
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ 
ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Εισαγωγικό Φροντιστήριο 



Project του μαθήματος 

 Εργασία 2 ατόμων 
 Προφορική εξέταση για: 

 Project (80%) 
 Θεωρία (20%) 

 Στο φροντιστήριο: 
 Ζητήματα σχεδιασμού 
 Παρουσίαση εργαλείων 

 Γλώσσα υλοποίησης της επιλογής σας αλλά: 
 Το φροντιστήριο θα γίνει σε Python 2.x.x 

 ”Although Python 3.0 is now available, NLTK has not yet been 
ported.  For now you should use NLTK with Python 2.5.*, 2.6.*, or 2.7.* 

only.  NLTK 3.0 will hopefully be ready during 2012.” 



Γιατί Python; 

 Εύκολη! Θα τη μάθετε αμέσως. 
 Χρειάζεται να γράψετε πολύ λιγότερο κώδικα. (Ο χρόνος 

development είναι 10 φορές μικρότερος) 
 Είναι scripting, παρόλα αυτά αρκετά γρήγορη. (Implemented in C) 
 Ο κώδικας σε Python είναι μικρότερος και πιο «καθαρός», εύκολος 

να διαβαστεί και να κατανοηθεί. (Τα blocks κώδικα ορίζονται από 
κενά) 

 Cross-Platform: Μπορείτε να προγραμματίσετε σε Windows ή Linux 
 Υπάρχουν πολλά και δωρεάν διαθέσιμα resources στο δίκτυο για 

να διαβάσετε. 
 Υπάρχει σε Python το NLTK (Natural Language Toolkit), το οποίο 

περιλαμβάνει ήδη υλοποιημένα εργαλεία για επεξεργασία 
φυσικής γλώσσας. 
 
 
 



Βαθμολόγηση 

 Η παράδοση του project θα γίνει τη μέρα της εξέτασης. 
 Βαθμολογούνται: 

 Η ορθότητα της υλοποίησης (σωστά αποτελέσματα) 
 Η πληρότητα της υλοποίησης (όλα τα ζητούμενα) 
 Ο καλός σχεδιασμός 
 Τεκμηριωμένες σχεδιαστικές επιλογές 
 Ολοκληρωμένη εφαρμογή, σχεδιασμός κοντά σε πραγματικές 

ανάγκες 
 Εφαρμογή της θεωρίας, σωστή χρήση της θεωρίας 

 Καλή απόδοση!!! (μεγάλος όγκος δεδομένων εισόδου) 
 Να έχετε ασχοληθεί και να ξέρετε να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις για το project. 
 



Python 

 High Level 
 Scripting 
 Elegant Syntax 
 Interpreted 
 Object Oriented 
 Functional 
 Dynamic Typing 
 Automatic Memory Management 



My First Program 

 
print  “Hello World!” 
Αντί για: 
 
#include <stdio.h> 
int main(int argc, char** argv) 
{ 
  printf(“HelloWorld!\n”); 
} 



Interactive Mode 



Πηγές για Python 

 Python Documentation 

 Dive into Python 

 Ελληνική κοινότητα προγραμματιστών Python 

 effbot.org 

 Google 

 
 

http://docs.python.org/tutorial/index.html�
http://diveintopython.org/�
http://diveintopython.org/�
http:///�
http://python.org.gr/�
http:///�
http://effbot.org/�
http:///�
http:///�
http://www.google.com/�
http://docs.python.org/tutorial/index.html�


Editors 

 Editors 
 Windows 

 Notepad etc. 
 Linux 

 Gedit etc. 

 IDEs 
 Windows 

 Active Python 
 Netbeans 
 … 

 Linux 
 Eclipse 
 Netbeans 
 … 
 



NLTK – Natural Language Toolkit 

 Πακέτο βιβλιοθηκών και προγραμμάτων της Python για 
εφαρμογές Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας. 

