα
επεξεάδνληαη απφ ην πεξηερφκελν ησλ ρξεζηψλ. Έηζη ε επηζπκία λα αιιαρζνχλ θάπνηα απφ
απηά ηα απνηειέζκαηα (αξλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πξνθαλψο) ήηαλ θπζηθφ επαθφινπζν.
Οη εηαηξίεο πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά ηελ «εηθφλα» πνπ αλαπηχζζεηαη ζην
δηαδίθηπν γηα ηελ επσλπκία ηνπο. Ζ επσλπκία κηαο επηρείξεζεο απνηειεί πεξηνπζηαθφ ηεο
ζηνηρείν θαη ε δηαηήξεζε κηαο ζεηηθήο αληίιεςεο γχξσ απφ απηήλ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ
ζεκαληηθή. Με ηελ βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
πξνζδηνξίζνπλ ηελ εηθφλα πνπ επηθξαηεί γχξσ απφ ηελ επσλπκία ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα
πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηελ εηθφλα πνπ ζέινπλ λα αληηιακβάλνληαη νη αγνξαζηέο θαζψο θαη
κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο. Νέεο εξσηήζεηο πξνθχπηνπλ γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν.
Πξνζθέξεη ε επσλπκία αμηνπηζηία ζην ρψξν ηεο αγνξάο; Έρεη δνζεί αξθεηή ζεκαζία ζην ηη
αλαθέξεηαη ζηα ηζηνιφγηα; ηνρεχεη ζε κηα εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά; Έρεη δεκηνπξγήζεη
θαηλνηφκα εξγαιεία γηα ηε βηνκεραλία ηνπ; Έρεη θξνληίζεη γηα θαιέο δηαζπλδέζεηο κε ηε
δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ επαθψλ ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ή/θαη θνηλσληθνχο ηζηνηφπνπο;
Οη ζπλεζέζηεξεο απεηιέο γηα ηελ δηθηπαθή θήκε κηαο εηαηξίαο είλαη ε αξλεηηθή θάιπςε απφ
ηα κέζα καδηθή ελεκέξσζεο, ηα παξάπνλα πειαηψλ ζε ηζηνηφπνπο θαη ε απνθάιπςε
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθ ησλ έζσ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο απφ πξψελ ππαιιήινπο. Ζ
δηαζπνξά αξλεηηθψλ εηδήζεσλ απφ δπζαξεζηεκέλνπο πειάηεο, λπλ/πξψελ εξγαδφκελνπο
κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ πιήγκα γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη λα
εληνπηζηνχλ νη πεγέο ηεο αξλεηηθήο δεκνζηφηεηαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επφκελσλ
βεκάησλ ψζηε λα δσζνχλ απαληήζεηο ζηα αξλεηηθά δεκνζηεχκαηα. Απηά κπνξεί λα
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πεξηιακβάλνπλ απφ απιέο απαληήζεηο ζηα αληίζηνηρα κέζα πξνβνιήο κέρξη θαη ηελ
αλαδήηεζε ησλ πεγψλ ηνπο γηα πξνζθπγή ζηελ λνκηθή νδφ ζε πην ζνβαξέο πεξηπηψζεηο.
Ζ δηαδηθηπαθή θήκε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη απφ ηελ αληίιεςε πνπ έρεη θαλείο ζην
δηαδίθηπν κε βάζε ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ θαη γεληθφηεξα ην ςεθηαθφ ηνπ απνηχπσκα.
Φεθηαθά απνηππψκαηα είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπζζσξεχνληαη κέζσ φισλ ησλ
πεξηερνκέλσλ πνπ δηακνηξάδνληαη ζην δηαδίθηπν θαη ηεο ζρεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ
πξνζθέξεηαη. Διέγρνληαο θάπνηνο ην ςεθηαθφ ηνπ απνηχπσκα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηε
θήκε ηνπ ζηνλ ηζηφ.
Κνηλέο ηερληθέο γηα δηαδηθηπαθέο δεκφζηεο ζρέζεηο απνηεινχλ ε δεκηνπξγία λέσλ
πεξηερνκέλσλ κε ζεηηθά ζρφιηα, ε ζπκκεηνρή ζηε ζθαίξα ηνπ θνηλσληθνχ δηαδηθηχνπ (κέζσ
θφξνπκ, ηζηνινγηψλ, θνηλσληθήο δηθηχσζεο), ε πξνψζεζε ησλ ππαξρφλησλ ζεηηθψλ
πεξηερνκέλσλ θαη ε νηθνδφκεζε ελφο γεληθά δπλαηνχ θνηλσληθνχ πξνθίι. Πην δχζθνιεο,
αιιά παξφια απηά ζρεηηθέο ηερληθέο, κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αθαίξεζε αξλεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Μηα πηζαλή αλαθνξά ζηα θνηλσληθά κέζα
ελεκέξσζεο κπνξεί λα απνηειέζεη απεηιή, αλ ππάξρεη αξλεηηθή θξηηηθή, αιιά κπνξεί,
επίζεο, λα σθειήζεη, εάλ αληηζηξαθνχλ απηέο νη επηθξίζεηο.
Σν eBay ήηαλ κία απφ ηηο πξψηεο δηαδηθηπαθέο εηαηξείεο πνπ αζρνιήζεθε κε πιεξνθνξίεο
πνπ δεκηνπξγνχζαλ νη θαηαλαισηέο. Με ηε ρξήζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ δηάθνξσλ
ρξεζηψλ, νη αγνξαζηέο θαη νη πσιεηέο απνθηνχζαλ θήκε, γεγνλφο πνπ βνεζνχζε ηνπο
επφκελνπο ρξήζηεο λα απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε ηηο αγνξαπσιεζίεο ηνπο. Ζ πξψηε εηαηξεία,
πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη απεζπλφηαλ θαη ζε πξφζσπα, φρη κφλν επηρεηξήζεηο, ήηαλ ε
ReputationDefender5. Σν Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ αλαγλψξηζε ηελ απμαλφκελε
ζεκαζία απηνχ ηνπ ηνκέα, ραξίδνληαο ζηε ReputationDefender ηνλ ηίηιν σο ελφο απφ ηνπο
31 Πξσηνπφξνπο Σερλνινγίαο γηα ην 2011. Σππηθέο πεγέο αλαδήηεζεο γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο δηαρείξηζεο θήκεο είλαη ηα θνηλσληθά δίθηπα, νη ηζηνζειίδεο κε απφςεηο θαηαλαισηψλ ή
ζρφιηα ρξεζηψλ, ζπλεξγαηηθέο ηζηνζειίδεο (φπσο ε Wikipedia), ζειίδεο εηδήζεσλ, forum
ζπδεηήζεσλ θαη ηζηνιφγηα.

