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Περίληψη

Η  παρούσα  διατριβή  έχει  ως  κύριο  σκοπό  της  την  ανάκτηση  συντακτικής
πληροφορίας  αυτόµατα  µέσα  από  ελληνικά  και  αγγλικά  σώµατα  κειµένων  µε
την  χρήση  τεχνικών  µηχανικής  µάθησης.  ∆ευτερεύων  σκοπός  της  είναι  η
θεωρητική  περιγραφή  της  ελληνικής  σύνταξης  µέσω  τυπικών  γλωσσολογικών
φορµαλισµών,  όπως  η  γραµµατική  Ενοποίησης  (Unification Grammar)  και  η
γραµµατική  Φραστικής  ∆οµής  Οδηγούµενη  από  τον  Κύριο  Όρο  (Head-driven
Phrase Structure Grammar).

Η πρώτη εφαρµογή που απασχολεί την διατριβή είναι η αυτόµατη αναγνώριση
των  συµπληρωµάτων  (complements)  των  ρηµάτων  και  αντιµετωπίζεται  στα
Ελληνικά  για  πρώτη  φορά.  Τα  συµπληρώµατα,  ως  στοιχεία  που  είναι
σηµασιολογικά  άρρηκτα  συνδεδεµένα  µε  το  ρήµα,  αποτελούν  σηµαντική
πληροφορία  για  πολλές  εφαρµογές  επεξεργασίας  φυσικής  γλώσσας,  µια  και
εκφράζουν  τους  µετέχοντες  στην  ενέργεια  που  εκφράζει  το  ρήµα.
Πραγµατοποιούνται  συγκριτικά  πειράµατα  µε  ποικίλες  µεθόδους  µηχανικής
µάθησης.  

Η προεπεξεργασία των σωµάτων κειµένων, και για αυτή, αλλά και για όλες τις
εφαρµογές της εργασίας, βασίζεται σε ελάχιστους γλωσσολογικούς πόρους και
ένας  από  τους  βασικούς  στόχους  της  εργασίας  είναι  η  αντιµετώπιση  του
θορύβου που υπεισέρχεται εξ αιτίας αυτού του γεγονότος στα δεδοµένα.

Προτείνεται και εφαρµόζεται µια µέθοδος για την αντιµετώπιση του θορύβου,
πρωτότυπη  στον  χώρο  της  επεξεργασίας  φυσικής  γλώσσας,  η  Μονόπλευρη
∆ειγµατοληψία, κατά την οποία εντοπίζονται παραδείγµατα δεδοµένων που δεν
προσφέρουν στην µάθηση και αφαιρούνται. Το σετ δεδοµένων που προκύπτει
είναι πιο καθαρό και η απόδοση των τεχνικών µε αυτό βελτιώνεται πολύ, όπως
φαίνεται και από τα πειραµατικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται.

Η επόµενη εφαρµογή που ενδιαφέρει την παρούσα διατριβή είναι η αυτόµατη
ανάκτηση πλαισίων υποκατηγοριοποίησης (subcategorization frames) ρηµάτων.
Το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης (ΠΥ) καθορίζει την συντακτική εκφορά όλων
των  µετεχόντων  στην  ενέργεια  του  ρήµατος  και  αλλάζει  (και  ως  προς  τον
αριθµό των µετεχόντων και ως προς την σύνταξή τους) ανάλογα µε την σηµασία
που  παίρνει  ένα  ρήµα  σε  ένα  συγκεκριµένο  προτασιακό  περιβάλλον.
Πραγµατοποιούνται  πειράµατα  µε  µεθόδους  που  έχουν  προταθεί  σε
προηγούµενες  προσεγγίσεις,  όπως  η  παραγωγή  υποψήφιων  ΠΥ  και  η  χρήση
στατιστικών φίλτρων για την αναγνώριση των έγκυρων πλαισίων, αλλά και µε
πρωτότυπες  τεχνικές  όπως  είναι  η  περιγραφή  ενός  υποψήφιου  πλαισίου µέσω
ενός συνόλου ονοµατικών και αριθµητικών µεταβλητών, που αποτελούν και το
διάνυσµα  µάθησης  για  µια  σειρά  από  τεχνικές  κατευθυνόµενης  µάθησης  που
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εφαρµόζονται. Η χρησιµότητα της πληροφορίας των συµπληρωµάτων φαίνεται
από  την  αύξηση  της  απόδοσης  της  διαδικασίας  ανάκτησης  ΠΥ  µε  την  χρήση
τους.  Η  χρησιµότητα  των  εξαγόµενων  ΠΥ  φαίνεται  από  την  αύξηση  της
απόδοσης ενός ρηχού συντακτικού αναλυτή µε την χρήση τους.

Και  για  τις  δύο  προηγούµενες  εφαρµογές  είναι  διαθέσιµα  συγκριτικά
αποτελέσµατα για τα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

Τρίτη  εφαρµογή  αυτής  της  διατριβής  αποτελεί  η  αυτόµατη  αναγνώριση  των
ορίων  και  του  είδους  των  προτάσεων,  κύριων  και  δευτερευουσών,  σε  µια
ελληνική  περίοδο. Πρόκειται για µια  προσέγγιση πρωτότυπη και ως προς  την
γλώσσα  (τα  Ελληνικά),  και  ως  προς  την  διαδικασία  µάθησης,  η  οποία
διακρίνεται σε δύο στάδια και χρησιµοποιεί την έξοδο του πρώτου ως είσοδο
για το δεύτερο αναγκάζοντας το πρόγραµµα µάθησης να µάθει από τα λάθη του
και να βελτιώσει την απόδοσή του.

Τέλος,  η  διατριβή  καταπιάνεται  µε  την  θεωρητική  περιγραφή  συντακτικών
φαινοµένων  της  ελληνικής  γλώσσας  µέσα  από  σύγχρονους,  τυπικούς
γλωσσολογικούς  φορµαλισµούς  όπως  η  γραµµατική  Ενοποίησης  και  η
γραµµατική Φραστικής ∆οµής Οδηγούµενη από τον Κύριο Όρο. Με την πρώτη
περιγράφεται  µια  ολοκληρωµένη  συντακτική  περιγραφή  της  γλώσσας,  η
υλοποίησή  της  στο  κατάλληλο  περιβάλλον  ανάπτυξης  και  παρουσιάζονται  τα
δέντρα ανάλυσης που προκύπτουν µε την επεξεργασία κάποιων παραδειγµάτων
προτάσεων.  Με  την  δεύτερη  αναλύεται  η  σύνταξη  των  ονοµατικών  φράσεων
στην  ελληνική  και  περιγράφεται  η  υλοποίηση  της  θεωρητικής  ανάλυσης  στο
κατάλληλο  περιβάλλον  ανάπτυξης  γραµµατικών.  Οι  προσεγγίσεις  έχουν
σηµασία  και  αποτελούν  πρωτοτυπία  σε  ό,τι  αφορά  στην  ελληνική  γλώσσα,  η
οποία δεν είναι πλούσια γενικά σε γλωσσολογικούς πόρους.
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Εισαγωγή

Η Αυτόµατη Επεξεργασία της Φυσικής Γλώσσας

Η φυσική γλώσσα αποτελεί το βασικό µέσο επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων
όλου  του  κόσµου.  Οι  δοµές  της  (φωνολογικές,  µορφοσυντακτικές,
σηµασιολογικές) διαφέρουν από γλώσσα σε γλώσσα, από διάλεκτο σε διάλεκτο,
και καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο εκφέρονται τα νοήµατα (µηνύµατα) που
αποτελούν το περιεχόµενο της επικοινωνίας.

Η επεξεργασία του γραπτού και προφορικού λόγου από υπολογιστή, µε σκοπό
την  δηµιουργία  καινούριων  λεξικών,  την  αυτόµατη  µετάφραση  (machine
translation),  την  βελτιστοποίηση  της  επικοινωνίας  ανθρώπου-µηχανής,  την
δηµιουργία  περίληψης  κειµένου  (summarization),  την  ταξινόµηση  πληθώρας
κειµένων ανά θεµατική κατηγορία (text categorization), την εξαγωγή κανόνων
που  καθορίζουν  τις  δοµές  από  τις  οποίες  διέπεται  η  γλώσσα  (grammar
induction),  την  έξυπνη  αναζήτηση  (intelligent searching)  στο  διαδίκτυο,  την
εξαγωγή  πληροφορίας  (information retrieval)  από  κείµενα,  την  αυτόµατη
σύνθεση  γλώσσας  (language generation)  κλπ.,  αποτελεί  το  αντικείµενο
ενδιαφέροντος του χώρου της  Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ) (Natural
Language Processing). 

∆ύο  είναι  οι  βασικές  προσεγγίσεις  στο  πρόβληµα  της  ΕΦΓ:  η  βασισµένη  σε
κανόνες  (rule-based)  και  η  στατιστική  (statistical).  Η  πρώτη  προσέγγιση
απέκτησε  δευτερεύουσα  σηµασία  από  την  δεκαετία  του  1990,  όπου  έγινε
φανερό ότι εξ αρχής χειρωνακτικά προκαθορισµένοι κανόνες δεν είναι επαρκείς
για  την  κάλυψη  των  δυναµικών  και  συνεχώς  µεταβαλλόµενων  αναγκών
επικοινωνίας. Οι στατιστικές  µέθοδοι παρέχουν  την απαραίτητη ευκαµψία και
προσελκύουν το µεγαλύτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον στην αντιµετώπιση των
προβληµάτων ΕΦΓ σήµερα. Ας σηµειωθεί ότι µε τον όρο βασισµένος σε κανόνες
εννοούνται  προσεγγίσεις  βασισµένες  σε  τυπικούς  θεωρητικούς  γραµµατικούς
φορµαλισµούς,  και  όχι  προσεγγίσεις  που  βασίζονται  σε  κανόνες  που  έχουν
προκύψει στατιστικά.

Η  ΕΦΓ  διακρίνεται  σε  διαφορετικά  επίπεδα  ανάλογα  µε  το  είδος  της
πληροφορίας  που  αντιµετωπίζει.  Τα  επίπεδα  αυτά  είναι  το  φωνολογικό
(ασχολείται  µε  τα  φωνήµατα,  τους  προφορικούς  φθόγγους  µιας  γλώσσας,  και
πως συνδυάζονται αυτοί στο  λόγο), το  µορφολογικό  (µελετά  τις διαφορετικές
µορφές µε τις οποίες µπορεί να εµφανιστεί µια λέξη ανάλογα µε την γραµµατική
πτώση,  τον  αριθµό,  το  γένος,  τον  χρόνο  κλπ.  που  βρίσκεται),  το  συντακτικό
(µελετά  τον  τρόπο  που  οι  λέξεις  συνδυάζονται  µεταξύ  τους  και  σχηµατίζουν
φράσεις  και  προτάσεις),  το  σηµασιολογικό  (ασχολείται  µε  την  εξαγωγή  του
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νοήµατος  µιας  λέξης  ή  µιας  πρότασης)  και  το  πραγµατολογικό  επίπεδο
(συνδυάζει το κυριολεκτικό γλωσσολογικό νόηµα µε την γνώση για τον κόσµο).

Η παρούσα διατριβή εστιάζει κατά κύριο λόγο στο συντακτικό επίπεδο. Κύριος
στόχος  της  είναι  η  αυτόµατη  ανάκτηση  συντακτικής  πληροφορίας  µέσα  από
σώµατα  κειµένων  µε  µεθόδους  µηχανικής  µάθησης  (machine learning).  Πιο
συγκεκριµένα, µε την έννοια «συντακτική πληροφορία» εννοούµε

1.  την  διάκριση  των  συµπληρωµάτων  (complements)  των  ρηµάτων,  δηλαδή
όρων  της  πρότασης  που  είναι  άρρηκτα  συνδεδεµένοι  µε  το  ρήµα  και
απαραίτητοι για την ολοκληρωµένη απόδοση  του νοήµατος του ρήµατος, από
τους υπόλοιπους όρους της πρότασης,

2. την ανάκτηση των πλαισίων υποκατηγοριοποίησης των ρηµάτων, δηλαδή της
λεξικής  πληροφορίας  που  καθορίζει  συντακτικά  τους  δυνατούς  συνδυασµούς
συµπληρωµάτων που µπορούν να πλαισιώσουν ένα ρήµα και

3. τον διαχωρισµό µιας περιόδου σε κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, και
την αναγνώριση του είδους των δευτερευουσών προτάσεων. 

∆εύτερος στόχος της διατριβής είναι η µοντελοποίηση της σύνταξης της Νέας
Ελληνικής µέσα από τυπικούς γλωσσολογικούς φορµαλισµούς (formal theories)
όπως  η  γραµµατική  ενοποίησης  (unification grammar)  και  η  γραµµατική
Φραστικής  ∆οµής  Οδηγούµενη  από  τον  Κύριο  Όρο  (Head-  driven Phrase
Structure Grammar).

Η Σηµασία της Σύνταξης

Η  σύνταξη  µιας  γλώσσας,  που  αποτελεί  και  το  κύριο  σηµείο  εστίασης  της
παρούσας  διατριβής,  περιγράφει  τον  τρόπο  µε  τον  οποίο  διατάσσονται,
συνδέονται και αλληλεξαρτούνται τα στοιχεία (λέξεις, φράσεις, προτάσεις) µέσα
στο  περιβάλλον  µιας  περιόδου  της  γλώσσας.  Περίοδος  είναι  ένας
ολοκληρωµένος λόγος, αποτελείται από µια ή περισσότερες προτάσεις και, όταν
είναι γραπτός, καταλήγει σε τελεία, ερωτηµατικό ή θαυµαστικό. 

Στην διάταξη των όρων σε µια πρόταση, για παράδειγµα, η σύνταξη καθορίζει
ποιος όρος προηγείται και ποιος έπεται:

H Μαρία έπλυνε τα πιάτα.

*Έπλυνε η πιάτα Μαρία τα. 

Στην  σύνδεση  των  όρων,  η  σύνταξη  αποφασίζει  τον  τρόπο  µε  τον  οποίο  θα
συνδεθούν δύο ή περισσότεροι όροι µεταξύ τους:

∆εν σου απαντάω γιατί δεν θα µε πιστέψεις.

*∆εν σου απαντάω να δεν θα µε πιστέψεις.
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Στην  εξάρτηση  ενός  όρου  από  άλλον,  η  σύνταξη  διευκρινίζει  ποιος  όρος
εξαρτάται από ποιόν:

Υποκείµενο          Αντικείµενο   Προσδιορισµός

Ο κηπουρός έσκαψε  τον κήπο      µε το φτυάρι.

Οι τρεις πλαισιωµένοι όροι της παραπάνω πρότασης εξαρτώνται από το ρήµα
της  πρότασης,  ή,  αλλιώς,  το  ρήµα  κυβερνά (govern)  τους  όρους  αυτούς.
Επιπλέον, η σύνταξη µπορεί να καθορίσει το είδος της εξάρτησης που αποτελεί
και  τον  συντακτικό  ρόλο  του  κάθε  όρου  µέσα  στην  πρόταση  (υποκείµενο,
αντικείµενο, επιρρηµατικός προσδιορισµός κλπ).

Οι  συντακτικοί  κανόνες  µιας  γλώσσας  εξασφαλίζουν  την  ορθή  χρήση  της  σε
κάθε ένα από τα παραπάνω σηµεία. Κάποιοι από τους κανόνες είναι γενικοί και
καλύπτουν  ένα  πολύ  µεγάλο  ποσοστό  συντακτικών  φαινοµένων  (όπως  για
παράδειγµα ότι το υποκείµενο όλων των ρηµάτων είναι σε πτώση ονοµαστική
στα ελληνικά), ενώ οι υπόλοιποι είναι πιο εξειδικευµένοι και εξαρτώνται από το
λήµµα του όρου που κυβερνά. Έτσι, στο παραπάνω παράδειγµα, το γεγονός ότι
το αντικείµενο είναι σε πτώση αιτιατική καθορίζεται (εξαρτάται) από το λήµµα
του ρήµατος (σκάβω). Για άλλα ρήµατα το αντικείµενο  µπορεί να εκφέρεται µε
διαφορετικό συντακτικό τρόπο, ή να µην υπάρχει και καθόλου. Η πληροφορία
του αντικειµένου, εποµένως, είναι ένα παράδειγµα λεξικής πληροφορίας (lexical
information),  πληροφορίας  χαρακτηριστικής  για  κάποιο  λήµµα.  Άλλα
χαρακτηριστικά  παραδείγµατα  λεξικής  πληροφορίας  είναι  οι  επιλεκτικοί
περιορισµοί (selectional restrictions),  o σηµασιολογικός  χαρακτηρισµός,
δηλαδή, των εξαρτωµένων ενός ρήµατος (για παράδειγµα ότι το αντικείµενο του
ρήµατος τρώω πρέπει να είναι κάτι φαγώσιµο), η προσάρτηση µιας προθετικής
φράσης σε κάποιο όρο της πρότασης, οι συµφράσεις (collocations).

Η  εξαγωγή  (ανάκτηση)  της  λεξικής  συντακτικής  πληροφορίας  µιας  γλώσσας
αυτόµατα από παραδείγµατα φυσικής χρήσης της γλώσσας (σώµατα κειµένων)
είναι ένα πρόβληµα υπολογιστικής γλωσσολογίας µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον
και αποτελεί ένα από τα κύρια θέµατα που απασχολούν αυτή την διατριβή. Η
χειρωνακτική κατασκευή λεξικών που περιέχουν τέτοια πληροφορία είναι πολύ
χρονοβόρα,  απαιτεί  µεγάλη  ανθρωποδύναµη  και  δεν  είναι  εφικτή  για  πολλές
γλώσσες.  Επιπλέον,  τα  λεξικά  αυτά  δεν  είναι  πλήρη.  Η  πληθώρα  των
διαθέσιµων  ηλεκτρονικών  σωµάτων  κειµένων  σήµερα  καθιστά  δυνατή  την
ανάκτηση  συντακτικής  πληροφορίας  και  τη  δηµιουργία  τέτοιων  λεξικών
αυτόµατα ξεπερνώντας έτσι τα προαναφερθέντα προβλήµατα.

Λεξικά  εµπλουτισµένα  µε  τέτοια  πληροφορία  αποτελούν  την  βάση  σε  όλους
τους  σύγχρονους  γραµµατικούς  φορµαλισµούς  (π.χ.  η  Γραµµατική  Φραστικής
∆οµής  Οδηγούµενη  Από  Τον  Κύριο  Όρο,  η Γραµµατική  Εξάρτησης  κλπ.),  οι
οποίοι  υποστηρίζουν  όσο  το  δυνατόν  λιγότερους  και  πιο  γενικούς  κανόνες
σύνταξης και όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία στο επίπεδο του λεξικού
µε  σκοπό  να  αποκλείσουν  µεγάλο  αριθµό  λανθασµένων  αποτελεσµάτων
ανάλυσης.
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Στην  συγκεκριµένη  εργασία,  η  λεξική  πληροφορία  που  ανακτάται  είναι  οι
συνδυασµοί συµπληρωµάτων µε τους οποίους µπορεί να εµφανιστεί ένα ρήµα.

Ένα  άλλο  πρόβληµα  που  απασχολεί  την  συγκεκριµένη  εργασία  είναι  η
αυτόµατη συντακτική ανάλυση κειµένων (parsing). Η συντακτική ανάλυση είναι
µια  πολυεπίπεδη  διαδικασία  που  ποικίλει  από  την  αναγνώριση  βασικών,
στοιχειωδών  φράσεων  σε  µια  πρόταση,  ως  την  ανάθεση  συντακτικών  ρόλων
(υποκείµενο,  αντικείµενο  κλπ)  ή  ακόµα  και  την  δηµιουργία  της  πλήρους
συντακτικής  δοµής  µιας  πρότασης  (συντακτικό  δέντρο) που  δείχνει  ξεκάθαρα
τις  εξαρτήσεις  ανάµεσα  σε  όλους  τους  όρους  της  πρότασης.  Στις  πρώτες
περιπτώσεις η ανάλυση ονοµάζεται  ρηχή (shallow), ενώ στην περίπτωση που η
έξοδος του αναλυτή είναι πλήρες συντακτικό δέντρο ονοµάζεται βαθιά (deep).

Η  συντακτική  ανάλυση  αποτελεί  βασικό  στάδιο  της  επεξεργασίας  φυσικής
γλώσσας. Από µόνη της η πληροφορία που παρέχει είναι βασική πηγή γνώσης
για τη δοµή και την ιδιοσυγκρασία µιας γλώσσας. Επιπλέον, είναι απαραίτητη
για  την  περαιτέρω  επεξεργασία  ενός  κειµένου  (σηµασιολογική  ανάλυση,
δηµιουργία  περίληψης,  ανάκτηση  και  εξαγωγή  πληροφορίας  από  το  κείµενο,
αυτόµατη µετάφραση).

Στην συγκεκριµένη εργασία, η συντακτική ανάλυση εστιάζεται 

1. στην αναγνώριση των συντακτικών εξαρτήσεων των ρηµάτων (την διάκριση
των συµπληρωµάτων (complements) των ρηµάτων από τους υπόλοιπους όρους
της πρότασης και 

2. στην σύνδεση όρων της περιόδου (ανίχνευση των ορίων και του είδους των
κυρίων και δευτερευουσών προτάσεων σε µια περίοδο). 

Τα  συµπληρώµατα  αποτελούν  όρους  που  είναι  άρρηκτα  συνδεδεµένοι,  και
συντακτικά  και  σηµασιολογικά,  µε  το  ρήµα. Εκφράζουν  όλα  τα  στοιχεία  που
µετέχουν στην ενέργεια του ρήµατος και χωρίς τα οποία, η πρόταση δεν είναι
νοηµατικά πλήρης. 

Ο διαχωρισµός των προτάσεων σε µια περίοδο αποτελεί βασική πληροφορία για
περαιτέρω συντακτική ανάλυση της περιόδου, µια και πραγµατοποιεί µια πρώτη
συντακτική οµαδοποίηση των όρων της.

Εκτός  από  τις  αυτόµατες  προσεγγίσεις  στο  πρόβληµα  της  σύνταξης,  µεγάλο
γλωσσολογικό  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  και  οι  βασισµένες  σε  κανόνες
προσεγγίσεις. Μπορεί στον χώρο της υπολογιστικής γλωσσολογίας πρωτεύουσα
σηµασία και µεγαλύτερη πρακτική εφαρµογή να έχουν οι στατιστικές µέθοδοι.
Οι  τυπικές  (θεωρητικές)  προσεγγίσεις  µόνο,  όµως,  είναι  ικανές  να  παράγουν
πλήρη  και  λεπτοµερή  συντακτική  ανάλυση  και  να  αντιµετωπίσουν  δύσκολα
φαινόµενα  όπως,  για  παράδειγµα,  οι  εξαρτήσεις  µεγάλων  αποστάσεων  (long-
distance dependencies).  Στην  παρούσα  διατριβή  πραγµατοποιούνται
υλοποιήσεις  τυπικών  ελληνικών  γραµµατικών  (formal grammars)  σε
σύγχρονους  συντακτικούς  φορµαλισµούς,  όπως  η  γραµµατική  ενοποίησης
(Unification Grammar)  και  η  Οδηγούµενη  από  τον  Κύριο  Όρο  Γραµµατική
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Φραστικής  ∆οµής  (Head-driven Phrase Structure Grammar).  Σκοπός  των
υλοποιήσεων αυτών είναι η αναγνώριση και η απόδοση των ιδιαιτεροτήτων της
ελληνικής σύνταξης   

Στόχοι της ∆ιατριβής

Στα πλαίσια  της παρούσας διατριβής  πραγµατοποιείται  αυτόµατα  η ανάκτηση
λεξικής πληροφορίας (ανάκτηση πλαισίων υποκατηγοριοποίησης ρηµάτων) και
η  συντακτική  ανάλυση  (αναγνώριση  συµπληρωµάτων  ρηµάτων,  ανίχνευση
ορίων προτάσεων σε µια περίοδο και αναγνώριση του είδους τους) σε ελληνικά
και  αγγλικά  σώµατα  κειµένων.  Στο  µεγαλύτερο  ποσοστό  των  εφαρµογών
χρησιµοποιείται  µηχανική  µάθηση  (machine learning)  για  την  εξαγωγή
συµπεράσµατος,  µια  και  οι  εφαρµογές  αυτές  µπορούν  να  θεωρηθούν
προβλήµατα ταξινόµησης. Μέσα από ένα σύνολο παραδειγµάτων κειµένου, στα
οποία  η  πληροφορία  που  µας  ενδιαφέρει  να  εξάγουµε  από  το  κείµενο  έχει
προστεθεί χειρωνακτικά, εκπαιδεύεται ένα πρόγραµµα για να παράσχει την ίδια
πληροφορία σε καινούρια, άγνωστα παραδείγµατα κειµένου. 

Η  λογική  µε  την  οποία  επιλέχθηκαν  οι  µέθοδοι  µηχανικής  µάθησης  που
χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα της διατριβής ήταν καθαρά ερευνητική. Για
αυτό το λόγο έγινε προσπάθεια να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα είδη
µηχανικής  µάθησης,  όπως  µάθηση  βασισµένη  στα  παραδείγµατα  (instance-
based learning), µάθηση µε δέντρα απόφασης (decision-tree learning), µάθηση
Bayes και  εξελιγµένες  τεχνικές  µάθησης  όπως  οι  Μηχανές  ∆ιανυσµάτων
Υποστήριξης (Support Vector Machines). 

Ταυτόχρονα,  σε  διάφορες  εφαρµογές  της  διατριβής,  εφαρµόστηκαν  και
παραλλαγές  των  µεθόδων  αυτών,  που  έχουν  υλοποιηθεί  στο  Εργαστήριο
Ενσύρµατης  Τηλεπικοινωνίας  του  Πανεπιστηµίου  Πατρών,  και  είναι  πιο
κατάλληλες  είτε  για  ταξινόµηση,  είτε  για  την  φύση  των  δεδοµένων  των
εφαρµογών. Η χρήση των µεθόδων αυτών, καθώς και η συγκριτική αξιολόγηση
όλων  των  µεθόδων  µάθησης  αποτελούν  καινοτόµα  στοιχεία  της  παρούσας
εργασίας.

Για  την  ανάκτηση  λεξικής  πληροφορίας  και  την  συντακτική  ανάλυση
απαιτούνται  γλωσσολογικά  εργαλεία  και  πόροι.  Τα  γλωσσολογικά  εργαλεία
(επισηµειωτές,  µορφολογικοί  και  συντακτικοί  αναλυτές,  σηµασιολογικοί
επεξεργαστές κλπ.) και οι πόροι (λεξικά, αναλυµένα σώµατα κειµένων κλπ) δεν
είναι στον ίδιο βαθµό ποιοτικά και ποσοτικά διαθέσιµα για όλες τις γλώσσες.
Υπάρχουν  λίγες  γλώσσες  πολύ  πλούσιες  σε  εργαλεία  και  πόρους,  και  πολλές
γλώσσες που υστερούν σηµαντικά σε υποδοµή. 

Για αυτό το λόγο, κύριος άξονας της συγκεκριµένης διατριβής, σε αντίθεση µε
προηγούµενες  ερευνητικές  προσεγγίσεις,  υπήρξε  η  χρήση  όσο  το  δυνατόν
λιγότερων πόρων σε όλες τις εφαρµογές που αντιµετωπίστηκαν, ούτως ώστε να
επιτρέπει  την  διεξαγωγή  αντίστοιχων  πειραµάτων  και  για  γλώσσες  φτωχές  σε
υποδοµή. Ακόµα και στα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν στα Αγγλικά  (η
πιο  πλούσια  γλώσσα  σε  θησαυρούς  και  εργαλεία)  εξασφαλίστηκε  η  χρήση
ελάχιστων  πόρων  για  την  ισοδύναµη  αντιµετώπιση  Ελληνικών  (σηµαντικά
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φτωχότερη  σε  υποδοµή  γλώσσα)  και  Αγγλικών.  Συγκεκριµένα,  σε  όλες  τις
εφαρµογές της διατριβής, η συντακτική πληροφορία που υπήρχε διαθέσιµη για
τις προτάσεις των κειµένων έφτανε µόλις µέχρι την αναγνώριση βασικών δοµών
φράσεων  (ονοµατικών,  ρηµατικών,  προθετικών,  επιρρηµατικών)  και  την
αναγνώριση του κύριου όρου τους, δηλαδή του όρου που κληροδοτεί τα βασικά
µορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά του σε όλη την φράση.

Mε  αυτό  τον  ενιαίο  τρόπο  προεπεξεργασίας  δίνεται  η  ευκαιρία  να
πραγµατοποιηθεί  και  µια  κατά  προσέγγιση  ποιοτική  σύγκριση  ανάµεσα  στη
συµπεριφορά των δύο γλωσσών, Ελληνικών και Αγγλικών, στις συγκεκριµένες
εφαρµογές, σηµείο που επίσης αποτελεί ερευνητική πρωτοτυπία. 

Η χρήση ελάχιστων πόρων έχει ένα σοβαρό µειονέκτηµα: την είσοδο θορύβου
στα  δεδοµένα  µιας  εφαρµογής.  Με  την  έννοια  θόρυβος  περιγράφεται
πληροφορία  που  δεν  προσφέρει  τίποτα  ή/και  αποπροσανατολίζει  στα  πλαίσια
της συγκεκριµένης εφαρµογής. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος
προτείνονται µια σειρά από µεθοδολογίες για τον αποκλεισµό του θορύβου και
την επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων στις διάφορες εφαρµογές. Τέτοιες είναι
η  µονόπλευρη  δειγµατοληψία  (One-sided Sampling),  που  οδηγεί  στη  µείωση
των δεδοµένων που αποτελούν θόρυβο, και στα πειράµατα της διατριβής αυτής
χρησιµοποιείται σε διάφορες παραλλαγές για πρώτη φορά σε εφαρµογές ΕΦΓ.
Άλλος  τρόπος αποκλεισµού  του θορύβου που υιοθετείται  είναι οι εξελιγµένες
µέθοδοι  µηχανικής  µάθησης  (Μηχανές  ∆ιανυσµάτων  Υποστήριξης,  ενίσχυση,
σειριακή µάθηση).

 Έναν ακόµα στόχο της διατριβής αυτής αποτελεί η υπόδειξη της χρησιµότητας
της  πληροφορίας  η  οποία  εξάγεται.  Κυρίως  αυτό  πραγµατοποιείται  µε  την
ενσωµάτωση της πληροφορίας που εξάγεται σε άλλα στάδια επεξεργασίας ή σε
άλλα  γλωσσολογικά  εργαλεία  που  οδηγεί  σε  βελτίωση  της  απόδοσής  τους.
Παραδείγµατα  τέτοιας  ενσωµάτωσης  είναι  η  χρήση  της  πληροφορίας  των
συµπληρωµάτων των ρηµάτων (κεφάλαιο  2) για την βελτίωση της ανάκτησης
πλαισίων υποκατηγοριοποίησης ρηµάτων (κεφάλαιο 3) και η χρήση του λεξικού
των πλαισίων υποκατηγοριοποίησης για την βελτίωση της απόδοσης ενός ρηχού
συντακτικού αναλυτή (ενότητα 3.7).

Ξεκινώντας αυτή την διατριβή, και κατά βάση για λόγους εξοικείωσης µε τον
χώρο  της  γλωσσολογίας  και  της  σύνταξης,  πραγµατοποιήθηκαν  και  κάποιες
θεωρητικές προσεγγίσεις ανάπτυξης γραµµατικών για τα Νέα Ελληνικά µε βάση
τους  φορµαλισµούς  ενοποίησης  και  Γραµµατικής  Φραστικής  ∆οµής
οδηγούµενης από τον κύριο όρο. Η σηµασία αυτών των προσεγγίσεων έγκειται
κυρίως  στην  ελληνική  γλώσσα,  για  την  οποία  η  ανάπτυξη  των  γραµµατικών
αυτών  ώστε  να  αντιµετωπίζουν  τις  ιδιοµορφίες  της  γλώσσας,  αλλά  και  η
υλοποίηση στα συγκεκριµένα περιβάλλοντα ανάπτυξης αποτελεί καινοτοµία. 

∆οµή της ∆ιατριβής
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Στο  κεφάλαιο  1  περιγράφονται  οι  µέθοδοι  µηχανικής  µάθησης  που  έχουν
χρησιµοποιηθεί για την διεξαγωγή όλων των πειραµάτων της εργασίας. Για κάθε
τεχνική  περιγράφεται  ο  βασικός  της  αλγόριθµος  µάθησης,  τα  πλεονεκτήµατα
και µειονεκτήµατά της, καθώς και αναφορές σε χαρακτηριστικές προσεγγίσεις
προβληµάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας µε την συγκεκριµένη τεχνική.

Στο  κεφάλαιο  2  περιγράφεται  η  πρώτη  εφαρµογή  συντακτικής  ανάλυσης:  ο
διαχωρισµός  των  συµπληρωµάτων  των  ρηµάτων  από  τα  προσαρτήµατα  σε
ελληνικά  και  αγγλικά  κείµενα.  Περιγράφονται  τα  σχετικά  µε  την  εφαρµογή
χαρακτηριστικά  των  δυο  γλωσσών,  οι  οµοιότητες  και  οι  διαφορές  τους,  η
διαδικασία  προεπεξεργασίας  των  σωµάτων  κειµένων  ώστε  να  µπορούν  να
χρησιµοποιηθούν  για  την  συγκεκριµένη  εφαρµογή,  η  εφαρµογή  των
κατευθυνόµενων µεθόδων µάθησης που επιλέχθηκαν καθώς και η µεθοδολογία
της  µονόπλευρης  δειγµατοληψίας  που  υιοθετήθηκε  για  τον  αποκλεισµό
θορύβου.  Τέλος  παρουσιάζονται  αναλυτικά  αποτελέσµατα  για  όλες  τις
µεθόδους, συµπεράσµατα από την εφαρµογή τους και πρωτοτυπίες.

