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Γενικά  
Στόχοσ τθσ άςκθςθσ είναι θ καταγραφι τθσ μεταβολισ ςτον χρόνο, τθσ πολικότθτασ 

κειμζνου που ζχει αναρτθκεί ςτον Παγκόςμιο Ιςτο γφρω από ζνα κζμα. Στα πλαίςια τθσ 

παροφςασ άςκθςθσ κα υλοποιιςετε ζνα ςφςτθμα το οποίο κα ζχει τθν δυνατότθτα να 

παρακολουκεί αναρτιςεισ από διάφορουσ ιςτοτόπουσ (forums, blogs, κλπ) και να εντοπίηει 

κείμενα (για παράδειγμα reviews προϊόντων) που ςχετίηονται με το κζμα ενδιαφζροντοσ 

και να καταγράφει για κάκε ζνα από αυτά τθν πολικότθτασ του, αξιοποιϊντασ το 

SentiWordNet. Η άςκθςθ χωρίηεται ςε τρία μζρθ.Συγκεκριμζνα:  

Μέρος Α  

Εκπαιδεφςτε ζνα κατθγοριοποιθτι τθσ επιλογισ ςασ προκειμζνου να του δϊςετε τθν 

δυνατότθτα να αναγνωρίηει κειμενα που ςχετίηονται με το κζμα ενδιαφζροντοσ που κα 

επιλζξετε. Για τθν εκπαίδευςθ, χρθςιμοποιείτε κείμενα που είτε ςχετίηονται με το κζμα 

ενδιαφζροντοσ που ζχετε επιλζξει είτε όχι δθμιουργϊντασ δφο κατθγορίεσ. Σαν 

χαρακτθριςτικά εκπαίδευςθσ χρθςιμοποιείςτε τα κζματα (stems) των λζξεων που βρζκθκαν 

ςτο ςϊμα των κειμζνων αυτϊν. Ιδανικά ο κατθγοριοποιθτισ κα πρζπει να ζχει τθν 

δυνατότθτα να αποφαίνεται για το εάν ζνα κείμενο ςχετίηεται με το κζμα ενδιαφζροντοσ ι 

όχι, λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο το κείμενο αγκφρωςθσ(anchor text) ενόσ ςυνδζςμου προσ το 

ςυγκεκριμζνο κείμενο. 

Μέρος Β  

Καταςκευάςτε ζνα πρόγραμμα επιλεκτικισ προςκόμιςθσ ιςτοςελίδων, το οποίο κα ελζγχει 

τθν φπαρξθ κειμζνων που άπτονται τθσ κεματολογίασ ενδιαφζροντοσ, ςτθν πρϊτθ ςελίδα 

επιλεγμζνων ιςτοτόπων. Για κάκε θμζρα εκτζλεςθσ το πρόγραμμα κα ζχει τθν δυνατότθτα 

να εντοπίηει όλουσ τουσ υπερςυνδζςμουσ που οδθγοφν ςε κείμενα/ςχόλια εντόσ του 

ιςτότοπου και να απορρίπτει όλουσ τουσ υπερςυνδζςμουσ που οδθγοφν εκτόσ αυτοφ. 

Επιπλζον κα πρζπει να απορρίπτονται ςφνδεςμοι που ζχει επεξεργαςτεί το ςφςτθμα ςε 

προθγοφμενθ εκτζλεςθ. Στθν ςυνζχεια κα αξιολογεί, χρθςιμοποιϊντασ τον 

κατθγοριοποιθτι που υλοποιικθκε ςτο μζροσ Α με είςοδο  το κείμενο αγκφρωςθσ του 

ςυνδζςμου που οδθγεί ςτο άρκρο, το βακμό εγγφτθτάσ του με το κζμα ενδιαφζροντοσ. Για 

κάκε κείμενο που κεωρείται ςχετικό κα πρζπει να καταγράφονται οι εξισ πλθροφορίεσ: 

 Το URL τθσ ιςτοςελίδασ του άρκρου  

 Το κείμενο του κυρίωσ άρκρου 

 Η θμερομθνία ανακοίνωςθσ 



Η ζξοδοσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κα πρζπει να είναι μία λίςτα αρχείων – ζνα για 