5.2 Γηθηπαθή θήκε θαη ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα
Τπάξρνπλ πνιιέο ειιεληθέο εηαηξίεο νη νπνίεο παξέρνπλ ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θήκεο. Ο
ηνκέαο απηφο έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μηα απιή
αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν κε ζρεηηθνχο φξνπο ζα απνθαιχςεη πνιιέο κηθξέο εηαηξίεο.
Χζηφζν ν αξηζκφο ηνπο δελ είλαη ελδεηθηηθφο ηεο δηείζδπζεο πνπ έρεη απηφο ν ηνκέαο. Ζ
αγνξά αθφκα είλαη κηθξή θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ειάρηζηα. Οη εηαηξίεο απηέο απεπζχλνληαη
θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο. Έλαο θιάδνο ζηνλ νπνίν ππάξρεη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα
ηέηνηεο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα είλαη ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο. Πνιιά μελνδνρεία ζέινπλ λα
κάζνπλ ηα ζρφιηα πνπ γξάθνπλ νη ηνπξίζηεο πνπ θαηαιχνπλ ζε απηά, γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ
ηνπο πξνζθέξνπλ. Δπίζεο, ν θιάδνο ηεο εζηίαζεο έρεη δείμεη αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ, κε
κεγάια εζηηαηφξηα θαη αιπζίδεο λα παξαθνινπζνχλ ην ηη γξάθεηαη γηα απηνχο.
ε γεληθέο γξακκέο φκσο, ε δηαρείξηζε δηθηπαθήο θήκεο ζηελ Διιάδα είλαη πεξηνξηζκέλε
θαζφηη νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο δελ δείρλνπλ λα έρνπλ αληηιεθζεί ηελ ζεκαζία ηεο. Έλαο
απιφο ηξφπνο απφδεημεο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη κηα αλαδήηεζε ζε κηα κεραλή
αλαδήηεζεο (Google) γηα κεγάιεο επψλπκεο εηαηξίεο ηεο Διιάδαο. Γνθηκάδνληαο ηελ
επσλπκία Jumbo (αιπζίδα θαηαζηεκάησλ κε παηδηθά παηρλίδηα) ην ηξίην απνηέιεζκα
αλαθέξεηαη ζε θαηαγγειίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αιπζίδα, κε ηνλ ηίηιν «Τν αίζρνο ησλ
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Jumbo». Δπίζεο, ζε κηα αλαδήηεζε γηα ηα εζηηαηφξηα γξήγνξα θαγεηνχ Goody‟s, ην ηέηαξην
απνηέιεζκα είλαη έλα βίληεν κε ηίηιν «GOODYS Αγξηλίνπ θαη ζθνπιίθη ζηελ
ζαιάηα!!!Αηζρνο». Αληίζηνηρεο αξλεηηθέο δεκνζηεχζεηο κπνξνχλ λα βξεζνχλ γηα πνιιέο
άιιεο γλσζηέο εηαηξίεο.
Παξαηεξνχκε φηη εηαηξίεο πνπ δαπαλνχλ πνιχ κεγάια πνζά γηα λα δηαθεκηζηνχλ θαη λα
ρηίζνπλ κηα δπλαηή επσλπκία ζηα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο, δε δίλνπλ θακία ζεκαζία
ζηελ εηθφλα ηνπο ζην δηαδίθηπν. Χζηφζν, κε ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ
Διιάδα, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε πξνζηαζία ηεο δηαδηθηπαθήο ππφζηαζεο ησλ εηαηξηψλ.
Μπνξεί ζην δηαδίθηπν λα είλαη δχζθνιν κηα εηαηξία λα ρηίζεη κηα θαιή ζρέζε κε ηνπο πειάηεο
ηεο, φκσο φηαλ ην θαηαθέξεη απηφ, κπνξεί λα γίλεη ε θπξίαξρνο ζην ρψξν ηεο. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, είλαη πνιχ εχθνιν λα θαηαπνληηζηεί ε εηαηξηθή ηεο εηθφλα απφ έλα απιφ ζρφιην ζε
θάπνην blog ή απφ θάπνην ζρφιην ζε forum. Ο ιφγνο είλαη πσο ζηνλ Ηζηφ νη πιεξνθνξίεο
εμαπιψλνληαη ηαρχηαηα θαη νη θαηαλαισηέο δειψλνπλ άκεζα ηελ γλψκε ηνπο (αξλεηηθή ή
ζεηηθή) γηα έλα πξντφλ. Δπνκέλσο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα κηα εηαηξία λα θαηαιάβεη ηελ
δπλακηθή πνπ έρεη ε δηαρείξηζε δηαδηθηπαθήο θήκεο.

