
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ 
ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Προεπεξεργασία Κειμένου 



Στόχος Επεξεργασίας 

 Γραπτό κείμενο: 
 Τρόπος επικοινωνίας 
 Φέρει σημασιολογικό περιεχόμενο 

 Αναζητούμε τρόπο να: 
 Μετρήσουμε το πληροφοριακό περιεχόμενο 
 Ποσοτικοποιήσουμε το πληροφοριακό περιεχόμενο 
 Μετρήσουμε την ομοιότητα μεταξύ κειμένων 

 Χρειάζεται φορμαλιστική αναπαράσταση 
 Εφαρμογές:  

 Συστήματα δεικτοδότησης για Ανάκτηση Πληροφορίας 
 Κατηγοριοποίηση κειμένου 
 Σχεδόν ο,τιδήποτε έχει να κάνει με αυτόματη επεξεργασία 

κειμένου... 



Βασικές Έννοιες 

 Όροι 
 Κάθε κείμενο περιγράφεται από ένα σύνολο από 

αντιπροσωπευτικές λέξεις κλειδιά που ονομάζονται 
όροι. 

 Λεξιλόγιο 
 Το σύνολο όλων των μοναδικών όρων που υπάρχουν 

στη συλλογή κειμένων 
 Αναπαράσταση κειμένου 

 Η αντιστοίχιση του κειμένου (αδόμητη πληροφορία) 
σε δομημένη αναπαράσταση 
 



Πίνακας όρων-κειμένων 

 Η ύπαρξη ενός όρου σε ένα κείμενο δημιουργεί μια σχέση μεταξύ 
τους 

 Αυτή η σχέση ποσοτικοποιείται από τη συνάρτηση f(i,j), 
διαφορετική σε κάθε μοντέλο αναπαράστασης 
 Πόσες f ξέρετε? 

 Οι αντιπροσωπευτικοί όροι παρέχουν μια λογική αναπαράσταση 
του κειμένου. 
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Αναπαράσταση Κειμένου 

 Λογική αναπαράσταση κειμένου 
 Από το πλήρες κείμενο σε σύνολο αντιπροσωπευτικών 

όρων 



Βασικά σημεία προεπεξεργασίας 

 Επεξεργασία της δομής 
 Εξαγωγή του κειμένου με επεξεργασία των 

μεταδεδομένων και των στοιχείων δομής, αν υπάρχουν 
 Λεξική ανάλυση 

 Μετατροπή του κειμένου σε ακολουθία λέξεων 
 Αφαίρεση των τερματικών όρων (stopwords) 

 Αφαίρεση των λέξεων που δεν φέρουν σημασιολογικό 
περιεχόμενο 

 Κανονικοποίηση των λέξεων 
 Αναγωγή όλων των μορφολογικών τύπων μιας λέξης σε 

μια ενιαία αναπαράσταση 
 Επιλογή των αντιπροσωπευτικών όρων 

 Κατασκευή της λογικής αναπαράστασης του κειμένου 



Επεξεργασία της δομής ιστοσελίδων 

 Για πλήρη επεξεργασία html δείτε: 
 Built-in python support 
 “Dive into Python”: Chapter 8. HTML Processing 

 Beautiful Soup package 

Αφαίρεση του html markup με το NLTK: 

http://www.diveintopython.net/toc/index.html�
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/�


Encodings 

 Για τα encodings που υποστηρίζονται δείτε: 
 http://docs.python.org/library/codecs.html#standard-encodings 

http://docs.python.org/library/codecs.html�


Λεξική Ανάλυση 

 Μετατροπή του κειμένου από ακολουθία 
χαρακτήρων σε ακολουθία δομικών μονάδων. 

 Οι λέξεις που αναγνωρίζονται είναι υποψήφιες 
για αντιπροσωπευτικοί όροι του κειμένου. 

 Απλούστερη μορφή: αναγνώριση των ορίων των 
δομικών μονάδων στα κενά. 
 
 

 Η λεξική ανάλυση περιλαμβάνει πολλά περισσότερα... 