Στο  κεφάλαιο  3  παρουσιάζεται  η  πρώτη  εφαρµογή  ανάκτησης  λεξικής
πληροφορίας:  η  αυτόµατη  ανάκτηση  των  συντακτικών  πλαισίων
υποκατηγοριοποίησης (ΠΥ) ελληνικών και αγγλικών ρηµάτων. Εδώ ο θόρυβος
που υπεισέρχεται στα δεδοµένα είναι πολύ περισσότερος, και για την εξάλειψή
του εφαρµόζεται

1. η µέθοδος της µονόπλευρης δειγµατοληψίας, 

2. µια µέθοδος για την αύξηση της συχνότητας των πιο πιθανών υποψήφιων ΠΥ
σε σχέση µε τα πιο απίθανα 

3.  µια  µέθοδος  που  χρησιµοποιεί  την  πληροφορία  των  συµπληρωµάτων  του
κεφαλαίου  2  για  να  αποκλείσει  στοιχεία  που  αποκλείεται  να
συµπεριλαµβάνονται σε ένα ρηµατικό ΠΥ. 

Στο  τέλος  της  περιγραφής  της  εφαρµογής  κάθε  µεθόδου  παρουσιάζονται
αναλυτικά  τα  αποτελέσµατα  που  επιτεύχθηκαν  µε  την  εκάστοτε  µέθοδο.
Ακολουθεί µια ενότητα που περιγράφει την ενσωµάτωση του λεξικού των ΠΥ
σε έναν ρηχό συντακτικό αναλυτή για να φανεί η χρησιµότητα της πληροφορίας
του  λεξικού  µέσω  της  αύξησης  της  απόδοσης  του  εργαλείου.  Tο  κεφάλαιο
κλείνει  µε  συµπεράσµατα  και  πρωτοτυπίες  στην  αντιµετώπιση  της
συγκεκριµένης γλωσσολογικής εφαρµογής.

Το  κεφάλαιο  4  αφορά  στην  δεύτερη  εφαρµογή  συντακτικής  ανάλυσης:  στην
αυτόµατη ανίχνευση των ορίων και αναγνώριση του είδους των προτάσεων σε
µια  περίοδο  µέσα  από  ελληνικό  σώµα  κειµένων.  Περιγράφεται  η  τεχνική  της
σειριακής  µάθησης  που  εφαρµόζεται  για  πρώτη  φορά  στη  συγκεκριµένη
εφαρµογή και αναγκάζει  το πρόγραµµα µάθησης να µάθει από τα ίδια του τα
λάθη και να βελτιώσει έτσι την απόδοσή του. 

Το κεφάλαιο 5, σε αντίθεση µε όλα τα προηγούµενα κεφάλαια, δεν ασχολείται
µε  την  αυτόµατη  µάθηση  συντακτικής  γνώσης  από  κείµενα,  αλλά  µε  την
ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης γραµµατικής βασισµένης στον φορµαλισµό της
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ενοποίησης  (unification) για  την  ελληνική  γλώσσα  και  µε  την  ανάπτυξη  µιας
Γραµµατικής Φραστικής ∆οµής οδηγούµενης από τον κύριο όρο (Head-driven
Phrase Structure Grammar, HPSG) για την ανάλυση των ελληνικών ονοµατικών
φράσεων.  Σκοπός  του  είναι  η  κάλυψη  όσο  το  δυνατόν  περισσότερων
συντακτικών φαινοµένων της γλώσσας. Παρουσιάζονται τα δυνατά σηµεία αλλά
και οι ελλείψεις της γραµµατικής, πραγµατοποιείται µια σύγκριση ανάµεσα στις
δύο γραµµατικές ως προς την απόδοση, αλλά και ως προς την πολυπλοκότητα
ανάπτυξής τους, και δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγµατα ανάλυσης. 

Τέλος,  στο  τελευταίο  κεφάλαιο  παρουσιάζονται  συνοπτικά  τα  συµπεράσµατα
που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της διατριβής, τα πρωτότυπά της στοιχεία
καθώς και ιδέες και προτάσεις για µελλοντικές βελτιώσεις και προεκτάσεις.

Σώµατα Κειµένων

Στην στατιστική επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η έρευνα βασίζεται στην χρήση
κειµένων (text corpora) και λαµβάνει υπόψη τo περικείµενο (συµφραζόµενα) για
την  τοποθέτηση  της  γλώσσας  µέσα  στον  πραγµατικό  κόσµο.  Ένα  σώµα
κειµένων  µπορεί  να  είναι  ακατέργαστο  (raw)  ή  να  είναι  επισηµειωµένο  µε
γλωσσολογική πληροφορία (να παρέχεται, για παράδειγµα, το µέρος του λόγου
στο  οποίο  ανήκει  κάθε  λέξη  του  κειµένου,  µορφολογική  πληροφορία  για  την
κάθε λέξη, η συντακτική δοµή της κάθε πρότασης κλπ.).

Σε  αυτή  την  ενότητα  περιγράφονται  τα  σώµατα  κειµένων  (το  είδος  των
κειµένων, το µέγεθός τους, το περιεχόµενό τους, η γλωσσολογική πληροφορία
µε  την  οποία  έχουν  επισηµειωθεί,  καθώς  και  ο  τρόπος  µε  τον  οποίο  έγινε  η
επισηµείωση) που  χρησιµοποιήθηκαν  στα  πειράµατα  αυτής  της  διατριβής.  Τα
κείµενα  περιγράφονται  σε  αυτό  το  σηµείο  γιατί  είναι  κοινά  για  όλα  τα
πειράµατα, σε όλες τις εφαρµογές της διατριβής. Περισσότερες πληροφορίες για
το κάθε σώµα κειµένων υπάρχουν στις αντίστοιχες αναφορές.

Αγγλικά σώµατα

Wall Street Journal (WSJ).  Το  WSJ είναι  ειδησεογραφικό  σώµα  κειµένων,
πλήρως συντακτικά αναλυµένο, µεγέθους 1 εκατ. λέξεων. Αποτελεί κοµµάτι της
βάσης  Penn Treebank (Marcus et al.,  1993),  της  οποίας  χρησιµοποιήθηκε  η
τρίτη έκδοση (Penn Treebank 3).

SUSANNE (Sampson,  2000).  Το  σώµα  κειµένων  SUSANNE αποτελεί
συντακτικά αναλυµένο υποσύνολο του Brown Corpus µεγέθους 130.000 λέξεων
ποικίλου ύφους και περιεχοµένου: ρεπορτάζ, βιογραφίες, επιστηµονικά άρθρα,
λογοτεχνία.

Ελληνικά σώµατα
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΕΛ/ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.  Σώµα  κειµένων  που  δηµιουργήθηκε  από  το
Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου για το πρόγραµµα PAROLE-LE II (LE2 4017 -
10379). Αποτελείται από άρθρα της εφηµερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ποικίλου
ύφους  και  περιεχοµένου,  µεγέθους  160.000  λέξεων  επισηµειωµένων
χειρωνακτικά µε πλήρη µορφολογική πληροφορία (Hatzigeorgiu et al., 2000).

ESPRIT 860.  Σώµα  κειµένων  που  δηµιουργήθηκε  από  το  Εργαστήριο
Ενσύρµατης  Τηλεπικοινωνίας  του  Πανεπιστηµίου  Πατρών  στα  πλαίσια  του
προγράµµατος  ESPRIT, ποικίλου  περιεχοµένου  και  ύφους,  µεγέθους  120.000
λέξεων πλήρως µορφολογικά επισηµειωµένων µε ηµιαυτόµατο τρόπο (Partners
of ESPRIT-291/860, 1986).

∆ΗΛΟΣ.  Σώµα  κειµένων  που  δηµιουργήθηκε  στα  πλαίσια  του  ελληνικού
προγράµµατος  ∆ΗΛΟΣ,  χρηµατοοικονοµικού  και  εµπορικού  περιεχοµένου,
αποτελούµενο από 2 εκατ. λέξεις επισηµειωµένες µορφολογικά, εξ ολοκλήρου
αυτόµατα,  µε  χρήση  του  ανιχνευτή  ορίων  περιόδων  των  Stamatatos et al.
(Stamatatos et al., 1999) και του µορφολογικού αναλυτή για τα Ελληνικά των
Sgarbas et al.  (Sgarbas et al.,  1995;  Sgarbas et al.,  2000).   Ο  µορφολογικός
αναλυτής  βασίζεται  στο  µορφολογικό  µοντέλο  δύο  επιπέδων  (two-level
morphology model)  του  Koskenniemi (1984)  και  χρησιµοποιεί  ένα  λεξικό
60.000  ληµµάτων.  Η  µορφολογική  πληροφορία  που  παρέχεται  περιλαµβάνει
µέρος του λόγου (ΜΤΛ), πτώση, αριθµό, γένος και φωνή για τα ρήµατα. Επίσης
παρέχεται  πληροφορία  όπως  το  είδος  αντωνυµιών  (αναφορικές,  ερωτηµατικές
κλπ)  και  το  είδος  των  συνδέσµων  (παρατακτικοί,  υποτακτικοί).  Αναλυτική
περιγραφή  και  αξιολόγηση  των  εργαλείων  προεπεξεργασίας  υπάρχει  στους
Kermanidis et al.  (2002).  Ενδεικτικά,  η  ανάκληση  και  η  ακρίβεια  στην
επισηµείωση  του  ΜΤΛ  κυµαίνεται  στο  95-98%  και  84-88%  αντίστοιχα.  Η
συνολική  ακρίβεια  στην  επισηµείωση  της  πτώσης  είναι  94%  και  στην
επισηµείωση της φωνής είναι 84%. 
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Κεφάλαιο 1

Μηχανική Μάθηση: Θεµελιώδεις Αρχές

1.1 Εισαγωγή

Μηχανική  µάθηση (machine learning) είναι  η  διαδικασία  κατά  την  οποία  ένα
υπολογιστικό  πρόγραµµα  βελτιώνει  την  απόδοσή  του  όταν  αποκτά  εµπειρία
(εκπαιδεύεται).  Για  παράδειγµα  ένα  πρόγραµµα  που  παίζει  ντάµα  µπορεί  να
εκπαιδεύεται παίζοντας παρτίδες  ντάµας απέναντι στον εαυτό του και έτσι να
µαθαίνει  να  παίζει  καλύτερα  (να  αυξάνεται  το  ποσοστό  των  νικών  του
προγράµµατος)  απέναντι  σε  κάποιον  αντίπαλο.  Ένα  πρόγραµµα  που
αναγνωρίζει χειρόγραφο κείµενο µπορεί να εκπαιδευτεί µε µια βάση δεδοµένων
που περιέχει ήδη αναγνωρισµένο χειρόγραφο κείµενο και να βελτιώσει έτσι το
ποσοστό  των  λέξεων  που  αναγνωρίζει  σωστά  σε  ένα  καινούριο  κείµενο
(Mitchell, 1997).

Στην  κατευθυνόµενη  µάθηση (supervised learning),  σε  ένα  πρόβληµα
ταξινόµησης, τα παραδείγµατα εκπαίδευσης (training examples), από τα οποία
καλείται  το  πρόγραµµα  να  αποκτήσει  εµπειρία  ώστε  να  µάθει  να  ταξινοµεί
σωστά άλλα καινούρια  παραδείγµατα, είναι επισηµειωµένα  (ταξινοµηµένα) εξ
αρχής,  συνήθως  από  κάποιον  ειδικό  και  βοηθούν  (καθοδηγούν)  τη  µάθηση.
Αντίθετα, στην µη κατευθυνόµενη µάθηση (unsupervised learning) η ταξινόµηση
των  παραδειγµάτων  εκπαίδευσης  δεν  είναι  γνωστή  και  πραγµατοποιείται  µια
φυσική οµαδοποίηση (natural clustering) των παραδειγµάτων. 

Λόγω της πληθώρας των σωµάτων κειµένων που υπάρχουν διαθέσιµα σήµερα
και των µηχανηµάτων µεγάλης υπολογιστικής ισχύος, η µηχανική µάθηση έχει
εισχωρήσει  στις  περισσότερες  από  τις  εφαρµογές  επεξεργασίας  φυσικής
γλώσσας,  όπως  είναι  η  ανάθεση  κατηγοριών  µερών  του  λόγου,  η  ανάκτηση
λεξικής  πληροφορίας,  η  ανάθεση  σηµασιολογικών  ρόλων,  η  αναγνώριση
συντακτικών  συσχετίσεων,  η  κατηγοριοποίηση  κειµένων,  η  αναγνώριση
ονοµάτων οντοτήτων, η δηµιουργία περίληψης κειµένου κλπ.
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Στο υπόλοιπο τµήµα αυτού του κεφαλαίου περιγράφονται οι τεχνικές µάθησης
που έχουν χρησιµοποιηθεί στις γλωσσολογικές  εφαρµογές που αναπτύσσονται
αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια. Λόγω χώρου, η περιγραφή των µεθόδων σε
αυτό  το  κεφάλαιο  είναι  επαρκής,  όχι  όµως  εξαντλητική.  Για  περισσότερες
λεπτοµέρειες  ο  αναγνώστης  παραπέµπεται  στις  αντίστοιχες  βιβλιογραφικές
αναφορές.

1.2 Μάθηση Βασισµένη στα Παραδείγµατα 

H µάθηση  που  βασίζεται  στα  παραδείγµατα  (Instance-based learning)
αποθηκεύει όλα τα παραδείγµατα εκπαίδευσης  στη µνήµη. Όταν συναντά ένα
καινούριο, άγνωστο παράδειγµα, επιλέγει από τα αποθηκευµένα παραδείγµατα
εκείνα που είναι πιο σχετικά (‘όµοια’) µε το άγνωστο και τα χρησιµοποιεί για να
το ταξινοµήσει. Ο πιο διαδεδοµένος αλγόριθµος υλοποίησης αυτού του είδους
µάθησης  είναι  ο  αλγόριθµος  k –πλησιέστερων  γειτόνων  (k-nearest neighbor
algorithm). Οι πλησιέστεροι γείτονες ενός παραδείγµατος είναι τα παραδείγµατα
που  έχουν  την  µικρότερη  Ευκλείδεια  απόσταση  από  το  παράδειγµα.  Αν  κάθε
παράδειγµα  αναπαρασταθεί  σαν  ένα  διάνυσµα  m χαρακτηριστικών  (feature
vector), τότε η απόσταση αυτή ανάµεσα σε δυο παραδείγµατα  x και  y ορίζεται
ως

2

1
( , ) ( )

m

a a
a

x y x y
=

E = -ε

όπου  xα και  yα οι  τιµές  του  χαρακτηριστικού  α  στα  δυο  παραδείγµατα.  Το
άγνωστο  παράδειγµα  θα  πάρει  την  κλάση  που  έχει  η  πλειοψηφία  των  k –
πλησιέστερων  σε  αυτό  παραδειγµάτων.  Το  k συνήθως  παίρνει  την  τιµή  1
(ελέγχεται µόνο ο ένας πιο πλησιέστερος γείτονας του άγνωστου παραδείγµατος
και υιοθετείται από το τελευταίο η κλάση αυτού του γείτονα). 

Συχνά χρησιµοποιούνται διάφορες παραλλαγές  του παραπάνω αλγορίθµου. Σε
εφαρµογές  που  όλα  τα  χαρακτηριστικά  δεν  έχουν  την  ίδια  επίδραση  στην
διαδικασία  της  ταξινόµησης,  πραγµατοποιείται  συνήθως  µια  ανάθεση  ενός
βάρους  σε  κάθε  χαρακτηριστικό  που  θα  αυξάνει  την  βαρύτητα  των  πιο
σηµαντικών  χαρακτηριστικών  και  θα  µειώνει  αντίστοιχα  αυτή  των  λιγότερο
σχετικών χαρακτηριστικών. Χαρακτηριστικά βάρη περιγράφονται στο κεφάλαιο
4. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τον αλγόριθµο και τις παραλλαγές
του, ο αναγνώστης παραπέµπεται στους Aha et al. (1991), Mitchell (1997).

Η  βασισµένη  στα  παραδείγµατα  µάθηση  έχει  χρησιµοποιηθεί  σε  πολλές
εφαρµογές  επεξεργασίας  φυσικής  γλώσσας,  όπως  η  ανάθεση  σηµασιολογικών
ρόλων (van den Bosch et al., 2004), η αναγνώριση ονοµάτων οντοτήτων (named
entity recognition) (de Meulder και  Daelemans, 2003), η εύρεση συντακτικών
συσχετίσεων (Buchholz, 2002), η άρση της αµφισηµίας λέξεων (Hendrickx et
al., 2002), η ανίχνευση ορίων φράσεων (Veenstra, 1999). Οι  Daelemans et al.
(1999b) υποστηρίζουν ότι η αποθήκευση όλων των παραδειγµάτων στην µνήµη
είναι  πλεονέκτηµα  για  γλωσσολογικές  εφαρµογές,  µια  και  έτσι  δεν
παραβλέπονται  εξαιρέσεις,  οι  οποίες  πολύ  συχνά  στη  φυσική  γλώσσα  είναι
σηµαντικές.
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1.3 ∆έντρα Αποφάσεων

Στην  µάθηση  µε  δέντρα  αποφάσεων  (decision tree learning),  κάθε
χαρακτηριστικό  του  διανύσµατος  ελέγχεται  στατιστικά  κατά  πόσο  είναι
κατάλληλο από µόνο του να ταξινοµήσει τα παραδείγµατα εκπαίδευσης. Το πιο
κατάλληλο  (το  χαρακτηριστικό  που  επιτυγχάνει  την  καλύτερη  ταξινόµηση)
τοποθετείται  στην  ρίζα του δέντρου αποφάσεων. Απόγονοι της ρίζας (κλαδιά)
δηµιουργούνται  για  κάθε  µια  δυνατή  τιµή  που  µπορεί  να  πάρει  το
χαρακτηριστικό  αυτό  και  τα  παραδείγµατα  εκπαίδευσης  ταξινοµούνται  στο
αντίστοιχο  κλαδί,  ανάλογα  µε  την  τιµή  που  έχουν  για  το  συγκεκριµένο
χαρακτηριστικό.  Σε  κάθε  θυγατρικό  κόµβο,  ελέγχεται  ποιο  χαρακτηριστικό
ταξινοµεί καλύτερα τα παραδείγµατα εκπαίδευσης του συγκεκριµένου κόµβου.
Το  κριτήριο  που  κρίνει  συνήθως  την  καταλληλότητα  ενός  χαρακτηριστικού
είναι  το  κέρδος  πληροφορίας  (information gain).  Επιλέγεται  δηλαδή  το
χαρακτηριστικό που θα οδηγήσει σε τέτοια ταξινόµηση των παραδειγµάτων του
συγκεκριµένου κόµβου που να µεγιστοποιεί το κέρδος πληροφορίας, ή αλλιώς,
να  ελαχιστοποιεί  την  αβεβαιότητα  (uncertainty)  στην  ταξινόµηση  αυτή.  Η
διαδικασία επαναλαµβάνεται δηµιουργώντας συνεχώς καινούριους κόµβους στο
δέντρο. Ένα µονοπάτι (path) του δέντρου (µια συνεχής διαδροµή από την ρίζα
µέχρι έναν κόµβο) σταµατάει να αναπτύσσεται είτε όταν εµφανίζονται από µια
φορά όλα τα χαρακτηριστικά στους κόµβους του µονοπατιού (δεν υπάρχει άλλο
χαρακτηριστικό να ελεγχθεί), είτε όταν όλα τα παραδείγµατα εκπαίδευσης του
κόµβου στον οποίο έχουµε φτάσει ανήκουν στην ίδια κλάση.

Για  ένα  άγνωστο  παράδειγµα  θα  πραγµατοποιηθεί  αναζήτηση  µέσα  στο
δηµιουργηµένο δέντρο από πάνω (από τη ρίζα) προς τα κάτω (top-down search)
και, ανάλογα  µε τις τιµές  των χαρακτηριστικών  του, επιλέγεται το αντίστοιχο
µονοπάτι  και  στο  παράδειγµα  ανατίθεται  η  κλάση  των  παραδειγµάτων  του
τελικού κόµβου του µονοπατιού.

Ο  παραπάνω  αλγόριθµος  (Quinlan,  1993)  έχει  την  τάση  να  προσαρµόζεται
(ταιριάζει)  υπερβολικά  στα  δεδοµένα  εκπαίδευσης  (overfitting).  Αυτό  πολλές
φορές είναι επικίνδυνο όταν τα δεδοµένα περιέχουν θόρυβο (σφάλµατα) ή δεν
είναι αρκετά. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος εφαρµόζεται συχνά
κλάδεµα (pruning) στο δέντρο, όπου η ανάπτυξη του δέντρου (η προσθήκη όλο
και  περισσότερων  κόµβων)  σταµατάει  πριν  την  υπερβολική  προσαρµογή  του
στα δεδοµένα εκπαίδευσης.

∆έντρα αποφάσεων έχουν χρησιµοποιηθεί σε διάφορες εφαρµογές επεξεργασίας
φυσικής  γλώσσας,  όπως  συντακτική  ανάλυση  (Magerman,  1995),  ανάθεση
ΜΤΛ  (Schmid,  1994;  Orphanos et al.,  1999),  κατηγοριοποίηση  κειµένου
(Dumais, 1998), ανίχνευση προθετικών ορισµάτων (Μerlo και  Leybold, 2001).
Το µεγάλο πλεονέκτηµα των δέντρων αποφάσεων είναι η γνώση που προκύπτει
από  το  ίδιο  το  δέντρο  που  περιγράφει  τα  δεδοµένα  και  οι  κανόνες  που  το
διέπουν,  που  πολλές  φορές  δεν  έχουν  εντοπιστεί  εκ  των  προτέρων  ούτε  από
ειδικούς.
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1.4 Μάθηση Bayes

H µάθηση Βayes (Bayesian learning) αποτελεί µια στοχαστική προσέγγιση στην
εξαγωγή  συµπεράσµατος  (inference).  Υποθέτει  ότι  τα  στοιχεία  που
χαρακτηρίζουν  µια  εφαρµογή  υπακούν  σε  πιθανοτικές  κατανοµές  και  ο
συνδυασµός  αυτών  των  κατανοµών  µε  τα  δεδοµένα  παρατηρήσεων  που
υπάρχουν  για  την  εφαρµογή  οδηγούν  στην  λήψη  βέλτιστων  αποφάσεων.  Η
µάθηση  Bayes βασίζεται  στον  κανόνα  του  Bayes που  υπολογίζει  την  εκ  των
υστέρων (posterior) πιθανότητα (P(h|D)) µιας υπόθεσης (κλάσης ταξινόµησης)
h, δοσµένων των δεδοµένων (D), από την εκ των προτέρων (prior) πιθανότητα
της  υπόθεσης  (P(h))  (ανεξάρτητη  των  δεδοµένων),  από  την  πιθανότητα  να
παρατηρηθούν τα δεδοµένα (P(D)) και από την πιθανότητα να παρατηρηθούν τα
δεδοµένα δοσµένης της κλάσης ταξινόµησης (P(D|h)). 

( | ) ( )( | )
( )

P D h P hP h D
P D

=

Για βέλτιστη ταξινόµηση επιλέγουµε εκείνη την υπόθεση (h’) που µεγιστοποιεί
την παραπάνω πιθανότητα. Και επειδή το P(D) είναι σταθερό:

h’=argmaxP(h|D)=argmaxP(D|h)P(h)

1.4.1 Naïve Bayes

H µέθοδος  Naïve Bayes εξάγει συµπεράσµατα  εφαρµόζοντας  τον  κανόνα  του
Bayes, µε την υπόθεση ότι όλα τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιούνται στην
περιγραφή  µιας  εφαρµογής  (στα  παραδείγµατα  των  δεδοµένων  για  την
εφαρµογή)  είναι  ανεξάρτητα  µεταξύ  τους  δεδοµένης  της  κλάσης.  Έτσι,  η
πιθανότητα  P(D|h) µετατρέπεται σε ένα γινόµενο  m δεσµευµένων πιθανοτήτων
του  κάθε  χαρακτηριστικού  δεδοµένης  της  κλάσης  ταξινόµησης,  όπου  m ο
αριθµός των χαρακτηριστικών. Αν και η υπόθεση αυτή είναι πολύ απλοϊκή και
δεν  ισχύει  σε  πολλές  περιπτώσεις,  η  απόδοση  της  µεθόδου  αυτής  είναι
ικανοποιητική σε διάφορες εφαρµογές (Domingos και Pazzani, 1997).

Μάθηση  µε  Naïve Bayes στο  χώρο  της  επεξεργασίας  φυσικής  γλώσσας  έχει
εφαρµοστεί σε κατηγοριοποίηση κειµένων (McCallum και  Nigam, 1998;  Peng
και  Schuurmans, 2003), στην άρση αµφισηµίας λέξεων (Escudero et al., 2000)
και αλλού.

1.4.2 ∆ίκτυα Bayes

Ένα  δίκτυο  Bayes (Bayesian Belief Network -  ΒΒΝ)  αποτελείται  από  ένα
σύνολο µεταβλητών και ένα σύνολο κατευθυνόµενων ακµών που συνδέουν τις
µεταβλητές  ορίζοντας  έναν  κατευθυνόµενο  άκυκλο  γράφο  (directed acyclic
graph), όπου κάθε µεταβλητή αναπαρίσταται µε ένα κόµβο.  Σε κάθε µεταβλητή
A µε µητρικούς κόµβους τους Β1,...,Βn επισυνάπτεται ένας πίνακας δεσµευµένων
πιθανοτήτων  (conditional probability table)  P(A| Β1,...,Βn).  Με  χρήση  του
κανόνα  του  Bayes και  αυτών  των  εκ  των  προτέρων  πιθανοτήτων  του  πίνακα
µπορούν  να  υπολογιστούν  οι  εκ  των  υστέρων  πιθανότητες  για  συγκεκριµένα
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δεδοµένα.  H πιθανοτική  κατανοµή  µιας  σειράς  m µεταβλητών  που
περιγράφονται από ένα δίκτυο Bayes υπολογίζεται από την επόµενη εξίσωση:

))(|(),...(
1

1 i
m

i
im AόίAPAAP µβοικµητρικο∏

=
=

Για  παράδειγµα  στο  σχήµα  1.1 φαίνεται  ένα  δίκτυο  Bayes, και  η  πιθανοτική
κατανοµή των µεταβλητών του είναι η 

P(A1,A2,A3,A4,A5)=P(A2|A1) P(A3|A1,A4) P(A5|A3)

Ένα δίκτυο  Bayes υπολογίζει την πιθανότητα  1
( , ..., , )mP A A C , όπου  C η τιµή της

κλάσης ταξινόµησης από τα δεδοµένα εκπαίδευσης και την χρησιµοποιεί για να
επιστρέψει την πιο πιθανή κλάση ταξινόµησης για ένα καινούριο σετ τιµών των
m µεταβλητών, που µεγιστοποιεί την εκ των υστέρων πιθανότητα 1( | , ..., )mP C A A .

Στον  χώρο  της  επεξεργασίας  φυσικής  γλώσσας  η  χρήση  δικτύων  Bayes για
ταξινόµηση  άγνωστων  παραδειγµάτων  έχει  τραβήξει  το  ενδιαφέρον  πολλών
ερευνητών τα τελευταία χρόνια. Οι  Miyata et al. (1997) χρησιµοποιούν δίκτυα
Bayes µε βάση την αρχή Ελάχιστης Περιγραφής (Minimum Description Length
Principle)  και  µαθαίνουν  τις  συντακτικές  και  σηµασιολογικές  προτιµήσεις
(περιορισµένες σε ουσιαστικά µόνο) ρηµάτων µε το µικρότερο δυνατό δίκτυο.
Οι Ciaramita και Johnson (2000) παρουσιάζουν ένα µοντέλο δικτύων Bayes για
την  µάθηση  επιλεκτικών  περιορισµών  αγγλικών  ρηµάτων.  Χρησιµοποιούν  το
σηµασιολογικό  δίκτυο  WordNet (Miller,  1990)  σαν  βάση  γνώσης  για  να
οµαδοποιήσουν τα ουσιαστικά σε οµάδες συνωνύµων, υπωνύµων κλπ. Ο Niyogi
(2002)  παρουσιάζει  έναν  ενιαίο  θεωρητικό  τρόπο  µοντελοποίησης  των
συντακτικών και σηµασιολογικών χαρακτηριστικών µιας λεκτικής οντότητας µε
µάθηση Bayes από λίγα δεδοµένα. 

Σχήµα 1.1: Ένα παράδειγµα δικτύου Bayes.

1.4.3 Παραλλαγές των ∆ικτύων Bayes

Για  την  επίτευξη  καλύτερων  αποτελεσµάτων  ταξινόµησης  έχει  σηµειωθεί
ερευνητική  δραστηριότητα  για  την  άρση  της  υπόθεσης  ανεξαρτησίας  της
µεθόδου  Naïve Bayes, λαµβάνοντας  υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις  ανάµεσα στα
χαρακτηριστικά και για την µετατροπή της διαδικασίας µάθησης δικτύων Bayes
ούτως ώστε να γίνουν αυτά πιο κατάλληλα για ταξινόµηση. 
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Οι  Friedman και  Goldszmidt (1996), και οι  Friedman,  Geiger και  Goldszmidt
(1997)  προτείνουν  την  µέθοδο  Tree Augmented Naïve Bayes (TAN)  (Σχήµα
1.2.α).  Η  µέθοδος  αυτή  απαιτεί  κάθε  κόµβος  να  έχει  το  πολύ  έναν  µητρικό
κόµβο εκτός από τον κόµβο της κλάσης ταξινόµησης. 

Μια  παρόµοια  µέθοδος  ταξινόµησης  είναι  η  Bayesian Network Augmented
Naïve Bayes (BAN)  (Σχήµα  1.2.β),  των  Cheng και  Greiner (1999),  και  των
Cheng και Greiner (2001). Σε ένα BAN όλα τα χαρακτηριστικά είναι θυγατρικοί
κόµβοι του κόµβου της κλάσης ταξινόµησης και δηµιουργούν ένα γενικό δίκτυο
Bayes, σε  αντίθεση  µε  τη  δηµιουργία  µόνο  ενός  δέντρου  όπως  γίνεται  µε  τη
µέθοδο TAN.

      

Σχήµα 1.2: α. ∆οµή ΤΑΝ β. ∆οµή ΒΑΝ

1.4.4 COr-BBN

Μια  άλλη  παραλλαγή  των  ΒΒΝ,  που  έχει  υλοποιηθεί  στο  Εργαστήριο
Ενσύρµατης  Τηλεπικοινωνίας  (Maragoudakis et al.,  2004),  βασίζεται  στην
ανάγκη µιας δοµής δικτύου που θα αντικατοπτρίζει µε ακρίβεια την κατανοµή
των χαρακτηριστικών της εφαρµογής και ταυτόχρονα  θα ταξινοµεί σωστά. Οι
δοµές  των  TAN και  BAN θεωρούν  ότι  όλα  τα  χαρακτηριστικά  επηρεάζονται
από την κλάση ταξινόµησης. Στην πράξη, όµως, σε µια εφαρµογή ταξινόµησης
υπάρχουν  περισσότερο  χρήσιµα  χαρακτηριστικά  (άµεσα  εξαρτώµενα  από  την
κλάση  ταξινόµησης)  και  λιγότερο  χρήσιµα  (λιγότερο  σχετικά  µε  την  κλάση
ταξινόµησης). Από την θεωρία  των δικτύων  Bayes υποστηρίζεται  ότι µόνο οι
κόµβοι που ανήκουν στην ‘Μαρκοβιανό σύνολο κάλυψης’ (Markov blanket) του
κόµβου της κλάσης ταξινόµησης επηρεάζουν στην πραγµατικότητα την κλάση
ταξινόµησης. Μαρκοβιανό σύνολο κάλυψης ενός κόµβου είναι το σύνολο των
άµεσων µητρικών του κόµβων, των άµεσων θυγατρικών του κόµβων και όλων
των άµεσων µητρικών κόµβων των θυγατρικών του κόµβων (Pearl, 1988). Μια
καινούρια δοµή δικτύου, πιο κατάλληλη για ταξινόµηση είναι η Class-Oriented
Bayesian Belief Network (COr-BBN). Σε ένα  COr-BBN µια  ενδεχόµενη ακµή
από µια µεταβλητή στην κλάση ταξινόµησης αναστρέφεται. Με αυτό τον τρόπο
αυξάνεται  το  Μαρκοβιανό  σύνολο  κάλυψης  του  κόµβου  της  κλάσης
ταξινόµησης, αυξάνουν δηλαδή τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν άµεσα την
κλάση.
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1.4.5 mG-BAN
Οι παραπάνω δοµές αντιµετωπίζουν πρόβληµα όταν στα δεδοµένα εκπαίδευσης
υπάρχουν  µεταβλητές  που  παίρνουν  συνεχείς  (αριθµητικές)  τιµές.  Στο
Εργαστήριο Ενσύρµατης Τηλεπικοινωνίας (Maragoudakis et al., -) υλοποιήθηκε
µια παραλλαγή δικτύου Bayes, η Mixed Gaussian Bayesian Augmented Naive
Bayes (mG-BAN), η οποία αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα.

Έστω ότι τα δεδοµένα περιγράφονται  από ένα σύνολο µικτών µεταβλητών  Α,
που  αποτελείται  από  ένα  υποσύνολο  διακριτών  µεταβλητών  (∆)  και  ένα
υποσύνολο  συνεχών  µεταβλητών  (Γ)  µε  γκαουσιανή  κατανοµή  πιθανότητας.
Σηµειώνεται ότι οι διακριτοί κόµβοι δεν µπορούν να έχουν συνεχείς µητρικούς
κόµβους σε αυτό το µοντέλο. Αυτή είναι η πιο γενική περίπτωση όπου µπορούν
να  εφαρµοστούν  αλγόριθµοι  εξαγωγής  συµπεράσµατος  (Murphy,  1998).
Επιπλέον,  αν  ένας  συνεχής  κόµβος  έχει  διακριτό  µητρικό  κόµβο,  τότε  έχει
διαφορετικές  τιµές µέσης  τιµής  και διασποράς  για την κάθε διαφορετική  τιµή
του µητρικού κόµβου.