5.3 Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο δηθηπαθήο θήκεο
Ο ρεηξηζκφο ηεο δηθηπαθήο θήκεο κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ αλάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ
θαζήθνληνο ζε κηα εμεηδηθεπκέλε εηαηξία (search marketeers) είηε κε ηελ απ‟ επζείαο ρξήζε
θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. ηελ ελφηεηα απηή
ζα αλαθέξνπκε θάπνηα δεκνθηιή εξγαιεία πνπ δηαηίζεληαη γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ.
5.3.1 Google Alerts
Σν Google Alerts απνηειεί κηα ππεξεζία παξαθνινχζεζεο πεξηερνκέλνπ, πνπ πξνζθέξεη ε
κεραλή αλαδήηεζεο ηεο εηαηξείαο Google. Ζ δηαθνξά κε ηελ παξαδνζηαθή αλαδήηεζε είλαη
φηη εηδνπνηεί απηφκαηα ηνπο ρξήζηεο, φηαλ λέν πεξηερφκελν (απφ εηδήζεηο, δηαδίθηπν, blogs,
βίληεν, νκάδεο ζπδήηεζεο) ηαπηίδεηαη κε κηα ζεηξά απφ φξνπο αλαδήηεζεο, πνπ επηιέγνληαη
απφ ην ρξήζηε. Ζ ελεκέξσζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ, κέζσ web feed ή κέζσ εκθάληζεο ζηε ζειίδα iGoogle ηνπ ρξήζηε. Σα
απνηειέζκαηα, πνπ παξέρνληαη, είλαη κφλν απφ αλαδεηήζεηο κέζσ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο
Google. Δπί ηνπ παξφληνο, ππάξρνπλ έμη δηαθνξεηηθνί ηχπνη θαηαρσξήζεσλ. Ο ρξήζηεο
κπνξεί λα αλαδεηήζεη ζηελ θαηεγνξία γηα ηα πάληα, φπνπ δε γίλεηαη ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο,
ζηελ θαηεγνξία ησλ λέσλ, φπνπ ην πεξηερφκελν αλαδεηείηαη ζηα δέθα πξψηα απνηειέζκαηα
ηνπ Google News θαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Ηζηνχ, φπνπ μερσξίδνπλ νη λέεο ηζηνζειίδεο, πνπ
εκθαλίδνληαη ζηελ εηθνζάδα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Google Web Search. Δπηπιένλ,
ππάξρνπλ ε θαηεγνξία ησλ blogs, δειαδή απφ ηε δεθάδα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Google
Blog Search, ε θαηεγνξία ησλ βίληεν απφ Google Video Search, θαη ε θαηεγνξία ησλ
νκάδσλ απφ Google Groups.
Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ γηα ηα λέα
απνηειέζκαηα. Οη ηξεηο επηινγέο, πνπ είλαη δηαζέζηκεο, είλαη «κία θνξά ηελ εκέξα», «κηα
θνξά ηελ εβδνκάδα» ή «φπσο ζπκβαίλεη». Απηφ δε ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά φηη ηφζν
ζπρλά ζα έρεη ν ρξήζηεο εηδνπνηήζεηο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαη λέν πιηθφ, πνπ λα έρεη
ηαπηηζηεί κε ηνπο φξνπο ηεο αλαδήηεζεο. Σέινο, νη εηδνπνηήζεηο πνπ ιακβάλνληαη είλαη
δηαζέζηκεο ζε κνξθή απινχ θεηκέλνπ, αιιά θαη HTML.
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5.3.2 reputationdefender
Σν ReputationDefender είλαη κηα ππεξεζία πνπ έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα λα πξνζθέξεη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ ζε εηαηξίεο. πλδπάδεη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θαη δσληαλή ππνζηήξημε απφ
έλα άιιν έκπεηξν εξγαιείν, ηνπο πκβνχινπο Φήκεο. Σν εξγαιείν βνεζάεη ηε δηαδηθηπαθή
θήκε ηνπ πειάηε απμάλνληαο ηα ζεηηθά πεξηερφκελα θαη θαηαπνιεκψληαο άκεζα ηα
ιαλζαζκέλα ή παξαπιαλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ επσλπκία ηνπ πειάηε. Γηα ηε ζσζηή
θαη γξήγνξε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεζηκνπνηεί πέληε επηκέξνπο εξγαιεία. Σν VisibilityPlus
αλαδεηεί δεκνζηεχζεηο ζρεηηθέο κε φπνην πξνζσπηθφ πξνθίι, έρεη δεκηνπξγήζεη ν πειάηεο.
Σν Profile Optimizer βειηηψλεη ηα δηάθνξα πξνθίι ηνπ ρξήζηε, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε
ηθαλφηεηά ηνπο λα εκθαλίδνληαη ζε απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο άιισλ ρξεζηψλ. Σν
ImageMaker θαηαζθεπάδεη βηνγξαθία ηνπ πειάηε θαη κεηά απφ έγθξηζή ηνπ, ηε δεκνζηεχεη
ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν. Σέινο, ην ConnectEdge θαη ην PR Control πξνσζνχλ ηα ήδε
ππάξρνληα ζεηηθά πεξηερφκελα ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν.
5.3.3 Trackur
Μηα πνιχ θαιή ππεξεζία πνπ μερσξίδεη ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο ηεο θαη θάλεη αλαδήηεζε ζε
θνηλσληθά δίθηπα εχθνιε ππφζεζε είλαη ην Trackur [47]. Σν εξγαιείν είλαη εμαηξεηηθά εχθνιν
ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ρξήζε ηνπ θαη πξνζθέξεη πνιιέο επηινγέο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα
ην ρξεζηκνπνηήζεη δσξεάλ γηα κηα νξηζκέλε πεξίνδν. Ζ αλαδήηεζε γίλεηαη κε ηελ εηζαγσγή
ιέμεσλ – θιεηδηψλ πνπ ζέιεη λα παξαθνινπζήζεη, ηα απνηειέζκαηα θηιηξάξνληαη θαη
επηζηξέθνληαη νη δεηνχκελεο αλαθνξέο. Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα θξαηεζεί γηα κειινληηθή
παξαθνινχζεζε ή ν ρξήζηεο λα επηζθεθηεί άκεζα ηελ πεγή γηα λα πάξεη ηα θαηάιιεια
κέηξα. Αθφκε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δηακνηξαζηεί ην απνηέιεζκα κε άιιν ρξήζηε. Μηα
ζεκαληηθή ιεηηνπξγία είλαη ε βαζκνιφγεζε ησλ πεγψλ, δειαδή ν ρξήζηεο δε γλσξίδεη κφλν
πνηα είλαη ε πεγή πνπ αλαθέξεη ην φλνκά ηνπ ή ηελ επσλπκία ηεο εηαηξίαο ηνπ αιιά θαη θαηά
πφζν απηή ε πεγή επεξεάδεη ηελ θνηλσλία ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ πεγψλ
γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο ζε κηα θιίκαθα επί ηηο εθαηφ. Πέξα απφ απηφ, θάζε
ζηνηρείν έρεη θαηάιιειε εηηθέηα ζρεηηθά κε ην αλ είλαη ζεηηθφ, αξλεηηθφ ή νπδέηεξν. Έηζη ν
ρξήζηεο μέξεη πνηνο ιέεη ζεηηθά πξάγκαηα γηα απηφλ θαη πνηνο επηηίζεηαη ζηε θήκε ηνπ. Σα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ην εξγαιείν ηδηαίηεξν είλαη κεηαμχ άιισλ ε απεπζείαο
εηζαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζε θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.
5.3.4 Search.twitter.com
Έλα αθφκε εξγαιείν πνπ παξαηίζεηαη είλαη κηα πξφζθαηε εθαξκνγή ηεο ήδε επηηπρεκέλεο
ηζηνζειίδαο search.twitter.com. Ζ κέρξη ηφηε εθαξκνγή αθνξνχζε ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε
αμηνζεκείσηα λέα θαη πξφζσπα πνπ ελδηέθεξαλ ηνλ ρξήζηε πξνζσπηθά, αιιά ε αλάγθε γηα
πην γεληθέο πιεξνθνξίεο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ search.twitter.com. Δμππεξεηεί
αλάγθεο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε, ην θηιηξάξηζκα θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ φγθν ησλ
εηδήζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαβηβάδνληαη ζην twitter θάζε δεπηεξφιεπην. Βνεζάεη
κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ λα θηιηξάξεηαη φινο ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα εξσηήκαηά ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξνπο
ηειεζηέο ζχλζεηεο αλαδήηεζεο, ελψ φια ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο είλαη δηαζέζηκα κέζσ
API (ηνπ standard Atom θαη ηνπ JSON) πξνο ρξήζε αλαγλσζηψλ.
5.3.5 Qualia
Ζ εηαηξία Qualia κε ην πξντφλ Aino πξνζθέξεη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θήκεο
[48]. Γεκηνπξγήζεθε ζηελ Αζήλα ην 2004 ζαλ ππνηκήκα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γιψζζαο θαη
Δπεμεξγαζίαο Λφγνπ. Απνηειείηαη απφ εηδηθνχο ζε ηερληθά θαη επηζηεκνληθά πεδία επξείαο
θιίκαθαο, πνπ πξνζπαζνχλ λα παξάγνπλ θαηλνηφκεο ππεξεζίεο. Θεσξψληαο φηη ν
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ππεξβνιηθφο θφξηνο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα είλαη αξλεηηθφο γηα άηνκα ή εηαηξίεο,
πξνζθέξνπλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ
ηη ιέλε γηα ην πξφζσπφ ηνπο ή ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Σν πξντφλ Aino νξνζθέξεη
παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθηπαθήο θήκεο θαη έξεπλα ζε ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν θαη ζην
δηαδίθηπν, ζπλήζσο θεληξηθνπνηεκέλα σο πξνο ηελ επσλπκία ηνπ πειάηε. Αλαδεηεηνχλ ηε
δεκφζηα εηθφληα ηεο επηρείξεζεο θαη εληνπίδνπλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ θνηλνχ θαη πξντφληνο,
επηθνηλσλίαο θαη Μ.Μ.Δ., επσλπκηψλ θαη εκπεηξηψλ. Ζ δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα
πξνεγνχκελα πξντφληα είλαη φηη δελ παξαθνινπζεί κφλν δηθηπαθέο πεγέο. Πξνζθέξεηαη ζαλ
απηφλνκν πξντφλ ή κε ηελ κνξθή κηαο ζπλδξνκεηηθήο ππεξεζίαο.
5.3.6 onlinereputation
Ζ ειιεληθή απηή ηζηνζειίδα αθνινπζεί ηξία βαζηθά βήκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
δηαδηθηπαθήο θήκεο [49]. ε πξψην επίπεδν, παξαθνινπζείηαη θαη θαηαγξάθεηαη ε φπνηα
αλαθνξά ζην δηαδίθηπν γηα ηελ επσλπκία ηνπ πειάηε. Ξεπεξλψληαο ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ
πνιππινθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ, κε επέιηθηνπο ηξφπνπο αλαθηάηαη φπνην ζρφιην έρεη γίλεη ζε
θνηλσληθφ κέζν, ηζηνιφγην ή θφξνπκ. ηε δεχηεξε θάζε γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ
πιεξνθνξηψλ, πνπ θαηαγξάθηεθαλ ψζηε λα ελεκεξσζεί ν πειάηεο γηα ην πψο επεξεάδεηαη
ε επσλπκία ηνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ε θήκε ηνπ απφ απηέο. Πξαγκαηνπνηείηαη δηαρσξηζκφο
ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζεηηθά θαη αξλεηηθά, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζέηνληαη επίπεδα
επηθηλδπλφηεηαο ζχκθσλα κε ηε δπλακηθή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ. Ζ
θαηλνηνκία ηνπ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη ζην ηξίην βήκα. Αθνχ έρνπλ εληνπηζηεί ηα θαθφβνπια
ζρφιηα, ην onlinereputation επεκβαίλεη κε ζπκκεηνρή ζην δηαδηθηπαθφ δηάινγν ψζηε λα
βειηησζεί ε θήκε. Αλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα βιάςνπλ ηε θήκε ηνπ πειάηε, ηφηε ε
επέκβαζε είλαη άκεζε. Δηδάιισο, ε επέκβαζε είλαη απιά επεξεάδνληαο ηηο δηαδηθηπαθέο
θαηεπζχλζεηο γηα ηελ επσλπκία ηνπ.
5.3.7 iSieve
Ζ εηαηξία i-sieve Technologies Ltd παξέρεη ππεξεζίεο απηφκαηεο αλάιπζεο θαη
ραξαθηεξηζκνχ πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν, βαζηζκέλε ζε θαηλνηφκα ηερλνινγία δηήζεζεο
πιεξνθνξίαο [50]. Αληηθείκελν ηεο i-sieve είλαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο
ζηελ αλάιπζε ηζηνζειίδσλ θαη δηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε εηαηξία
πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε ηεο θήκεο κηαο κάξθαο (brand reputation), ηελ επίδξαζε κηαο
εθζηξαηείαο κάξθεηηλγθ ελφο πξντφληνο (marketing campaign impact) θαη γεληθφηεξα
νινθιεξσκέλεο κεηξήζεηο έθζεζεο ζε ειεθηξνληθά κέζα γηα εηαηξίεο θαη ηα πξντφληα ηνπο. Ο
παγθφζκηνο ηζηφο αληρλεχεηαη κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξαηεξήζεηο ησλ ρξεζηψλ
ζε πεγέο φπσο θνηλσληθά δίθηπα, ηζηνιφγηα (blogs), forums, chat-rooms θαζψο θαη βίληεν.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πειάηεο ζέηεη θάπνηα εξσηήκαηα (π.ρ. ζρνιηαζκφο κηαο εηαηξίαο ζην
web, κέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ απφςεσλ γηα κηα ηαηλία). θνπφο είλαη λα εμαρζνχλ
ζρφιηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξψηεκα πνπ έρεη ηεζεί. Σα ζρφιηα απηά ζα ραξαθηεξηζηνχλ ψο
ζεηηθά, αξλεηηθά ή «άζρεηα αιιά ελδηαθέξνληα».
Σν πξψην ζηάδην ζε θάζε έξγν είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ αιγνξίζκνπ κεραληθήο κάζεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ απηφ λα κπνξεί λα απαληήζεη ζπγθεθξηκέλα ζην εξψηεκα πνπ έρνπλ
ηεζεί. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη ρεηξνλαθηηθή. Ζ νκάδα ηεο i-sieve παξαζέηεη παξαδείγκαηα
ζρεηηθψλ ζρνιίσλ ζην ινγηζκηθφ ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη, ψζηε απηφ λα είλαη ζε
ζέζε λα δηαρσξίδεη ηα ζεκαληηθά ζρφιηα απφ ηα αζήκαληα. Σα παξαδείγκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθπαίδεπζε είλαη νκαδνπνηεκέλα κε βάζε ηελ ζεκαηνινγία ηνπο. Γηα
παξάδεηγκα, κπνξεί λα ππάξμεη κηα νκάδα παξαηεξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ κνπζηθή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα δηαθήκηζε, έλα άιιν ζχλνιν ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
πξντφληνο θαη νχησ θαζεμήο.
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Απηή ε δηαδηθαζία κάζεζεο δηαξθεί ζπλήζσο κεηαμχ 2 εκεξψλ θαη κίαο εβδνκάδαο. Μφιηο
νη ππνινγηζηέο έρνπλ κάζεη ηη πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ, ε ππφινηπε δηαδηθαζία
απηνκαηνπνηείηαη. πλήζσο αλαδεηνχληαη ζηνλ παγθφζκην ηζηφ πεξηζζφηεξν απφ κηζφ
εθαηνκκχξην πεγέο θαη ηαμηλνκνχληαη αλαιφγσο. Ζ αθξίβεηα πνπ επηηπγράλεη ην ζχζηεκα
είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 90%. Όηαλ ην ινγηζκηθφ παξακεηξνπνηεζεί, ζπληνληζζεί θαη μεθηλήζεη λα
αλαδεηά πεγέο απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ, γίλνληαη θάπνηνη έιεγρνη ζε θάζε γχξν
απνηειεζκάησλ. Αλ ην ζχζηεκα βξεη πεγέο πνπ ζρεηίδνληαη αιιά δελ ηαηξηάδνπλ κε ην
πξνθαζνξηζκέλν εξψηεκα, εηδνπνηεί ηελ νκάδα θαη απηή είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη κηα λέα
ζπζηάδα, αθφκα θαη εάλ απηφ δελ είρε αξρηθά δεηεζεί. Έηζη κπνξεί λα πξνθχςεη ρξήζηκε
γλψζε πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην πξντφλ/ ππεξεζία θαη πνπ δελ είρε πξνζδηνξηζζεί αξρηθά.
Με ηελ ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ ηζηνζειίδσλ (web crawlers)
θαη web spiders είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζρεηηθά κε ην εξψηεκα ζρφιηα απφ ην
δηαδίθηπν. Ο αξηζκφο ησλ αλαθνξψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρφιην θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ
θνξψλ πνπ ην ζρφιην απηφ επαλαιακβάλεηαη, απνηειεί έλαλ παξάγνληα ηεο ζρεηηθήο
ζεκαζίαο θαη επηξξνήο ηνπ. Ζ επηξξνή ελφο νξηζκέλνπ πξνζψπνπ ή ζρνιίνπ πεξηγξάθεηαη
κε ηνλ φξν buzz factor. Ο εληνπηζκφο ησλ θπξηφηεξσλ πεγψλ επηξξνήο είλαη κέζα ζηνπο
ζηφρνπο ηεο αλάιπζεο.
Ζ δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ 4 βήκαηα:
1. Δθπαίδεπζε ηνπ αιγνξίζκνπ Filter X. Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο
εηαηξίαο νη νπνίνη εληνπίδνπλ ζρεηηθά παξαδείγκαηα απφ ζρφιηα ρξεζηψλ ζηνλ
παγθφζκην ηζηφ. Ζ νκάδα νκαδνπνηεί (clusters) ηα ζρφιηα θαη δεκηνπξγεί αληίζηνηρα
δεδνκέλα εθπαίδεπζεο.
2. πιινγή δεδνκέλσλ απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ. Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε
web crawlers θαη web spiders γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζρνιίσλ απφ κηα πιεζψξα πεγψλ
(θείκελν, βίληεν θαη ήρν).
3. Σν θηιηξάξηζκα ηνπ πεξηερνκέλνπ (content filtering) επηηπγράλεηαη απφ ηνλ αιγφξηζκν
FilterX. Ο FilterX είλαη έλαο αιγφξηζκνο κεραληθήο κάζεζεο ν νπνηφο ρξεζηκνπνηψληαο
ηερληθέο επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο ηαμηλνκεί ηα ζρφιηα. Υξεζηκνπνηείηαη
αλεμάξηεηα θαη ζε άιια πξντφληα φπσο θίιηξα θαηά ηεο πνξλνγξαθίαο. Ο αιγφξηζκνο
FilterX δεκηνπξγεί κηα νληνινγία γηα θάζε εξψηεκα πνπ ηνπ ηίζεηαη. Με βάζε απηήλ ηελ
νληνινγία ηαμηλνκεί ηα επηκέξνπο ζρφιηα. Ζ ρξήζε νληνινγίαο αληί γηα πξνθαζνξηζκέλεο
θαηεγνξίεο θαη ιίζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άιια πξνγξάκκαηα, επηηξέπεη ρξήζε ηνπ ζε
θάζε γιψζζα θαη ηχπν πεξηερνκέλνπ. Ζ εηαηξία έρεη αλαπηχμεη παξάιιεια θαη ην
ζχζηεκα BuzzSense, ζχζηεκα ζηνρεπκέλεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο ζην Γηαδίθηπν κε
εηδίθεπζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή πιεξνθφξεζε (business intelligence).
4. Αλάιπζε ησλ επξεκάησλ. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ επξεκάησλ θαη ε εξκελεία ησλ
απνηειεζκάησλ απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο iSieve. Ζ ηειηθή αλαθνξά παξνπζηάδεη κεηαμχ
άιισλ θάζε ζρφιην νκαδνπνηεκέλν, ηελ πεγή ηνπ (url), ηνλ παξάγνληα επηξξνήο ηνπ
(buzz factor) θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηελ νκάδαο ηεο i-sieve.
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5.4 Λνγηζκηθό εμόξπμεο γλώκεο
ην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ινγηζκηθφ εμφξπμεο γλψκεο ην νπνίν δηαθέξεη απφ ηα
πξνεγνχκελα ζην φηη δελ εζηηάδεη ζηελ δηαρείξηζε θήκεο, δελ παξέρεη δειαδή
νινθιεξσκέλα εξγαιεία γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο. Μαο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε θαηάηαμε ησλ
γλσκψλ ζε θαηεγνξίεο θαη ε αλάιπζε ηνπο, παξά ε απιή εχξεζε ζεηηθψλ/ αξλεηηθψλ
δεκνζηεπκάησλ ζε έλα ζέκα. Πεξηγξάθνπκε νξηζκέλα απφ ηα πην γλσζηά πξντφληα
εμφξπμεο γλψκεο, παξαζέηνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αιγφξηζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ,
φπνπ απηέο είλαη δηαζέζηκεο.
5.4.1 MOBI
Σν MOBI (Mass Opinion Business Intelligence) είλαη έλα πξντφλ εμφξπμεο γλψκεο ηεο
εηαηξείαο Wise Window [51]. πλδπάδεη ηερληθέο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, επεμεξγαζίαο
θπζηθήο γιψζζαο, έλαλ παηεληαξηζκέλν web crawler θαη κηα πξνεγκέλε πηζαλνινγηθή
κεραλή γηα λα παξαθνινπζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη ζην δηαδίθηπν.
Γηαηξέρεη πνιιέο δεκνθηιείο ζειίδεο φπσο ην Twitter, facebook, YouTube, TripAdvisor,
IMDB, θαηαζηήκαηα, ηζηνιφγηα, forum θιπ. θνπφο είλαη λα αλαιχζεη ζπληαθηηθά (parse) φηη
ιέγεηαη γηα έλα πξφζσπν, πξντφλ ή επσλπκία θαη λα εμάγεη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ
αλαδχεηαη. Ζ αλάιπζε απηψλ ησλ κνηίβσλ κπνξεί λα απνθαιχςεη πνιχηηκε γλψζε ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο θαη λα ηνπο πξνζδψζεη έηζη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε
ηνλ αληαγσληζκφ.
Βαζίδεηαη ζε κηα ζηαηηζηηθή ηερληθή γλσζηή ζαλ αλάιπζε ζπζηάδσλ (cluster analysis). Ζ
αλάιπζε ζπζηάδσλ ρξεζηµνπνηείηαη εθηεηαµέλα ζηελ επηζηεµνληθή έξεπλα, φπνπ ππάξρεη
αλάγθε ηαμηλφµεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ αληηθεηµέλσλ µειέηεο ζε νµάδεο. Έρεη ζθνπφ λα
δηαρσξίζεη ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ ζε θπζηθέο νκάδεο, έηζη ψζηε ηα κέιε θάζε
νκάδαο λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην φκνηα κεηαμχ ηνπο, ελψ ηα κέιε δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ λα
είλαη φζν ην δπλαηφ πην αλφκνηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξντφληνο απηφ ζεκαίλεη αλάγλσζε
θεηκέλνπ, εληνπηζκφο ιέμεσλ θαη νκαδνπνίεζε ηνπο. Απφ ηελ αλάιπζε νκάδσλ πξνθχπηνπλ
νκάδεο ιέμεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο ζε
έλα θείκελν. Σν θιεηδί γηα ηελ επηηπρή αλάιπζε ζπζηάδσλ είλαη λα πεξηέρνπλ ζηελά
ζρεηηδφκελν πεξηερφκελν. Όζν πην ηζρπξέο είλαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε ιέμεηο ηνπ ίδηνπ
ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, ηφζν πην εχθνιν είλαη λα εληνπηζηνχλ ηα πξφηππα θαη νη αιιαγέο ζε
απηά ή αθφκα θαη ν ζρεκαηηζκφο λέσλ πξνηχπσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην MOBI επεμεξγάδεηαη
ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ θάζεηα, δειαδή ζε επξχηεξεο θαηεγνξίεο φπσο κνπζηθή,
ηαηλίεο, ειεθηξνληθά, απηνθίλεηα θαη άιιεο.
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρέζσλ κεηαμχ ησλ ιέμεσλ ζε θάζε κία απφ απηέο ηηο θάζεηεο
θαηεγνξίεο απαηηεί κηα ηαμνλνκία. Ζ ηαμηλνκία είλαη έλα ζρήκα ηαμηλφκεζεο ζην νπνίν
πξνζδηνξίδνληαη ε ηεξαξρία ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ γλσξηζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ηαμηλνκία
ειεθηξνληθψλ ζπζθεψλ, ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη κία ηεξαξρία απφ θαηεγνξίεο
πξνηφλησλ (ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, ηειενξάζεηο, βηληενθάκεξεο, ειεθηξνληθνχο
ππνινγηζηέο), ηχπνπο πξνηφλησλ ζε θάζε θαηεγνξία (laptop, επηηξαπέδηνπο, netbooks,
ηακπιέηεο), κάξθεο πξνηφλησλ (Apple, Samsung, Acer, Dell, HP) θαη ραξαθηεξηζηηθά
(κέγεζνο, ηαρχηεηα επεμεξγαζηή, κέγεζνο κλήκεο θαη ρσξεηηθφηεηα δίζθνπ). Σν MOBI
εθπαηδεχεηαη ζην λα θάλεη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ
πξνθχπηνπλ, παξά ζην λα εθηειεί απιά αλαδεηήζεηο. Οη ηερληθνί ηεο εηαηξείαο Wise Window
εηζάγνπλ ζην MOBI κία ηαμηλνκία πνπ είλαη δηαζέζηκε δεκφζηα (π.ρ. ην Amazon γηα
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ην IMDB γηα ηαηλίεο θαη ην TripAdvisor γηα ηαμίδηα) αληί λα
επηβαξχλνληαη νη πειάηεο ηνπο κε απηφ ην θαζήθνλ. Σν MOBI θηιηξάξεη απηέο ηηο ηαμηλνκίεο
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αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλαιχνληαο ηηο αληηζηνηρίεο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ησλ
ρξεζηψλ κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη κε πνηνλ ηξφπν ηα πξνηφληα, νη άλζξσπνη ή νη
επσλπκίεο πξντφλησλ γίλνληαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο.
5.4.2 SAS Text Analytics
Σν SAS Text Analytics βαζίδεηαη ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ηελ ζηαηηζηηθή κνληεινπνίεζε
θεηκέλσλ [52]. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδνληαη ζε ζχλνια
θεηκέλσλ, ην ινγηζκηθφ παξέρεη πξνεπηιεγκέλεο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί εθ
ησλ πξνηέξσλ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα αιιάδεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα λα πξνζδηνξίζεη θαιχηεξα ηα ζηνηρεία θιεηδηά. Λεηηνπξγεί
πξνζδηνξίδνληαο γισζζηθνχο θαλφλεο. Αθήλεη ηνπο εηδηθνχο ζε ζέκαηα πεξηερνκέλνπ λα
πξνζδηνξίζνπλ ηα ζέκαηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζθφπεζεο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ κέζσ boolean ζπληειεζηψλ ζπκθξαδνκέλσλ. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα
ζπλδπαζηνχλ ε ζηαηηζηηθή απζηεξφηεηα θαη ε πείξα ησλ εηδηθψλ γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία φηαλ ζπλδπαζηνχλ, ζα δψζνπλ
πην αθξηβείο αμηνινγήζεηο ζπλαηζζεκάησλ. Δπηπιένλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαηεζνχλ
βάξε ζηα ηαηξηάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην βέιηηζην ηαίξηαζκα γηα
νπνηνδήπνηε αξρείν ή πεγή. Τπνζηεξίδεη πνιχπινθνπο γισζζηθνχο θαλφλεο γηα λα
ζπλδπαζηνχλ φξνη, εθθξάζεηο ή κέξε ηνπ ιφγνπ, λα πξνζδηνξηζηεί ε απφζηαζε απφ έλλνηεο
ή λα εληνπίζεη ηελ χπαξμε ελλνηψλ.
Μεξηθά αθφκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ SAS Text Analytics είλαη φηη πεξηιακβάλεη ζχζηεκα
δηαρείξηζεο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ θαλφλεο ζπλαηζζεκάησλ. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θξάζεηο πνπ ζα εθθξάζνπλ έλλνηεο ζε ζπλδπαζκφ κε θαλφλεο άιγεβξαο
Boole θαη άιια γισζζηθά εξγαιεία. Δπηηξέπεη βειηηψζεηο ή/θαη αιιαγέο παξάγσληαο πνιιά
κνληέια. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπληαρζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηα
κνληέια. Παξαθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα
ελεκεξψλεη ηα κνληέια γηα ηπρφλ αιιαγέο. Ο ρξήζηεο ηνπ SAS Text Analytics κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεεί ζπγθξίζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπλφισλ εθπαίδεπζεο ψζηε λα
επηηεπρζνχλ ζπλερείο βειηηψζεηο ησλ αμηνινγήζεσλ ζπλαηζζεκάησλ.
Σν ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί επηπιένλ κία κεραλή αλαδήηεζεο πνπ ιεηηνπξγεί πνιπλεκαηηθά
θαη κε θαηαλεκεκέλν ηξφπν ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ ππνζηήξημε αλαδεηήζεσλ κεγάιεο
θιίκαθαο. Υξεζηκνπνηεί ηερλνγλσζία απφ ηελ επηζηήκε ηεο γισζζνινγίαο γηα λα εμάγεη
URL. Οη αλαδεηήζεηο ζην δηαδίθην κπνξνχλ λα δηαθνπνχλ θαη λα αλαθεθαιαησζνχλ. Παξέρεη
απηφκαηε δηαγξαθή δηπινηχπσλ. Πξνζαξκφδεηαη γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο επηζπκεηνχο
πεξηνξηζκνχο θαηά ηελ αλαδήηεζε (π.ρ. ζε ζπγθεθξηκέλα format αξρείσλ, ζε
ζπγθεθξηκέλνπο servers, λα πεξηνξίζνπλ ην πεδίν αλαδήηεζεο ή λα πξνζδηνξίζνπλ ζε
βάζνο αλαδήηεζε). Οη αλαδεηήζεηο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ψζηε λα αιιάδνπλ
ηκεκαηηθά κε βάζε πξνεγνχκελεο αλαδεηήζεηο.
5.4.3 BuzzMetrics
Σν πξντφλ BuzzMetrics είλαη πιήξσο πξνζαξκφζηκν ψζηε λα επηηξέπεη ηνπο
επηρεηξεκαηίεο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα αλαιχνπλ ρσξίο θφπν νηηδήπνηε ιέγεηαη
δηαδηθηπαθά γηα ηα πξνηφληα ηνπο ή ηελ εηαηξία ηνπο κέζα απφ κία επξεία γθάκα απφ κέζα
ελεκέξσζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ απινχο ρξήζηεο [53]. Σν BuzzMetrics αλαιχεη
πεξηερφκελν θαη κελχκαηα απφ πεξηζζφηεξα απφ 100 εθαηνκκχξηα ηζηνιφγηα, νκάδεο
ρξεζηψλ θαη θνηλσληθά δίθηπα παγθνζκίσο. Σξία είδε αλάιπζεο επηηξέπνπλ γξήγνξεο
αλαδεηήζεηο κέζα ζηνλ ηεξάζηην φγθν ησλ δηαζέζηκσλ ζπδεηήζεσλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θαη
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ηε ζχληαμε αλαθνξψλ ή ηελ δεκηνπξγία εηδνπνηήζεσλ. Ζ θάιπςε ησλ κέζσλ πνπ παξέρεη
πεξηιακβάλεη:







Δπξείαο γθάκαο πεγέο κέζσλ ελεκέξσζεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ απινχο
ρξήζηεο (Consumer-generated media, CGM). Απηά ηα κέζα ελεκέξσζεο πεξηιακβάλνπλ
ηζηνιφγηα, νκάδεο ζπδεηήζεσλ θαη θνηλσληθά δίθηπα.
Γπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο πνιιψλ γισζζψλ.
Κάιπςε video θαη κηθξν-ηζηνιφγηα: Twitter, YouTube.
Πην παξαδνζηαθέο πεγέο κέζσλ ελεκέξσζεο: Γηαδηθηπαθφ πεξηερφκελν εθεκεξίδσλ,
πεξηνδηθψλ θαη άιιεο.
Σκεκαηνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ.

Σν BuzzMetrics παξαδίδεη πάλσ απφ 30 θαηαλνεηέο αλαθνξέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ απηφκαηα παξαγφκελσλ αλαιχζεσλ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηνπηθήο δηαρείξηζεο) πνπ
κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ή λα παξαρζνχλ
άκεζα. Παξαδίδεη ζην ρξήζηε βαζκνινγίεο ζπλαηζζεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ιεμηθά
αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο επξείαο ρξήζεο κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάζεσλ θαη ηελ
αμηνιφγεζε επηδφζεσλ. Δπηδηψθεη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηφλν κίαο ζπδήηεζεο ψζηε λα
εθηηκήζεη ην θαηά πφζν είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή ή νπδέηεξε. Δπηπιένλ παξαθνινπζεί θαη
εληνπίδεη ζεκαληηθά άξζξα, ηζηνιφγηα, video θαη δεκνζηεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν
κε ην πξνηφλ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ πειάηε.
5.4.4 BlogPulse
Σν BlogPulse δνπιεχεη φπσο κία ηππηθή κεραλή αλαδήηεζεο, κφλν πνπ έρεη
πξνγξακκαηηζηεί λα αλαδεηεί δεδνκέλα κφλν απφ ηζηνιφγηα [54]. Δίλαη έλα απηφκαην
ζχζηεκα αλαδήηεζεο ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο κέζα απφ ηζηνιφγηα. Αλαιχεη θαη παξαδίδεη
αλαθνξέο θαζεκεξηλά απφ ηελ κπινγθφζθαηξα. Σν BlogPulse παξέρεη ηέζζεξεηο βαζηθέο
ππεξεζίεο:





Τπεξεζία αλαδήηεζεο. Ζ αλαδήηεζε πνπ εθηειεί ην BlogPulse επηηξέπεη λα
εθηειεζηεί ε αλαδήηεζε κε βάζε ιέμεηο θιεηδηά ή αθφκα θαη κε URI.
Τπεξεζία εληνπηζκνύ ζπδεηήζεσλ. Καζψο ε κπινγθφζθαηξα εμειίζζεηαη, νη
ζπδεηήζεηο γίλνληαη κε ηξφπν θαηαλεκεκέλν θαη απνθεληξνπνηεκέλν ζε εθαηνκκχξηα
ηζηνιφγηα θαη άιινπο ηζηφηνπνπο. Μία βαζηθή αξρή ηνπ εληνπηζκνχ ζπδεηήζεσλ είλαη
λα εληνπίδεη ηηο αλαξηήζεηο εθείλεο αλάκεζα ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ επεξεάδνπλ
πεξηζζφηεξν ηελ θνηλή γλψκε.
Τπεξεζία εληνπηζκνύ ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο. Δπηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα
δεκηνπξγεί γξαθήκαηα πνπ εληνπίδνπλ ηάζεηο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
βαζηδφκελνο ζε ιέμεηο θιεηδηά, θξάζεηο ή ζπλδέζκνπο. Δπηπιένλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα
λα ζπγθξίλεη κεκνλσκέλα ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ έδσζε ζαλ απνηέιεζκα κία
αλαδήηεζε ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηα ηξία παξαπάλσ πεδία (ιέμεηο θιεηδηά, θξάζεηο
θαη ζπλδέζκνπο) γηα λα ζπγθξίλεη ηνπο ζπλδέζκνπο κεηαμχ ηνπο. Ζ ππεξεζία
εληνπηζκνχ ηάζεσλ ηεο αγνξάο δίλεη έλα γξάθεκα ησλ αλαξηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ιέμεηο θιεηδηά ή URI. Μπνξεί επίζεο λα ζπγθξίλεη δηάθνξα αληηθείκελα κέζα ζε
έλα γξάθεκα. Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηάζεηο πςεινχ ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξνχλ
εηδήζεηο θαη άιιεο ζπδεηήζεηο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ πειάηε.
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Τπεξεζία δεκηνπξγίαο πξνθίι. Γίλεη πην εηο βάζνο πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλα
ηζηνιφγηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κίαο αλαζθφπεζεο ζε αλαξηήζεηο, αλαθνξέο,
ηάζεηο, πεγέο θαη ζπζρέηηζεο κε άιια ηζηνιφγηα.

5.4.5 Sentiment
Ζ Infonic είλαη κία Αγγιηθή εηαηξεία πνπ ήηαλ γλσζηή ζην παξειζφλ σο Corpora [55]. Σν
πξνηφλ ηνπο γηα αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο κε ηελ νλνκαζία Sentiment, ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ
Dow Jones θαη ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ πξαθηνξείνπ εηδήζεσλ Reuters (Reuters
NewsScope Sentiment Engine). Σν Sentiment ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία επεμεξγαζίαο
θπζηθήο γιψζζαο γηα ηελ αλάιπζε εηδήζεσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ αλάιπζε δίλεη ζαλ
απνηέιεζκα κηα αμηνιφγεζε (ζεηηθή/ αξλεηηθή/ νπδέηεξε). Σν ινγηζκηθφ επηηξέπεη ζηνπο
επηρεηξεκαηίεο ηελ αμηνιφγεζε εηδήζεσλ πνπ αθνξνχλ ρηιηάδεο εηαηξίεο, εχθνια θαη
γξήγνξα. ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπγθαηαιέγεηαη ην φηη νκαδνπνηεί ηα απνηειέζκαηα
(εηδήζεηο θιπ) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηφ επηηξέπεη ζηνπο επελδπηέο λα ιακβάλνπλ
γξήγνξα ππφςηλ ηνπο ηα λέα δηεζλή γεγνλφηα θαη έηζη λα πξνζαξκφδνπλ αληίζηνηρα ηηο
απνθάζεηο ηνπο, γεγνλφο πνπ ηνπο πξνζδίδεη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.
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6. πκπεξάζκαηα
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε γίλεη κάξηπξεο ελφο απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
επεμεξγαζία θαη αλάιπζε αδφκεησλ δεδνκέλσλ, φπσο ην θείκελν πνπ δεκνζηεχνπλ νη
ρξήζηεο ζην δηαδίθηπν. Ο πινχηνο ηεο πιεξνθνξίαο απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζηζηά ην
έξγν ηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο απαξαίηεην γηα λα πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ φιεο
απηέο νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη λα παξαρζεί λεά γλψζε.
ηελ εξγαζία απηή θάλακε κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε κηαο εηδηθήο θαηεγνξίαο ησλ
αιγνξίζκσλ εμφξπμεο γλψζεο, ηεο εμφξπμεο γλψκεο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηνκέα πνπ άξρηζε
λα αλαπηχζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ιφγσ ησλ
πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ θαη ηεο πξνζδνθίαο λα αλαθαιχςε ρξήζηκα θαη αμηνπνηήζηκα
κνηίβα (pattern) απφ αδφκεηα δεδνκέλα ηνπ δηαδηθηχνπ. Δμεηάζακε ηηο πην γλσζηέο
πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο εμφξπμεο γλψκεο. Απηά έρνπλ αλαδεηρζεί σο
έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ θαη νη ηάζεηο
δείρλνπλ κηα απμαλφκελε ζπκκεηνρή ηεο εξεπλεηηθέο θνηλφηεηαο, καδί κε κηα πξνζπάζεηα γηα
πην εμειηγκέλνπο θαη ηζρπξνχο αιγφξηζκνπο.
Οη αιγφξηζκνη απηνί αλήθνπλ ζε ηξεηο θχξηνπο ηχπνπο. ην ζρήκα 18 απεηθνλίδνπκε ηελ
θαηαλνκή ησλ δεκνζηεχζεσλ κεηαμχ ησλ πην δεκνθηιψλ ηχπσλ αιγνξίζκσλ (κεραληθήο
κάζεζεο, πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε ιεμηθφ θαη πβξηδηθέο πξνζεγγίζεηο) θαη ηεο
αλαπαξάζηαζεο ησλ ηηκψλ ζπλαηζζήκαηνο.