κάκε θμερομθνία εκτζλεςθσ –  κάκε ζνα από τα οποία κα περιζχει μία λίςτα εγγραφϊν. Η 

εγγραφι κα αναφζρεται ςε κάκε κείμενο που ελζγχκθκε και βρζκθκε ςχετικό με το κζμα 

ενδιαφζροντοσ και κα διατθρεί τθν ηθτοφμενθ πλθροφορία, όπωσ αυτι αναφζρεται ςτθν 

παραπάνω λιςτα.  

Μέρος Γ  

Για κάκε κείμενο (ςτθν μορφι που ζχει εξαγχκεί από το προθγοφμενο ςτάδιο) που ζχει 

βρεκεί ςχετικό με το κζμα ενδιαφζροντοσ, ςχολιάςτε μορφοςυντακτικά το κυρίωσ κείμενο 

του άρκρου και εξάγετε τα επίκετα και τα επιρριματα που μποροφν να βρεκοφν ςτο 

WordNet, χρθςιμοποιωντασ τισ βιβλιοκικεσ του NLTK. Με τθν βοικεια του SentiWordNet 

υπολογίςτε τo βακμό πολικότθτασ για το κάκε επίκετο/επίρρθμα. Στθν ςυνζχεια 

υπολογίςτε τον ςυνολικό βακμό πολικότθτασ για κάκε κείμενο ακροίηοντασ όλεσ τισ 

επιμζρουσ πολικότθτεσ. 

Παρακολουκιςτε για χρονικό διάςτθμα 10 θμερϊν, τουλάχιςτον 3 διαφορετικζσ πθγζσ 

(ιςτoςελίδεσ, forums, blogs) με κείμενο ςτθν αγγλικι γλϊςςα.  

Δθμιουργιςτε διαγράμματα ςτο οποία φαίνεται θ αυξομείωςθ τθσ βακμολογίασ τθσ 

πολικότθτασ των δεδομζνων ανά κατθγορία ενδιαφζροντοσ, ςυγκρίνοντασ και τισ 

διαφορετικζσ πθγζσ μεταξφ τουσ. Σχολιάςτε τα αποτελζςματα. (αξονασ x: χρόνοσ , αξονασ y: 

βακμολογία, ζνα γράφθμα για κάκε πθγι) 

Τζλοσ, τα τρία μζρθ κα πρζπει να εκτελοφνται με ενιαίο τρόπο, και θ ζξοδοσ του ενόσ, να 

αποτελεί είςοδο για το επόμενο. 

Σημειώσεις: 
1. Η άςκθςθ να υλοποιθκεί ςε ομάδεσ των 3 ατόμων και κα βακμολογείται με το 80% 

του τελικοφ βακμοφ(υπόλοιπο 20% από τθν προφορικι εξζταςθ). Μπορεί να 

υλοποιθκεί και από ομάδεσ του ενόσ (60% άςκθςθ- 40% προφ. εξζταςθ)ι των δφο 

ατόμων(70% άςκθςθ- 30% προφ. εξζταςθ). Για τθν βακμολόγθςθ τθσ άςκθςθσ κα 

λθφκοφν υπόψιν τόςο θ ολοκλιρωςθ με επιτυχία όλων των επιμζρουσ τμθμάτων 

τθσ άςκθςθσ όςο και θ αποτελεςματικότθτα τθσ προςζγγιςισ που επιλζξατε ςε 

κζματα υλοποίθςθσ. 

2. Το κζμα ενδιαφζροντοσ το επιλζγετε  εςεισ. Κακορίηεται από το ςφνολο των 

κειμζνων που κα κεωριςετε ωσ ςχετικά και από το ςφνολο των κειμζνων που κα 

κεωριςετε ωσ μθ ςχετικά. 

3. Το ςφςτθμα που κα υλοποιιςετε κα διαχειρίηεται κείμενα γραμμζνα ςτθν Αγγλικι. 