Λεξική Ανάλυση – όχι και τόσο απλή... 

 4 βασικά θέματα: 
 Ψηφία 
 Παύλες 
 Σημεία στίξης 
 Κεφαλαία/πεζά 

 Web-specific 
 Διευθύνσεις email 
 URLs 

 ... 



Λεξική Ανάλυση – Λύσεις 

 Regular Expressions 

 NTLK tokenizer 



Λεξική Ανάλυση - Επιλογές 

 Δεν υπάρχει ενιαία λύση που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. 
Δεν επιτυγχάνεται 100% απόδοση. 

 Αποφασίζουμε τι είναι token και τι όχι ανάλογα με το πεδίο 
εφαρμογής. 

 Αντιμετωπίζουμε τις περιπτώσεις που συναντάμε συχνότερα στα 
δεδομένα μας. 

 Στο NLTK περιλαμβάνεται παράδειγμα του «ιδεατού» tokenization: 



Αφαίρεση Τερματικών Όρων 

 Τερματικοί Όροι (stopwords) 
 Όροι οι οποίοι δεν φέρουν πληροφορία για το θέμα 

του κειμένου 
 Αφαιρούμε: 

 Συγκεκριμένα μέρη του λόγου 
 Όρους με υπερβολικά μεγάλη συχνότητα σε όλα τα 

κείμενα 

 



Αναγνώριση μέρους του λόγου 

 Χρειάζεται μορφοσυντακτική ανάλυση (Part-Of-
Speech Tagging) 
 Προσοχή: Αν χρησιμοποιηθεί tagger τότε στην είσοδό του 

δεν πρέπει να έχει αφαιρεθεί τίποτα από το κείμενο! 
(Γιατί?) 

 



Κανονικοποίηση 

 Κανονικοποίηση λέξεων: μετατροπή σε τύπους 
που μπορούν να ομαδοποιηθούν. 

 Επιλογές: 
 Αναγωγή στο θέμα 
 πχ: 

runs, running -> run 
colder, colds -> cold 
beginning,begins->begin 

 Αναγωγή στον πρώτο κλιτικό τύπο 
 πχ: 

am,was -> be 
has,had -> have 
 



Κανονικοποίηση - Αποκατάληξη 

 Stemming (αποκατάληξη) 
 Αναγωγή στο θέμα της λέξης 
 Χρησιμοποιεί σύνολο κανόνων αποκατάληξης 

 



Κανονικοποίηση - Λημματοποίηση 

 Lemmatization (λημματοποίηση) 
 Αναγωγή στον πρώτο κλιτικό τύπο 
 Χρησιμοποιεί μορφολογικό λεξικό 
 Το πόσο ενημερωμένο είναι επηρεάζει την απόδοση! 

 



Επιλογή αντιπροσωπευτικών όρων 

 Ποσοτικοποίηση του πόσο σημαντικός είναι ο 
κάθε όρος 
 Υπολογισμός βαρών 

 Επιλογή των πιο σημαντικών (=όρων με τα 
μεγαλύτερα βάρη) 

 Προσοχή: Η μέτρηση συχνοτήτων εμφάνισης και ο 
υπολογισμός της idf είναι bottleneck! 



Τελικά 

 Με τους επιλεγμένους όρους κατασκευάζω τον πίνακα: 
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 Όπου η f είναι: 
 Boolean μοντέλο: 0 ή 1 
 Vector μοντέλο: 

 Συχνότητα εμφάνισης: απλοϊκή επιλογή 
 TfIdf: Συχνότητα όρων & αντίστροφη συχνότητα εγγράφου 

 Πως τον αποθηκεύω? Πως τον φορτώνω στη μνήμη? 



Εργαλεία – Tree-tagger 

 Tree-tagger – κλήση από windows 
 Δέχεται tokenized είσοδο 



Εργαλεία - Gposttl tagger 

 Gposttl tagger – κλήση από linux 
 Δεν χρειάζεται tokenized είσοδο. 
 



Recommended Reading 

 “Natural Language Processing with Python” 
 Chapter 3: Preprocessing Raw Text 
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