ρήκα 18: Ο αξηζκόο ησλ αιγνξίζκσλ αλάινγα κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηελ
αιγνξηζκηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ επεθηαζηκόηεηα ηεο κεζόδνπ

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ζην θεθάιαην 2, νη ηηκέο ζπλαηζζήκαηνο κπνξεί λα είλαη δπαδηθέο
(ζεηηθέο/ αξλεηηθέο), δηαθξηηέο (π.ρ. -1, 0, 1) ή ζπλερείο ζε κηα θιίκαθα (π.ρ. απφ 1 – 10).
Παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ δεκνζηεχζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο βαζηζκέλεο ζε
κεραληθή κάζεζε. Αθνινπζνχλ νη πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο ζε ιεμηθφ. ηελ θαηεγνξία απηή
ζπκπεξηειήθζεζαλ θαη νη ζηαηηζηηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Οη πβξηδηθέο
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κέζνδνη πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο (ζπλήζσο ζαλ έλαο ζπλδπαζκφο ησλ
πξνζεγγίζεσλ ιεμηθνχ κε εξγαιεία επεμεξγαζία θπζηθήο γιψζζαο) δελ είλαη αθφκα
δεκνθηιείο, πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπο.
Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ησλ ηηκψλ ζπλαηζζήκαηνο, νη πεξηζζφηεξεο
έξεπλεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ δπαδηθή αλαπαξάζηαζε. Χζηφζν, νη άιινη δχν ηξφπνη
αλαπαξάζηαζεο έρνπλ θεξδίζεη δεκνηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη πξνζθέξνπλ πην ιεπηνκεξή
αλάιπζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε. Ο ζρεηηθά ρακειφο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί
δηαθξηηέο ηηκέο ζπλαηζζήκαηνο ζηηο πβξηδηθέο κεζφδνπο θαη ζε εθείλεο πνπ βαζίδνληαη ζε
ιεμηθφ, κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπλερψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ
ηηκψλ ζπλαηζζήκαηνο πνπ πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Απηέο νη κειέηεο
ρξεζηκνπνηνχλ είηε δπαδηθή είηε ζπλερή αλαπαξάζηαζε, αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ηνπο. Απφ
ηελ άιιε, ε ζπλερήο αλαπαξάζηαζε ζπλαηζζήκαηνο δελ πξνηηκάηαη απφ ηνπο αιγνξίζκνπο
ηαμηλφκεζεο, θάλνληαο ηελ κηα ζπάληα επηινγή γηα ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ
κεραληθή κάζεζε.
Σα ρξψκαηα ζε θάζε ζηήιε ηεο εηθφλαο αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ αιγνξίζκσλ πνπ
είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κεγάια, κεζαίαο θαη κηθξήο θιίκαθαο ζχλνια
δεδνκέλσλ. Απηφ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ αιγνξίζκσλ.
Έηζη, νη αιγφξηζκνη πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κφλν ζε επνπηεπφκελε ιεηηνπξγία, δελ
κπνξνχλ λα θιηκαθψζνπλ κε ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ. Απφ ην
γξάθεκα θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ θπξίσο δχν πξνζεγγίζεηο πνπ είλαη ελδεδεηγκέλεο γηα
κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ. Απηέο είλαη νη πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ιεμηθφ (ζε κηα
ζπλερή θιίκαθα ηηκψλ ζπλαηζζήκαηνο) θαη πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ κεραληθή
κάζεζε κε δπαδηθέο θαη δηαθξηηέο ηηκέο ζπλαηζζήκαηνο. Οη κέζνδνη ιεμηθνχ έρνπλ ηελ
ηθαλφηεηα ηεο κε – επνπηεπφκελεο ηαμηλφκεζεο βαζηζκέλεο ζε θαλφλεο, ε νπνία είλαη
ππνινγηζηηθά απνδνηηθή. Απφ ηελ αιιε πιεπξά, νη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζηελ κεραληθή
κάζεζε επηηπγράλνπλ αλψηεξα απνηειέζκαηα θαη θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην εθάζηνηε
πεδίν, έρνληαο φκσο πιεξψζεη ην ηίκεκα ηεο θάζεο εθπαίδεπζεο.

6.1 ύγθξηζε κεζόδσλ
Όπσο κπνξεί λα θαλεί θαη απφ ην ζρήκα 18, νη πξνζεγγίζεηο ιεμηθνχ θαη κεραληθήο
κάζεζεο έρνπλ πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο. Δμειίζζνληαη
παξάιιεια γηα ηνπιάρηζηνλ κηα δεθαεηία θαη ππάξρνπλ δηαζέζηκεο αξθεηέο κειέηεο πνπ
ζπγθξίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε δηάθνξα ζχλνια δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα ζα
αλαθέξνπκε ηηο πην ελδηαθέξνπζεο κειέηεο ζχγθξηζεο ηνπο θαη ζα ζρνιηάζνπκε ζπλνπηηθά
ηα απνηειέζκαηα ηνπο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα ππάξρεη κηα πιήξεο ιίζηα ηεο αμηνιφγεζεο
ησλ επηδφζεσλ δηαθφξσλ κειεηψλ.
Οη Chaovalit et al. [27] πξαγκαηνπνίεζαλ κία αμηνιφγεζε κεηαμχ ελφο ηαμηλνκεηή
βαζηζκέλνπ ζε λ-γξάκαηα (n-gram) θαη κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζε έλα ζχλνιν
δεδνκέλσλ απφ θξηηηθέο ηαηληψλ. Ζ κειέηε έδεημε φηη ε αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ κεραληθήο
κάζεζεο θπκαίλεηαη απφ 66% κέρξη 85%, θάλνληάο ηελ ζπγθξίζηκε κε ην πνζνζηφ 77% ηεο
αθξίβεηαο πνπ επεηεχρζε κε ηελ κε – επηβιεπφκελε πξνζέγγηζε ιεμηθνχ. Οη Gindl et al. [56]
ζπλέθξηλαλ ηελ αθξίβεηα κεηαμχ δηαθφξσλ κεζφδσλ ιεμηθνχ κε κεζφδσλ κεραληθήο
κάζεζεο ζε ζχλνια δεδνκέλσλ απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ (Amazon, IMDb θαη TripAdvisor).
Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ηελ αλσηεξφηεηα ησλ κεζφδσλ κεραληθήο κάζεζεο ζε ζρέζε
κε ηηο κεζφδνπο βαζηζκέλεο ζε ιεμηθφ θαη ζηα ηξία ζχλνια δεδνκέλσλ. Σα θαιχηεξα
απνηειέζκαηα επεηεχρζεζαλ κε ηελ κέζνδν ηεο κέγηζηεο εληξνπίαο, ηεο νπνίαο ε αθξίβεηα
ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 80%.
62

Δημοσίευση
Dave et al (2003)
Hu and Liu (2004a)
Turney (2002)
Turney and Littman (2003)
Kamps et al (2004)
Read and Caroll (2009)

Gindl and Liegl (2008), average
Pang et al (2002)
Chaovalit and Zhou (2005)
Goldberg and Zhu (2006)
Annett and Kondrak (2008)
Thet et al (2009)
Ku et al (2007)
Choi et al (2009)
Osherenko and Andr´e (2007)
Yu and Hatzivassiloglou (2003)
Ku et al (2005)
Missen and Boughanem (2009)
Yi et al (2003)
Gamon (2004)
Kim and Hovy (2004)
Thomas et al (2006)
Nadeau et al (2006)
Chen et al (2006)
Devitt and Ahmad (2007)
Shimada and Endo (2008)
Hare et al (2009)
Zhu et al (2009)
Bodendorf (2009)
Melville (2009)
Prabowo and Thelwall (2009)
Feng et al (2009)
Go et al (2009)
Bifet and Frank (2010)
Pak and Paroubek (2010)
Dave et al (2003)

Σφνολο
δεδομζνων
AZ, CN
AZ, CN
EP
HM
GI
GI
GI
SemEval*
IMDB
AZ (N/A)
TA (N/A)
IMDB
IMDB
IMDB
IMDB
IMDB
IMDB
NTCIR
NTCIR
SAL*
TREC
TREC
TREC
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
TS
TS
N/A
N/A
AZ, CN

Ακρίβεια αλγορίθμου συναισθήματος
(Precision, %)
SVM (85.8 - 87.2) NB (81.9 - 87.0)
Semantic (84.0)
PMI (56.8)
SO-LSA (67.7 - 88.9) PMI (61.8 - 71.0)
SO-LSA (65.3 - 82.0) PMI (61.3 - 68.7)
Semantic (76.7)
PMI (71.7) Semantic Space (83.8) Similarity (67.6)
PMI (46.4) Semantic Space (44.4) Similarity (53.1)
PMI (68.7) Semantic Space (66.7) Similarity (60.8)
Dictionary (59.5 - 62.4) NB (66.0) ME (83.8)
Dictionary (70.9 - 76.4) NB (72.4) ME (78.9)
Dictionary (61.8 - 64.9) NB (58.5) ME (82.3)
NB (81.5) ME (81.0) SVM (82.9)
N-Gram (66.0 - 85.0) PMI (77.0)
SVR (50.0 - 59.2) Graph (36.6 - 54.6)
NB (77.5) SVM (77.4) ADTree (69.3)
Dictionary (81.0)
Statistics (66.4)
Dictionary + Clustering (∼70.0)
SVM + Dictionary (34.5)
Statistics (68.0 - 90.0)
Dictionary (62.0)
Semantic (MAP 28.0, P@10 64.0)
Dictionary (87.0 Reviews, 91.0 - 93.0 News)
SVM (69.0 nearest classes, 85.0 farthest classes)
Semantic (67.0 - 81.0)
Multiple SVM (71.0)
LR (35.0 - 50.0) NB + Dictionary (38.0)
DT (71.7) SVM (84.6) NB (77.5)
Semantic (50.0 - 58.0, f-measure)
SVM OVA (58.4) ME (57.1) SVR (57.4) SIM (55.7)
MNB (75.1) SVM (74.4)
Dictionary (69.0)
SVM OVA (69.0)
NB + Dictionary (63.0 - 91.0)
SVM-only (87.3) SVM + RuleBased + Dictionary +
Statistics (91.0)
Dictionary (65.0)
NB (82.7) ME (83.0) SVM (82.2)
MNB (82.5) SGD (78.6), Hoeffding tree (69.4)
MNB (86.1) SGD (86.3) Hoeffding tree (84.8)
MNB (70.0) at recall value 60.0
SVM (85.8 - 87.2) NB (81.9 - 87.0)