4. Οι επιςκζψεισ ςτο ίδιο ιςότοπο κα πρζπει να πραγματοποιοφνται με ιπιο τρόπο. 

Για παράδειγμα να αποφεφγετε να πραγματοποιείτε διαδοχικζσ αιτιςεισ προσ τον 

ίδιο εξυπθρετθτι. 

5. Η δομι των αρχείων εξόδου του ςυςτιματοσ επιλεκτικισ προςκόμιςθσ κα 

κακοριςτεί από κάκε ομάδα ξεχωριςτά. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε είτε αρχεία 

xml, είτε κάποια άλλθ μορφι διαχωριςμοφ τθσ πλθροφορίασ – για παράδειγμα μία 

γραμμι ανά άρκρο και κάποιοσ ειδικόσ χαρακτιρασ διαχωριςμοφ (πχ‘#’) δθλ: 

url#title#text#date 



6. Προκειμζνου να γνωρίηει το ςφςτθμά ςασ ποιεσ διευκφνςεισ url ζχει επεξεργαςτεί 

ςε προθγοφμενεσ εκτελζςεισ, κα πρζπει να διατθρεί μία κατάλλθλθ «δομι» ςτθν 

μνιμθ θ οποία κα αποκθκεφεται ςτον δίςκο μετά το τζλοσ τθσ εκτζλεςθσ του 

προγράμματοσ ϊςτε να είναι διακζςιμο ςε επόμενθ εκτζλεςθ. Επιλζξτε κατάλλθλθ 

δομι. Χρθςιμοποιιςτε είτε κάποια ζτοιμθ βιβλιοκικθ είτε γράψτε τισ δικζσ ςασ 

ςυναρτιςεισ. Το ηθτοφμενο είναι το ςφςτθμά ςασ να μπορεί να διαχειριςτεί 

τουλάχιςτον 2000 διευκφνςεισ url. 

7. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε όποιο είδοσ κατθγοριοποιθτι κζλετε. Τα 

παραδείγματα που κα ορίςουν το κζμα ενδιαφζροντοσ κα πρζπει να τα επιλζξετε 

μόνοι ςασ. Χρθςιμοποιιςτε τουλάχιςτον 40-60 κείμενα ωσ παραδείγματα 

εκπαίδευςθσ. Το κζμα ενδιαφζροντοσ μπορείτε να το ορίςετε εςείσ, επιλζγοντασ 

κάποιο που να άπτεται μιασ γενικισ κατθγορίασ. Πχ. κείμενα που ςχετίηονται με το 

νζο μοντζλο κινθτοφ τθλεφϊνου χ. 

8. Η γλϊςςα υλοποίθςθσ κα είναι θ Python 2.7 ςε ςυνδυαςμό με το πακζτο NLTK. 

9. Για τθν εξαγωγι των κεμάτων των λζξεων μπορείτε να χρθςιμοποιθςετε τον Porter 

stemmer που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο πακζτο NLTK. 

10. Η άςκθςθ μπορεί να παραδοκεί και τον Σεπτζμβριο. 

11. Η παράδοςθ τθσ άςκθςθσ κα πραγματοποιθκεί θλεκτρονικά αποςτζλοντασ τθν ςε 

διεφκυνςθ που κα ςασ υποδειχκεί ςτο forum. Nα ζχετε και μία εκδοςθ του κϊδικα 

κατά τθν προφορικι εξζταςθ τθσ άςκθςθσ. 

12. Για οποιαδθποτε άλλθ απορία χρθςιμοποιείςτε το forum. 

Παραδοτέα  

1. Ο κϊδικασ για τα τρία μζρθ ξεχωριςτά. Ο κϊδικασ κα είναι ςχολιαςμζνοσ 

2. Τα αρχεία εξόδου που προζκυψαν από τθν εκτζλεςθ του μζρουσ Β 

3. Μία πολφ ςφντομθ αναφορά που κα αναλφετε τισ επιλογζσ ςασ κακϊσ και κα 

αναφζρετε τα ςυμπεράςματά ςασ από τον ςχολιαςμό των γραφθμάτων που κα 

προκφψουν. 