Η κατασκευή ενός mG-BAN πραγµατοποιείται ως εξής:

Έστω ότι έχουµε το σύνολο ∆ διακριτών µεταβλητών, Γ συνεχών µεταβλητών
και ονοµατικής κλάσης C του σχήµατος 1.3.α. 

Με  χρήση  της  συνάρτησης  των  Cooper και  Herskovits (1992)  µπορούµε  να
υπολογίσουµε την πιο πιθανή δοµή δικτύου για τις διακριτές µεταβλητές (σχήµα
1.3.β). 

Στην  συνέχεια  ο  κόµβος  της  κλάσης  C τίθεται  ως  µητρικός  κόµβος  κάθε
διακριτής  µεταβλητής (Σχήµα 1.3.γ). Υπολογίζονται οι παράµετροι αυτής της
δοµής  χρησιµοποιώντας  τις  συχνότητες  που  έχουν  παρατηρηθεί  από  τα
δεδοµένα. Τίθεται ο κόµβος  C ως µητρικός κάθε συνεχούς µεταβλητής (σχήµα
1.3.δ). Για κάθε τιµή c της µεταβλητής της κλάσης  C υπολογίζεται η µέση τιµή
και  η  διασπορά  κάθε  συνεχούς  µεταβλητής.  Ο  πίνακας  των  δεσµευµένων
πιθανοτήτων  ενηµερώνεται  µε  τις  καινούριες  πιθανότητες.  Το  τελικό  δίκτυο
είναι το mG-BAN για το δεδοµένο σετ µεταβλητών.

(α) (β)
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(γ) (δ)
Σχήµα 1.3: Βήµατα κατασκευής ενός mG-BAN.

1.5 Μηχανές ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης

Οι  Μηχανές  ∆ιανυσµάτων  Υποστήριξης  (Support Vector Machines-SVM)
αποτελούν  µοντέλα  µάθησης  σχεδιασµένα  έτσι  ώστε  να  ελαχιστοποιούν  το
σφάλµα  γενίκευσης  (generalization error)  (Cristianini et al.,  1998).  Το  πιο
σηµαντικό  πλεονέκτηµα  των Μηχανών  ∆ιανυσµάτων  Υποστήριξης  (Μ∆Υ) σε
σχέση  µε  άλλες  τεχνικές  µάθησης  είναι  ότι  συµπεριφέρονται  εύρωστα  ακόµα
και σε προβλήµατα µεγάλου αριθµού διαστάσεων (πολλών µεταβλητών). 

Έστω  ένα  πρόβληµα  ταξινόµησης  δύο  κλάσεων.  Ένα  σετ  δεδοµένων
εκπαίδευσης είναι ένα σύνολο ζευγών διανυσµάτων {xi,yi}, όπου  i=1 έως  m (ο
αριθµός των µεταβλητών), xi το διάνυσµα εκπαίδευσης και yi ∈{-1,+1}. Σκοπός
είναι, δοσµένου ενός καινούριου, άγνωστου παραδείγµατος x, να επιλεχθεί τιµή
τέτοια  για  το  y ώστε  το  {x,y}  να  είναι  ‘παρόµοιο’  µε  τα  παραδείγµατα
εκπαίδευσης.  Απαιτείται  εποµένως  ένα  µέτρο  οµοιότητας  (similarity measure)
που θα επιστρέφει έναν πραγµατικό αριθµό ο οποίος θα εκφράζει την οµοιότητα
δύο  διανυσµάτων.  Το  µέτρο  αυτό  ονοµάζεται  συνάρτηση  πυρήνα  (kernel
function).  Στον  συγκεκριµένο  αλγόριθµο  µάθησης,  ως  µέτρο  οµοιότητας
χρησιµοποιείται το εσωτερικό γινόµενο µεταξύ δύο διανυσµάτων:

∑
=

=•
m

i
ii xxxx

1
)'()()'(

Είτε  επειδή  τα  δεδοµένα  µπορεί  να  µην  ανήκουν  στον  χώρο  του  εσωτερικού
γινοµένου (dot product space), είτε επειδή η αναπαράστασή τους µπορεί να µην
είναι  η  πιο  κατάλληλη  για  ένα  δεδοµένο  πρόβληµα  ή  αλγόριθµο  µάθησης,
πραγµατοποιείται  ένας  µετασχηµατισµός  από  τον  χώρο  εισόδου  (input space)
στον χώρο του εσωτερικού γινοµένου ή, αλλιώς, χώρο χαρακτηριστικών (feature
space)  περισσότερων  διαστάσεων.  Για  αυτόν  τον  σκοπό  χρησιµοποιείται  µια
συνάρτηση αντιστοίχησης (map function) Φ, τέτοια ώστε

)'()()()',( xxxxk Φ•Φ=•= x'x

Με έντονη γραµµατοσειρά σηµειώνονται τα διανύσµατα στο χώρο εσωτερικού
γινοµένου. Το σχήµα 1.4 δείχνει την αντιστοίχηση των δεδοµένων εισόδου στον
χώρο εσωτερικού γινοµένου:
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: n FF ®R

Σχήµα 1.4: Αναπαράσταση της βασικής ιδέας των SVM: Απεικόνιση των δεδοµένων
εκπαίδευσης (αριστερό µέρος) σε ένα υψηλότερης διαστατικότητας χώρο

χαρακτηριστικών (δεξί µέρος) µέσω της συνάρτησης Φ. Έπειτα ακολουθεί η εύρεση
ενός διαχωριστικού υπέρ-επιπέδου µε µέγιστη απόσταση από τις δυο κατηγορίες. Αυτό
συνεπάγεται τη δηµιουργία ενός µη-γραµµικού ορίου απόφασης στο χώρο εισόδου. Με

τη χρήση πυρήνων, είναι δυνατή η εκτίµηση ενός τέτοιου υπέρ-επιπέδου.

Ένα  παράδειγµα  συνάρτησης  πυρήνα  είναι  για  παράδειγµα  ο  πολυωνυµικός
πυρήνας

dxxxxk )1)'(()',( +•=

που µπορεί  να  αντιστοιχεί  το  χώρο  Φ στο  χώρο  που αποτελείται  από  όλα  τα
παράγωγα  των  d διαστάσεων  του  nR .  Για  να  γίνει  η  παραπάνω  πρόταση  πιο
καταληπτή, ας υποθέσουµε ότι d=2 και 2,x y Ξ R . Έχουµε:

2 22 1 1
2 1 1

1 2 1 22 2 2 2
2 2

( , ) ( ) 2 2 ( ( ) ( ))
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Χ F ΧF= = = =

όπου  2 2
1 1 2 2( ) ( , 2 , )x x x x xF = . Άλλου είδους πυρήνας που χρησιµοποιείται είναι η

εκθετική συνάρτηση ακτινικής βάσης (Radial Basis Function ή RBF):
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Οι Μ∆Υ λαµβάνουν υπόψη την οµάδα υπερεπιπέδων (hyperplanes)

0)( =+• bxw

για τον διαχωρισµό των δεδοµένων των κλάσεων, όπου w είναι το ορθοκανονικό
διάνυσµα του υπερεπιπέδου και b είναι µία βάθµωση.
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Για  να  βρεθεί  το  βέλτιστο  υπερεπίπεδο  (εκείνο  που  παρέχει  το  µέγιστο
περιθώριο  διαχωρισµού  ανάµεσα  στα  δεδοµένα  των  διαφορετικών  κλάσεων)
πρέπει  να  ελαχιστοποιηθεί  ο  παράγοντας  2

2
1 w και  ταυτόχρονα  να  ισχύουν  οι

ανισότητες 

1 εάν    ,1)(

1 εάν      ,1)(

−=−≤+•

=≥+•

i

i

yb

yb

i

i

xw

xw

Το υπερεπίπεδο (hyperplane) bxw +•  βρίσκεται στην µέγιστη απόσταση από τα
δεδοµένα της µιας και της άλλης κλάσης και έτσι διαχωρίζει τα δεδοµένα. Το
διάνυσµα  w που θα οδηγήσει στο ιδανικό υπερεπίπεδο µπορεί να υπολογιστεί
ελαχιστοποιώντας  την  απόσταση  του  υπερεπιπέδου  από  το  πιο  κοντινό  του
δείγµα. Τα σηµεία για τα οποία ισχύει η ισότητα στις δυο παραπάνω εξισώσεις
ονοµάζονται ∆ιανύσµατα Υποστήριξης. Το επίπεδο στο οποίο ανήκουν τα σηµεία
που ικανοποιούν την πρώτη ισότητα είναι παράλληλο µε το επίπεδο στο οποίο
ανήκουν  αυτά  που  ικανοποιούν  τη  δεύτερη.  Η  απόσταση  των  δυο  επιπέδων
ονοµάζεται  περιθώριο  (margin)  και  ισούται  µε  w/2 .  Η  αφαίρεση  των
∆ιανυσµάτων  Υποστήριξης  θα  οδηγούσε  σε  διαφορετική  λύση  του
προβλήµατος. 

Σκοπός  είναι  ο  υπολογισµός  των  w και  b.  Όπως  αποδεικνύεται,  το  βέλτιστο
υπερεπίπεδο  (optimal hyperplane),  που  ορίζεται  σαν  εκείνο  το  οποίο
εξασφαλίζει µέγιστη απόσταση µεταξύ των δεδοµένων δυο κλάσεων, προκύπτει
µονοσήµαντα  επιλύνοντας  µια  δευτεροβάθµια  εξίσωση  της  οποίας  η  λύση  w
αναλύεται σε υπό-όρους: i iiw v x=ε , οι οποίοι αναφέρονται στα δεδοµένα εκείνα
που  βρίσκονται  στο  όριο  της  διαχωριστικής  γραµµής  των  κλάσεων,  στα
διανύσµατα υποστήριξης δηλαδή. Μια σηµαντική ιδιότητα του αλγορίθµου είναι
ότι  τόσο  η  επίλυση  του  δευτεροβάθµιου  προβλήµατος  όσο  και  η  τελική
συνάρτηση απόφασης 

1
( ) ( , )( )

l
i i

i
f x sign v k x x bΧ

=
= +ε

εξαρτώνται µόνο από τα εσωτερικά γινόµενα µεταξύ των δεδοµένων.

Η επίλυση της συνάρτησης απόφασης είναι πρόβληµα δευτέρου βαθµού και ο
πιο  διαδεδοµένος  τρόπος  επίλυσής  του  είναι  ο  αλγόριθµος  ∆ιαδοχικής
Ελάχιστης  Βελτιστοποίησης  (Sequential Minimal Optimization -  SMO) (Platt,
1998).  Σύµφωνα  µε  τον  SMO,  το  πρόβληµα  βελτιστοποίησης  χωρίζεται  σε
µικρότερα  προβλήµατα.  Κάθε  ένα  από  αυτά  επιλέγει  δύο  όρους  w
(πολλαπλασιαστές  Lagrange)  για  να  τους  βελτιστοποιήσει  ταυτόχρονα  και
ενηµερώνει την Μ∆Υ µε τις καινούριες βέλτιστες τιµές. Η λύση µε αυτόν τον
τρόπο µπορεί να προκύψει αναλυτικά και απαιτεί λιγότερη µνήµη σε σχέση µε
άλλους τρόπους επίλυσης. 

Οι  Μ∆Υ  είναι  µια  καινούρια  τεχνική  που  όµως  έχει  εφαρµοστεί  σε  πολλά
προβλήµατα  ταξινόµησης  και  αναγνώρισης  προτύπων  µε  πολύ  ικανοποιητικά
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αποτελέσµατα.  Επίσης  τα  τελευταία  χρόνια  χρησιµοποιείται  µε  µεγάλο
ενδιαφέρον  και  στον  χώρο  της  επεξεργασίας  φυσικής  γλώσσας:  στον
διαχωρισµό  λέξεων  στα  Ιαπωνικά  (Sassano,  2002),  στην  κατηγοριοποίηση
κειµένων  (Joachims,  1998;  Dumais et al.,  1998),  στην  ανίχνευση  των  ορίων
αγγλικών  φράσεων  (Kudo και  Matsumoto,  2001),  ανάθεση  σηµασιολογικών
ρόλων (Hacioglu, 2004).

1.6 Αλγόριθµοι Ενίσχυσης

Σε  πολλές  εφαρµογές  αλγορίθµων  µηχανικής  µάθησης  η  δηµιουργία  ενός
κανόνα  πρόβλεψης  µε  µεγάλη  ακρίβεια  είναι  πολύ  δύσκολη,  ειδικά  όταν  τα
δεδοµένα εκπαίδευσης δεν είναι αρκετά, ή περιέχουν θόρυβο (Schapire, 2002).
Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί αλγόριθµοι που βασίζονται στην ιδέα ότι η
εύρεση  πολλών,  µικρότερης  ακρίβειας  εµπειρικών  κανόνων  είναι  πιο  εύκολη
από  την  εύρεση  ενός  µοναδικού  ακριβούς  κανόνα.  Αυτοί  οι  αλγόριθµοι
ονοµάζονται  αλγόριθµοι  ενίσχυσης (boosting algorithms)  και   λειτουργούν
καλώντας  επαναληπτικά  έναν  αλγόριθµο  µάθησης  βάσης (base learning
algorithm),  ο  οποίος  µπορεί  να  είναι  ένας  από  τους  αλγορίθµους  που
περιγράψαµε µέχρι τώρα, τροφοδοτώντας τον κάθε φορά µε διαφορετικά βάρη
στα παραδείγµατα εκπαίδευσης. Κάθε φορά που καλείται ο αλγόριθµος βάσης
κατασκευάζει  και  έναν  καινούριο  ‘αδύναµο’ εµπειρικό  κανόνα,  και  µετά  από
µια σειρά επαναλήψεων, ο αλγόριθµος ενίσχυσης καλείται να συνδυάσει αυτούς
τους εµπειρικούς κανόνες σε έναν γενικό κανόνα, ελπίζοντας ότι αυτός θα είναι
πολύ πιο ακριβής από κάθε έναν από τους ‘αδύναµους’ κανόνες.

Ένας  από  τους  πιο  διαδεδοµένους  αλγορίθµους  ενίσχυσης  είναι  ο  AdaBoost
(Schapire, 1999;  Schapire, 2002). Αρχικά  τα  παραδείγµατα  εκπαίδευσης  είναι
ισοβαρή.  Κάθε  φορά  που  καλείται  ο  αλγόριθµος  βάσης  και  ταξινοµεί,  τα
παραδείγµατα που ταξινοµούνται σωστά αποκτούν µικρότερο βάρος, ενώ αυτά
που  ταξινοµούνται  λάθος  αποκτούν  µεγαλύτερο,  αναγκάζοντας  έτσι  τον
αλγόριθµο  βάσης  να  επικεντρωθεί  στα  δύσκολα  παραδείγµατα.  Ο  αλγόριθµος
βάσης  σε  κάθε  επανάληψη  επανεκπαιδεύεται  στα  καινούρια  δεδοµένα  ούτως
ώστε να ελαχιστοποιείται η εκθετική απώλεια (exponential loss) στα δεδοµένα
εκπαίδευσης,  πολλαπλασιάζεται  µε  µια  παράµετρο  την  οποία  έχει  επιλέξει  ο
αλγόριθµος ενίσχυσης, και προστίθεται στο σύνολο των αλγορίθµων βάσης που
έχουν  προκύψει  από  τις  προηγούµενες  επαναλήψεις.  Η  παράµετρος  αυτή
αντιστοιχεί  στην  σηµασία  που  δίνει  ο  αλγόριθµος  AdaBoost στον  αλγόριθµο
βάσης της συγκεκριµένης επανάληψης. Ο τελικός αλγόριθµος ταξινόµησης είναι
το άθροισµα των σταθµισµένων αλγορίθµων βάσης.

Ο  αλγόριθµος  AdaBoost  έχει  χρησιµοποιηθεί  σε  πολλές  εφαρµογές  και  στον
χώρο  της  επεξεργασίας  φυσικής  γλώσσας  όπως  στην  αναγνώριση  ονοµάτων
οντοτήτων  (Carreras et al.,  2002),  στην  ανάκτηση  λεξικής  πληροφορίας
(Ciaramita, 2002), στην κατηγοριοποίηση κειµένων (Schapire και Singer, 2000).
H βελτίωση που αναφέρεται στην απόδοση του συστήµατος ταξινόµησης µε την
χρήση του αλγορίθµου ενίσχυσης, είναι σε κάθε περίπτωση πολύ σηµαντική.
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Κεφάλαιο 2

Αυτόµατη ∆ιάκριση Συµπληρωµάτων Ρηµάτων

2.1 Εισαγωγή

Σε  µια  πρόταση  το  ρήµα  αποτελεί  τον  κύριο  όρο  της,  που  περιγράφει  ένα
γεγονός  (συµβάν).  Είναι  ο  κύριος  άξονας  πάνω  στον  οποίο  οικοδοµείται
ολόκληρο το µήνυµα της πρότασης. Στο συµβάν αυτό λαµβάνουν µέρος ένας ή
περισσότεροι  µετέχοντες  που  συντακτικά  εξαρτώνται  από  το  ρήµα  και
ονοµάζονται  εξαρτώµενα  του  ρήµατος.  Τα  εξαρτώµενα  διακρίνονται  σε
ορίσµατα και σε  προσαρτήµατα. Τα πρώτα είναι νευραλγικής σηµασίας για την
περιγραφή του µηνύµατος του ρήµατος και είναι απαραίτητα για την απόδοση
της έννοιάς του, ενώ τα δεύτερα αποτελούν δευτερεύουσα πληροφορία σχετική
µε  το  φόντο  (σκηνικό)  µέσα  στο  οποίο  πραγµατοποιείται  το  συµβάν
(επιρρηµατικοί προσδιορισµοί). Στα παρακάτω παραδείγµατα ο Γιώργος και η
Άννα  είναι  οι  µετέχοντες  στα  συµβάντα  που  περιγράφουν  τα  δύο  ρήµατα.  Η
Άννα είναι όρισµα στην πρώτη πρόταση, ενώ είναι προσάρτηµα στη δεύτερη. Ο
Γιώργος είναι όρισµα και στις δύο προτάσεις.

Ο Γιώργος σχετίζεται µε την  Άννα. 

Ο Γιώργος έφαγε µε την Άννα.

Τα ορίσµατα µπορούν να παίζουν είτε το ρόλο υποκειµένου είτε αντικειµένου
στο ρήµα. Στη δεύτερη περίπτωση ονοµάζονται  συµπληρώµατα (complements)
του ρήµατος.

Η  διάκριση  ανάµεσα  σε  συµπληρώµατα  και  προσαρτήµατα  δεν  είναι  πάντα
προφανής. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει στο παρελθόν για να τυποποιηθούν
τα κριτήρια διάκρισης (Meyers, Macleod and Grishman, 1994), από τα οποία τα
πιο σηµαντικά αναφέρονται στη συνέχεια. 
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1.  Υποχρεωτική  ύπαρξη.  Εάν  η  παρουσία  ενός  συντακτικού  όρου  είναι
υποχρεωτική για την πλήρη απόδοση της έννοιας του ρήµατος, τότε ο όρος είναι
συµπλήρωµα. 

2.  Υπονόηση.  Στην  περίπτωση  που  ένα  προαιρετικό  συµπλήρωµα  έχει
παραλειφθεί, η έννοιά του εννοείται.

3.  Συχνότητα.  Ένα  ρήµα  και  τα  συµπληρώµατά  του  συνεµφανίζονται  στη
γλώσσα  µε  µεγάλη  σχετική  συχνότητα.  Ένα  προσάρτηµα  συνεµφανίζεται  στη
γλώσσα µε όλα τα ρήµατα µε περίπου την ίδια συχνότητα.

4.  Σηµασιολογικός  ρόλος.  Ένα  συµπλήρωµα,  ως  όρισµα  του  ρήµατος,  παίζει
πάντα έναν σηµασιολογικό ρόλο (δέκτης, βιώνων, αποδέκτης, ευεργετούµενος
κτλ).

5.  Παθητική  φωνή.  Ένας  όρος  της  πρότασης  µπορεί  να  παίζει  το  ρόλο
υποκειµένου στην παθητική φωνή µόνο εάν είναι συµπλήρωµα.

Για ορισµένες γλώσσες (π.χ. Αγγλικά), των οποίων η συντακτική δοµή διέπεται
από  πιο  περιοριστικούς  κανόνες  σχετικά  µε  την  διάταξη  των  όρων  µιας
πρότασης από άλλες (π.χ. Ελληνικά), υπάρχουν και κάποια επιπλέον κριτήρια: 

6.  Σχετική  διάταξη.  Τα  προσαρτήµατα  µπορούν  να  ‘κινούνται’  µέσα  στην
πρόταση  µε  µεγαλύτερη  ελευθερία,  ενώ  τα  συµπληρώµατα  είναι  πιο  στενά
συνδεδεµένα µε το ρήµα.  

Η διάκριση των συµπληρωµάτων από τα προσαρτήµατα είναι πολύ σηµαντική
για  πολλές  εφαρµογές  επεξεργασίας  φυσικής  γλώσσας  όπως  συντακτική
ανάλυση,  λεξικογραφία,  ανίχνευση  επιλεκτικών  περιορισµών,  εξαγωγή
σηµασιολογικής  ερµηνείας  κ.α.  Πολλοί  συντακτικοί  αναλυτές  σήµερα
βασίζονται  στην  ύπαρξη  της  πληροφορίας  αυτής  στο  λεξικό  τους  για  να
αποκλείσουν  εσφαλµένες  αναλύσεις.  Όλο  και  περισσότερα  λεξικά  περιέχουν
σήµερα  συντακτική  πληροφορία  στις  καταχωρήσεις  τους  και  οι  σύγχρονοι
γραµµατικοί  φορµαλισµοί  όπως  η  Γραµµατική  Φραστικής  ∆οµής  Οδηγούµενη
Από Τον Κύριο Όρο (Head-driven Phrase Structure Grammar-HPSG) βασίζονται
στον πλούτο της γλωσσολογικής πληροφορίας που εµπεριέχεται στο λεξικό (Sag
και Wasow, 1999). 

Σήµερα, που υπάρχει διαθέσιµη πληθώρα σωµάτων κειµένων, η διάκριση των
συµπληρωµάτων  από  τα  προσαρτήµατα  αυτόµατα  από  κείµενα  έχει  µεγάλο
ερευνητικό  ενδιαφέρον.  Ερευνητές  έχουν  δουλέψει  στον  χώρο  για  διάφορες
γλώσσες  και  χρησιµοποιώντας  µεθόδους  που  ποικίλουν  από  κατευθυνόµενη
µάθηση (supervised learning) έως την εφαρµογή στατιστικών φίλτρων για τον
αποκλεισµό των προσαρτηµάτων.

Η  Buchholz (Buchholz,  1998)  περιγράφει  ένα  σύνολο  πειραµάτων  στο
επισηµειωµένο, ως προς το ΜΤΛ και τη φραστική δοµή,  WSJ σώµα κειµένων.
Κάθε  εξαρτώµενο  µιας  ρηµατικής  φράσης  αποτελεί  υποψήφιο  συµπλήρωµά
(ΥΣ)  της  και  κωδικοποιείται  ως  ένα  διάνυσµα  µεταβλητών,  όπου  κάθε
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µεταβλητή  αποτελεί  γραµµατική/συντακτική  πληροφορία  (ΜΤΛ,  είδος
συντακτικής  φράσης,  συντακτική  λειτουργία) για  το  ΥΣ  καθεαυτό  και  για  τα
υπόλοιπα εξαρτώµενα του ρήµατος. Κάθε διάνυσµα εµπεριέχει επίσης το ρήµα,
πληροφορία  υποκατηγοριοποίησης  του  ρήµατος  (κεφάλαιο  3)  και  είναι
επισηµειωµένο  ως  προς  την  κλάση  ταξινόµησης  του  ΥΣ
(συµπλήρωµα/προσάρτηµα). Για την ταξινόµηση νέων, άγνωστων διανυσµάτων
χρησιµοποιεί µηχανική µάθηση βασισµένη στη µνήµη (memory-based learning)
και αναφέρει 91.6% συνολική ακρίβεια.

Οι  Merlo και  Leybold (2001)  χρησιµοποιούν  µηχανική  µάθηση  µε  δέντρα
αποφάσεων  (decision trees)  για  την  διάκριση  προθετικών  ορισµάτων  από
προθετικούς  προσδιορισµούς.  Χρησιµοποιούν  πληροφορία  σχετική  µε
σηµασιολογικές  κλάσεις  ρηµάτων,  καθώς  και  προθέσεων  και  ουσιαστικών.
Επίσης  στο  διάνυσµα  χαρακτηριστικών  τους  ενσωµατώνουν  και  δεσµευµένες
πιθανότητες εµφάνισης προθετικών φράσεων δεδοµένου του ρηµατικού κύριου
όρου. Τα δεδοµένα εκπαίδευσής τους αποτελούνται από 3692 παραδείγµατα και
τα  δεδοµένα  ελέγχου  από  400  παραδείγµατα.  Αναφέρουν  συνολική  ακρίβεια
86.5%.

Οι Aldezabal et al. (2002) έχουν δουλέψει στα Βασκικά. Εφαρµόζουν το µέτρο
της Αµοιβαίας Πληροφορίας και το τεστ  Fisher (Fisher’s Exact Test) σε ζεύγη
ρηµάτων-ΥΣ, τα οποία έχουν προκύψει από ένα µερικώς αναλυµένο συντακτικά
σώµα κειµένων εφηµερίδων 1.3 εκατ. λέξεων. Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε
µε  χειρωνακτική  επισηµείωση  των  εξαρτώµενων  10  ρηµάτων  µέσα  στο
(επιτυγχάνοντας  µέτρο  f 55%) και έξω  από το  (επιτυγχάνοντας  µέτρο  f 95%)
περιβάλλον συµφραζοµένων της υπόλοιπης πρότασης.

Πολλές  από  τις  προηγούµενες  προσεγγίσεις  για  την  αναγνώριση  ρηµατικών
συµπληρωµάτων  αποτελούν  ένα  ενδιάµεσο  βήµα  στην  διαδικασία  ανάκτησης
ρηµατικών πλαισίων υποκατηγοριοποίησης (ενότητα 3.2) για την αποφυγή του
προβλήµατος  σποραδικών  δεδοµένων  (sparse data problem).  Οι  Sarkar και
Zeman (2000)  χρησιµοποιούν  τσέχικο,  πλήρως  συντακτικά  αναλυµένο  σώµα
κειµένων και µειώνουν µε επαναληπτική διαδικασία το µέγεθος του υποψήφιου
πλαισίου. Κατασκευάζουν, δηλαδή, από όλα  τα υποψήφια  πλαίσια, µικρότερα
υποπλαίσια, πραγµατοποιώντας όλους τους δυνατούς συνδυασµούς µεταξύ των
όρων  που  απαρτίζουν  το  αρχικό  πλαίσιο.  Κάθε  συνδυασµός  που  προκύπτει
αποτελεί  ένα  καινούριο  υποψήφιο  πλαίσιο.  Αυξάνουν  έτσι  τον  αριθµό
εµφανίσεων  των  µικρότερων  πλαισίων  στα  δεδοµένα  τους,  που  είναι  και  πιο
πιθανό να αποτελούν έγκυρο πλαίσιο του ρήµατος, απαλλάσσοντας το αρχικό
υποψήφιο πλαίσιο από προσαρτήµατα (θόρυβο). Οι  Briscoe και  Carroll (1997)
καθώς  και  οι  Korhonen et al.  (2000)  χρησιµοποιούν  έναν  στοχαστικό
συντακτικό  αναλυτή  για  την  διάκριση  συµπληρωµάτων/προσαρτηµάτων,  ο
οποίος  βασίζεται  στην  γλωσσολογική  θεωρία   Χ-bar.  Οι  Ersan και  Charniak
(1995)  χρησιµοποιούν  µια  στοχαστική  γραµµατική  ελεύθερης  σύνταξης
(probabilistic context-free Grammar) για τον ίδιο σκοπό.

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω αναφορές, τα ΥΣ δηµιουργούνται µέσα από
µεθοδολογίες  που  ποικίλουν  πολύ  ως  προς  το  επίπεδο  προεπεξεργασίας  των
σωµάτων  κειµένων:  από  σώµα  κειµένων  µερικώς  αναλυµένο  µε  αυτόµατο
τρόπο, σε χρήση πιο εξελιγµένων εργαλείων συντακτικής ανάλυσης µέχρι και σε
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χρήση  βάσεων  δεδοµένων  κειµένων  πλήρως  αναλυµένων  συντακτικά
(treebanks). Όσο πιο εξελιγµένες τεχνικές  προεπεξεργασίας χρησιµοποιούνται,
τόσο λιγότερος θόρυβος υπεισέρχεται στα δεδοµένα (ΥΣ). 

Σε  αυτή  την  εργασία  αντιµετωπίζεται  το  πρόβληµα  της  αυτόµατης  διάκρισης
συµπληρωµάτων  από  νεοελληνικά  και  αγγλικά  κείµενα  χρησιµοποιώντας
µεθόδους µηχανικής  µάθησης. Επειδή πλήρως αναλυµένα σώµατα κειµένων ή
συντακτικοί  αναλυτές  ευρείας  κάλυψης  για  τα  Ελληνικά  δεν  είναι  διαθέσιµα,
χρησιµοποιούµε  ελάχιστους  γλωσσολογικούς  πόρους  για  την  προεπεξεργασία
των κειµένων και των δυο γλωσσών για να είναι ισοδύναµη η προεπεξεργασία.
Τα σώµατα είναι αναλυµένα αυτόµατα µόνο µέχρι το επίπεδο φράσης, όπου τα
εξαρτώµενα  του  ρήµατος  δεν  έχουν  αναγνωριστεί.  Ανάµεσα  στα  ΥΣ  και
προσαρτήµατα  εισχωρούν  και  µη  εξαρτώµενα  του  ρήµατος  (θόρυβος),  µε
αποτέλεσµα  στα  δεδοµένα  ο  αριθµός  των  παραδειγµάτων  που  είναι
συµπληρώµατα  να  είναι  σηµαντικά  µικρότερος  σε  σχέση  µε  τα  υπόλοιπα
παραδείγµατα (προσαρτήµατα και µη εξαρτώµενα). 

Για την αντιµετώπιση του θορύβου χρησιµοποιούµε

1.  µεθόδους  κατευθυνόµενης  µηχανικής  µάθησης  (supervised learning)  σε
αντίθεση  µε  µεθόδους  µη  κατευθυνόµενης  µηχανικής  µάθησης  (unsupervised
learning) που απαιτούν πιο καθαρή είσοδο για αξιοπρεπή µάθηση και

2.  µονόπλευρη  δειγµατοληψία  (One-sided Sampling)  για  τον  αποκλεισµό
κάποιων παραδειγµάτων εκπαίδευσης που αποτελούν θόρυβο (ενότητα 2.5).

2.2 Νέα Ελληνικά και Αγγλικά

Σε  αυτή  την  παράγραφο  περιγράφονται  µε  συντοµία  οι  ιδιότητες  των  δύο
γλωσσών που είναι σχετικές µε την συγκεκριµένη εφαρµογή.

Σε  ό,τι  αφορά  στη  µορφολογία,  η  Ελληνική  είναι  µια  γλώσσα  πλούσια  σε
καταλήξεις  και  κλιτές  κατηγορίες  ΜΤΛ.  Ουσιαστικά,  επίθετα  και  αντωνυµίες
χαρακτηρίζονται  από  την  πτώση  (ονοµαστική,  γενική,  αιτιατική,  κλητική),  το
γένος  και  τον  αριθµό  τους.  Η  πτώση  αποτελεί  χαρακτηριστικό-κλειδί  για  την
εργασία  αυτή,  µια  και  τα  ονοµατικά  συµπληρώµατα  θα  βρίσκονται  πάντα  σε
πλάγια πτώση (αιτιατική, γενική), εκτός αν πρόκειται για συνδετικό ρήµα. Τα
ρήµατα χαρακτηρίζονται από τη  φωνή τους (ενεργητική, παθητική). Αντίθετα,
στα Αγγλικά δεν υπάρχουν κλίσεις στα ουσιαστικά και στα επίθετα, µόνο στις
αντωνυµίες. 

Η  δοµή  της  πρότασης  στα  Ελληνικά  διέπεται  από  πιο  ‘χαλαρούς’  κανόνες
σχετικά µε την διάταξη των φράσεων µέσα στην πρόταση, από ότι στα Αγγλικά.
Οι  φράσεις  µπορούν  να  σχηµατίσουν  συντακτικά  σωστή  πρόταση  σε
οποιοδήποτε σχεδόν συνδυασµό, ενώ στα Αγγλικά κάθε όρος έχει κατά κύριο
λόγο σταθερή θέση µέσα στην πρόταση. Έτσι, σε αντίθεση µε τα Αγγλικά, τα
ορίσµατα του ρήµατος καθορίζονται κυρίως από τη µορφολογία και όχι από την
θέση τους στην πρόταση. 
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Ένα  άλλο  σηµαντικό  χαρακτηριστικό  στα  Ελληνικά  είναι  η  διάθεση του
ρήµατος. Η διάθεση δηλώνει την σηµασιολογική σχέση που έχει το ρήµα µε το
υποκείµενό του. Το υποκείµενο µπορεί να επηρεάζει (ενεργητική διάθεση), να
επηρεάζεται  από  (παθητική  διάθεση),  να  επηρεάζει  και  να  επηρεάζεται  από
(µέση διάθεση), ούτε να επηρεάζει ούτε να επηρεάζεται από (ουδέτερη διάθεση)
την  ενέργεια  που  δηλώνει  το  ρήµα.  Μπορεί  εποµένως  ένα  ρήµα  παθητικής
φωνής  να  δέχεται  συµπληρώµατα  αν  είναι  ενεργητικής  διάθεσης  (παράδειγµα
στ).  Μεγάλη  σηµασία  επίσης  έχει  αν  ένα  ρήµα  είναι  συνδετικό  ή  όχι.  Το
συµπλήρωµα  ενός  συνδετικού  ρήµατος  (κατηγορούµενο)  είναι  σε  πτώση
ονοµαστική (παράδειγµα β). 