Πίλαθαο 19: Αθξίβεηα ηεο εμόξπμεο γλώκεο γηα δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ
αλαθέξζεθαλ από ηνπο ζπγγξαθείο. Σα ζύλνια δεδνκέλσλ πνπ δελ είλαη δεκόζηα δηαζέζηκα
αλαθέξνληαη σο Ν/Α
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Μία αθφκε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δεκνθηιέζηεξσλ ηχπσλ αιγνξίζκσλ γηα εμφξπμε γλψκεο
έγηλε απφ ηνπο Annett θαη Kondrak [57], δείρλνληαο φηη νξηζκέλνη ζεκαζηνινγηθνί αιγφξηζκνη
έρνπλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα κε ηηο κεζφδνπο κεραληθήο κάζεζεο ζε φηη αθνξά ηελ
αθξίβεηα, παξφιν πνπ δελ απαηηνχλ κηα ππνινγηζηηθά απαηηεηηθή θάζε εθπαίδεπζεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, κηα πξνζέγγηζε ιεμηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην WordNet πέηπρε αθξίβεηα
παξφκνηα κε απηήλ ησλ δέλδξσλ απνθάζεσλ (60.4% έλαληη 67.4%). ε θάζε πεξίπησζε,
απηνί νη αιγφξηζκνη δελ ππνθαζηζηνχλ, παξά αιιεινζπκπιεξψλνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ.
Όπσο απνδείρζεθε απφ ηνπο Prabowo θαη Thelwall [58], κφλν έλαο ζπλδπαζκφο απφ
δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηαμηλνκεηέο είλαη δπλαηφλ λα επηηχρεη ζηαζεξή απφδνζε. Πξνθεηκέλνπ
λα αλαπηπρζεί ε πβξηδηθή πξνζέγγηζε, ζπλδχαζαλ δηάθνξνπο ηαμηλνκεηέο βαζηζκέλνπο ζε
θαλφλεο, κε κία ζηαηηζηηθή κέζνδν θαη έλαλ SVM ηαμηλνκεηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πέηπραλ
κία απφδνζε απφ 83% έσο 91%, αλάινγα κε ην ζχλνιν δεδνκέλσλ. Χζηφζν, δελ έρεη
παξνπζηαζηεί αθφκε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κία ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή κειέηε ε νπνία λα
πινπνηεί θαη λα αμηνινγεί φιεο ηηο ζρεηηθέο κεζνδνινγίεο κέζα απφ ην ίδην εξεπλεηηθφ
πιαίζην εξγαζίαο. Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα πνπ παξαζέηνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ
αιγνξίζκσλ ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα δελ είλαη άκεζα ζπγθξίζηκα, θαζψο νη δηάθνξεο κειέηεο
ρξεζηκνπνηνχλ ην δηθφ ηνπο πιαίζην αμηνιφγεζεο θαη κεζνδνινγίεο έιεγρνπ.

6.2 Πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ
Ζ εμφξπμε θαη αλάιπζε γλψκεο είλαη έλα απαηηεηηθφ θαη δηεπηζηεκνληθφ εγρείξεκα. Απαηηεί
λα ζπγθεξάζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο εξεπλεηέο απφ δηαθνξεηηθά πεδία. Μία ηππηθή ιχζε
ζε απηήλ ηελ πεξηνρή πξνυπνζέηεη γξήγνξε θαη επεθηάζηκε αλάθηεζε πιεξνθνξίαο,
επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη ηαπηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε
αιγνξίζκσλ κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ εξγαιεία επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο.
Οη αιγφξηζκνη ηεο εμφξπμεο γλψκεο έρνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ βειηησζεί θαη σο
πξνο ηελ επίδνζε θαη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο. Οη πξψηνη αιγφξηζκνη πνπ
πξνηάζεθαλ ζηελ βηβιηνγξαθία ήηαλ απνηειεζκαηηθνί ζην λα θάλνπλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα
ζε δχν ή ηξεηο θαηεγνξίεο ζπλαηζζεκάησλ. Ζ κεηάβαζε ζε πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο γλψκεο
απαίηεζε ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ εθαξκνδφκελσλ κεζφδσλ κεραληθήο κάζεζεο. Οη
ζπλερφκελεο ηηκέο ζπλαηζζήκαηνο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κφλν κε ηε ρξεζηκνπνίεζε
ιεμηινγηθψλ κεζφδσλ. Με βάζε απηφ, ζην κέιινλ είλαη πηζαλφλ ε απμαλφκελε απαίηεζε γηα
πνηφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ λα απαηηήζεη ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ, νη νπνίεο ζα
δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηφζν απφ κεζφδνπο κεραληθήο κάζεζεο, φζν θαη απφ ιεμηινγηθέο
κεζφδνπο.
Πξνθεηκέλνπ λα ελνπνηεζνχλ νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ Δμφξπμε Γλψκεο, είλαη
απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί κηα θνηλά απνδεθηή θιίκαθα γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ γλσκψλ.
Γηα ηελ αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο ε επηινγή ηεο ζπλερφκελεο θιίκαθαο ζην πεδίν ηηκψλ [-1,1]
ζεσξείηαη κηα απνδεθηή επηινγή, θαζψο κπνξεί εχθνια λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηηο δηαθξηηέο
θαηεγνξίεο γλψκεο (-1,0,1). Χζηφζν, γηα αληηηηζέκελεο γλψκεο δελ ππάξρεη ηέηνηα πξνθαλήο
επηινγή. Υξεηάδεηαη λα αλαπαξαζηήζνπκε δηαθνξέο ζηηο γλψκεο πνπ δελ κπνξνχλ λα
αληηζηνηρηζηνχλ επαθξηβψο ζε πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, ην δεχγνο “ε γάηα
είλαη καχξε – είλαη κία άζπξε γάηα” ην νπνίν έρεη ηελ πξνθαλή αληίθαζε, δελ κπνξεί λα
αλαπαξαζηαζεί κε ηα +1/-1, θαζψο ην ζχλνιν πνπ πεξηιακβάλεη κφλν δχν ρξψκαηα (καχξν,
άζπξν) δελ είλαη πιήξεο, θαζψο κπνξεί επίζεο λα ππάξρνπλ θαη άιια ρξψκαηα.
Ζ εξγαζία επίζεο απνθαιχπηεη ηελ αλάγθε λα δηεπζεηεζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο
ζπλάζξνηζεο, δηαρείξηζεο θαη αλάιπζεο γλσκψλ ζε κεγάιε θιίκαθα. Απηφ ζα επηηξέςεη ηνλ
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ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ δηαβνχιεπζεο πνιηηηθήο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε
κεγαιχηεξν βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο ζα πξέπεη λα
πηνζεηεζνχλ πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε δεδνκέλσλ.
Πξνβιήκαηα φπσο ε έιιεηςε θαηάιιεισλ επηζεκαζκέλσλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα
ζπγθξηζνχλ νη αιγφξηζκνη εμφξπμεο γλψκεο, ζα πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπηζηνχλ. ην ίδην
πιαίζην, ζα πξέπεη λα εηζαρζεί κηα θνηλή θιίκαθα βαζκνιφγεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα
επηηειεζηεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ρξεηάδεηαη λα εηζαρζεί έλα
θαηάιιειν πιαίζην εξγαζίαο θαη λα νξηζηνχλ κε ηππηθφ ηξφπν λα ζρεηηδφκελα πξνβιήκαηα.
Πξνβιέπεηαη φηη ζηα επφκελα ρξφληα ζα εηζαρζεί έλα ζπλεξγαηηθφ πιαίζην έξεπλαο ην νπνίν
ζα πξνσζήζεη ηελ αηρκή ηεο ηερλνινγίαο θαη ζα ζέζεη λένπο ζηφρνπο γηα εμέιημε.
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