 Χρησιμοποιείται ευρύτατα ως ερευνητικό εργαλείο στο 
πεδίο της υπολογιστικής γλωσσολογίας 

 Περιλαμβάνει πολλά γνωστά corpora 
 Πρέπει να το εγκαταστήσετε χωριστά 

 Download του NLTK & οδηγίες για εγκατάσταση 

 το βιβλίο “Natural Language Processing with Python” 
 Περιλαμβάνει περιγραφή όλων των διαθέσιμων εργαλείων 

 

http://www.nltk.org/�
http://www.nltk.org/book�


Πρόσβαση στα resources 

 Το NLTK με την εντολή download δίνει τη 
δυνατότητα εγκατάστασης διάφορων resources 
 



Διαθέσιμα resources 

 Μέρος της λίστας των διαθέσιμων: 



Βιβλίο  

 “Natural Language Processing with Python” 
 Μπορείτε να εγκαταστήσετε τις πηγές του 

βιβλίου: 
 
 



Βιβλίο – Χρήση των πηγών 

 Σε άγνωστα αντικείμενα θυμηθείτε το dir για να 
δουλέψετε 



Βιβλίο – Μέτρηση συχνοτήτων 

 Απόδοση? 



Βιβλίο – Frequency Distribution 

 FreqDist 
 Δέχεται ως είσοδο τη λίστα από tokens 
 Δίνει ένα dictionary με key το token και value τη 

συχνότητα εμφάνισής του 



Βιβλίο – Concordances 



Βιβλίο – Concordances 

 Από το περιβάλλον συνεμφάνισης μπορούμε να 
αντλήσουμε στοιχεία για τη σημασιολογία των 
λέξεων: 
 



Webtext 

 Συλλογή κειμένων από το διαδίκτυο 
 Τι διαφορές έχουν από τα υπόλοιπα κείμενα? 



Κείμενα από τον Παγκόσμιο Ιστό 

 Προκλήσεις στην επεξεργασία κειμένων από τον 
Παγκόσμιο Ιστό: 
 Τεράστιος όγκος δεδομένων 
 Συνεχής αύξηση των δεδομένων 
 Πολλές γλώσσες 
 Κείμενα χαμηλής ποιότητας (πχ ασύντακτα και ανορθόγραφα) 
 Html μορφή και προβλήματα στην επεξεργασία της (not well-

formed) 
 Ιδιαιτερότητες στην επικοινωνία: 
 Transliteration (greeklish, romanization etc.) 
 Internet Acronyms(afk, lol, btw, twot etc.) 
 Internet slang(noob, troll, fail etc.) 

 
 
 



Penn Treebank Corpus Sample 



Penn Treebank Corpus Sample 

 Penn Treebang Tagset: το tagset του Treetagger 
 



Brown Corpus 

 Ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60 στο Brown University 
 Συλλογή αντιπροσωπευτικών κειμένων της αγγλικής 
 Αποτέλεσε τη βάση για πολλά μορφοσυντακτικά 

σχολιασμένα corpora 
 Το Brown Corpus αποτελεί ιστορικό κομμάτι της 

υπολογιστικής γλωσσολογίας 



Brown Corpus 

 Περιέχει κείμενα ταξινομημένα σε κατηγορίες 
 Επιτρέπει ανάκτηση λέξεων και προτάσεων ανά 

κατηγορία 
 



Brown Corpus – Παράδειγμα χρήσης 

 Εύρεση του λεξιλογίου που συναντάται στα 
κείμενα επιστημονικής φαντασίας 


	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
	Project του μαθήματος
	Γιατί Python;
	Βαθμολόγηση
	Python
	My First Program
	Interactive Mode
	Πηγές για Python
	Editors
	NLTK – Natural Language Toolkit
	Πρόσβαση στα resources
	Διαθέσιμα resources
	Βιβλίο 
	Βιβλίο – Χρήση των πηγών
	Βιβλίο – Μέτρηση συχνοτήτων
	Βιβλίο – Frequency Distribution
	Βιβλίο – Concordances
	Βιβλίο – Concordances
	Webtext
	Κείμενα από τον Παγκόσμιο Ιστό
	Penn Treebank Corpus Sample
	Penn Treebank Corpus Sample
	Brown Corpus
	Brown Corpus
	Brown Corpus – Παράδειγμα χρήσης