Στα  Νέα  Ελληνικά  τα  ρήµατα  µπορούν  να  πάρουν  κανένα,  ένα  ή  δύο
συµπληρώµατα  (Κλαίρης  και  Μπαµπινιώτης,  1999).  Συντακτικά  ένα
συµπλήρωµα  µπορεί  να  είναι  µια  ονοµατική  φράση  (α,  β,  στ),  µια  προθετική
φράση  (δ)  ή  µια  δευτερεύουσα  πρόταση  (ε). Πολύ  συχνά  τα  συµπληρώµατα
εµφανίζονται µέσα στην ίδια την ρηµατική φράση µε την µορφή προσωπικών
αντωνυµιών αδύνατου τύπου (γ). Στη συνέχεια φαίνονται µερικά παραδείγµατα
συµπληρωµάτων (τα συµπληρώµατα είναι µε έντονα γράµµατα).

α. Ψήστε το χταπόδι σε χαµηλή φωτιά

β. Ο Γιώργος φαίνεται καλός.

γ. Θα µου χαρίσεις το ρολόι σου;

δ. Περισσεύει σε κανέναν ένα µολύβι;

ε. Ο δάσκαλος λέει ότι ο Όµηρος ήταν ο µεγαλύτερος ποιητής.

στ. Ο υπολογιστής επεξεργάζεται τα δεδοµένα.

Η  αυτόµατη  αναγνώριση  των  συµπληρωµάτων  δεν  είναι  πάντα  προφανής.
Συχνά  ονοµατικές  φράσεις  σε  αιτιατική  έχουν  επιρρηµατική  σηµασία  και  δεν
αποτελούν συµπληρώµατα: 

Θα φάω το ψωµί. (συµπλήρωµα)

Θα φάω το βράδυ. (προσάρτηµα)

Το ίδιο ισχύει και για τις προθετικές φράσεις:

Μιλήσαµε στον Γιάννη. (συµπλήρωµα)

Μιλήσαµε στον κήπο. (προσάρτηµα)

Το έµµεσο αντικείµενο σε γενική αποτελεί επίσης πηγή αµφισηµίας:

Της έδωσα το δώρο της Ελένης.

Σε αυτή την πρόταση η γενική µπορεί να είναι προσδιορισµός στο αντικείµενο
(Έδωσα  στην  Μαρία  το  δώρο  της  Ελένης),  ή  να  είναι  έµµεσο  αντικείµενο
(Έδωσα στην Ελένη το δώρο της).
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Στα  Αγγλικά,  συµπλήρωµα  µπορεί  να  είναι  µια  ονοµατική  φράση  (a),  µια
προθετική  φράση (a), ένα  απαρέµφατο  (c,d), ένα  γερούνδιο  (e), µια  παθητική
µετοχή (f), µια δευτερεύουσα πρόταση (b).

a. Kate put the pillow on the chair. (δύο συµπληρώµατα)

b. He knows that he is losing.

c. Doug likes to surf.

d. His mother helped him walk. (δύο συµπληρώµατα)

e. He started singing when he was twelve.

f. I want him gone. (δύο συµπληρώµατα)

Και στα Αγγλικά η διάκριση δεν είναι πάντα προφανής:

I came from home. (συµπλήρωµα)

I heard it from you. (προσάρτηµα)

2.3 Προεπεξεργασία Ελληνικών Σωµάτων Κειµένων

2.3.1 Ανίχνευση Ορίων Φράσεων

Όλα τα ελληνικά σώµατα κειµένων έχουν αναλυθεί από έναν ανιχνευτή ορίων
φράσεων  (phrase boundary detector)  που  χρησιµοποιεί  ανάλυση  πολλαπλών
περασµάτων  (multi-pass parsing) για  να  διακρίνει  τα  όρια  ονοµατικών  (ΟΦ),
ρηµατικών  (ΡΦ),  προθετικών  (ΠΦ),  επιρρηµατικών  (ΕΦ)  φράσεων  και
συνδέσµων (ΣΦ) σε µια πρόταση (Stamatatos et al., 2000). Ο ανιχνευτής ορίων
φράσεων (ΑΟΦ) βασίζεται σε ελάχιστους γλωσσολογικούς πόρους: ένα µικρό
λεξικό 450 λέξεων-κλειδιών (άρθρα, αντωνυµίες κλπ) και ένα λεξικό των 300
πιο συχνών ελληνικών καταλήξεων. Μικρές απλές φράσεις σχηµατίζονται στα
πρώτα  περάσµατα,  ενώ  στα  επόµενα  συνδυάζονται  µικρές  φράσεις  για  τον
σχηµατισµό  πιο  πολύπλοκων  δοµών  (παρατακτικές  συνδέσεις,  προσάρτηση
ετερόπτωτων  προσδιορισµών  κλπ).  Οι  Stamatatos et al.  (2000)  αναφέρουν
94.5%  ακρίβεια  και  89.5%  ανάκληση  του  ΑΟΦ  σε  ένα  σώµα  κειµένων
εφηµερίδων 200.000 λέξεων. 

Οι  φράσεις  είναι  µη  επικαλυπτόµενες.  Στη  συνέχεια  παρατίθενται  οι  πιο
χαρακτηριστικές φραστικές δοµές (δεξιά του βέλους) που προκύπτουν από τον
ΑΟΦ.  Στα  αριστερά  είναι  οι  θεωρητικά  σωστές  δοµές  (οι  δοµές  που  θα
προέκυπταν από την ανάλυση ενός ειδικού) στις οποίες αντιστοιχούν.  πρ είναι
πρόθεση, ο και ρ είναι στοιχεία ονοµατικής και ρηµατικής φράσης αντίστοιχα, ε
είναι  επίρρηµα,  συν  είναι  υποτακτικός  και  πσυν παρατακτικός  σύνδεσµος.  ογ
είναι ονοµατικό στοιχείο στη γενική.

ΠΦ[πρ ΟΦ[ο1 ο2]]  ΠΦ[πρ ο1 ο2] προθετική φράση
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ΡΦ[ΡΦ1[ρ1] Π[συν ΟΦ2[ρ2]]]  ΡΦ1[ρ1] ΡΦ2[συν ρ2] δευτερεύουσα πρόταση

ΡΦ[ρ  ΟΦ[ο]]  ΡΦ[ρ] ΟΦ[ο] συµπλήρωµα ρήµατος

ΟΦ[ΟΦ1[ο1] πσυν ΟΦ2[ο2]]  ΟΦ[ο1 πσυν ο2] παρατακτική σύνδεση

ΟΦ[ο ΟΦ1[ογ]]  ΟΦ[ο ογ] προσδιορισµός σε γενική

ΡΦ[ΡΦ1[ρ] ΕΦ[ε]]  ΡΦ[v] ΕΦ[ε] προσδιορισµός  σε
ρήµα

ΟΦ[ΕΦ[ε] ΟΦ1[ο]]  ΟΦ[ε ο] προσδιορισµός σε όνοµα

2.3.2 Αναγνώριση Κυρίου Όρου Φράσης

Ο  κύριος  όρος  (head word)  µιας  φράσης  είναι  ο  όρος  του  οποίου  τα
χαρακτηριστικά  (µορφολογικά,  συντακτικά)  αντιπροσωπεύουν  ολόκληρη  τη
φράση. 

Σε  µια  ΟΦ  ο  κύριος  όρος  αναγνωρίζεται  µέσα  από  µια  σειρά  εµπειρικών
κανόνων  που  εξαρτώνται  από  το  ΜΤΛ  και  την  πτώση  των  στοιχείων  της
φράσης: Ελέγχεται αν η φράση διαθέτει στοιχείο στην ονοµατική, αιτιατική και
γενική πτώση (µε αυτή την σειρά προτεραιότητας) και το θέτει ως κύριο όρο.
Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα στοιχεία στην ίδια πτώση, τότε ελέγχεται το
ΜΤΛ µε σειρά προτεραιότητας: ουσιαστικό, επίθετο, αριθµητικό. 

Στις ΡΦ που εισάγονται µε κάποιο σύνδεσµο ο κύριος όρος είναι ο σύνδεσµος.
∆ιαφορετικά  είναι  το  κύριο  ρήµα  της  φράσης.  Στις  ΠΦ  κύριος  όρος  είναι  η
πρόθεση που τις εισάγει και στις ΕΦ είναι το επίρρηµα, αλλιώς (αν δεν υπάρχει
επίρρηµα) είναι ο πρώτος όρος της φράσης.

2.3.3 Παράδειγµα Προεπεξεργασίας

Στη  συνέχεια  φαίνεται  ένα  παράδειγµα  µετά  τη  διαδικασία  της
προεπεξεργασίας.  Ο  αστερίσκος  µπροστά  από  µια  λέξη  συµβολίζει  τον  κύριο
όρο  της  φράσης.  Για  λόγους  ευκρίνειας  η  µορφολογική  πληροφορία  έχει
παραληφθεί. 

ΡΦ[*Ανακοινώνεται] ΠΦ[*από  την  εταιρία] ΡΦ[*ότι  ολοκληρώθηκε] ΟΦ[η
*διαδικασία της αυξήσεως του κεφαλαίου της.] 

2.4 ∆ηµιουργία των ∆εδοµένων

2.4.1 Ελληνικά ∆εδοµένα

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η δηµιουργία των δεδοµένων µάθησης από
τα  κείµενα  που  έχουν  επισηµειωθεί  γλωσσολογικά  µε  την  διαδικασία  που
αναπτύχθηκε στην προηγούµενη παράγραφο.
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Για κάθε ΡΦ επιλέγεται ένα παράθυρο των δύο φράσεων που προηγούνται και
των τριών που έπονται. Αυτές οι πέντε φράσεις αποτελούν τα ΥΣ του ρήµατος.
Με  αυτό  το  παράθυρο  χάνονται  περίπου  1  στα  200  συµπληρώµατα
(εµφανίζονται  εκτός  του  παραθύρου).  Αυτό  µετρήθηκε  µε  έλεγχο  5000
εµφανίσεων ρηµάτων. 

Για κάθε µια από αυτές τις φράσεις κατασκευάζεται ένα παράδειγµα µάθησης
(διάνυσµα)  που  αποτελείται  από  29  χαρακτηριστικά  (28  συν  την  κλάση
ταξινόµησης).  Για  κάθε  ρήµα,  εποµένως,  δηµιουργούνται  µέχρι  πέντε
παραδείγµατα. Μέσα από τα χαρακτηριστικά αυτά κωδικοποιείται µορφολογική
και συντακτική πληροφορία για το ρήµα, για το ΥΣ και για το περιβάλλον του
ΥΣ  (οι  τρεις  φράσεις  που  προηγούνται  του  ΥΣ  και  οι  τρεις  φράσεις  που
έπονται).

Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο χαρακτηριστικό  είναι το λήµµα του ρήµατος. Τα
τρία επόµενα είναι πληροφορία σχετική µε την διάθεση (Χ1) του ρήµατος, µε το
αν  το  ρήµα  είναι  προσωπικό  ή  απρόσωπο  (Χ2)  και  µε  το  αν  το  ρήµα  είναι
συνδετικό  ή όχι (Χ3). Παρόλο  που αυτά τα τρία χαρακτηριστικά  είναι γενικά
εξαρτώµενα από τα συµφραζόµενα, για κάποια ρήµατα έχουν εξ αρχής γνωστές
τιµές.  Μόνο  για  αυτά  τα  ρήµατα  η  πληροφορία  αυτή  χρησιµοποιείται  στα
παραδείγµατα των δεδοµένων. Για τα υπόλοιπα θα χρειαζόταν προεπεξεργασία
πολύ  υψηλότερου  επιπέδου  από  αυτή  που  εφαρµόσαµε  στην  εργασία  αυτή.
Ακολουθεί  ένα  χαρακτηριστικό  για  τη  φωνή  του  ρήµατος  (Χ4)  και  δύο
χαρακτηριστικά  που  δηλώνουν  την  παρουσία  ή  όχι  προσωπικών  αντωνυµιών
αδύνατου τύπου µέσα στη ΡΦ (Χ5 και Χ6).

Η κάθε µια από τις έξι φράσεις που περιβάλλουν το ΥΣ καθώς και το ίδιο το
ΥΣ  κωδικοποιείται  µε  τρία  χαρακτηριστικά,  που  το  καθένα  εξαρτάται  από  το
είδος της φράσης. Για κάθε φράση το πρώτο χαρακτηριστικό είναι το είδος της.
Για τις ΟΦ το δεύτερο είναι το ΜΤΛ και το τρίτο η πτώση του κυρίου όρου. Για
τις  ΡΦ,  αν  εισάγονται  µε  κάποιο  σύνδεσµο,  τότε  το  δεύτερο  χαρακτηριστικό
είναι το είδος του συνδέσµου και το τρίτο είναι ο ίδιος ο σύνδεσµος. Αλλιώς το
δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το ΜΤΛ του κυρίου όρου (συνήθως ρήµα) και το
τρίτο είναι κενό. Για τις ΠΦ το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι κενό και το τρίτο
είναι η ίδια η πρόθεση. Για τις ΕΦ το δεύτερο είναι το είδος του επιρρήµατος
(τοπικό, χρονικό κλπ), αν είναι διαθέσιµο και το τρίτο είναι κενό.  

Το παρακάτω παράδειγµα δείχνει την µετατροπή µιας πρότασης στην παραπάνω
µορφή  δεδοµένων.  Στην  επισηµειωµένη  πρόταση  του  κειµένου,  µέσα  στις
αγκύλες που ακολουθούν κάθε λεκτική µονάδα υπάρχει µια σειρά χαρακτήρων
που κωδικοποιούν την µορφολογική πληροφορία της λέξης και στη συνέχεια το
λήµµα  της.  Η  κωδικοποίηση  επεξηγείται  στον  πίνακα  2.2. Στα  παραδείγµατα
των  δεδοµένων  η  φράση  που  είναι  ΥΣ  φαίνεται  µε  έντονα  γράµµατα.
Ακολουθείται από τις τρεις φράσεις που προηγούνται και τις τρεις που έπονται
µε  σειρά  από  αριστερά  προς  τα  δεξιά  (-3,-2,-1,  +1,..).  Έτσι,  το  πρώτο
παράδειγµα  είναι  για  το  ρήµα  είµαι και  το  ΥΣ  είναι  η  ΟΦ  NP1. Στο  δεύτερο
παράδειγµα, για  το  ίδιο  ρήµα,  το  ΥΣ είναι η  ΟΦ  NP2. Προκύπτουν  µόνο  δυο
παραδείγµατα  για  αυτό  το  ρήµα  γιατί  1.  δεν  υπάρχουν  φράσεις  που  να

40



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ 

προηγούνται του ρήµατος και 2. η τρίτη φράση που του έπεται (ο παρατακτικός
σύνδεσµος)  δεν  προσφέρει  κάποια  πληροφορία  και  παραβλέπεται
εξαναγκάζοντας  την  επόµενη  φράση  να  συµπεριληφθεί  στο  διάνυσµα.  Η
επόµενη  φράση  αποτελεί  κύρια  ρηµατική  φράση  που εξ  αρχής  δεν µπορεί  να
είναι  εξαρτώµενο  του  ρήµατος  και  απορρίπτεται  χωρίς  να  εξετάζονται
περαιτέρω φράσεις. 

Με τον ίδιο τρόπο σχηµατίζονται τα παραδείγµατα για το ρήµα πιστεύω. 

VP[Είναι<Vp#είµαι>]  NP1[καλό<An#καλός>  *παιδί<Nn#παιδί>]  NP2[ο<Tn#ο>
*Λάµπρος<Nn#Λάµπρος>]  CON[και<C#και>]  VP[πιστεύει<Va#πιστεύω>]  PP[στο<Sp#σε>
Θεό<Na#Θεός> .<F>]

Λήµµα Χ1 Χ2 Χ3 Χ4 Χ5 Χ6 ΥΣ -3 -2 -1 +1 +2 +3 Κλάση

είµαι O P C P F F NP,N,n -,-,- -,-,- VP,V,- NP,N,n VP,V,- PP,-,σε Σ

είµαι O P C P F F NP,N,n -,-,- VP,V,- NP,N,n VP,V,- PP,-,σε -,-,- ΜΣ

πιστεύω E P ΝC A F F NP,N,n -,-,- -,-,- VP,V,- NP,N,n VP,V,- PP,-,σε ΜΣ

πιστεύω E P NC A F F NP,N,n -,-,- VP,V,- NP,N,n VP,V,- PP,-,σε -,-,- ΜΣ

πιστεύω E P NC A F F PP,-,σε NP,N,n NP,N,n VP,V,- -,-,- -,-,- -,-,- Σ

Πίνακας 2.1: Τα παραδείγµατα µάθησης για την παραπάνω πρόταση του σώµατος
κειµένων.

Kωδικό
ς

Επεξήγηση

NP ΟΦ
PP ΠΦ
VP ΡΦ
CON ΣΦ
Νn ουσιαστικό σε ονοµαστική
Νa ουσιαστικό σε αιτιατική
Αn επίθετο σε ονοµαστική
Τn άρθρο σε ονοµαστική
Va ρήµα σε ενεργητική φωνή
Vp ρήµα σε παθητική φωνή
C παρατακτικός σύνδεσµος
Sp πρόθεση
F σηµείο στίξης

Πίνακας 2.2: Επεξήγηση των κωδικών της µορφολογικής πληροφορίας

Η παραπάνω διαδικασία δηµιουργίας του σώµατος δεδοµένων εφαρµόστηκε στα
σώµατα  κειµένων  ΙΕΛ/ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  και  ESPRIT 860,  καθώς  και  σε
µέρος του ∆ΗΛΟΣ (500,000 λέξεις). Η επισηµείωση της κλάσης ταξινόµησης
πραγµατοποιήθηκε από δύο ειδικούς, που για κάθε παράδειγµα αποφασίζουν αν

41



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

το ΥΣ αποτελεί συµπλήρωµα ή όχι για το ρήµα του παραδείγµατος µέσα στην
πρόταση στην οποία το ΥΣ εµφανίζεται. 

Πειραµατιστήκαµε µε διαφορετικά µεγέθη παραθύρου σχετικά µε το περιβάλλον
του  ΥΣ  ([ΥΣ],  [-1,ΥΣ],  [-2,ΥΣ],  [-2,+1],  [-3,+3]).  Οι  ακέραιοι  δείχνουν  τον
αριθµό των φράσεων που προηγούνται (-) ή έπονται (+) του ΥΣ. 

2.4.2 Αγγλικά ∆εδοµένα

Τα  αγγλικά  δεδοµένα  εξήχθησαν  από  το  σώµα  κειµένων  WSJ,  όπως  αυτό
συµπεριλαµβάνεται  στην  βάση  Penn Treebank 3. Στην  έκδοση  αυτή  το  σώµα
είναι  πλήρως  συντακτικά  αναλυµένο  και  επίσης  είναι  δυνατός  ο  διαχωρισµός
συµπληρωµάτων-προσαρτηµάτων των ρηµάτων από την συντακτική κατηγορία
στην  οποία  ανήκει  ένα  στοιχείο  (ΝP,  PP κλπ.)  και  από  την  επισηµείωση  της
συντακτικής  του  λειτουργίας  (function tag),  όπως  είναι  οι  SBJ (υποκείµενο),
TMP (χρονικό), κλπ. 

 Έτσι, τα συµπληρώµατα είναι οι NP χωρίς κάποια επισηµείωση λειτουργίας (1),
τα  S (πρόταση)  και  SBAR (δευτερεύουσα  πρόταση)  χωρίς  επιρρηµατική
επισηµείωση (2), µια φράση που εισάγεται µε το  by (3) και περιέχει το λογικό
υποκείµενο  (logical  subject,  LGS),  οι  VP,  και  όλα  τα  στοιχεία  που  έχουν
επισηµειώσεις BNF (ευεργετηµένος - beneficiary) (4), CLR (στενά συνδεδεµένο
-  closely related)  (5),  DTV (αντικείµενο  δοτικής  -  dative)  (6),  PRD
(κατηγορούµενο -  predicative) (7),  PUT (το τοπικό συµπλήρωµα του ρήµατος
put) (8), και  NOM (αναφορικές προτάσεις και γερούνδια που λειτουργούν σαν
ονόµατα)  (9).  Όλα  τα  υπόλοιπα  στοιχεία  θεωρούνται  ότι  ανήκουν  στην
κατηγορία  των  µη  συµπληρωµάτων.  Λεπτοµερείς  περιγραφές  για  αυτές  τις
συντακτικές δοµές βρίσκονται στον οδηγό επισηµείωσης του  WSJ (Bies et al.,
1995).  Απλά,  χαρακτηριστικά  παραδείγµατα  για  την  καθεµία  φαίνονται  στην
συνέχεια.

(1) (S (NP Casey)
   (VP throws

(NP the ball)))

(2) (S (NP-SBJ Willie)
   (VP knew

(SBAR that
      (S (NP-SBJ Casey)

               (VP threw
                   (NP the ball))))))

(3) (S (NP-SBJ-1 The ball)
   (VP was
       (VP thrown
           (NP *-1)
           (PP by
               (NP-LGS Casey)))))

(4) (S (NP-SBJ I)
   (VP baked
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       (NP-BNF Doug)
       (NP a cake)))

(5) (VP associate
    (NP snow)
    (PP-CLR with
            (NP winter)))

(6) (S (NP-SBJ Aristotle)
   (VP gave
       (NP the book)
       (PP-DTV to
               (NP Plato))))

(7) (S (NP-SBJ I)
   (VP consider
       (S (NP-SBJ Kris)
          (NP-PRD a fool))))

(8) (S (NP-SBJ John)
   (VP put
       (NP the book)
       (PP-PUT on
               (NP the table))))

(9) (S (S-NOM-SBJ (NP-SBJ *)
              (VP Baking
                  (NP pies)))
   (VP is
       (ADJP-PRD fun)))

Για  να  είναι  ισοδύναµη  η  προεπεξεργασία  των  σωµάτων  κειµένων  των  δύο
γλωσσών, και για να παραµείνει η προσέγγιση συνεπής στη λογική της χρήσης
ελάχιστων  γλωσσολογικών  πόρων,  έπρεπε  η  πολυεπίπεδη,  δενδρική  δοµή  του
WSJ να  ‘ισοπεδωθεί’  σε  µορφή  µη  υπερκαλυπτόµενων  δοµών  βασικών
φράσεων.  Αυτό  πραγµατοποιήθηκε  µε  την  βοήθεια  του  λογισµικού  chunklink
(Buchholz, 2000). Έτσι µια πρόταση χωρίζεται σε ονοµατικές (NP), ρηµατικές
(VP),  προθετικές  (PP),  επιρρηµατικές  (ADP) και  επιθετικές  φράσεις  (ADJP)
φράσεις  και  δευτερεύουσες  προτάσεις  (SBAR).  Ένα  παράδειγµα
προεπεξεργασίας  αγγλικής  πρότασης  ακολουθεί  στη  συνέχεια.  Για  λόγους
ευκρίνειας παραλείπεται η πληροφορία η σχετική µε το ΜΤΛ των λέξεων. 

( (S 
    (PP-TMP For 
      (NP six years ))
    , 
    (NP-SBJ Τ. Marshall Hahn Jr. )
    (VP has 
      (VP made 
        (NP corporate acquisitions )
        (PP-MNR in 
          (NP 
            (NP the George Bush mode )
            (: :) 
            (ADJP kind and gentle )))))
    (. .) ))
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(α)

PP[*For six years ,] NP[T. Marshall *Hahn Jr.] VP[has *made] NP[corporate *acquisitions]
PP[*in the George Bush mode :] NP[kind and *gentle .]

(β)

Ρήµα Φωνή ΥΣ -3    -2   -1 +1    +2  +3 Κλάση
make A NP,N,-       PP,TMP,for NP,N,- VP,P,-       PP,MNR,in NP,J,- -,-,- C
make A PP,MNR,in    NP,N,- VP,P,- NP,N,-       NP,JJ,- -,-,- -,-,- NC
make A NP,J,-       VP,P,- NP,N,- PP,MNR,in    -,-,- -,-,- -,-,- NC

(γ)

Πίνακας 2.3: Παράδειγµα προεπεξεργασίας αγγλικής πρότασης. Στο (α) φαίνεται το
αρχικό συντακτικό δέντρο όπως εµφανίζεται στο WSJ, στο (β) φαίνεται η

‘ισοπεδωµένη’ µορφή της πρότασης σε βασικές φράσεις και στο (γ) η µετατροπή σε
παραδείγµατα µάθησης. 

Ο  κύριος  όρος σε µια  φράση (συµβολίζεται στο  παράδειγµα  µε *) και για  τα
Αγγλικά προκύπτει µέσα από µια σειρά εµπειρικών κανόνων: στις  NP είναι η
τελευταία  λέξη  της  φράσης,  εκτός  αν  αυτή  είναι  κάποιος  παρατακτικός
σύνδεσµος ή κάποιο σηµείο στίξης, οπότε είναι η προτελευταία κ.ο.κ. Στις  PP
είναι  η  ίδια  η  πρόθεση  µε  την  οποία  εισάγεται  η  φράση,  στις  VP είναι  το
τελευταίο ρήµα της φράσης. Στις φράσεις που εισάγονται µε κάποιο υποτακτικό
σύνδεσµο, κύριος όρος είναι ο σύνδεσµος, και στις ADP είναι το επίρρηµα.

Η  κάθε  επεξεργασµένη  πρόταση  µετατρέπεται  σε  µορφή  παραδειγµάτων
µάθησης  µε  βασικά  τον  ίδιο  τρόπο  που  περιγράφηκε  και  για  τα  ελληνικά
δεδοµένα. Οι µοναδικές διαφορές είναι ότι

- εκτός από τις έξι φράσεις που περικλείουν το ΥΣ, το µοναδικό χαρακτηριστικό
που λαµβάνεται υπόψη είναι η φωνή του ρήµατος και

- λόγω της πιο αυστηρής δοµής της αγγλικής γλώσσας, τα ΥΣ για κάθε ρήµα
είναι µόνο οι τρεις φράσεις που έπονται του ρήµατος, µια και σε πολύ σπάνιες
περιπτώσεις  το  συµπλήρωµα  προηγείται  του  ρήµατος  στα  αγγλικά.  Έτσι  για
κάθε εµφάνιση ρήµατος στο σώµα κειµένων σχηµατίζονται µέχρι το πολύ τρία
παραδείγµατα  µάθησης.  Με  έλεγχο  5000  ρηµατικών  εµφανίσεων  στο  WSJ
µετρήθηκε ότι ο αριθµός των συµπληρωµάτων που βρίσκονται έξω από αυτό το
παράθυρο είναι 12 (1 στις 415 εµφανίσεις ρήµατος.

2.5 Μονόπλευρη ∆ειγµατοληψία

Υπάρχουν  πολλές  εφαρµογές  ταξινόµησης  στις  οποίες  µία  ή  περισσότερες
κλάσεις υπο-εκπροσωπούνται στα δεδοµένα σε σχέση µε τις άλλες (ο αριθµός
των  παραδειγµάτων  αυτών  των  κλάσεων  είναι  σηµαντικά  µικρότερος  από  τα
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παραδείγµατα των άλλων κλάσεων). Τέτοιες εφαρµογές είναι, για παράδειγµα, η
ανίχνευση  απατηλών  τηλεφωνηµάτων  (Fawcett και  Provost,  1996),  σπάνιες
ιατρικές διαγνώσεις (Murphy και Aha,  1994), η ανάκτηση πληροφορίας (Lewis
και Catlett, 1994). 

Στην  δική  µας  εφαρµογή  οι  κλάσεις  είναι  δύο:  συµπληρώµατα  και  µη
συµπληρώµατα  (προσαρτήµατα  και  µη  εξαρτώµενα  ονοµάζονται  µη
συµπληρώµατα). Τα µεν πρώτα είναι η σπάνια κλάση (θετική), τα δεύτερα είναι
η  συχνή  κλάση  (αρνητική).  Η  αναλογία  θετικών/αρνητικών  παραδειγµάτων
είναι 1 θετικό παράδειγµα για κάθε 6.3 αρνητικά στα ελληνικά δεδοµένα και 1
θετικό  παράδειγµα  για  κάθε  5  αρνητικά  στα  αγγλικά  δεδοµένα.  Σε  τέτοιας
φύσης εφαρµογές δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση της αυτόµατης ταξινόµησης µε
χρήση  του  µέτρου  της  συνολικής  ακρίβειας  (accuracy).  Η  συνολική  ακρίβεια
µπορεί να πάρει πολύ µεγάλες τιµές απλά ταξινοµώντας σωστά παραδείγµατα
της  αρνητικής  κλάσης,  ακόµα  και  αν  δηµιουργούνται  πολλά  λάθη  στην
ταξινόµηση  θετικών  παραδειγµάτων.  Για  αυτό  το  λόγο  χρησιµοποιούµε  τα
µέτρα της ακρίβειας και της ανάκλησης για κάθε κλάση για την αξιολόγηση της
ταξινόµησης. 

Η  δυσαναλογία  στα  δεδοµένα  οδηγεί  σε  σηµαντική  µείωση  της  απόδοσης
ταξινόµησης  παραδειγµάτων  θετικής  κλάσης.  Στο  σχήµα  2.1  φαίνονται  τα
σποραδικά  θετικά  και  τα  άφθονα  αρνητικά  παραδείγµατα  καθώς  και  η
διαχωριστική  επιφάνεια  απόφασης  που  αρχικά  είναι  άγνωστη  στο  πρόγραµµα
µάθησης. Από διαίσθηση και µόνο µπορεί κάποιος να δει ότι όσο ο αριθµός των
αρνητικών  παραδειγµάτων αυξάνει, αυξάνει και η πιθανότητα  ο πλησιέστερος
γείτονας  (nearest neighbor)  οποιουδήποτε  παραδείγµατος  να  είναι  αρνητικός.
Χρησιµοποιώντας  λοιπόν  µια  µέθοδο  µηχανικής  µάθησης  για  την ταξινόµηση
νέων παραδειγµάτων που βασίζεται στον αλγόριθµο του πλησιέστερου γείτονα,
πολλά θετικά παραδείγµατα θα ταξινοµηθούν λάθος.   

Σχήµα 2.1: Aπεικόνιση της σποραδικότητας των θετικών παραδειγµάτων (+) σε σχέση
µε τα αρνητικά (-). Η διακεκοµµένη γραµµή συµβολίζει την διαχωριστική επιφάνεια
που αποτελεί το κριτήριο απόφασης στην ταξινόµηση ανάµεσα στις δύο κλάσεις.

Πολλές  προσεγγίσεις  έχουν  υιοθετηθεί  για  την  αντιµετώπιση  του  παραπάνω
προβλήµατος. 

Μείωση  των  αρνητικών  παραδειγµάτων:  Ο  αριθµός  των  παραδειγµάτων  που
ανήκουν  στην  αρνητική  κλάση  µειώνεται  µέχρι  να  φτάσει  τον  αριθµό  των
θετικών,  τα  δε  θετικά  παραδείγµατα  παραµένουν  ανέγγιχτα.  Η  επιλογή  των
αρνητικών  παραδειγµάτων  που  θα  αφαιρεθούν  µπορεί  να  γίνει  τυχαία

45



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

(Japkowicz, 2000) ή εστιασµένα  αφαιρώντας  είτε  τα πιο  αποµακρυσµένα  από
την διαχωριστική επιφάνεια παραδείγµατα (Japkowicz, 2000), είτε διακρίνοντας
ποια  αρνητικά  παραδείγµατα  προκαλούν  πρόβληµα  στην  ταξινόµηση  και
αφαιρώντας αυτά (Kubat και Matwin, 1997). 

Αύξηση  των  θετικών  παραδειγµάτων:  Τα  θετικά  παραδείγµατα
επαναλαµβάνονται  είτε  τυχαία  ώσπου  ο  αριθµός  τους  να  γίνει  ίσος  µε  τον
αριθµό  των  αρνητικών  παραδειγµάτων,  είτε  εστιασµένα  µε  επανάληψη  των
παραδειγµάτων  που  παρουσιάζονται  κοντά  στην  διαχωριστική  επιφάνεια
(Japkowicz, 2000).

Οι  Ling και  Li (1998)  συνδυάζουν  µείωση  των  αρνητικών  και  αύξηση  των
θετικών παραδειγµάτων σε ένα πρόβληµα ανάλυσης µάρκετινγκ. Οι Solberg και
Solberg (1996) χρησιµοποιούν επίσης και τις δυο µεθόδους για την ανίχνευση
πετρελαιοκηλίδων  σε  εικόνες  από  ραντάρ  όταν  τα  2  στα  100  παραδείγµατα
εκπαίδευσης µόνο είναι όντως πετρελαιοκηλίδες. Συνδυασµό των δυο µεθόδων
εφάρµοσαν  πρόσφατα  και  οι  Chawla et al.  (2002)  σε  διάφορες  ετεροβαρείς
βάσεις δεδοµένων. 

Πολλές προσεγγίσεις (Gordon και Perlis, 1989; Pazzani et al., 1994; Domingos,
1999;  Provost και  Fawcett,  2001)  βασίζονται  στο  γεγονός  οτι  για  πολλές
εφαρµογές  όλα  τα  σφάλµατα  ταξινόµησης  δεν  έχουν  το  ίδιο  κόστος  (κάποια
λάθη  είναι  πιο  σοβαρά  από  άλλα). Το  κόστος  εξαρτάται  από  την  πραγµατική
κλάση  ενός  παραδείγµατος  και  από  την  κλάση  που  προβλέπεται  από  το
πρόγραµµα  ταξινόµησης.  Περιγράφουν  την  µετατροπή  ενός  προγράµµατος
ταξινόµησης  σε  πρόγραµµα  ευαίσθητο  σε  κόστη  σφαλµάτων  (cost-sensitive)
αποδίδοντας  ένα  διαφορετικό  κόστος  σε  κάθε  λανθασµένη  ταξινόµηση.  Το
µειονέκτηµα  αυτής  της  προσέγγισης  είναι  ότι  τα  κόστη  για  κάθε  σφάλµα
ταξινόµησης  για  κάθε  ζεύγος κλάσεων  (πραγµατικό  και προτεινόµενο) πρέπει
να είναι από πριν γνωστά.

Γενικά  µείωση  των  αρνητικών  παραδειγµάτων  οδηγεί  σε  καλύτερη  απόδοση
ταξινόµησης από οτι η αύξηση των θετικών (Chawla et al. 2002). Για τον λόγο
αυτό, αυτή είναι και η κατευθυντήρια γραµµή που ακολουθούµε σε αυτή την
εργασία και συγκεκριµένα εφαρµόζουµε µια παραλλαγή της µεθοδολογίας της
µονόπλευρης  δειγµατοληψίας.  Η  µονόπλευρη  δειγµατοληψία  (Kubat και
Matwin,  1997) βασίζεται  στην  διάκριση  των  αρνητικών  παραδειγµάτων  σε  4
κατηγορίες (Σχήµα 2.2).
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Σχήµα 2.2: Οι τέσσερις κατηγορίες των αρνητικών παραδειγµάτων.

-  Θορυβώδη  παραδείγµατα:  Παραδείγµατα  που  βρίσκονται  ανάµεσα  σε  µια
οµάδα παραδειγµάτων της αντίθετης κλάσης.

-  Οριακά  παραδείγµατα:  Παραδείγµατα  που  βρίσκονται  κοντά  στην
διαχωριστική επιφάνεια ανάµεσα στις δυο κλάσεις.

- Πλεονάζοντα παραδείγµατα: Παραδείγµατα που µπορούν να περιγραφούν από
άλλα παραδείγµατα της ίδιας κλάσης.

-  Ασφαλή  παραδείγµατα:  Παραδείγµατα  απαραίτητα  για  τον  καθορισµό  της
κλάσης.

Τα παραδείγµατα που ανήκουν σε µια από τις πρώτες τρεις κατηγορίες πρέπει
να αποκλειστούν, µια και δεν προσφέρουν τίποτα στην πρόβλεψη της κλάσης.

Τα  θορυβώδη  και  τα  οριακά  παραδείγµατα  µπορούν  να  ανιχνευθούν  µε  την
χρήση  ζευγών  Tomek (Tomek links). ∆ύο  παραδείγµατα  αντίθετης  κλάσης,  x
και  y,  µε  απόσταση  µεταξύ  τους  δ(x,y),  αποτελούν  ζεύγος  Tomek (Tomek,
1976) εάν δεν υπάρχει άλλο παράδειγµα σε απόσταση από το x ή το y µικρότερη
της δ(x,y). Τα παραδείγµατα που συµµετέχουν σε ζεύγη Tomek είναι ή οριακά ή
θορυβώδη.

Τα  πλεονάζοντα  παραδείγµατα  µπορούν  να  αφαιρεθούν  µε  την  χρήση  ενός
συνεπούς υποσυνόλου (consistent subset) των αρχικών δεδοµένων. Εξ ορισµού,
ένα  υποσύνολο  S είναι  συνεπές  µε  το  αρχικό  σύνολο  δεδοµένων  T όταν,
εκπαιδεύοντας  τον  αλγόριθµο  µάθησης  1-ΝΝ  (ενός  πλησιέστερου  γείτονα),
ταξινοµούνται σωστά όλα τα παραδείγµατα του T (Hart, 1968). Σκοπός δεν είναι
να  κατασκευαστεί  το  µικρότερο  δυνατό  S,  απλά  να  µειωθεί  σε ικανοποιητικό
βαθµό ο αριθµός των αρνητικών παραδειγµάτων. Για αυτό το λόγο αρχικά το
υποσύνολο  S περιέχει όλα τα θετικά και ένα τυχαίο αρνητικό παράδειγµα.  Tο
πρόγραµµα  µάθησης  εκπαιδεύεται  µε  αυτό  το  σετ  εκπαίδευσης  και  γίνεται
προσπάθεια  ταξινόµησης  τα  υπόλοιπα  παραδείγµατα  του  αρχικού  σετ
δεδοµένων. Όλα τα παραδείγµατα που ταξινοµούνται λάθος, προστίθενται στο
S, που είναι και το τελικό σετ εκπαίδευσης. (Σχήµα 2.3). 
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Σχήµα 2.3: Τα δεδοµένα εκπαίδευσης µετά την µείωση των αρνητικών παραδειγµάτων.

Η  µονόπλευρη  δειγµατοληψία  έχει  εφαρµοστεί  στο  παρελθόν  σε  διάφορους
ερευνητικούς  χώρους  όπως  η  επεξεργασία  εικόνας  (Sung και  Poggio,  1995),
ιατρικές εφαρµογές (Laurikkala, 2001), η κατηγοριοποίηση κειµένων (Lewis και
Gale, 1994). Εµείς  την εφαρµόζουµε µε κάποιες παραλλαγές  για πρώτη φορά
στην γλωσσολογική εφαρµογή της αυτόµατης αναγνώρισης συµπληρωµάτων. 

2.5.1 Παραλλαγή στη µέθοδο µονόπλευρης δειγµατοληψίας

Σε  αυτή  την  εργασία  εφαρµόζεται  µια  παραλλαγή  της  µεθόδου  µονόπλευρης
δειγµατοληψίας που περιγράφτηκε προηγουµένως. 

Πιο  συγκεκριµένα,  το  µέτρο  απόστασης  (distance metric)  που  παραδοσιακά
χρησιµοποιείται  για  την  εύρεση  των  ζευγών  Tomek είναι  η  Ευκλείδεια
απόσταση ανάµεσα σε δύο παραδείγµατα

2

1
( , ) ( )

m

a a
a

x y x y
=

E = -ε

όπου  m είναι  ο  αριθµός  των  χαρακτηριστικών  του  κάθε  παραδείγµατος.  Η
Ευκλείδεια  απόσταση  είναι  δεν  είναι  πολύ  ευέλικτη  όταν  πρόκειται  για
ονοµατικά  χαρακτηριστικά  (nominal features), όπως  συµβαίνει  στην  δική  µας
εφαρµογή. Σε περίπτωση που οι τιµές του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στα δύο
παραδείγµατα ταυτίζεται, η απόστασή τους είναι 0, αλλιώς είναι 1. 

To Μέτρο ∆ιαφοράς Τιµών (Value Difference Metric) είναι πιο κατάλληλο για
χαρακτηριστικά  τέτοιας  φύσης  (Stanfill και  Waltz,  1986),  καθώς  θεωρεί
πλησιέστερες δυο ονοµατικές τιµές εάν αυτές έχουν πιο όµοιες ταξινοµήσεις ή,
αλλιώς, πιο όµοιες συσχετίσεις µε την κλάση ταξινόµησης. Το Μέτρο ∆ιαφοράς
Τιµών (Μ∆Τ) δύο ονοµατικών τιµών  ax και  ay ενός χαρακτηριστικού  Α σε δύο
παραδείγµατα x και y υπολογίζεται ως
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όπου:

,A aN είναι οι φορές που το χαρακτηριστικό  A παίρνει την τιµή a στα δεδοµένα
εκπαίδευσης,

, ,A a cN  είναι οι φορές που η τιµή  a του χαρακτηριστικού  A συνεµφανίζεται µε
την τιµή c της κλάσης ταξινόµησης στα δεδοµένα εκπαίδευσης, και

C είναι το σύνολο των διαφορετικών τιµών της κλάσης ταξινόµησης.

Ο ακριβής αλγόριθµος της παραλλαγµένης µονόπλευρης δειγµατοληψίας είναι ο
εξής:

1. Έστω ότι Τ είναι το αρχικό σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης, στο
οποίο ο αριθµός των αρνητικών παραδειγµάτων είναι σηµαντικά
µεγαλύτερος του αριθµού θετικών παραδειγµάτων.

2. Κατασκεύασε ένα υποσύνολο S των δεδοµένων εκπαίδευσης που να
περιέχει όλα τα θετικά παραδείγµατα και ένα τυχαίο αρνητικό.

3. Ταξινόµησε το T µε έναν αλγόριθµο µάθησης χρησιµοποιώντας τα
παραδείγµατα  εκπαίδευσης  στο  S και  µετέφερε  όλα  τα  λάθος
ταξινοµηµένα παραδείγµατα στο S. Το S παραµένει ακόµα συνεπές
υποσύνολο του Τ.

4. Αφαίρεσε κάθε αρνητικό παράδειγµα που συµµετέχει σε ζεύγος
Tomek.

5. Το τελικό σύνολο Topt χρησιµοποιείται για ταξινόµηση αντί για
το T.

2.6 Πειραµατικά Αποτελέσµατα και Αξιολόγηση

2.6.1 ∆ιεξαγωγή πειραµάτων

Η µέθοδος µονόπλευρης δειγµατοληψίας, όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη
ενότητα,  εφαρµόσθηκε  στα  ελληνικά  και  τα  αγγλικά  δεδοµένα.  Οι  µέθοδοι
µηχανικής µάθησης που χρησιµοποιήθηκαν για την ταξινόµηση επιλέχθηκαν µε
κριτήριο  να  καλύπτουν  διάφορες  περιοχές  µηχανικής  µάθησης:  µάθηση
βασισµένη  στα  παραδείγµατα  (IB1,  IB1  µε  βάρη),  µάθηση  µε  δέντρα
αποφάσεων (C4.5), µάθηση Βayes (Naïve Bayes, BBN, COr-BBN), µάθηση µε
Μηχανές ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης  (σαν αλγόριθµος εκπαίδευσης  των Μ∆Υ
χρησιµοποιήθηκε  η  ∆ιαδοχική  Ελάχιστη  Βελτιστοποίηση  (Sequential Minimal
Optimization -  Platt,  1998)  και  πολυωνυµική  συνάρτηση  πυρήνα  δευτέρου
βαθµού), ενισχυµένη µάθηση (Αdaboost µε αλγόριθµο βάσης  τον IB1).

Το σύνολο των δεδοµένων χωρίστηκε σε δέκα τµήµατα. ∆ιαδοχικά διεξήχθησαν
δέκα  πειράµατα  όπου  σε  κάθε  ένα  αποτελούσε  σετ  ελέγχου  ένα  από  τα  10
τµήµατα  δεδοµένων  και  τα  υπόλοιπα  εννιά  αποτελούσαν  σετ  εκπαίδευσης.  Η
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µονόπλευρη δειγµατοληψία εφαρµόστηκε στα σώµατα εκπαίδευσης. Τα τελικά
αποτελέσµατα ήταν ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων των δέκα πειραµάτων. 

2.6.2 Αποτελέσµατα και Αξιολόγηση

Η απόδοση των τεχνικών αξιολογήθηκε σύµφωνα µε τα µέτρα της ακρίβειας και
της  ανάκλησης  για  κάθε  κλάση. Σύµφωνα µε  τον πίνακα  2.4,  α και  δ είναι ο
αριθµός  παραδειγµάτων  ελέγχου  µη  συµπληρωµάτων  και  συµπληρωµάτων
αντίστοιχα  που ταξινοµήθηκαν  σωστά,  β είναι  ο  αριθµός µη συµπληρωµάτων
που ταξινοµήθηκαν ως συµπληρώµατα και  γ είναι ο αριθµός συµπληρωµάτων
που ταξινοµήθηκαν ως µη συµπληρώµατα. Με την χρήση αυτών των µεγεθών,
τα παραπάνω µέτρα ορίζονται ως εξής (Manning και Schuetze, 1999):

ακρίβεια ΜΣ=α/(α+γ)

ανάκληση ΜΣ=α/(α+β)

ακρίβεια Σ=δ/(β+δ)

ανάκληση Σ=δ/(γ+δ)

Το µέτρο f για κάθε κλάση συνδυάζει τα δύο παραπάνω µέτρα σε ένα:

AN
k

AK
k

f
1)1(1

1

−+
=

AK είναι  η  ακρίβεια,  ΑΝ  είναι  η  ανάκληση  και  k είναι  ένας  παράγοντας  που
αποδίδει  βάρος  στα  ΑΚ και  ΑΝ.  Σε  εφαρµογές  (όπως  η  δική  µας)  που  η
ανάκληση και η ακρίβεια έχουν την ίδια βαρύτητα τίθεται k=0.5.

Πίνακας 2.4: Τα πραγµατικά και τα προτεινόµενα από την ταξινόµηση συµπληρώµατα
(Σ) και µη συµπληρώµατα (ΜΣ)

Το σχήµα 2.4 δείχνει τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης µε κάθε µέθοδο πριν
από οποιαδήποτε απόπειρα µείωσης του αριθµού των αρνητικών παραδειγµάτων
και  χωρίς  να  λαµβάνεται  υπόψη  περικειµενική  πληροφορία  για  το  ΥΣ.  Η
διαφορά στην απόδοση ταξινόµησης ανάµεσα στις δύο κλάσεις είναι προφανής,
µε  την  απόδοση  στην  κλάση  µειονότητας  (Σ)  να  είναι  αναµενόµενα  πολύ
χαµηλότερη. Οι αλγόριθµοι µάθησης βασισµένης στα παραδείγµατα καθώς και
ο  αλγόριθµος  C4.5  αποδίδουν  πολύ  καλά  σε  σχέση  µε  τους  υπόλοιπους.
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Αποθηκεύοντας σαφώς στην µνήµη και λαµβάνοντας υπόψη κάθε παράδειγµα
εκπαίδευσης, ο ΙΒ1 παρουσιάζει πτώση στην απόδοσή του καθώς µεγαλώνει το
παράθυρο του περιβάλλοντος του ΥΣ (µεγαλώνει το διάνυσµα µάθησης). Αυτό
οφείλεται  στο  πρόβληµα  των  σποραδικών  δεδοµένων.  Η  απόδοση  του  C4.5
παραµένει σταθερή, ανεξάρτητα από το µέγεθος του διανύσµατος, αξιολογώντας
την  επίδραση  του  κάθε  χαρακτηριστικού  στην  ταξινόµηση.  Προφανώς,  όσο
µεγαλύτερο  το  διάνυσµα  µάθησης  (όσο  µεγαλύτερο  το  παράθυρο  του
περιβάλλοντος), τόσο πιο πιθανό είναι αυτό να περιέχει πληροφορία άσχετη µε
την  εφαρµογή.  Από  την  φύση  του  ο  W-IB1,  µε  τα  βάρη  που  αποδίδει  στα
χαρακτηριστικά,  επίσης  προσµετρά  στην  ταξινόµηση  την  σηµασία  των
χαρακτηριστικών  για  την  συγκεκριµένη  εφαρµογή  και  για  αυτό  παρουσιάζει
µικρότερη πτώση στην απόδοση καθώς το διάνυσµα µάθησης µεγαλώνει. Ο ΝΒ
οδηγεί  στην  ταξινόµηση  µεγάλου  αριθµού  ΜΣ  ως  Σ.  Αυτό  οφείλεται  στην
αδυναµία  του  ΝΒ  να  λάβει  υπόψη  του  δεσµευµένες  εξαρτήσεις  ανάµεσα  στα
χαρακτηριστικά.  ∆εδοµένου,  για  παράδειγµα,  ότι  ένα  παράδειγµα  είναι
συµπλήρωµα,  εάν  το  ΥΣ  είναι  επίθετο  σε  ονοµαστική  πτώση,  υπάρχει  πολύ
µεγάλη πιθανότητα το ρήµα να είναι συνδετικό. Αυτή η εξάρτηση δεν µπορεί να
αναγνωριστεί  από  τον  ΝΒ.  Οι  αλγόριθµοι  µάθησης  δικτύων  Bayes (BBN και
COr-BBN) αποδίδουν πολύ καλύτερα από τον ΝΒ, µε καλύτερο τον ΒΒΝ. Το
µεγαλύτερο µέτρο f για την κλάση Σ επιτυγχάνεται από τον W-ΙΒ1 (70.3%) µε
µηδενικό παράθυρο και µε τον C4.5 (61%) µε το µέγιστο παράθυρο ([-3,+3]). Οι
Μηχανές  ∆ιανυσµάτων  Υποστήριξης  (SVM) λαµβάνουν  υπόψη  τους  µόνο  τα
διανύσµατα  υποστήριξης  (support vectors),  τα  παραδείγµατα  δηλαδή  που
βρίσκονται κοντά στην διαχωριστική επιφάνεια ανάµεσα στις δύο κλάσεις. Έτσι
παρατηρείται να µην επηρεάζεται τόσο η απόδοσή τους, όσο σε άλλες µεθόδους,
από  το  πρόβληµα  των  πλεοναζόντων  αρνητικών  παραδειγµάτων.  O Adaboost
(AdaB) παρουσιάζει  συγκρίσιµη  απόδοση  µε  αυτή  του  απλού  ΙΒ1 για  µικρά
παράθυρα,  δείχνει, όµως, την διαφορά του στα  µεγάλα παράθυρα.
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Σχήµα 2.4: Ακρίβεια (ΑΚ) και ανάκληση (ΑΝ) των δύο κλάσεων για κάθε αλγόριθµο
και για το αρχικό ελληνικό σώµα δεδοµένων για περικειµενικό παράθυρο [0] (α), [-1,0]

(β) και [-3,3] (γ). 

Τα σχήµατα 2.5 και 2.6 δείχνουν την απόδοση των µεθόδων µάθησης µετά την
εφαρµογή της µεθόδου της µονόπλευρης δειγµατοληψίας. 
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Σχήµα 2.5: Ακρίβεια και ανάκληση για το ελληνικό σετ δεδοµένων µετά την εφαρµογή
της Μονόπλευρης ∆ειγµατοληψίας για την Ευκλείδεια απόσταση και για παράθυρο [0]

(α), [-1,0] (β) και [-3,3] (γ). 
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Σχήµα 2.6: Ακρίβεια και ανάκληση για το ελληνικό σετ δεδοµένων µετά την εφαρµογή
της Μονόπλευρης ∆ειγµατοληψίας για την απόσταση Μ∆Τ και για παράθυρο [0] (α),

[-1,0] (β) και [-3,3] (γ).

Η  αύξηση  του  µέτρου  f µετά  την  µείωση  του  σετ  δεδοµένων  είναι  πολύ
ενδιαφέρουσα. Λαµβάνοντας υπόψη µόνο το ΥΣ στο περικειµενικό  παράθυρο
την µεγαλύτερη βελτίωση σε απόδοση (11% αύξηση στο µέτρο f) παρουσιάζει ο
AdaBoost µε χρήση της Ευκλείδειας απόστασης, όχι λόγω της ενίσχυσης, αλλά
λόγω του αλγορίθµου βάσης (ΙΒ1).

Λαµβάνοντας  υπόψη  µεγαλύτερο  περικειµενικό  παράθυρο,  η  θετική  επίδραση
της µονόπλευρης δειγµατοληψίας γίνεται ακόµα πιο έντονη. Όσο µεγαλώνει το
περικειµενικό  παράθυρο,  ο  Naïve Bayes (NB) αποδίδει  καλύτερα  και  φτάνει
πάνω  από  60% µέτρο  f (παράθυρο  [-3, +3]), σε αντίθεση  µε 53.4% πριν την
δειγµατοληψία. Οι ταξινοµητές  δικτύων  Bayes, οι  οποίοι παρουσίαζαν  µέτρια
απόδοση  όταν  το  παράθυρο  ήταν  µηδενικό,  επιτυγχάνουν  υψηλότερα
αποτελέσµατα  όταν  λαµβάνουν  υπόψη  ολόκληρο  το  παράθυρο  των
συµφραζοµένων. Τα αποτελέσµατα µε C4.5 αυξάνουν κατά 12% σε περιβάλλον
[-3,+3]  µετά  την  δειγµατοληψία.  H βασισµένη  στα  παραδείγµατα  µάθηση
αντιµετωπίζει πρόβληµα µε µεγάλο παράθυρο συµφραζοµένων και επιτυγχάνει
το µεγαλύτερό της σκορ στο παράθυρο [-1,0] (73.7% µέτρο f).

Σε  ό,τι  αφορά  στις  εξελιγµένες  µεθόδους  µηχανικής  µάθησης  (AdaBoost και
Μ∆Υ) η επίδραση που έχει στην απόδοσή τους η Μονόπλευρη ∆ειγµατοληψία
είναι µικρότερη σε σχέση µε άλλες µεθόδους. Αυτό οφείλεται στην φύση των
τεχνικών αυτών που δεν επηρεάζονται τόσο από την ανισορροπία στα δεδοµένα.
Οι Μ∆Υ λαµβάνουν υπόψη κατά την ταξινόµηση µόνο τα οριακά παραδείγµατα
και έτσι επηρεάζονται µόνο από την αφαίρεση οριακών παραδειγµάτων από το
αρχικό  σετ  δεδοµένων  εκπαίδευσης.  Οι  αλγόριθµοι  ενίσχυσης,  επίσης,  µε  τα
βάρη που αποδίδουν επαναληπτικά  στα παραδείγµατα εκπαίδευσης, εστιάζουν
στα  δύσκολα  παραδείγµατα  αγνοώντας  ούτως  η  άλλως  εύκολα  παραδείγµατα
όπως  τα  πλεονάζοντα  αρνητικά.  Εποµένως  η  αφαίρεσή  τους  µε  Μονόπλευρη
∆ειγµατοληψία δεν επηρεάζει τόσο την απόδοση του αλγορίθµου.

Στα περισσότερα πειράµατα φαίνεται ότι η απόσταση Μ∆Τ οδηγεί σε καλύτερα
αποτελέσµατα  από  την  Ευκλείδεια  απόσταση  λόγω  της  µεγαλύτερης
καταλληλότητας της για εφαρµογές ονοµατικών χαρακτηριστικών.

Στα επόµενα γραφήµατα παρουσιάζονται τα ποσοστά ακρίβειας και ανάκλησης
για το αγγλικό σετ δεδοµένων, το αρχικό (σχήµα 2.7) και το µειωµένο µε Μ∆Τ
ως συνάρτηση απόστασης (σχήµα 2.8). 
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Σχήµα 2.7: Ακρίβεια (ΑΚ) και ανάκληση (ΑΝ) των δύο κλάσεων για κάθε αλγόριθµο
και για το αρχικό αγγλικό σετ δεδοµένων για περικειµενικό παράθυρο [0] (α), [-1,0]

(β) και [-3,3] (γ). 
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Σχήµα 2.8: Ακρίβεια και ανάκληση των δύο κλάσεων για κάθε αλγόριθµο για το

µειωµένο αγγλικό σετ δεδοµένων µε απόσταση Μ∆Τ για περικειµενικό παράθυρο [0]
(α), [-1,0] (β) και [-3,3] (γ). 
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Γενικά  τα  αποτελέσµατα  των  πειραµάτων  στο  αγγλικό  σετ  δεδοµένων  είναι
καλύτερα  από  ότι  στο  ελληνικό.  Αυτό  οφείλεται  σε  δύο  λόγους.  Πρώτον,  η
προεπεξεργασία στα αγγλικά δεδοµένα είναι πραγµατοποιηµένη χειρωνακτικά.
Μπορεί  η  δοµή  της  πληροφορίας  εισόδου  να  είναι  ισοδύναµα  ρηχή  µε  τα
ελληνικά (δοµή φράσεων),  η δοµή αυτή, όµως, έχει προκύψει χειρωνακτικά στα
αγγλικά  (Penn Treebank),  ενώ  αυτόµατα  στα  ελληνικά  (εφαρµογή  εργαλείων
προεπεξεργασίας).  ∆εύτερον,  στα  Αγγλικά,  η  θέση  του  συµπληρώµατος  σε
σχέση  µε  το  ρήµα  είναι  πολύ  πιο  περιορισµένη  από  ότι  στα  Ελληνικά,  που
παρουσιάζουν µεγαλύτερη συντακτική ελευθερία. 

Εκτός  από  την  θετική  επίδραση  της  Μονόπλευρης  ∆ειγµατοληψίας  στην
ταξινόµηση των παραδειγµάτων της θετικής κλάσης, φαίνεται και η θετική (ή
έστω  µη  αρνητική)  επίδραση  στην  ταξινόµηση  αρνητικών  παραδειγµάτων.  Η
ακρίβεια και η ανάκληση για την κλάση ΜΣ είτε βελτιώνονται, είτε σε κάποιες
περιπτώσεις, παραµένουν ίδιες.

Μια  ποιοτική  ανάλυση  των  αποτελεσµάτων  δείχνει  ότι  σφάλµατα  στην
διαδικασία  ανίχνευσης  ορίων  φράσεων  (που  συνεπάγεται  και  λάθη  στην
αναγνώριση του κυρίου όρου) έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην απόδοση της
διαδικασίας αναγνώρισης συµπληρωµάτων. Με τον όρο ‘σφάλµατα’ εννοούµε
φραστικές δοµές που δεν συµµορφώνονται µε τις δοµές που περιγράφονται στην
ενότητα  2.3.1. Κάποια  από  τα  πιο  χαρακτηριστικά  σφάλµατα  στην  ανίχνευση
ορίων φράσεων στα αγγλικά κείµενα φαίνονται παρακάτω.

..VP[agreed to acquire].. το  απαρεµφατικό  µέρος  των  ΡΦ  δεν  διαχωρίζεται
πάντα

..NP[a delicate] NP[and time-consuming] NP[task].. υπερ-κατάτµηση
φράσεων

…] should both VP[report]…         τµήµατα  πρότασης  µη  ενταγµένα  σε
φράση

Για  τα  ελληνικά  κείµενα  κάποια  χαρακτηριστικά  λάθη  στην  ανίχνευση  των
φράσεων  ακολουθούν  στη  συνέχεια.  Το  τους στο  παράδειγµα  είναι  κτητική
αντωνυµία (α) και αδύνατη προσωπική αντωνυµία (β). Στην περίπτωση που η
µορφολογική αµφισηµία δεν έχει αρθεί σωστά, ο ανιχνευτής φράσεων µπορεί να
παράγει  εσφαλµένα  την  (α) αντί για  την  (β) ή αντίστροφα  µε αποτέλεσµα  να
επηρεάζει την αναγνώριση του συµπληρώµατος στο (β). 

(α) …NP[ο αρχηγός τους] VP[υποσχέθηκε]...

(β) …NP[ο αρχηγός] VP[τους υποσχέθηκε]...

Μια  άλλη  µορφή  αµφισηµίας  που  εµφανίζεται  συχνά,  που  επίσης  οδηγεί  σε
εσφαλµένη  ανίχνευση  φράσεων,  είναι  οι  προσδιορισµοί  σε  γενική  (γ)  και  τα
έµµεσα  αντικείµενα  (δ).  Σωστή  αναγνώριση  του  έµµεσου  αντικειµένου
βασίζεται στη σωστή ανίχνευση των φράσεων. 
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(γ) VP[Έδωσα] NP[το βιβλίο του Γιάννη].

(δ) VP[Έδωσα] NP[το βιβλίο] NP[του Γιάννη].

Ενσωµατωµένες  φράσεις  µέσα  σε  άλλες  αποτελούν  επίσης  πρόβληµα  και
οδηγούν τελικά σε υπερβολική κατάτµηση των φράσεων:

...NP[τα] PP[προ φόρων] NP[κέρδη]...    αντί για ...NP[τα  προ  φόρων
κέρδη]... 

Σχετικά  µε  την  άρση  αµφισηµιών,  φαίνεται  ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγµα
στην συνέχεια. Πρόκειται για τρία ταξινοµηµένα παραδείγµατα (το περιβάλλον
του ΥΣ είναι [-1,0]) του ρήµατος ασκώ. Η προτελευταία στήλη αντιστοιχεί στην
πραγµατική  κλάση,  ενώ  η  τελευταία  στην  κλάση  που  έχει  προβλεφθεί.  Το
παράδειγµα (α) ταξινοµήθηκε σωστά και µε το αρχικό και µε το µειωµένο σώµα
εκπαίδευσης. Τα παραδείγµατα (β) και (γ) αποτελούν ένα άλλο παράδειγµα πριν
(β)  και  µετά  (γ)  την  εφαρµογή  της  Μονόπλευρης  ∆ειγµατοληψίας.  Το  (β)
ταξινοµείται λάθος ως ΜΣ εξαιτίας του ετεροβαρούς σετ δεδοµένων. Η φράση
που προηγείται  του ΥΣ συµβάλει  στην  άρση της  αµφισηµίας  στα  (α) και (γ):
συνήθως  ένα  σηµείο  στίξης  πριν  το  ΥΣ  (δηλώνεται  από  την  τριάδα
χαρακτηριστικών NP,F,- στο (α)) διαχωρίζει συντακτικά το ΥΣ από το ρήµα µε
αποτέλεσµα το ΥΣ να είναι απίθανο να αποτελεί συµπλήρωµα του ρήµατος.

α. ασκώ   E   P   NC   A   F   F   PP,-,σε   NP,F,- ΜΣ ΜΣ

β. ασκώ   E   P   NC   A   F   F   PP,-,σε   NP,N,a Σ ΜΣ

γ. ασκώ   E   P   NC   A   F   F   PP,-,σε   NP,N,a Σ Σ

Τα  δίκτυα  Bayes που  περιγράφουν  τα  δεδοµένα  εκπαίδευσης  φαίνονται  στο
παρακάτω σχήµα και δείχνουν την εξάρτηση ανάµεσα στα χαρακτηριστικά και
την σχέση τους µε την συγκεκριµένη εφαρµογή. Το σετ δεδοµένων για αυτά τα
δίκτυα  είναι  µε περικειµενικό  παράθυρο  [-2,+2]. Το δίκτυο  (α) έχει προκύψει
από  το  αρχικό  σετ  εκπαίδευσης,  ενώ  τα  (β)  και  (γ)  έχουν  προκύψει  από
Μονόπλευρη  ∆ειγµατοληψία  µε  χρήση  του  Μ∆Τ  και  της  Ευκλείδειας
απόστασης αντίστοιχα. 

LABEL είναι ο κόµβος που αντιστοιχεί στην κλάση ταξινόµησης, VERB είναι το
λήµµα του ρήµατος, FOCUSi, i=1 to 3, είναι το i χαρακτηριστικό του ΥΣ, PLij,
i=1 to 2,  j=1 to 3, είναι το  j χαρακτηριστικό της φράσης  i που έπεται του ΥΣ,
MINij είναι  το  j χαρακτηριστικό  της  φράσης  i  που  προηγείται  του  ΥΣ.  Οι
κόµβοι  PA και  PG κωδικοποιούν την παρουσία προσωπικής αντωνυµίας µέσα
στην  ρηµατική  φράση.  Το  COP περιγράφει  αν  το  ρήµα  είναι  συνδετικό,  το
PERS δηλώνει  αν  το  ρήµα  είναι  προσωπικό  ή  απρόσωπο  και  τα  VOICE and
MODE αναπαριστούν την φωνή και την διάθεση του ρήµατος. 

Με χρήση της Ευκλείδειας απόστασης οι φράσεις που έπονται του ΥΣ φαίνονται
να µην επηρεάζουν την αναγνώριση ενός συµπληρώµατος. Με το Μ∆Τ, η σχέση
ανάµεσα στα χαρακτηριστικά αλλάζει και περισσότερα χαρακτηριστικά παίζουν
µεγαλύτερο  (το  ΥΣ,  το  άµεσο  περιβάλλον  του ΥΣ,  η  φωνή  και  η  διάθεση) ή
µικρότερο  (το  πιο  αποµακρυσµένο  περιβάλλον,  το  PA,  το  PERS)  ρόλο  στην
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ταξινόµηση.  Μπορεί  επιπλέον  να  εξαχθεί  το  συµπέρασµα  ότι  οι  φράσεις  που
προηγούνται  του  ΥΣ  συµβάλλουν  περισσότερο  στην  συγκεκριµένη  εφαρµογή
από αυτές που έπονται.

(α)
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(β)

(γ)

Σχήµα 2.9: Τα πιο πιθανά δίκτυα Bayes που περιγράφουν το αρχικό (α), το µειωµένο
µε Μ∆Τ (β)και το µειωµένο µε Ευκλείδεια απόσταση (γ) σετ δεδοµένων.

2.6 Συµπεράσµατα-Πρωτοτυπίες

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  παρουσιάστηκε  η  µεθοδολογία  αυτόµατης  αναγνώρισης
συµπληρωµάτων ρηµάτων από ελληνικά και αγγλικά σώµατα κειµένων. 

Βασική πρωτοτυπία της περιγραφόµενης µεθοδολογίας αποτελεί η χρήση όσο το
δυνατόν λιγότερης πληροφορίας ως είσοδο, η απαίτηση, δηλαδή, σε ελάχιστους
γλωσσολογικούς πόρους, που καθιστά δυνατή την εφαρµογή της µεθόδου και σε
γλώσσες µε περιορισµένη υποδοµή σε εργαλεία, πόρους, λεξικά. 

Μια  άλλη  διαφοροποίηση  της  προτεινόµενης  µεθοδολογίας  σε  σχέση  µε
προηγούµενες  προσεγγίσεις  είναι  οτι  στοχεύει  στην  διάκριση  των
συµπληρωµάτων από τα στοιχεία που δεν αποτελούν συµπληρώµατα ρήµατος,
και όχι από προσαρτήµατα. Αυτό συµβαίνει 

α) γιατί  η  χαµηλού  επιπέδου  προεπεξεργασία  δεν  επιτρέπει  την  διάκριση  των
εξαρτωµένων  του  ρήµατος  (συµπληρωµάτων  και  προσαρτηµάτων)  από  τα
υπόλοιπα στοιχεία της πρότασης και

β)  γιατί  η  διάκριση  των  προσαρτηµάτων  δεν  ενδιαφέρει  άµεσα  την
συγκεκριµένη  διατριβή,  η  οποία  κυρίως  στοχεύει  στην  αυτόµατη  ανάκτηση
λεξικής πληροφορίας που δεν περιλαµβάνει προσαρτήµατα.

Εφαρµόζονται µια σειρά από µεθόδους µηχανικής µάθησης, και για πρώτη φορά
συγκρίνεται η απόδοση όλων αυτών των τεχνικών στο ίδιο σετ δεδοµένων στην
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συγκεκριµένη εφαρµογή. Τα δίκτυα Bayes αποδίδουν αρκετά καλά σε σχέση µε
τις  υπόλοιπες  ‘κλασσικές’  µεθόδους  µάθησης  (βασισµένη  στα  παραδείγµατα,
δέντρα  αποφάσεων).  Η  βασισµένη  στα  παραδείγµατα  µε  βάρη  µάθηση  είναι
πολύ  ισχυρή  στην  ταξινόµηση  και  επηρεάζεται  πολύ  θετικά  από  την
Μονόπλευρη ∆ειγµατοληψία. Οι Μ∆Υ µπορεί να µην επηρεάζονται τόσο, είναι
όµως από τη φύση τους µέθοδος πολύ ανθεκτική σε θόρυβο και ανωµαλίες στα
δεδοµένα. 

Ο  θόρυβος  που  αναπόφευκτα  υπεισέρχεται  στα  δεδοµένα  αποδεικνύεται  ότι
αντιµετωπίζεται  ικανοποιητικά  µε  την  χρήση  της  µεθόδου  Μονόπλευρης
∆ειγµατοληψίας, που εφαρµόζεται για πρώτη φορά σε εφαρµογή επεξεργασίας
κειµένου. Η βελτίωση της απόδοσης των µεθόδων µηχανικής µάθησης µετά την
εφαρµογή της µεθόδου αγγίζει σε κάποιες περιπτώσεις το 30% στην πρόβλεψη
της κλάσης των συµπληρωµάτων. 

Εκτός από την σύγκριση ανάµεσα στις µεθόδους, για πρώτη φορά εφαρµόζονται
οι  ίδιες  µέθοδοι  και  στις  δύο  διαφορετικές  γλώσσες,  τα  Ελληνικά  και  τα
Αγγλικά,  και  δίνεται  η  δυνατότητα  µιας  σχετικής  σύγκρισης  των
αποτελεσµάτων ανάµεσα στις δύο γλώσσες. ‘Σχετικής’ γιατί η όλη διαδικασία
της  προεπεξεργασίας  των  δύο  γλωσσών  δεν  είναι  ταυτόσηµη,  µε  βασική
διαφορά  την  αυτόµατη  κατά  βάση  προεπεξεργασία  των  Ελληνικών  και  την
χειρωνακτική  προεπεξεργασία  των  Αγγλικών.  Παρόλα  αυτά  η  καλύτερη
απόδοση των τεχνικών  στα Αγγλικά  είναι προφανής  και οφείλεται, εκτός  από
την προεπεξεργασία και στην πιο περιορισµένη συντακτική δοµή της γλώσσας.

62



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΥ ΡΗΜΑΤΩΝ 

Κεφάλαιο 3

Αυτόµατη  Ανάκτηση  Πλαισίων
Υποκατηγοριοποίησης Ρηµάτων

3.1 Εισαγωγή

Πλαίσιο  υποκατηγoριοποίησης  (subcategorization frame)  ονοµάζεται  ένας
συνδυασµός  ορισµάτων  µε  το  οποίο  το  ρήµα  µπορεί  να  συνεµφανιστεί
(Manning και  Schuetze, 1999). Στα Ελληνικά και στα Αγγλικά µερικά από τα
πιο συνήθη πλαίσια υποκατηγoριοποίησης (ΠΥ) είναι, για παράδειγµα, τα εξής
(κάθε ένα από τα σετ αγκυλών αποτελεί και ένα ΠΥ):

Αµετάβατο ρήµα [ΟΦ]  The     woman   walked.
                                                   [ΟΦ]ΟΝ Η  Μαρία

έφυγε.

Μεταβατικό ρήµα [ΟΦ][ΟΦ] John loves Mary.
[ΟΦ]ΟΝ[ΟΦ]ΑΙΤ Ο Γιάννης αγαπά την Εύα.

Τρισθενές ρήµα [ΟΦ][ΟΦ][ΟΦ]  Μ  ary   gave Peter flowers  .  
[ΟΦ]ΟΝ[ΟΦ]ΓΕΝ[ΟΦ]ΑΙΤ  Η Εύα έδωσε του Άρη το δώρο.

Aµετάβατο ρήµα µε ΠΦ [ΟΦ][ΠΦ]IN I rent in     London  .
[ΟΦ]ΟΝ[ΠΦ]ΣΕ Η Μαρία ζει στην Αθήνα. 

Μεταβατικό µε ΠΦ [ΟΦ][ΟΦ][ΠΦ]ΟΝ She put the     book   on     the     table  .
   [ΟΦ]ΟΝ[ΟΦ]ΑΙΤ[ΠΦ]ΣΕ  Η Άννα άφησε τη γόµα στο σπίτι.

∆ευτερ/σα πρόταση ως συµπλήρωµα  [ΟΦ][∆Π]THAT I know that     he     likes     me  .
        [ΟΦ]ΟΝ[∆Π]ΟΤΙ Εγώ ξέρω οτι του πάει.

Τρισθενές  ρήµα  µε  δευτερεύουσα  πρόταση  ως  ένα  συµπλήρωµα  
[ΟΦ][ΟΦ][∆Π]ΤΗΑΤ She told me that     you     are     eating     too     much  .
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[ΟΦ]ΟΝ[ΟΦ]ΓΕΝ[∆Π]ΟΤΙ Η  Έλενα είπε  του  Γιάννη οτι  τρώει
πολύ.

Το ίδιο ρήµα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά δεν έχει απαραίτητα το ίδιο σύνολο
ΠΥ στις δύο γλώσσες. Επίσης, το σύνολο ΠΥ της µιας γλώσσας δεν συµπίπτει
µε της άλλης. Όπως φαίνεται και στα παραπάνω παραδείγµατα, τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά της κάθε γλώσσας διαµορφώνουν και τον ορισµό των ΠΥ της
(για παράδειγµα στα ελληνικά ΠΥ συµπεριλαµβάνεται η γραµµατική πτώση).

Η  πληροφορία  υποκατηγοριοποίησης  είναι  ίσως  το  πιο  πολύπλοκο  είδος
πληροφορίας που µπορεί να διαθέτει ένα υπολογιστικό λεξικό και ταυτόχρονα
ίσως  το  πιο  σηµαντικό  (Korhonen,  2002).  Οι  πιο  εξελιγµένοι  συντακτικοί
φορµαλισµοί ‘προβάλλουν’ την συντακτική δοµή από το λεξικό, οι συντακτικοί
περιορισµοί,  δηλαδή,  ενσωµατώνονται  κατά  το  µέγιστο  δυνατό  βαθµό  στο
επίπεδο  λέξης.  Έτσι  η  πρόσβαση  σε  ένα  ακριβές  λεξικό  µε  πληροφορία
υποκατηγοριοποίησης  είναι  εξαιρετικής  σηµασίας.  Η  πληροφορία  αυτή  είναι
απαραίτητη  για  την  ανάπτυξη  εύρωστων  και  ακριβών  εργαλείων  συντακτικής
ανάλυσης,  ικανών  να  διακρίνουν  συµπληρώµατα-προσαρτήµατα,  να
αποσαφηνίσουν  συσχετίσεις  κατηγορήµατος-ορισµάτων  (predicate-argument
relations), αµφισηµίες προσάρτησης φράσεων κλπ. Για στοχαστικούς αναλυτές
που ταξινοµούν τις εξαγόµενες αναλύσεις η πληροφορία σχετικών συχνοτήτων
των  ΠΥ  είναι  πολύ  σηµαντική.  Στην  ανάκτηση  λεξικής  πληροφορίας  (lexical
acquisition), πληροφορία  σχετική  µε τα  ΠΥ  ανοίγει  το  δρόµο  στην  αυτόµατη
ανάκτηση επιλεκτικών περιορισµών (McCarthy, 2001), οι οποίοι βοηθούν στην
άρση  της  αµφισηµίας  λέξεων,  στην  επίλυση  αναφορών  (anaphora resolution),
στην  οµαδοποίηση  των  ρηµάτων  σε  κλάσεις  ανάλογα  µε  τη  δοµή  των
ορισµάτων τους (Sarkar και  Tripasai, 2002;  Merlo και  Stevenson, 2001), στην
κατανόηση οµιλίας. Επίσης, η πληροφορία αυτή µπορεί να ενσωµατωθεί σε ήδη
υπάρχοντα λεξικά  ή σώµατα κειµένων µε σκοπό να βελτιωθεί το περιεχόµενό
τους. Είναι πολύ χρήσιµη στην µάθηση µιας γλώσσας και χρησιµοποιείται και
στην  Ψυχογλωσσολογία  (Lapata et al.,  2001)  για  την  προσέγγιση  λεξικών
προτιµήσεων (lexical preferences).

Για  τα  Αγγλικά  υπάρχουν  λεξικά  ρηµάτων,  όπως  το  COMLEX Syntax
Dictionary (Grishman et al.,  1994),  το  Alvey NL Tools (ANLT)  Dictionary
(Boguraev et al., 1987) και το  Oxford Advanced Learner’s (OALD) Dictionary
(Hornby, 1989), που αναφέρουν για κάθε ρήµα το σύνολο των ΠΥ του. Τέτοια
λεξικά υπάρχουν για πολύ περιορισµένο αριθµό γλωσσών και γενικά δεν είναι
ούτε πλήρη, ούτε ακριβή. Η αυτόµατη ανάκτηση της πληροφορίας αυτής µέσα
από σώµατα κειµένων έχει για αυτό το λόγο µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον. 

Σε  αυτή  την  ενότητα  περιγράφεται  η  αυτόµατη  ανάκτηση  ΠΥ  ρηµάτων  από
ελληνικά  και  αγγλικά  σώµατα  κειµένων  µε  χρήση  µιας  σειράς  τεχνικών
µάθησης.  Κάποιες  από  αυτές  έχουν  χρησιµοποιηθεί  ευρέως  σε  προηγούµενες
προσεγγίσεις  (παραγωγή  υποψήφιων  πλαισίων  και  αναγνώριση  των  έγκυρων
πλαισίων µε χρήση στατιστικών φίλτρων), ενώ κάποιες άλλες (κατευθυνόµενη
µηχανική  µάθηση) εφαρµόζονται στην παρούσα  εργασία  για  πρώτη φορά. Τα
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συγκριτικά  αποτελέσµατα  όλων  αυτών  των  µεθόδων  παρουσιάζουν  µεγάλο
ενδιαφέρον.

Και σε αυτή την εφαρµογή η προσέγγισή της γίνεται µε την λογική της χρήσης
όσο  το  δυνατόν  λιγότερων  γλωσσολογικών  πόρων  ώστε  να  είναι  δυνατή  η
εφαρµογή των τεχνικών που περιγράφονται σε µεγάλο αριθµό γλωσσών και να
µην εξαρτάται από πολύ εξελιγµένη προεπεξεργασία των σωµάτων κειµένων. 

3.2 Σχετική Έρευνα

Οι  περισσότερες  προσεγγίσεις  στην  αυτόµατη  ανάκτηση  ΠΥ  µέχρι  σήµερα
διεξάγονται  σε  δυο  στάδια:  την  δηµιουργία  των  πιθανών  ΠΥ  από  ένα  σώµα
κειµένων και στην συνέχεια την εφαρµογή στατιστικών φίλτρων στις υποθέσεις
αυτές  για  να  αποφασιστεί  ποια  από  αυτές  είναι  αξιόπιστη.  Το  δεύτερο  βήµα
είναι  πολύ  σηµαντικό  για  τον  αποκλεισµό  του  θορύβου  που  αναπόφευκτα
υπεισέρχεται  στην  διαδικασία  της  ανάκτησης.  Η  έρευνα  µέχρι  σήµερα  στην
αυτόµατη  ανάκτηση  ΠΥ  συνοψίζεται  στον  πίνακα  3.1.  Στον  πίνακα  3.2
φαίνονται τα σώµατα κειµένων που έχουν χρησιµοποιηθεί στις σχετικές έρευνες.

Αναφορά
Προ

επεξεργασία
Αξιολόγηση Σώµα

Κειµένων
Ρήµατα
Ελέγχου Ακρίβεια Ανάκ/ση

Ανάκ/σ
η

∆είγ/το
ς

Brent
(1993) ΑΣΚ + ΣΑΠΚ χειρων/τική Brown 63 96% 76% -

Ushioda et
al. (1993)

ΜΤΛΣΚ +
ΣΑΠΚ χειρων/τική WSJ 33 - - 86%

Manning
(1993)

ΜΤΛΣΚ +
ΣΑΠΚ

OALD

χειρων/τική
NYT

40 90% 43% -

200 - - 82%

Ersan &
Charniak
(1995)

πλήρως
αναλυµένο OALD WSJ 30 87% 58% -

Briscoe &
Carroll
(1997)

πλήρως
αναλυµένο

χειρων/τική

ANLT
COMLEX

SUSANNE
SEC,LOB

7 77% 43% 81%

14 66% 36% -

Carroll &
Rooth
(1998)

ΓΕΣ OALD BNC 3 79% 75% -

Sarkar &
Zeman
(2000)

πλήρως
αναλυµένο χειρων/τική PDT 914 - - 88%

Korhonen
et al.

(2000)

πλήρως
αναλυµένο χειρων/τική

BNC,LOB,
SUSANNΕ

SEC
14 75% 58% -

Korhonen
(2002)

πλήρως
αναλυµένο χειρων/τική

BNC,LOB,
SUSANNE

SEC
60 88% 69% -

65



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Πίνακας 3.1: Ανασκόπηση σχετικής έρευνας. ΑΣΚ: ακατέργαστο σώµα κειµένων,
ΜΤΛΣΚ: σώµα κειµένων επισηµειωµένο µε ΜΤΛ, ΣΑΠΚ: συντακτικός αναλυτής

πεπερασµένων καταστάσεων, ΓΕΣ: Γραµµατική Ελεύθερης Σύνταξης. Η ακρίβεια, η
ανάκληση και η ανάκληση δείγµατος επεξηγούνται στην ενότητα 3.4.3.

Σώµα Κειµένων Μέγεθος
σε Λέξεις

Είδος Kειµένων Αναφορά

Brown Corpus (BC) 1 M ισορροπηµένο Francis & Kucera, 1989

New York Times Corpus (NYT) 173 M ειδησεογραφικό Marcus et al., 1993

Spoken English Corpus (SEC) 52 K ισορροπηµένο Taylor & Knowles, 1988

Lancaster-Oslo-Bergen Corpus (LOB) 1 M ισορροπηµένο Garside et al., 1987

British National Corpus (BNC) 100 M ισορροπηµένο Leech, 1992

Prague Dependency Treebank (PDT) 457 K ισορροπηµένο Hajic, 1998

Πίνακας 3.2: Σώµατα κειµένων που έχουν χρησιµοποιηθεί στην µέχρι σήµερα έρευνα
για την ανάκτηση ΠΥ.

Ο  Βrent (1993)  υπήρξε  ο  πρώτος  που  εισήγαγε  τον  στατιστικό  έλεγχο
υποθέσεων  (ενότητα  3.4.2)  στην  ανάκτηση  ΠΥ  από  ακατέργαστο  σώµα
κειµένων  (raw corpus).  Η  δουλειά  του  καλύπτει  έξι  συντακτικά  πρότυπα
(patterns)  για  αγγλικά  ΠΥ.  Πρώτα  ανιχνεύει  τα  ρήµατα  στο  σώµα  και  στην
συνέχεια  χρησιµοποιεί  τα  έξι  πρότυπα  για  να  αποφασίσει  αν  οι  ακολουθίες
λέξεων κοντά στα ρήµα είναι δυνατόν να αποτελούν ορίσµατα του ρήµατος. Αν
ναι, τότε το περιβάλλον αυτό κατηγοριοποιείται ως ΠΥ. Τα ΠΥ που παράγονται
φιλτράρονται  στη  συνέχεια  µε  την  χρήση  ελέγχου  υποθέσεων.  Ο  αλγόριθµος
µάθησής  του επιτυγχάνει  πολύ  υψηλή  ακρίβεια  (ποσοστό  των  περιβαλλόντων
που ταξινοµήθηκαν ως ΠΥ που ήταν όντως ΠΥ), αλλά αποδίδει χειρότερα σε
ό,τι  αφορά  στην  ανάκληση  (ποσοστό  των  πραγµατικά  σωστών  ΠΥ  που
εντοπίστηκαν).

Οι επόµενες προσεγγίσεις δεν χρησιµοποιούν καθαρά δεδοµένα, αλλά δεδοµένα
στα οποία έχουν  ανιχνευθεί τα όρια φράσεων. Παρατηρώντας ότι τα πρότυπα
του  Brent είναι  υπερβολικά  ακριβείς  προβλέψεις  για  ΠΥ,  ο  Manning (1993)
πρώτος προτείνει την χρήση όλων των παραδειγµάτων από το σώµα κειµένων
για να αποφασίσει εάν κάποιο συγκεκριµένο ρήµα έχει ως ΠΥ ένα συντακτικό
πρότυπο µε το οποίο συνεµφανίζεται ή η συνεµφάνιση αυτή είναι τυχαία. Ένας
αναλυτής πεπερασµένων καταστάσεων, που διακρίνει ΟΦ και περιέχει απλούς
εµπειρικούς  κανόνες για την αναγνώριση 19 διαφορετικών  ΠΥ, τρέχει  σε ένα
σώµα κειµένων επισηµειωµένο µε ΜΤΛ (New York Times newswire) τεσσάρων
εκατ. λέξεων και συλλέγει στατιστικά στοιχεία για την εµφάνιση των ρηµάτων
σε διάφορα περιβάλλοντα. Τα θεωρούµενα ΠΥ που προκύπτουν είναι σε µεγάλο
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ποσοστό λάθος και στατιστικό φιλτράρισµα µε έλεγχο υποθέσεων εφαρµόζεται
για  τον  αποκλεισµό  εσφαλµένων  ΠΥ.  Συνολικά  ανιχνεύθηκαν  4900  ΠΥ  για
περίπου  3100  ρήµατα.  Οι  Ushioda et al.  (1993)  χρησιµοποιούν  το
επισηµειωµένο  µε  ΜΤΛ  WSJ και  έναν  ανιχνευτή  ΟΦ  για  την  αναγνώριση  6
διαφορετικών ΠΥ. Μετά την ανίχνευση των ΟΦ εφαρµόζονται εννιά εµπειρικοί
κανόνες  εξαγωγής  ΠΥ.  Πάλι  τα  υποτιθέµενα  ΠΥ  που  προκύπτουν  είναι
θορυβώδη  και  χρησιµοποιείται  στατιστική  µέθοδος  επιλογής  των  υποθέσεων
που αναγκάζει το σύστηµα να µαθαίνει πρότυπα σφαλµάτων. 

Οι  Ersan και  Charniak (1995)  χρησιµοποιούν  µια  στοχαστική  γραµµατική
ελεύθερης  σύνταξης  και  αναλύουν  36  εκατ.  λέξεις  του  WSJ.  Οι  κανόνες
ανάπτυξης  των  ρηµατικών  φράσεων  αντιστοιχίζονται  σε  υποτιθέµενα  ΠΥ.
Χρησιµοποιώντας  τον  έλεγχο  υποθέσεων  του  Brent τα  πραγµατικά  ΠΥ
διακρίνονται από τα εσφαλµένα και συνολικά 16 διαφορετικά ΠΥ εξήχθησαν.
Τα αποτελέσµατα αξιολογήθηκαν µε τη χρήση του λεξικού OALD σε 30 ρήµατα
ελέγχου. Οι  Carroll and Rooth (1998) εφαρµόζουν µια αντίστοιχη στοχαστική
γραµµατική, η οποία εκπαιδεύεται αρχικά σε τµήµα του BNC και υπολογίζονται
οι συχνότητες εµφάνισης ρηµάτων-ΠΥ. Αυτές οι συχνότητες χρησιµοποιούνται
για τον υπολογισµό των στοχαστικών παραµέτρων που χαρακτηρίζουν τα ΠΥ.
Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για την βελτίωση των στατιστικών παραµέτρων
της γραµµατικής.

Οι  Briscoe και  Carroll (1997)  περιγράφουν  ένα  σύστηµα  που  µαθαίνει  160
διαφορετικά  ΠΥ  χρησιµοποιώντας  πλήρως  αναλυµένα  σώµατα  κειµένων  (τα
SUSANNE,  SEC και  LOB  –  συνολικά  1.2  εκατ.  λέξεις).  Τα  συντακτικά
πρότυπα εξάγονται τώρα εντοπίζοντας τις τοπικές συντακτικές αναλύσεις γύρω
από  το  ρήµα. Τα ΠΥ κατηγοριοποιούνται  σε κλάσεις που έχουν  προκύψει  µε
συνένωση των κλάσεων των λεξικών  COMLEX και  ANLT. Τα υποψήφια ΠΥ
φιλτράρονται µε έλεγχο υποθέσεων. 

Οι  Basili et al.  (1997)  έχουν  δουλέψει  στα  Ιταλικά.  Χρησιµοποιούν  έναν
εύρωστο  συντακτικό  αναλυτή  για  την  ανίχνευση  στοιχειωδών  συντακτικών
συσχετίσεων σε δύο ιταλικά σώµατα κειµένων (συνολικά 850.000 λέξεις). Στη
συνέχεια  πραγµατοποιείται  οµαδοποίηση  των  συσχετίσεων  βασισµένη  στη
µέθοδο  Galois για  την  µάθηση  των  ρηµατικών  ορισµάτων.  Χρησιµοποιώντας
λεξικά  που  περιέχουν  πληροφορία  υποκατηγοριοποίησης  για  τον  έλεγχο  40
ρηµάτων, αναφέρουν περίπου 75% ακρίβεια και ανάκληση.

Οι  Sarkar και  Zeman (2000) δουλεύουν για την τσεχική γλώσσα σε ένα σώµα
κειµένων  πλήρως  αναλυµένο  συντακτικά  (Czech Prague Dependency
Treebank).  Προσπαθούν  να  αποκλείσουν  τον  υπεισερχόµενο  θόρυβο  στα
δεδοµένα  τους  παίρνοντας  τα  εξαρτώµενα  των  ρηµάτων  (υποψήφια  ΠΥ),
συνδυάζοντας  µεταξύ  τους  τα  συντακτικά  στοιχεία  από  τα  οποία  το  κάθε
υποψήφιο ΠΥ αποτελείται, και δηµιουργώντας έτσι όλα τα πιθανά υποπλαίσια.
Η  συχνότητα  εµφάνισης  του  κάθε  υποπλαισίου  κληρονοµείται  από  το  αρχικό
πλαίσιο και έτσι οι συχνότητες υποψήφιων πλαισίων µικρότερου µεγέθους (που
είναι  πιο  πιθανά  ΠΥ)  στο  σώµα  κειµένων  αυξάνονται  αθροιστικά,  ενώ  οι
συχνότητες  µεγάλων  υποψήφιων  πλαισίων  (που  πιθανότατα  περιέχουν
προσαρτήµατα) παραµένουν  µικρές.  Στη  συνέχεια  εφαρµόζουν  µια  σειρά  από
στατιστικά  φίλτρα  (λόγους  πιθανοφάνειας,  έλεγχο  υποθέσεων,  Τ-τεστ)  στα
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υποψήφια  πλαίσια  για  να  επιλέξουν  τα  πραγµατικά  πλαίσια.  ∆εν  υπάρχει
περιορισµός στον αριθµό των ΠΥ που µαθαίνεται. 

Στην εργασία των Korhonen et al. (2000) υιοθετείται η τεχνική προεπεξεργασίας
των  Briscoe και  Carroll (1997)  και  γίνονται  πειράµατα  µε  ήδη  γνωστά
στατιστικά  φίλτρα  (έλεγχο  υποθέσεων,  λόγους  πιθανοφάνειας)  αλλά  και  για
πρώτη φορά µε σχετικές συχνότητες για τον εντοπισµό των πραγµατικών ΠΥ.
Για  αξιολόγηση  των  αποτελεσµάτων  χρησιµοποιούνται  3000  εµφανίσεις
καθενός από 14 ρήµατα ελέγχου που έχουν ληφθεί από ένα δείγµα του ΒΝC. Τα
αποτελέσµατα  έδειξαν  ότι  οι  σχετικές  συχνότητες  συνεµφάνισης  ρηµάτων-
υποψήφιων  ΠΥ  οδηγούν  σε  καλύτερα  αποτελέσµατα  από  τα  υπόλοιπα
στατιστικά  φίλτρα,  απορρίπτοντας  απλά  δεδοµένα  χαµηλών  συχνοτήτων.  Με
την  χρήση  πληροφορίας  για  την  σηµασιολογική  οµαδοποίηση  των  ρηµάτων
(Levin, 1993), η  Korhonen (Korhonen, 2000;  Korhonen, 2002) κατηγοριοποιεί
τα  ρήµατα   και  υπολογίζει  την  αδέσµευτη  κατανοµή  κάθε  ρηµατικής
σηµασιολογικής  κλάσης.  Αυτές  οι  κατανοµές  περιορίζουν  σηµαντικά  το
πρόβληµα  των  σποραδικών  δεδοµένων.  Χρησιµοποιείται  και  πάλι  η  τεχνική
προεπεξεργασίας  των  Briscoe και  Carroll (1997)  και,  αντί  για  στατιστικά
φίλτρα, εφαρµόζονται µια σειρά από τεχνικές εξοµάλυνσης (smoothing) για την
εξοµάλυνση της δεσµευµένης κατανοµής των ΠΥ, όπως η προσθετική (Add One
Smoothing) εξοµάλυνση (Laplance, 1995), η εξοµάλυνση Katz (Katz, 1987) και
η γραµµική παρεµβολή (Chen και Goodman, 1996) ή αλλιώς linear interpolation.

3.3 Το Περιβάλλον του Ρήµατος

Στην  ενότητα  αυτή  περιγράφεται  η  δηµιουργία  των  υποψηφίων  ΠΥ  από  τα
σώµατα  κειµένων.  Η  προεπεξεργασία  των  κειµένων  βασίζεται  και  πάλι  στην
λογική  της  χρήσης  ελάχιστων  γλωσσολογικών  πόρων (συγκεκριµένα  µέχρι  το
επίπεδο  της  αναγνώρισης  των ορίων βασικών  φράσεων), και είναι η ίδια  που
περιγράφεται  στην  ενότητα  2.3. Το  περιβάλλον  (συµφραζόµενα) του ρήµατος
που  συµµετέχει  στην  δηµιουργία  των  υποψήφιων  ΠΥ  συνίσταται  σε  κάποιο
παράθυρο που περιλαµβάνει έναν αριθµό φράσεων που πλαισιώνουν το ρήµα.
Για τα Ελληνικά, το περιβάλλον αποτελείται και από φράσεις που προηγούνται
και από φράσεις που έπονται του ρήµατος, λόγω της ελευθερίας της γλώσσας
στην σύνταξή της, και συγκεκριµένα το παράθυρο είχε µέγεθος [-2,+3], ενώ στα
Αγγλικά  περιορίστηκε  στις τρεις φράσεις που έπονται του ρήµατος, λόγω της
πιο αυστηρής σύνταξης της γλώσσας. Έστω, για παράδειγµα, η αναλυµένη από
την διαδικασία προεπεξεργασίας πρόταση της ενότητας 2.3.3:

VP[*Ανακοινώνεται<Vip*ανακοινώνω>] PP[*από<Sp*από>  την<Ta*ο>
εταιρία<Na*εταιρία>] VP[*ότι<Cs*ότι>  ολοκληρώθηκε<Vpp*ολοκληρώνω>]
NP[η<Tn*ο>  *διαδικασία<Nn*διαδικασία>  της<Tg*ο>
αυξήσεως<Ng*αύξηση> του<Tg*ο> κεφαλαίου<Ng*κεφάλαιο> της<Pkg*εγώ>
.<F>]

Φαίνεται  στο  παράδειγµα  αυτό  η  γλωσσολογική  πληροφορία  που
χρησιµοποιείται για την ανάκτηση των πλαισίων. Τα  Vip και  Vpp συµβολίζουν
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παθητικό ρήµα απρόσωπο και προσωπικό αντίστοιχα, τα Tg, Ng και Pkg άρθρο,
ουσιαστικό και κτητική αντωνυµία αντίστοιχα και τα τρία σε γενική, και το Cs
υποτακτικό σύνδεσµο. Τα υπόλοιπα σύµβολα επεξηγούνται στον πίνακα 2.2.

Στην  συνέχεια  ακολουθεί  ένα  είδος  εξοµάλυνσης  (µε  την  έννοια  του
περιορισµού των σποραδικών δεδοµένων) κατά το οποίο υιοθετείται ταυτόσηµη
κωδικοποίηση  για  στοιχεία  που  παίζουν  πανοµοιότυπο  ρόλο  στην  ανάκτηση
ΠΥ.  Έτσι,  οι  προσωπικές  αντωνυµίες  δυνατού  τύπου  οµαδοποιούνται  µε  τα
ουσιαστικά,  τα  αριθµητικά  µε  τα  επίθετα,  ενώ  άχρηστα  σύµβολα,
συντοµογραφίες κλπ δεν λαµβάνονται υπόψη.

Η  παραπάνω  πρόταση  µετασχηµατίζεται  στις  δυο  παρακάτω  δοµές  ρήµατος-
περιβάλλοντος:

<NULL> <NULL> ανακοινώνω4  <Pαπό> <Cότι> <Νn>

<Vmp> <Pαπό> ολοκληρώνω2   <Νn> <NULL>
<NULL>

Σε αυτές τις δοµές το ρήµα πλαισιώνεται από το περιβάλλον του. Κάθε φράση
του περιβάλλοντος κωδικοποιείται µε το ΜΤΛ και το λήµµα του κύριου όρου
της. Στις ΟΦ δεν υπάρχει πληροφορία για το λήµµα του κύριου όρου, αλλά για
την  πτώση  του.  Ο  ακέραιος  που  ακολουθεί  το  λήµµα  του  ρήµατος
αντιπροσωπεύει  πληροφορία  για  το  ρήµα  και  την  φράση  του  (φωνή,
προσωπικό/απρόσωπο,  η  φράση  (δεν)  περιλαµβάνει  αδύνατη  προσωπική
αντωνυµία).  Τα  ανακοινώνω1 και  ανακοινώνω2,  για  παράδειγµα,
αντιµετωπίζονται  σαν  δυο  διαφορετικά  ρήµατα.  Αναλυτική  περιγραφή  των
ακέραιων κωδικών υπάρχει στον πίνακα 3.3. Το <NULL> χρησιµοποιείται για
ένδειξη αρχής και τέλους πρότασης.

Φωνή 
(Ενεργ/Παθητ)

Προσωπικό/
Απρόσωπο

ΑΠΠ 
σε αιτιατική

ΑΠΠ σε
γενική

Ακέραι
ος

Ε Π - - 1
Π Π - - 2
Ε Α - - 3
Π Α - - 4
Ε Π + - 5
Π Π + - 6
Ε Α + - 7
Π Α + - 8
Ε Π + + 9
Π Π + + 10
Ε Π - + 11
Π Π - + 12
Ε Α - + 13
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Π Α - + 14

Πίνακας 3.3: Οι ακέραιοι κωδικοί που περιγράφουν το είδος της ΡΦ.

Για τα Αγγλικά κάποιες επισηµειώσεις προστίθενται, κάποιες αφαιρούνται και
κάποιες αντικαθίστανται. Για παράδειγµα εδώ δεν υπάρχει γραµµατική πτώση,
ούτε  προσωπική  αντωνυµία  στην  ΡΦ,  ενώ  στην  πληροφορία  του  ρήµατος
προστίθεται  το  γερούνδιο,  το  απαρέµφατο,  το  βοηθητικό  ρήµα  (modal verb).
Κατά τα άλλα η διαδικασία δηµιουργίας των περιβαλλόντων παραµένει η ίδια.

Και για τις δυο γλώσσες σχεδόν κάθε περιβάλλον περιλαµβάνει προσαρτήµατα
αλλά  και  µη  εξαρτώµενα  του  ρήµατος  λόγω  των  ελάχιστων  γλωσσολογικών
πόρων που χρησιµοποιήθηκαν για την προεπεξεργασία  των κειµένων. Για την
αντιµετώπιση του θορύβου αυτού εφαρµόσαµε µια σειρά από τεχνικές:

1. Αύξηση της συχνότητας εµφάνισης των περιβαλλόντων που είναι πιο πιθανά
ΠΥ χρησιµοποιώντας µια παραλλαγή της µεθοδολογίας των  Sarkar και  Zeman
(2000) για τα Ελληνικά και εφαρµογή στατιστικών φίλτρων (ενότητα 3.4).

2.  Μονόπλευρη  δειγµατοληψία  (ενότητα  3.6)  στην  χρήση  κατευθυνόµενων
µεθόδων µηχανικής µάθησης για την ανάκτηση ΠΥ.

3.  Ενσωµάτωση  της  διαδικασίας  διάκρισης  συµπληρωµάτων-προσαρτηµάτων
(ενότητα 3.5) στην ανάκτηση ΠΥ.

3.4 Αύξηση Συχνότητας Υποσυνόλων των Περιβαλλόντων

Τα  πραγµατικά  ΠΥ  σπάνια  εµφανίζονται  αποµονωµένα  και  ολόκληρα  στα
δεδοµένα.  Συνήθως  τµήµα  ενός  περιβάλλοντος  είναι  το  πραγµατικό  ΠΥ  του
ρήµατος (υποσύνολο). Τα µεγάλα, σπάνια περιβάλλοντα είναι πολύ πιθανό να
εµπεριέχουν  θόρυβο, ενώ  τα  µικρά, πιο  συχνά  περιβάλλοντα  είναι πιο  πιθανά
ΠΥ (Sarkar και  Zeman, 2000). Για αυτό το λόγο οι  Sarkar και  Zeman (2000)
δηµιουργούν  όλους  τους  πιθανούς  δυνατούς  συνδυασµούς  των  στοιχείων  που
αποτελούν  ένα  περιβάλλον  µεταξύ  τους  και  όλα  τα  παραγόµενα  υποσύνολα
αποτελούν  υποψήφια  ΠΥ.  Κάθε  υποσύνολο  κληρονοµεί  την  συχνότητα
εµφάνισης του µεγαλύτερου περιβάλλοντος από το οποίο έχει προκύψει. Έστω,
για παράδειγµα, ότι ένα ρήµα εµφανίζεται σε ένα αγγλικό κείµενο µια φορά µε
το περιβάλλον  N Cas Pin και µια µε το περιβάλλον  Cas N R (Σχήµα 3.1α). Η
συχνότητα  συνεµφάνισης  φαίνεται  σε  παρενθέσεις  δίπλα  στο  περιβάλλον.
Πραγµατοποιούνται οι συνδυασµοί των στοιχείων των περιβαλλόντων ανά δύο
διατηρώντας την διάταξη των στοιχείων σταθερή. Στην συνέχεια τα υποπλαίσια
αυτά  διασπώνται  περαιτέρω  στα  στοιχεία  τους  και  η  συνολική  συχνότητα
συνεµφάνισης για τα µικρότερα υποπλαίσια αυξάνεται αθροιστικά. 
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 N Cas Pin (1)  
 
 
 
 
   Cas N R (1) 

 Cas Pin (1) 

  N Pin (1)

  N Cas (1)

Cas N (1)  

Cas R (1)

N R (1)  

Cas (1+1+1+1) 

N (1+1+1+1) 

Pin (1+1) 

 R (1+1) 

Na Cνα Pσε (1)  
 
 
 
 

Cνα Na R (1) 

Cνα Pσε (1) 

Na Pσε (1)

Na Cνα (1) 
 
Cνα Na (1)  
  

Cνα R (1)  
Na R (1)  

 Na Cνα (1+1) 

Cνα (1+2+1) 

 Na (1+2+1) 

Pσε (1+1) 

   R (1+1) 

(b)

(a) 

Σχήµα 3.1: ∆ηµιουργία και προσµέτρηση των περιβαλλόντων. Στο αγγλικό παράδειγµα
(α) N σηµαίνει ουσιαστικό, R επίρρηµα, Pin προθετική φράση που εισάγεται µε την
πρόθεση in  και Cas δευτερεύουσα πρόταση που εισάγεται µε τον σύνδεσµο as. Στο
ελληνικό παράδειγµα (β) Cνα είναι δευτερεύουσα πρόταση που εισάγεται µε το να και

Pσε προθετική φράση που εισάγεται µε το σε.

3.4.1 Παραλλαγή της Μεθοδολογίας για τα Ελληνικά
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Για  τα  Ελληνικά  (Σχήµα  3.1.β)  όπου  η  διάταξη  των  όρων  δεν  είναι  τόσο
αυστηρή,  το  περιβάλλον  ΑΒ είναι  το  ίδιο  µε  το  ΒΑ. Για  αυτό  το  λόγο  η
µεθοδολογία αλλάζει, η διάταξη του αρχικού περιβάλλοντος δεν χρειάζεται να
διατηρηθεί, και έτσι τα υποπλαίσια Na Cνα και Cνα Na είναι ουσιαστικά τα ίδια
και οµαδοποιούνται. Το  οµαδοποιηµένο  υποπλαίσιο  υιοθετεί  το  άθροισµα της
συχνότητας των Na Cνα και Cνα Na  (1+1). 

3.4.2 Στατιστικά Φίλτρα

Στην  βιβλιογραφία  εφαρµόζονται  µια  σειρά  από  στατιστικά  φίλτρα  στα
υποψήφια ΠΥ που προκύπτουν για την επιλογή των έγκυρων ΠΥ από όλα τα
υποτιθέµενα  που  έχουν  παραχθεί.  Σε  αυτή  την  ενότητα  περιγράφονται
αναλυτικά. 

Λόγος Πιθανοφάνειας

Υποθέτοντας  ότι  η  κατανοµή  ενός  περιβάλλοντος  π στα  δεδοµένα  είναι
ανεξάρτητη από την κατανοµή ενός ρήµατος  ρ (η κατανοµή του  π, δεδοµένου
ότι το  ρ είναι παρόν, είναι ίδια µε την κατανοµή του  π δεδοµένου ότι το  ρ δεν
είναι  παρόν),  χρησιµοποιείται  ο  λόγος  πιθανοφάνειας  (Log Likelihood Ratio)
για  να  ανακαλυφθούν  περιβάλλοντα  και  ρήµατα  στα  δεδοµένα  που  είναι  σε
υψηλό  βαθµό  συσχετισµένα  µεταξύ  τους.  Για  τον  υπολογισµό  του  λόγου
πιθανοφάνειας  χρησιµοποιούνται  οι  παρακάτω  συχνότητες  από  τα  δεδοµένα
(Dunning, 1993):

k1  ο αριθµός εµφάνισης ενός περιβάλλοντος  π για ένα συγκεκριµένο ρήµα
ρ

n1 ο αριθµός εµφάνισης του ρήµατος ρ 

k2 ο αριθµός εµφάνισης του π µε όλα τα άλλα ρήµατα εκτός του ρ

n2 ο αριθµός εµφάνισης όλων των άλλων ρηµάτων εκτός του ρ

Με αυτά τα αποτελέσµατα:
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Θεωρώντας ότι οι πιθανότητες αυτές είναι διωνυµικά κατανεµηµένες, ο λόγος
πιθανοφάνειας  (ΛΠ) για  κάθε  ζεύγος  ρήµατος-περιβάλλοντος  δίνεται  από  την
σχέση

-2logλ = 2[logL(p1, k1, n1) + logL(p2 , k2, n2) – logL(p, k1, n1) – logL(p, k2, n2)]

όπου

logL(p,n,k) = klog(p) + (n-k)log(1-p).

Ο ΛΠ είναι ένα µέτρο που αντικατοπτρίζει την διαφορά ανάµεσα 1. στον αριθµό
των  bits που απαιτούνται για να περιγραφούν τα πραγµατικά δεδοµένα (p1 και
p2)  και  2.  στον  αριθµό  των  bits που  απαιτούνται  για  να  περιγραφούν  τα
αναµενόµενα δεδοµένα (p). Όσο µεγαλύτερος είναι, τόσο πιο υψηλή συσχέτιση
έχουν  το  περιβάλλον  µε  το  συγκεκριµένο  ρήµα  και  τόσο  πιο  πιθανό  είναι  να
αποτελεί το περιβάλλον έγκυρο ΠΥ του ρήµατος. 

O ΛΠ  έχει  χρησιµοποιηθεί  αρκετά  σε  προηγούµενες  προσεγγίσεις  για  την
επιλογή  των  πραγµατικών  ΠΥ  ρηµάτων  (Gorrell,  1999;  Sarkar και  Zeman,
2000) µε  βασικό  πλεονέκτηµα  την  καλή  απόδοσή  του  σε  δεδοµένα  χαµηλών
συχνοτήτων  λόγω  του  ότι  ασυµπτωτικά  συγκλίνει  στην  κατανοµή  χ2, η  οποία
είναι  κατάλληλη  για  την  αντιµετώπιση  φαινοµένων  χαµηλών  συχνοτήτων
(Korhonen, 2002).

Τ-τεστ

Το µέτρο του Τ-τεστ (Τ-test statistic) είναι ένα ακόµα κριτήριο για τον έλεγχο
της  ανεξαρτησίας  ανάµεσα  σε  δυο  κατανοµές  και  υπολογίζεται  από  την

παρακάτω σχέση:

όπου χρησιµοποιούνται οι ορισµοί της προηγούµενης παραγράφου και

Βασίζεται  στην  κανονική  κατανοµή  και  για  αυτό  είναι  αξιόπιστο  µόνο  για
µεγάλα  δείγµατα  ΠΥ  στα  δεδοµένα  (περιβάλλοντα  αρκετά  µεγάλης
συχνότητας).  Ελέγχει  την  διαφορά  ανάµεσα  στην  πιθανότητα  συνεµφάνισης

ενός  περιβάλλοντος  και  ενός  ρήµατος  µε  την  πιθανότητα  συνεµφάνισης  του
περιβάλλοντος  µε  τα  υπόλοιπα  ρήµατα,  κλιµακωµένη  µε  την  διασπορά  των
δεδοµένων  (παρανοµαστής).  Όσο  µεγαλύτερη  είναι  αυτή  η  διαφορά  τόσο  πιο
πιθανό είναι το περιβάλλον αυτό να είναι έγκυρο ΠΥ του ρήµατος. Εφαρµόζεται
στην ανάκτηση ΠΥ από τους  Sarkar και  Zeman (2000), οι οποίοι ισχυρίζονται
ότι  αποδίδει  παρόµοια  µε  τον  λόγο  πιθανοφάνειας.  Η  τιµή  του  µέτρου
συγκρίνεται µε την τιµή της κατανοµής t για να ελεγχθεί εάν είναι σηµαντική σε
επίπεδο εµπιστοσύνης 95% (confidence level) µε n1+n2 -2 βαθµούς ελευθερίας.
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∆ιωνυµικός Έλεγχος Υποθέσεων

Στον  διωνυµικό  έλεγχο  υποθέσεων  (∆ΕΥ)  (Binomial Hypothesis Testing)  τα
δεδοµένα θεωρούνται ότι υπακούουν στην διωνυµική κατανοµή. ∆ηλαδή κάθε
εµφάνιση  ρήµατος  µέσα  στο  κείµενο  αντιστοιχεί  στην  ανεξάρτητη  ρίψη  ενός
κέρµατος. Κορώνα (µε πιθανότητα 1-ε) σηµαίνει ότι εάν το περιβάλλον  π είναι
έγκυρο ΠΥ του ρήµατος, τότε το π είναι παρόν στην εµφάνιση του ρήµατος και
σωστά υποδεικνύει ότι είναι ΠΥ. Εάν δεν είναι έγκυρο ΠΥ του ρήµατος, τότε
απουσιάζει από την εµφάνιση του ρήµατος και έτσι δεν παραπλανεί. Γράµµατα
(µε πιθανότητα  ε) σηµαίνει ότι το ρήµα και το  π συνεµφανίζονται παρόλο που
στην πραγµατικότητα το π δεν είναι ΠΥ του ρήµατος.

Υποθέτοντας  ότι  το  π δεν  είναι  έγκυρο  ΠΥ  του  ρήµατος,  υπολογίζεται  η
πιθανότητα  να  συνεµφανιστεί  µε το  ρήµα  τουλάχιστον  m από  τις  n συνολικά
φορές που εµφανίζεται το ρήµα:

rnrn

mr
E r

n
p −

=
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑ )1( εε

Εάν η πιθανότητα pE είναι µικρότερη από κάποια τιµή κατωφλίου (συνήθως 0.05
ή και µικρότερη) τότε η αρχική υπόθεση απορρίπτεται και το π είναι έγκυρο ΠΥ
του ρήµατος. 

Η µέθοδος αυτή προτάθηκε πρώτα από τον Brent (1993) για την συγκεκριµένη
εφαρµογή  και  στη  συνέχεια  υιοθετήθηκε  από  πολλές  προσεγγίσεις  (Manning,
1993; Ersan και  Charniak, 1995; Briscoe και  Carroll, 1997; Sarkar και  Zeman,
2000). Οι προσεγγίσεις διαφοροποιούνται στον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται
η πιθανότητα  ε (η πιθανότητα ένα ρήµα να συνεµφανίζεται µε ένα περιβάλλον
παρόλο που αυτό δεν είναι ΠΥ του ρήµατος). Ο  Brent (1993) υπολογίζει την
πιθανότητα  αυτή  πειραµατικά  για  κάθε  περιβάλλον,  οι  Manning (1993)  και
Ersan και Charniak (1995) θέτουν εµπειρικά κατώφλια που κυµαίνονται από το
0.25 ως το 0.02. Αυτές οι προσεγγίσεις υποθέτουν ότι οι πιθανότητες αυτές είναι
οµοιόµορφες  συναρτήσει  των  ρηµάτων.  Οι  Briscoe και  Carroll (1997),  µη
αποδεχόµενοι την υπόθεση αυτή και παρατηρώντας οτι, για παράδειγµα, µεγάλο
ποσοστό των ρηµάτων παίρνει σαν αντικείµενο µια ΟΦ σε αιτιατική, ενώ πολύ
µικρότερος παίρνει σαν αντικείµενο µια ΟΦ σε αιτιατική ακολουθούµενη από
µια δευτερεύουσα πρόταση, συµπεριλαµβάνουν στον υπολογισµό του  ε  και το
ποσοστό  των  ρηµάτων  που  συµµετέχουν  σε  κάθε  ΠΥ.  Σε  αυτή  την  εργασία
χρησιµοποιήθηκε  ένα  χειρωνακτικά  επισηµειωµένο  τµήµα  δεδοµένων  για  τον
υπολογισµό του ε και οι τιµές του κυµάνθηκαν από 0.02 έως 0.1.

Όλες σχεδόν οι προσεγγίσεις αναφέρουν ότι ο διωνυµικός έλεγχος υποθέσεων
δεν  είναι  αξιόπιστος  για  περιβάλλοντα  µε  χαµηλή  συχνότητα  γιατί  πολλά
έγκυρα ΠΥ δεν αναγνωρίζονται, ενώ επιλέγονται πολλά άκυρα. 

Σχετικές Συχνότητες
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Χωρίς να γίνεται καµία χρήση κάποιου κριτηρίου στατιστικής σηµαντικότητας
των δεδοµένων, η Korhonen et al. (2000) πειραµατίζεται µε την εφαρµογή ενός
κατωφλιού  στην  πιθανότητα  συνεµφάνισης  ενός  ρήµατος  µε  ένα  περιβάλλον
(p1),  που  αποτελεί  και  την  εκτίµηση  µέγιστης  πιθανοφάνειας  (maximum
likelihood estimate) των παρατηρηµένων σχετικών συχνοτήτων.

Σε ένα σώµα κειµένων είναι δύσκολο να βρεθεί ένα ολόκληρο ΠΥ µε σηµαντική
συχνότητα.  Όπως  περιγράφηκε  και  νωρίτερα,  υποσύνολα  αυτού  του  πλαισίου
είναι πιο πιθανό να εµφανιστούν ανάµεσα στα περιβάλλοντα. Αυτά, όµως, τα
υποσύνολα  συνεµφανίζονται  συχνά  µε  µεγάλο  αριθµό  ρηµάτων  και  δεν
εκφράζουν εγγενή χαρακτηριστικά κάποιου συγκεκριµένου ρήµατος ή κάποιας
συγκεκριµένης  οµάδας  ρηµάτων,  όπως  υποθέτουν  τα  προηγούµενα  φίλτρα.
Θέτοντας  ένα  κατώφλι  στην  σχετική  συχνότητα  (ΣΣ)  (µια  συνεµφάνιση  µε
συχνότητα  πάνω  από  το  κατώφλι  θεωρείται  ότι  υποδεικνύει  έγκυρο  ΠΥ,
διαφορετικά  όχι) και δεδοµένου  ότι ένα  ρήµα  εµφανίζεται  αρκετές  φορές στο
σώµα κειµένων, µπορούν εύκολα να αναγνωριστούν τέτοια βασικά υποσύνολα
ενός  ολοκληρωµένου  ΠΥ  (Korhonen et al.,  2000). Στην  παρούσα  εργασία  το
κατώφλι  έχει  οριστεί  πειραµατικά  µε  την  χρήση  ενός  χειρωνακτικά
επισηµειωµένου  υποσυνόλου  των  δεδοµένων  και  µετά  από  πειράµατα  µε
διάφορες τιµές κατωφλιού στα δεδοµένα αυτά, επιλέγοντας την τιµή εκείνη που
οδηγεί  στην  καλύτερη  απόδοση  (στον  καλύτερο  συνδυασµό  ακρίβειας  και
ανάκλησης).

3.4.3 Πειραµατικά Αποτελέσµατα και Αξιολόγηση

∆ιεξαγωγή Πειραµάτων

Για την παρούσα εργασία εφαρµόσαµε την µέθοδο της αύξησης της συχνότητας
των  υποσυνόλων  και  όλα  τα  στατιστικά  φίλτρα  που  περιγράφηκαν  στην
προηγούµενη ενότητα στα εξής ελληνικά και αγγλικά σώµατα κειµένων:

1.  To τµήµα 0001-2454 του  WSJ (περίπου 1.2 εκατ. λέξεις). Τα κείµενα αυτά
είναι πλήρως συντακτικά αναλυµένα σε δενδρική δοµή (Penn Treebank). Στην
δική  µας  εφαρµογή  η  δενδρική  δοµή  έχει  επιπεδοποιηθεί  σε  µια  δοµή  µη
επικαλυπτόµενων  φράσεων  έτσι  ώστε  η  προεπεξεργασία  των  αγγλικών
δεδοµένων να είναι συγκρίσιµη µε αυτή των ελληνικών  και για να παραµένει
πάντα σε ισχύ η λογική της χρήσης ελάχιστων πόρων. 

2.  Το  τµήµα  2500-6000  του  WSJ (περίπου  1.7  εκατ.  λέξεις)  που  είναι
επισηµειωµένο  µόνο  µε  ΜΤΛ.  Τα  κείµενα  αυτά  έχουν  επεξεργαστεί  στην
συνέχεια αυτόµατα από τον ανιχνευτή ορίων φράσεων του Tilburg (Daelemans
et al.,  1999a).  Σύγκριση  των  αποτελεσµάτων  της  ανάκτησης  ΠΥ  στα  δυο
τµήµατα  του  WSJ δίνει  την  δυνατότητα  να  διερευνηθεί  η  επίπτωση  της
χειρωνακτικής προεπεξεργασίας σε σχέση µε την αυτόµατη στην συγκεκριµένη
εφαρµογή. 

3.  Το  ισορροπηµένο,  πλήρως  συντακτικά  αναλυµένο  σώµα  κειµένων
SUSANNE. Και εδώ η συντακτική πληροφορία έχει επιπεδοποιηθεί για να είναι
ισοδύναµη  η  προεπεξεργασία  µε  τα  ελληνικά  κείµενα.  Είναι  ενδιαφέρον  να
διερευνηθεί  πώς  επηρεάζεται  η  ανάκτηση  ΠΥ  από  το  είδος  των  κειµένων
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(ισορροπηµένο-ειδησεογραφικό),  ένα  ερώτηµα  που  έχει  τεθεί  και  σε
προηγούµενες έρευνες (Roland και Jurafsky, 1998).

4.  Τα  σώµατα  κειµένων  ΙΕΛ/ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  και  ESPRIT.   Είναι
επισηµειωµένα  χειρωνακτικά  ή  ηµιαυτόµατα  µε  πλήρη  µορφολογική
πληροφορία.  Περαιτέρω  πληροφορία  σχετικά  µε  την  δοµή  των  φράσεων
παρέχεται  αυτόµατα  µε  την  χρήση  του  ανιχνευτή  ορίων  φράσεων  που
περιγράφεται στην ενότητα 2.3.1. 

5.  Το  ∆ΗΛΟΣ  (εξ  αρχής  αυτόµατα  επισηµειωµένο)  µας  δίνει  και  πάλι  την
δυνατότητα  να  διερευνήσουµε  τις  συνέπειες  της  αυτόµατης  προεπεξεργασίας.
Και εδώ  τα  όρια φράσεων έχουν ανιχνευθεί  µε την χρήση  του εργαλείου που
περιγράφεται στην ενότητα 2.3.1.

Σε  κάθε  ένα  από  αυτά  τα  σώµατα  κειµένων εφαρµόζουµε την  διαδικασία  της
ενότητας  3.3  για  την  δηµιουργία  των  περιβαλλόντων  των  ρηµάτων.  Στην
συνέχεια  δηµιουργήθηκαν  όλα  τα  υποσύνολα  των  περιβαλλόντων  και
καταγράφηκε  η  συχνότητά  τους  (ενότητα  3.4).  Τέλος,  για  κάθε  ζεύγος  ρήµα-
περιβάλλον εφαρµόστηκαν τα στατιστικά φίλτρα της ενότητας 3.4.2.

Για την αξιολόγηση των προσεγγίσεων εξήχθησαν από τα σώµατα κειµένων τις
προτάσεις  που  περιείχαν  ένα  από  30  συγκεκριµένα  ρήµατα  ελέγχου1.  Οι
προτάσεις  αυτές  δεν  είχαν  συµπεριληφθεί  στην  διαδικασία  καθορισµού τιµών
για  κατώφλια  στα  στατιστικά  φίλτρα  (εκπαίδευση).  Τα  ρήµατα  επιλέχθηκαν
τυχαία  µε  µόνα  κριτήρια  να  παρουσιάζουν  συντακτική  ποικιλία  τα  ορίσµατά
τους και να εµφανίζονται ικανοποιητικό αριθµό φορών µέσα στα κείµενα (πάνω
από 20).

Μέτρα Αξιολόγησης

Τα µέτρα που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των αυτόµατων µεθόδων
ανάκτησης ΠΥ στην βιβλιογραφία είναι τα εξής:

αριθµος ΑΘακριβεια=
αριθµος ΑΘ + αριθµος ΨΘ

αριθµος ΑΘανακληση=
αριθµος ΑΘ + αριθµος ΨΑ

Αληθώς  θετικά  (ΑΘ)  είναι  τα  πραγµατικά  ΠΥ  που  εντοπίστηκαν  από  το
σύστηµα.

1 Τα αγγλικά ρήµατα ελέγχου ήταν τα:  accept,  act, appeal, appear, approve, behave, believe, bother,
consider,  continue,  decide,  depend,  determine,  encourage,  establish,  expect,  get,  grow,  influence,
interpret, judge, know, learn, like, persuade, prove, seem, speak, suggest, wish. 
Τα ελληνικά ρήµατα ελέγχου ήταν τα: αισθάνοµαι, φοβάµαι, µιλώ, υπόσχοµαι, ξέρω, φαίνοµαι, µοιάζω,
πιστεύω,  σκέπτοµαι,  βοηθώ,  µαθαίνω,  θυµάµαι,  λέγω,  δηλώνω,  µένω,  αποφασίζω,  κάνω,  συνεχίζω,
βλέπω, ακούω, δέχοµαι, συζητώ, συµφωνώ, αναφέρω, δείχνω, προτείνω, θεωρώ.
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Ψευδώς θετικά (ΨΘ) είναι τα ΠΥ που εντοπίστηκαν από το σύστηµα, ενώ στην
πραγµατικότητα δεν είναι ΠΥ.

Ψευδώς αρνητικά (ΨΑ) είναι τα πραγµατικά ΠΥ που δεν εντοπίστηκαν από το
σύστηµα.

Συνήθως  επιδιώκεται  ένας  συµβιβασµός  ανάµεσα  στην  ακρίβεια  και  την
ανάκληση, ανάµεσα, δηλαδή, σε έναν µικρό αριθµό σωστών εικασιών (υψηλή
ακρίβεια)  και  σε  έναν  µεγαλύτερο  αριθµό  θορυβωδών  εικασιών  (υψηλή
ανάκληση). Για τον συνδυασµό και των δυο µέτρων σε ένα χρησιµοποιείται το
µέτρο f.

Για την συγκεκριµένη εφαρµογή η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µπορεί να
γίνει µε δυο τρόπους. Μπορεί να είναι βασισµένη είτε σε κάποιο λεξικό (όπως
τα COMLEX, ANLT, κλπ) είτε στο σώµα κειµένων. Στην πρώτη περίπτωση τα
θεωρητικά  σωστά  ΠΥ  για  ένα  ρήµα  κρίνονται  µε  βάση  τα  ήδη  υπάρχοντα
λεξικά. Στην δεύτερη κρίνονται µε χειρωνακτική επισηµείωση των δεδοµένων
ελέγχου (θεωρητικά σωστά είναι όσα ΠΥ για ένα ρήµα έχουν επισηµειωθεί ως
τέτοια µέσα στο σώµα κειµένων). Πολλές προσεγγίσεις επίσης χρησιµοποιούν
ένα άλλο µέτρο ανάκλησης, την ανάκληση δείγµατος (token recall), που είναι το
ποσοστό  του  συνολικού  αριθµού  των  περιβαλλόντων  ρηµάτων  σε  ένα  σώµα
ελέγχου που κατηγοριοποιούνται σωστά ως ΠΥ.  

Στην παρούσα εργασία, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ακολουθήθηκε
η  εξής  διαδικασία.  Αρχικά,  µε  σκοπό  για  τα  Αγγλικά  να  χρησιµοποιηθεί  το
λεξικό COMLEX Dictionary σαν οδηγός για την αξιολόγηση των εξαγοµένων
ΠΥ, έγινε µια αντιστοίχιση των ΠΥ του αγγλικού σώµατος κειµένων στα ΠΥ
του λεξικού. Τα ΠΥ από το σώµα κειµένων είναι αυτά που προκύπτουν από τον
συνδυασµό των συµπληρωµάτων ενός ρήµατος σε κάθε του εµφάνιση. ∆ηλαδή,
κάθε  συµπλήρωµα  ή  συνδυασµός  διαφορετικών  συντακτικά  συµπληρωµάτων
(όχι όµοιων συντακτικά συµπληρωµάτων συνδεδεµένων παρατακτικά) που έχει
ένα  ρήµα  σε  µια  του  εµφάνιση  αποτελεί  ένα ΠΥ  του  ρήµατος.  Κάθε  τέτοιο
συντακτικό πρότυπο ΠΥ αντιστοιχίζεται µε ένα ή περισσότερα πρότυπα ΠΥ του
λεξικού COMLEX.  Στον πίνακα 3.4 φαίνεται µια τέτοια αντιστοίχιση για τα ΠΥ
του  ρήµατος  continue.  Κάποιες  διαφοροποιήσεις  των  προτύπων  που
εµφανίζονται  στο  λεξικό  είναι  πολύ  λεπτές  και  βασίζονται  σε  σηµασιολογική
πληροφορία, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να αντικατοπτριστούν στα πρότυπα
που  προκύπτουν  από  το  κείµενο  µετά  από  την  ελάχιστων  πόρων  διαδικασία
επεξεργασίας που περιγράψαµε στην προηγούµενη ενότητα (για παράδειγµα το
NP και  το  NP-PRED).  Αυτά  αντιστοιχούν  σε  ένα  πρότυπο  του  σώµατος
κειµένων.

ΠΥ COMLEX ΠΥ WSJ
ADVP <ADP><->
NP-PRED <NP><N>
AS-NP <PP><as>
PP toward <PP><toward>
PP on <PP><on>
PP with <PP><with>
ING <VP><G>
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TO-INF <VP><B>
NP <NP><N>

Πίνακας 3.4: Αντιστοίχιση των προτύπων των ΠΥ του ρήµατος continue, όπως αυτά
εµφανίζονται στο σώµα κειµένων (δεξιά στήλη) µε αυτά που είναι καταγραµµένα στο

λεξικό COMLEX (αριστερή στήλη).

Μετά  από  αυτή  την  αντιστοίχιση  έγινε  φανερό  ότι  πολλά  ΠΥ  ρηµάτων  που
περιλαµβάνονται στο λεξικό δεν εµφανίζονται στο σώµα κειµένων. Ο πίνακας
3.5 δείχνει για τα ρήµατα ελέγχου τι ποσοστό των ΠΥ του λεξικού καλύπτει το
WSJ.

Το ποσοστό αυτό για πολλά ρήµατα είναι πολύ χαµηλό, µε αποτέλεσµα να µην
είναι πρακτικά δυνατή η χρήση του λεξικού στην αξιολόγηση. Ας σηµειωθεί ότι
οι προηγούµενες προσεγγίσεις που χρησιµοποίησαν λεξικό για την καθοδήγηση
της  αξιολόγησης  ήταν  ως  επί  τω  πλείστον  επικεντρωµένες  σε  πολύ  λίγα  και
πολύ  συγκεκριµένα  πρότυπα  ΠΥ.  Οι  εφαρµογές  µεγάλης  κλίµακας  δεν
χρησιµοποιούν λεξικά. 

Επιπλέον,  κάποια  ΠΥ  που  εντοπίστηκαν  σωστά  από  το  σύστηµα  δεν
περιλαµβάνονται  στο  λεξικό,  όπως  για  παράδειγµα  το  απαρεµφατικό
συµπλήρωµα  (infinitival complement)  για  το  ρήµα  accept, µια  δευτερεύουσα
πρόταση  that για τα ρήµατα  learn και determine, µια δευτερεύουσα πρόταση  if
για το ρήµα decide. 

Εποµένως, για τα Αγγλικά, η αξιολόγηση των µεθόδων έγινε µε βάση το σύνολο
των ΠΥ (συνδυασµό συµπληρωµάτων) που προκύπτουν για τα 30 ρήµατα από
το  σώµα  κειµένων.  Για  το  WSJ τα  συµπληρώµατα  των  ρηµάτων  είναι
διαθέσιµα,  ενώ  για  το  SUSANNE έγινε  χειρωνακτικά  από  ειδικούς.  Για  τα
Ελληνικά, για όλα τα σώµατα κειµένων, τα συµπληρώµατα για την δηµιουργία
των ΠΥ επίσης έχουν εντοπιστεί µε χειρωνακτική ανάλυση των προτάσεων του
σώµατος  κειµένων  που  περιείχαν  ένα  από  τα  30 ρήµατα  ελέγχου  από  οµάδα
ειδικών. 

Ρήµα % Ρήµα %

abandon 0,40 expect
0,2
0

absorb 0,50 get
1,0
0

accept 0,80 grow
0,5
0

act 0,45 influence
0,1
1

appeal 0,75 interpret
0,4
0

appear 0,56 judge
0,3
3

approve 0,75 know
0,7
5

78



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΥ ΡΗΜΑΤΩΝ 

behave 1,00 learn
0,4
0

believe 0,50 like
0,1
0

bother 0,38 persuade
0,1
7

consider 0,65 prove
0,5
0

continue 0,73 seem
0,6
4

decide 0,62 speak
0,4
7

depend 0,63 suggest
0,2
5

determine 0,43 wish
0,4
2

establish 0,31

Πίνακας 3.5: Ποσοστό των ΠΥ του COMLEX που εµφανίζονται στο WSJ.

H συνολική ακρίβεια (accuracy) δεν είναι κατάλληλο µέτρο για την αξιολόγηση
εφαρµογών όπως  η παρούσα,  λόγω  του µεγάλου αριθµού των περιβαλλόντων
που δεν αποτελούν έγκυρα ΠΥ. Ένα σύστηµα µπορεί να επιτύχει πολύ υψηλή
συνολική  ακρίβεια  αναγνωρίζοντας  σωστά  ακόµα  και  µόνο  τα  περιβάλλοντα
που  δεν  είναι  ΠΥ.  Αυτό  ειδικά  είναι  πρόβληµα  στην  συγκεκριµένη  εργασία
όπου, λόγω των µη εξελιγµένων µεθόδων προεπεξεργασίας, τα άκυρα ΠΥ που
παράγονται για κάθε ρήµα είναι πολλά.

Αποτελέσµατα και Συζήτηση

Ο συνολικός αριθµός των διαφορετικών περιβαλλόντων για τα αγγλικά ρήµατα
ήταν  3119,  ενώ  εντοπίστηκαν  112  ΠΥ.  Για  τα  Ελληνικά  τα  διαφορετικά
περιβάλλοντα ήταν 7402 και 126 τα εξαγόµενα ΠΥ. 

Τα αποτελέσµατα για όλα τα στατιστικά φίλτρα φαίνονται στον πίνακα 3.6 µαζί
µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν όταν δεν εφαρµόζεται κανένα στατιστικό
φίλτρο και όλα τα περιβάλλοντα θεωρούνται ΠΥ (πείραµα βάσης). 

Τα αποτελέσµατα µε ΣΣ και ∆ΕΥ είναι πολύ ενθαρρυντικά. Η πιθανότητα της
εµφάνισης  ενός  ρήµατος  µε  ένα  περιβάλλον  (ΣΣ)  αποδίδει  καλύτερα  από  τα
υπόλοιπα φίλτρα. Ο αριθµός των ΨΑ ταξινοµήσεων του συστήµατος µε αυτό το
φίλτρο είναι  σηµαντικά  χαµηλότερος  από  ότι  µε  τα  υπόλοιπα.  Από  την  άλλη
µεριά, ο ∆ΕΥ οδηγεί σε έναν ελαφρώς µικρότερο αριθµό ΨΘ περιπτώσεων, το
οποίο εξηγεί τα χαµηλότερα σκορ ανάκλησης µε ΣΣ σε σχέση µε ∆ΕΥ. 

Ο  ΛΠ  έχει  ως  αποτέλεσµα  την  δηµιουργία  ενός  σηµαντικού αριθµού ΨΘ  και
ενός µεγάλου αριθµού ΨΑ ταξινοµήσεων. Το τελευταίο µπορεί να αποδοθεί στο
γεγονός  ότι  η  χρήση  του  ΛΠ  είναι  µια  µέθοδος  πολύ  περιοριστική
(συντηρητική) (Korhonen, 2002). Ανάµεσα στα ζεύγη ρηµάτων-περιβαλλόντων
µε τα υψηλότερα σκορ στον ΛΠ είναι εκφράσεις όπως 

VP[πιστεύω] PP[δίχως αµφιβολία] 
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όπου  η  ΣΣ  είναι  ίση  µε  0.002  (όχι  αµελητέα)  στο  ΙΕΛ/ESPRIT 860  σώµα
κειµένων. Το σκορ του ΛΠ είναι υψηλό επειδή η συχνότητα συνεµφάνισης του
δίχως µε τα υπόλοιπα ρήµατα είναι πολύ µικρότερη. Εντούτοις, αυτή η ΠΦ δεν
είναι  έγκυρο  ΠΥ  για  το  πιστεύω και  αυτό  το  φαινόµενο  είναι  µια  σηµαντική
πηγή θορύβου µε την χρήση του ΛΠ.

Πίνακας 3.6: Ακρίβεια (ΑΚ) και ανάκληση (ΑΝ) για όλα τα στατιστικά φίλτρα και όλα
τα σώµατα κειµένων.

Παρόλο  που  οι  ΣΣ  δεν  εµπεριέχουν  καµία  πληροφορία  σχετική  µε  την
σηµαντικότητα  των  παρατηρήσεων  (Korhonen et al.,  2000),  αποδίδουν
καλύτερα απλά απορρίπτοντας δεδοµένα χαµηλών συχνοτήτων. Οι ΣΣ µπορούν
να αναγνωρίσουν πιο άµεσα τα βασικά συντακτικά στοιχεία που αποτελούν ΠΥ
ενός ρήµατος, ενώ τα σκορ ανάκλησης που επιτυγχάνει είναι συγκρίσιµα µε των
άλλων  µεθόδων.  Το  πιο  σηµαντικό  πρόβληµα  µε  τις  ΣΣ  είναι  η  παρουσία
επιρρηµάτων.  Επιρρήµατα  εµφανίζονται  πολύ  συχνά  στα  δεδοµένα  (για  αυτό
και  εύκολα  ταξινοµούνται  ως  ΠΥ  µε  ΣΣ),  συνήθως  λειτουργούν  ως
προσαρτήµατα  και  σε  πολύ  ειδικές  περιπτώσεις  αποτελούν  ορίσµατα
συγκεκριµένων ρηµάτων όπως τα αισθάνοµαι, συµπεριφέροµαι κλπ. 

Η  µορφολογία  βοηθάει  στην  αυτόµατη  ανάκτηση  ΠΥ  όπως  φαίνεται  αν
συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα ανάµεσα στα ελληνικά και τα αγγλικά σώµατα
κειµένων. Επίσης η παραλλαγή στη µεθοδολογία αύξησης της συχνότητας των
µικρών  περιβαλλόντων  συµβάλλει  στην  αντιµετώπιση  προβληµάτων  που
δηµιουργεί η ελευθερία στην συντακτική δοµή των ελληνικών προτάσεων.

Η διαφορά ανάµεσα στα αποτελέσµατα των δυο τµηµάτων του WSJ, για όλα τα
στατιστικά  φίλτρα,  δείχνει  την  σηµασία  της  χειρωνακτικής  σε  σχέση  µε  την
αυτόµατη προεπεξεργασία των κειµένων. 

H βελτίωση  της  απόδοσης  στο  SUSANNE σε σχέση µε το  WSJ, ειδικά  στην
ανάκληση, αποδίδεται στην ισορροπηµένη φύση των κειµένων του SUSANNE,
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Φίλτρο ΑΚ% ΑΝ% ΑΚ% ΑΝ% ΑΚ% ΑΝ% ΑΚ% ΑΝ% ΑΚ% ΑΝ%

Όχι 12.4 90.1 10.8 92.4 15.4 94.7 11.6 89.9 23.1 87.6

ΛΠ 60.9 48.9 54.3 50.1 47.4 35.3 42.0 33.4 50.1 41.2

T-τεστ 53.5 41.9 51.3 40.8 48.1 38.2 46.5 34.8 49.3 40.4

∆ΕΥ 71.4 44.1 62.8 43.2 55.1 51.3 50.7 47.9 53.9 48.0

ΣΣ 66.0 64.7 61.1 52.4 62.5 55.1 60.1 53.9 64.1 54.8
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σε  αντίθεση  µε  το  ειδησεογραφικό  ύφος  του  WSJ,  η  οποία  επιτρέπει  την
σηµαντική συχνότητα εµφάνισης µιας µεγαλύτερης ποικιλίας ΠΥ.

Η σύγκριση των αποτελεσµάτων µε αυτά των άλλων προσεγγίσεων σε σχετικές
έρευνες  δεν  είναι  προφανής,  ούτε  πάντα  δυνατή  λόγω  των  διαφορών  στους
γλωσσολογικούς  πόρους  που  χρησιµοποιούνται,  στον  αριθµό  των  ΠΥ  που
µαθαίνονται, στον τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσµάτων, στις γλώσσες στις
οποίες οι µέθοδοι εφαρµόζονται. 

Πολλές  προσεγγίσεις  χρησιµοποιούν  σώµα  κειµένων  πλήρως  αναλυµένο
συντακτικά  είτε  χειρωνακτικά  (Sarkar και  Zeman,  2000),  είτε  αυτόµατα
(Briscoe και Carroll, 1997; de Lima, 1997; Ersan και Charniak, 1995; Korhonen
et al., 2000), ή βασίζονται ακόµα και σε σηµασιολογική πληροφορία (Korhonen,
2000). Άλλες προσεγγίσεις χρησιµοποιούν πληροφορία πιο ρηχής συντακτικής
ανάλυσης  (χρήση  εµπειρικών  κανόνων  για  τα  συµπληρώµατα,  χρήση
γραµµατικών πεπερασµένων καταστάσεων, χρήση πληροφορίας φράσεων κλπ)
(Brent,  1993;  Ushioda et al.,  1993;  Manning,  1993;  Basili et al.,  1997).  Η
παρούσα  εργασία  βασίστηκε  σε  ελάχιστους  πόρους  (αυτόµατα  εντοπισµένες
βασικές  φραστικές  δοµές  και  στοιχειώδης  µορφολογική  πληροφορία,  καµία
χρήση  οποιουδήποτε  είδους  γραµµατικών  κανόνων  ή  συντακτικής  ανάλυσης
ανωτέρου επιπέδου). Παρόλο αυτά, τα σκορ ανάκλησης που επιτεύχθηκαν είναι
συγκρίσιµα  ακόµα  και  µε  αυτά  µεθόδων  που  έχουν  βασιστεί  σε  πολύ  πιο
πλούσια πληροφορία στην προεπεξεργασία (Korhonen, 2000).

Σε πολλές από τις προσεγγίσεις, ειδικά σε αυτές που χρησιµοποιούν λιγότερους
πόρους, ο αριθµός των ΠΥ που µαθαίνεται είναι πολύ περιορισµένος και τα είδη
των  ΠΥ  που  εντοπίζονται  πολύ  συγκεκριµένα  (Brent,  1993;  Ushioda,  1993;
Manning,  1993;  Ersan και  Charniak,  1995).  Με  την  µεθοδολογία  που
περιγράφηκε  στην  παρούσα  ενότητα,  λόγω  του  µη  κατευθυνόµενου  τρόπου
µάθησης,  ο  αριθµός  των  ΠΥ  που  θα  προκύψουν  τελικά  είναι  θεωρητικά
απεριόριστος. 

Επιπλέον, στις περισσότερες από τις σχετικές έρευνες, εκτός από την δουλειά
των  Sarkar και  Zeman (2000), προϋποθέτουν την γνώση όλων των ειδών των
ΠΥ από την αρχή. Στην παρούσα προσέγγιση µπορούν να προκύψουν έγκυρα
ΠΥ που δεν ήταν γνωστά εξ αρχής. 

Μειονέκτηµα  της  παρούσας  προσέγγισης  αποτελεί  η  αδυναµία  ανάκτησης
πληροφορίας ΠΥ όταν το ρήµα είναι αµετάβατο (µπορεί ή πρέπει να συνταχθεί
χωρίς  συµπλήρωµα).  Τα  ρήµατα  που  εµφανίζονται  µόνο  ως  αµετάβατα  στα
ελληνικά  δεν  είναι πολύ συνήθη και συνήθως  ένα ρήµα εµφανίζεται κάποιες
φορές ως µεταβατικό και κάποιες ως αµετάβατο. Θεωρητικά θα µπορούσε ένα
ρήµα  να  θεωρηθεί  αµετάβατο  εάν  εµφανίζεται  µε  επαρκή  συχνότητα  στα
δεδοµένα  και  κανένα  από  τα  περιβάλλοντα  µε  τα  οποία  συνεµφανίζεται  δεν
αποτελεί  έγκυρο  ΠΥ.  Λόγω  όµως  της  µη  κατευθυνόµενης  µάθησης  που
χρησιµοποιήθηκε  και  του  αυτόµατου  τρόπου  µε  τον  οποίο  έγινε  η
προεπεξεργασία  των  κειµένων  θεωρήθηκε  ότι  µια  τέτοια  παραδοχή  θα  ήταν
παρακινδυνευµένη.
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3.5 Η Χρησιµότητα των Συµπληρωµάτων

Ένας άλλος τρόπος για τον αποκλεισµό θορύβου από τα δεδοµένα είναι η χρήση
της  πληροφορίας  των  συµπληρωµάτων  του  ρήµατος,  που  ανιχνεύθηκαν  στο
προηγούµενο κεφάλαιο. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου,
ένα ΠΥ ενός ρήµατος είναι συνδυασµός ενός ή περισσότερων συµπληρωµάτων
του  ρήµατος.  Ο  θόρυβος  στα  δεδοµένα,  θα  µειωνόταν  σηµαντικά  εάν  το
υποψήφιο  περιβάλλον  αποτελούταν  από  τα  συµπληρώµατα  και  µόνο  του
ρήµατος.

Για  αυτόν  τον  σκοπό  χρησιµοποιήθηκε  η  πληροφορία  που  εξήχθη  από  το
κεφάλαιο  2.  Τα  συντακτικά  στοιχεία  από  τα  οποία  αποτελείται  πλέον  κάθε
υποψήφιο ΠΥ για ένα  ρήµα  είναι τα συµπληρώµατα  που έχουν αποδοθεί  στο
ρήµα.  Το  περιβάλλον  του  ρήµατος,  δηλαδή,  αποτελείται  µόνο  από
συµπληρώµατα. Για να ελαχιστοποιηθεί το σφάλµα που προκύπτει από λάθη σε
προηγούµενες  φάσεις  επεξεργασίας  των  δεδοµένων,  χρησιµοποιούνται  για  τα
παρακάτω πειράµατα τα χειρωνακτικά επισηµειωµένα συµπληρώµατα (και όχι
αυτόµατα) στο σώµα κειµένων. 

3.5.1 Πειραµατικά Αποτελέσµατα και Αξιολόγηση

Για  τα  πειράµατα  χρησιµοποιήθηκαν  τα  ελληνικά  και  αγγλικά  δεδοµένα  των
παραγράφων  2.4.1  και  2.4.2  αντίστοιχα  (ΙΕΛ/ESPRIT 860  και  µέρος  του
∆ΗΛΟΣ  για  τα  Ελληνικά  και  το  WSJ για  τα  Αγγλικά).  Ο  αριθµός  των
διαφορετικών περιβαλλόντων για τα Αγγλικά από 3119 µειώνεται τώρα σε 1216
(σχεδόν στο ένα τρίτο), ενώ για τα Ελληνικά από 7402 σε 827.

Εφαρµόζονται τα στατιστικά φίλτρα της προηγούµενης ενότητας στα δεδοµένα
κατευθείαν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο (χωρίς όµως να έχει εφαρµοστεί πριν η
διαδικασία  αύξησης  της  συχνότητας  των  υποσυνόλων),  για  τα  ίδια  ρήµατα
ελέγχου όπως και στην προηγούµενη παράγραφο. Τα αποτελέσµατα φαίνονται
στον παρακάτω πίνακα:
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΚ     

Φίλτρο ΑΚ% ΑΝ% ΑΚ% ΑΝ%

Όχι 78.8 86.2 84.1 93.7

ΛΠ 66.9 53.3 67.4 57.1

T-τεστ 56.1 47.4 61.1 58.4

∆ΕΥ 71.9 46.8 66.1 61.3

ΣΣ 82.4 89.9 88.3 94.5
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Πίνακας 3.7: Ακρίβεια και  ανάκληση για το ελληνικό και το αγγλικό σώµα κειµένων
όταν το υποψήφιο ΠΥ αποτελείται µόνο από συµπληρώµατα του ρήµατος.

Σφάλµατα που υπεισέρχονται στην απόδοση των φίλτρων οφείλονται και πάλι
στην  χρήση  ελάχιστων  πόρων  κατά  την  φάση  της  προεπεξεργασίας.  Η
βασικότερη  πηγή  σφάλµατος  είναι  η  παρατακτική  σύνδεση  συντακτικά
ισοδύναµων  συµπληρωµάτων  (τέτοια  σύνδεση  δεν  αποτελεί  ΠΥ),  όπως  στο
παράδειγµα:

NP[Ο  άνθρωπος  αυτός]  VP[είναι]  NP[ύπουλος  χαρακτήρας]  CON[και]
NP[εντελώς αναξιόπιστος.]

Οι  δύο  ΟΦ  που  έπονται  του  ρήµατος  αποτελούν  συµπληρώµατά  του.  Το
υποψήφιο  ΠΥ  που  θα  σχηµατιστεί  από  τον  συνδυασµό  των  συµπληρωµάτων
αυτών είναι: 

είµαι <Nn><Nn> 

Το παραπάνω υποψήφιο ΠΥ δεν είναι έγκυρο για το ρήµα είµαι.

Όταν  δεν  χρησιµοποιείται  κανένα  στατιστικό  φίλτρο  (όλα  τα  υποψήφια  ΠΥ
θεωρούνται  έγκυρα),  τα  αποτελέσµατα  φαίνονται  στην  πρώτη  γραµµή.  Η
διαφορά  σε σχέση  µε  την  προσέγγιση  της  προηγούµενης  ενότητας  είναι  πολύ
µεγάλη. Κατασκευάζοντας το κάθε υποψήφιο πλαίσιο µόνο από συµπληρώµατα,
τα άκυρα πλαίσια µειώνονται σε πολύ µεγάλο βαθµό. Οι σχετικές  συχνότητες
αποδίδουν πολύ καλά, ενώ τα υπόλοιπα φίλτρα δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν
το πείραµα βάσης (baseline). 

Τα αποτελέσµατα στα Αγγλικά είναι καλύτερα από ότι στα Ελληνικά για τους
ίδιους  λόγους  που  αυτό  συµβαίνει  και  στην  παράγραφο  2.6.2.  Πρώτον,  η
προεπεξεργασία στα αγγλικά δεδοµένα είναι πραγµατοποιηµένη χειρωνακτικά.
∆εύτερον, στα Αγγλικά, η θέση του συµπληρώµατος είναι πολύ πιο σταθερή σε
σχέση µε το ρήµα από ότι στα Ελληνικά. 

3.6 Μονόπλευρη ∆ειγµατοληψία

Σε αυτή την ενότητα προτείνεται µια προσέγγιση για την αυτόµατη ανάκτηση
ΠΥ µε χρήση της µεθόδου Μονόπλευρης ∆ειγµατοληψίας για την αντιµετώπιση
του  θορύβου  στα  δεδοµένα.  Τα  ζεύγη  ρηµάτων-περιβαλλόντων  που  έχουν
προκύψει  από  τη  διαδικασία  της  παραγράφου  3.3  µοντελοποιούνται  σε
παραδείγµατα µάθησης που αποτελούνται το καθένα από µια σειρά µεταβλητών.
Η τελευταία µεταβλητή είναι η κλάση ταξινόµησης (ΠΥ – όχι ΠΥ).
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Στην  συγκεκριµένη  εφαρµογή  η  ανισορροπία  ανάµεσα  στα  παραδείγµατα  της
θετικής (ΠΥ) και της αρνητικής κλάσης (όχι ΠΥ) είναι πολύ µεγαλύτερη από ότι
στην εφαρµογή της αναγνώρισης συµπληρωµάτων. Εδώ η αναλογία φτάνει το
1:80  (ένα  ΠΥ  σε  80  άκυρα  περιβάλλοντα).  Με  χρήση  της  µεθόδου
Μονόπλευρης  ∆ειγµατοληψίας  µειώνεται  ο  αριθµός  των  αρνητικών
παραδειγµάτων σηµαντικά µε αποτέλεσµα να βελτιώνεται έτσι πολύ η απόδοση
του αλγόριθµου ταξινόµησης νέων ζευγών ρηµάτων-περιβαλλόντων. 

Ένα άλλο σηµείο στο οποίο επικεντρώθηκε η έρευνα της παρούσας προσέγγισης
είναι η αντιµετώπιση του προβλήµατος ετερογενών (heterogeneous) δεδοµένων.
Ετερογενές  είναι  ένα  σύνολο  δεδοµένων  που  αποτελείται  και  από  διακριτά
χαρακτηριστικά (χαρακτηριστικά που παίρνουν διακριτές τιµές), και από συνεχή
χαρακτηριστικά  (χαρακτηριστικά  που  παίρνουν  συνεχείς  τιµές).  Στα  δίκτυα
Bayes οι  υπολογιστικοί  αλγόριθµοι  που  χρησιµοποιούνται  για  µάθηση  και
εξαγωγή  συµπεράσµατος  λειτουργούν  σε  πεδία  διακριτών  µεταβλητών  µόνο.
Όµως,  πολλές  εφαρµογές  σε  διάφορους  χώρους,  όπως  η  ιατρική  και  ο
βιοµηχανικός έλεγχος, περιγράφονται από παραδείγµατα τα οποία εµπεριέχουν
και  συνεχείς  µεταβλητές.  Αυτοί  οι  χώροι  ονοµάζονται  και  υβριδικοί  χώροι
(hybrid domains). Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος εφαρµόζεται
συνήθως  διακριτοποίηση  των  τιµών  των  συνεχών  µεταβλητών.  Η
διακριτοποίηση,  όµως,  ακόµα  και  όταν  είναι  λεπτοµερής  δεν  µπορεί  να
συλλάβει πάντα την πιθανοτική κατανοµή των συνεχών δεδοµένων. Μάλιστα,
όσο πιο λεπτοµερής είναι, τόσο πιο επίπονη και αργή γίνεται η διαδικασία της
µάθησης.

Σε αυτή την ενότητα πραγµατοποιείται ταξινόµηση µε την χρήση ενός δικτύου
Bayes,  του  mixed-Gaussian Bayesian Augmented Naive Bayes (mG-BAN),
ικανού να αντιµετωπίζει και σετ υβριδικών δεδοµένων χωρίς να πραγµατοποιεί
διακριτοποίηση  των  συνεχών  τιµών  (οι  υπόλοιπες  µέθοδοι  µάθησης  Bayes
χρησιµοποιούν διακριτοποίηση). Η δοµή του δικτύου περιγράφεται αναλυτικά
στην ενότητα 1.4.5. 

3.6.1 Περιγραφή των Χαρακτηριστικών

Κάθε  ζεύγος  ρήµατος-περιβάλλοντος  έχει  µοντελοποιηθεί  ως  ένα  σύνολο
ονοµατικών  (διακριτών)  και  αριθµητικών  (συνεχών)  µεταβλητών,  οι  οποίες
επιλέχθηκαν αρχικά εµπειρικά και στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε µια σειρά
πειραµάτων για να διαπιστωθεί ποιο υποσύνολο αυτών των µεταβλητών είναι το
βέλτιστο.

Ο  αριθµός  των  διαφορετικών  περιβαλλόντων  που  προκύπτουν  από  την
διαδικασία  της  παραγράφου  3.3 είναι  απαγορευτικά  µεγάλος  για  να  µπορεί  η
συµβολοσειρά  που  χαρακτηρίζει  το  περιβάλλον  να  αποτελεί  καθεαυτή
χαρακτηριστικό  του  παραδείγµατος  µάθησης.  Υπολογιστικά  ο  αριθµός  αυτός
δεν µπορεί να υποστηριχτεί από τους αλγόριθµους ταξινόµησης. Για τον λόγο
αυτό  έγινε  στην  παρούσα  προσέγγιση  µια  προσπάθεια  κωδικοποίησης  της
πληροφορίας  της  συµβολοσειράς  αυτής  µέσω  ενός  συνόλου  δυαδικών  και
διακριτών  χαρακτηριστικών  που περιγράφονται αναλυτικά  αµέσως  παρακάτω.
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Είναι  πρώτη  φορά  που  γίνεται  µια  τέτοια  προσπάθεια  διάσπασης  της
πληροφορίας  του  περιβάλλοντος  σε  απλούστερα  χαρακτηριστικά  για  την
εφαρµογή µεθόδων µάθησης στην αυτόµατη ανάκτηση ΠΥ.

Οι  ονοµατικές  µεταβλητές  εµπεριέχουν  πληροφορία  σχετική  µε  τα
γλωσσολογικά  χαρακτηριστικά  του  ρήµατος  και  του  περιβάλλοντος  που
επηρεάζουν  τη  συγκεκριµένη  εφαρµογή.  Με  άλλα  λόγια  επιχειρήθηκε  να
διασπαστεί  η  µορφοσυντακτική  πληροφορία  του  κάθε  περιβάλλοντος  σε  ένα
σύνολο  από  χαρακτηριστικά.  Κάποια  από  τα  χαρακτηριστικά  αυτά  όπως  το
είδος των φράσεων που εµφανίζονται στο περιβάλλον, η πτώση του κύριου όρου
των ΟΦ, οι προθέσεις που εισάγουν ΠΦ, ο υποτακτικός σύνδεσµος που εισάγει
µια  δευτερεύουσα  πρόταση  παίζουν  πολύ  σηµαντικό  ρόλο  στην
υποκατηγοριοποίηση.  Ταυτόχρονα  έγινε  µια  προσπάθεια  να  τονιστούν
χαρακτηριστικά  του  περιβάλλοντος  που  υποδεικνύουν  καθαρά  ότι  το
συγκεκριµένο  περιβάλλον  δεν  µπορεί  να  αποτελεί  ΠΥ,  όπως  η  παρουσία
συµβόλων, προθέσεων που δε µπορούν ποτέ να σχηµατίσουν ΠΥ, λέξεων που
εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις καθαρά επιρρηµατικές κλπ. 

Πιο αναλυτικά οι ονοµατικές µεταβλητές είναι:

1. το λήµµα του ρήµατος

2. ο ακέραιος κωδικός της ΡΦ (πίνακας 3.3)

3. µια δυαδική µεταβλητή που υποδεικνύει αν το περιβάλλον περιέχει µια ΠΦ
που είναι εκ των προτέρων γνωστό ότι δεν αποτελεί ποτέ ΠΥ 

4. µια δυαδική µεταβλητή που υποδεικνύει αν το περιβάλλον περιέχει ΠΦ

5. µια δυαδική µεταβλητή που υποδεικνύει αν το περιβάλλον περιέχει σύµβολο,
σηµείο στίξης κλπ.

6. µια δυαδική µεταβλητή που υποδεικνύει αν το περιβάλλον περιέχει σύνδεσµο
που εισάγει ονοµατική δευτερεύουσα πρόταση

7. µια δυαδική µεταβλητή που υποδεικνύει αν το περιβάλλον περιέχει σύνδεσµο
που εισάγει επιρρηµατική δευτερεύουσα πρόταση

8. µια δυαδική µεταβλητή που υποδεικνύει αν το περιβάλλον περιέχει ονοµατικό
στοιχείο  (ουσιαστικό,  επίθετο,  αριθµητικό,  προσωπική  αντωνυµία)  σε
ονοµαστική πτώση

9. µια δυαδική µεταβλητή που υποδεικνύει αν το περιβάλλον περιέχει ονοµατικό
στοιχείο σε αιτιατική πτώση 

10.  µια  δυαδική  µεταβλητή  που  υποδεικνύει  αν  το  περιβάλλον  περιέχει
ονοµατικό στοιχείο σε γενική πτώση 

11.  µια  δυαδική  µεταβλητή  που  υποδεικνύει  αν  το  περιβάλλον  περιέχει
παρατακτικό σύνδεσµο 
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12.  µια  δυαδική  µεταβλητή  που  υποδεικνύει  αν  το  περιβάλλον  περιέχει
αντωνυµία και το είδος της (αναφορική, επιρρηµατική κλπ).

13.  µια  δυαδική  µεταβλητή  που  υποδεικνύει  αν  το  περιβάλλον  περιέχει
επίρρηµα και το είδος του (χρονικό, τροπικό κλπ).

Τα  αριθµητικά  χαρακτηριστικά  περιέχουν  στατιστική  πληροφορία  σχετική  µε
την εµφάνιση του ρήµατος και του περιβάλλοντος στα δεδοµένα καθώς και µε
το µέγεθος του περιβάλλοντος. Το µέγεθος και η συχνότητα συνεµφάνισης είναι
µεγάλης  σηµασίας  επειδή  µεγαλύτερα  περιβάλλοντα  είναι  πιο  πιθανό  να
περιέχουν  θόρυβο,  ενώ  τα  µικρά,  πιο  συχνά  περιβάλλοντα  είναι  πιο  πιθανά
έγκυρα ΠΥ (ενότητα 3.4). Στα αριθµητικά χαρακτηριστικά συµπεριλαµβάνονται
και οι σχετικές συχνότητες συνεµφάνισης ενός περιβάλλοντος µε ένα ρήµα και
µε όλα τα υπόλοιπα ρήµατα µια και είναι τιµές που είναι κρίσιµες και για τα
στατιστικά φίλτρα της ενότητας 3.4.2. Επίσης κάποιες αριθµητικές µεταβλητές
είναι τα ίδια τα στατιστικά φίλτρα (Τ-τεστ, ΛΠ). 

Και σε αυτή την προσέγγιση λαµβάνεται υπόψη η ελευθερία στην συντακτική
δοµή της ελληνικής γλώσσας. Έτσι, όταν µετρούνται εµφανίσεις περιβαλλόντων
στο σώµα κειµένων, το περιβάλλον AB θεωρείται το ίδιο µε το BA, όπου A και B
είναι φράσεις που συνιστούν το περιβάλλον. Αν και αυτό µπορεί να φανεί σαν
γλωσσολογική  αυθαιρεσία,  δεν  ισχύει  σε  ελάχιστες  µόνο  περιπτώσεις,  ενώ
συµβάλει  στην  αντιµετώπιση  του  προβλήµατος  των  σποραδικών  δεδοµένων
σηµαντικά. Αναλυτικά οι αριθµητικές µεταβλητές είναι (ενότητα 3.4.2):

1. το µέγεθος του περιβάλλοντος (ο αριθµός των φράσεων που το αποτελούν)

2. p1, η πιθανότητα του περιβάλλοντος να συνεµφανιστεί µε ένα ρήµα

3.  p2, η πιθανότητα του περιβάλλοντος να συνεµφανιστεί µε όλα τα υπόλοιπα
ρήµατα

4. ο λόγος πιθανοφάνειας (ΛΠ)

5. το Τ-τεστ 

3.6.2 Υπολογισµός της Απόστασης σε Υβριδικά ∆εδοµένα

Στην  παρούσα  εφαρµογή  το  µέτρο  που  επιλέγεται  για  τον  υπολογισµό  της
απόστασης  ανάµεσα  στις  τιµές  δύο  µεταβλητών  εξαρτάται  από  το  είδος  της
µεταβλητής.  Πρόκειται  για  ένα  βελτιωµένο  µέτρο  απόστασης  που  προτάθηκε
πρώτα από τους  Wilson και Μartinez (1997). Στην  περίπτωση των διακριτών
µεταβλητών, η απόσταση υπολογίζεται µε το µέτρο διαφοράς τιµών (Μ∆Τ) για
τους  λόγους  που  αναπτύσσονται  στην  ενότητα  2.5.1.  Για  τις  αριθµητικές
µεταβλητές  χρησιµοποιείται  η  κανονικοποιηµένη  Ευκλείδεια  απόσταση.  Πιο
συγκεκριµένα η απόσταση ανάµεσα σε δύο τιµές  αx και  αy  της µεταβλητής  Α
δυο παραδειγµάτων  x και  y υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση.  Τα  maxα

και  minα  είναι η µέγιστη και η ελάχιστη  τιµή που παίρνει η µεταβλητή  Α στα
δεδοµένα.
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Με αυτή την συνάρτηση απόστασης υπολογίζονται σε αυτή την προσέγγιση τα
ζεύγη Tomek, για να διαπιστωθούν ποια παραδείγµατα µπορούν να αφαιρεθούν
µε ασφάλεια από το σετ δεδοµένων.

3.6.3 Πειραµατικά Αποτελέσµατα και Αξιολόγηση

∆ιεξαγωγή Πειραµάτων

Για τα πειράµατα ταξινόµησης σε αυτή την προσέγγιση χρησιµοποιήθηκαν τα
σώµατα  κειµένων  ΙΕΛ/ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  και  ESPRIT 860.  Για  κάθε
συνεµφάνιση  ρήµατος-περιβάλλοντος  δηµιουργείται  το αντίστοιχο  παράδειγµα
µάθησης,  του  οποίου  η  κλάση  έχει  επισηµειωθεί  από  ειδικούς.  Για  έλεγχο
χρησιµοποιήθηκαν και πάλι οι προτάσεις που περιείχαν ένα από τα ρήµατα που
αναφέρονται στην ενότητα 3.4. 

Για  το  συγκεκριµένο  σετ  πειραµάτων  εφαρµόστηκε  αρχικά  µια  σειρά  από
γνωστούς  αλγορίθµους  µηχανικής  µάθησης,  µε  αναγνωρισµένη  απόδοση:  ο
Naïve Bayes, o αλγόριθµος C4.5 των δέντρων αποφάσεων και ο αλγόριθµος των
k πλησιέστερων  γειτόνων  (k-ΝΝ).  Σε  αντίθεση  µε  την  προσέγγιση  της
κεφαλαίου  2  για  την  διάκριση  συµπληρωµάτων,  στα  παρόντα  πειράµατα  δεν
πραγµατοποιήθηκε  κλάδεµα  (pruning)  στο  δέντρο  απόφασης  µια  και  τα
χαρακτηριστικά τώρα είναι ως επί το πλείστον αριθµητικά ή δυαδικά και έτσι το
δέντρο  είναι  µικρότερο  σε  µέγεθος  σε  σχέση  µε  αυτό  της  διάκρισης
συµπληρωµάτων. Με αυτό το τρόπο δίνεται η δυνατότητα στο δέντρο απόφασης
να  συλλάβει  και  σπάνιες  περιπτώσεις.  Για  τον  αλγόριθµο  k-ΝΝ
πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα για να επιλεχθεί η βέλτιστη τιµή για το k (k=5).
Αυτό είναι λογικό, δεδοµένου ότι η ανισορροπία τώρα είναι πολύ έντονη και οι
περισσότεροι από τους γείτονες ενός θετικού παραδείγµατος είναι αρνητικοί.

Λόγω  της  µεγάλης  δυσαναλογίας  ανάµεσα  στις  δυο  κλάσεις  στα  δεδοµένα,
πραγµατοποιήθηκαν  πειράµατα  και  µε  χρήση  πιο  εξελιγµένης  µηχανικής
µάθησης,  όπως  είναι  ο  αλγόριθµος  ενίσχυσης  AdaBoost µε  αλγόριθµο  βάσης
(base learner) τον ΙΒ1.

Κάθε ένας από αυτούς τους αλγορίθµους εφαρµόστηκε και στο αρχικό και στο
µειωµένο  σετ  δεδοµένων  για  να  διαπιστωθεί  κατά  πόσο  βελτιώνει  η
Μονόπλευρη ∆ειγµατοληψία την απόδοση της ταξινόµησης σε σχέση µε απλούς
βασικούς  αλγορίθµους  και  σε  σχέση  µε  τη  χρήση  εξελιγµένων  αλγορίθµων
ενίσχυσης.
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Ως µέτρα αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκαν η ακρίβεια και η ανάκληση (ενότητα
3.4.3). Για το µέτρο f χρησιµοποιείται και πάλι το ίδιο βάρος για την ακρίβεια
και την ανάκληση.

Αποτελέσµατα

∆ύο οµάδες πειραµάτων διεξήχθησαν: στην πρώτη χρησιµοποιήθηκε το αρχικό,
ετεροβαρές σετ δεδοµένων, ενώ για την δεύτερη εφαρµόστηκε στο αρχικό σετ
µονόπλευρη  δειγµατοληψία  για  την  απόρριψη  πλεοναζόντων  αρνητικών
παραδειγµάτων. Ο αρχικός αριθµός αρνητικών παραδειγµάτων µειώθηκε κατά
52%. 

Τα αποτελέσµατα της πρώτης οµάδας πειραµάτων φαίνονται στον πίνακα 3.8.
Είναι φανερό ότι λόγω της µεγάλης ανισορροπίας ανάµεσα στα θετικά και τα
αρνητικά  παραδείγµατα  η  απόδοση  για  την  πρόβλεψη  παραδειγµάτων  της
θετικής κλάσης (ΠΥ) είναι χαµηλή, ειδικά µε απλές µεθόδους µάθησης όπως η
Naïve Bayes και η µέθοδος πλησιέστερων γειτόνων. H µάθηση µε δίκτυα Bayes
(ΒΒΝ,  mG-BAN) υπερέχει σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους, ακόµα και µε τις
πιο έξυπνες. Οι Naïve Bayes και k-NN  δεν µπορούν αν ανταπεξέλθουν σε τόσο
µεγάλη  ανισορροπία  στα  δεδοµένα.  Η  απόδοση  στα  αρνητικά  δεδοµένα  είναι
πολύ υψηλή, µια και όλες οι µέθοδοι επηρεάζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό από
τον µεγάλο αριθµό αρνητικών παραδειγµάτων. 

Μέθοδοι
Μηχανικής
Μάθησης

ΠΥ ΟΧΙ ΠΥ

AK (%) ΑΝ (%) ΑΚ (%) ΑΝ (%)

Naïve Bayes 17.5 43.6 99.3 97.6
kNN-5 77.5 11.8 96.0 99.9
C4.5 83.7 30.3 92.8 93.7
ΒΒΝ 60.5 55.1 93.5 94.1

mG-BAN 61.1 59.9 99.1 99.2
Μ∆Υ 53.5 50.4 95.7 96.9

Adaboost 53.0 56.1 96.6 95.5

Πίνακας 3.8: Απόδοση των µεθόδων µηχανικής µάθησης για το αρχικό σετ δεδοµένων.

Όλες οι µέθοδοι µηχανικής µάθησης εφαρµόστηκαν και στο σώµα εκπαίδευσης,
αφού  αυτό  µειώθηκε  µε  την  µέθοδο  της  Μονόπλευρης  ∆ειγµατοληψίας.  Τα
αποτελέσµατα φαίνονται στο σχήµα 3.9. 
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Μέθοδοι
Μηχανικής
Μάθησης

ΠΥ ΟΧΙ ΠΥ

AK (%) ΑΝ (%) ΑΚ (%) ΑΝ (%)

Naïve Bayes 35.1 45.3 96.9 95.1
kNN-5 81.8 37.6 92.9 99.1
C4.5 92.3 40.2 96.4 97.9
ΒΒΝ 62.1 62.7 99.2 98.9

mG-BAN 68.8 63.2 99.0 99.1
Μ∆Υ 54.6 52.8 96.9 99.5

Adaboost 54.7 59.3 96.8 96.6

Πίνακας 3.9: Απόδοση των µεθόδων µηχανικής µάθησης για το µειωµένο σετ
δεδοµένων.

Η βελτίωση της απόδοσης των µεθόδων µε το µειωµένο σετ εκπαίδευσης είναι
σηµαντική.  Ο  k-NN,  λαµβάνοντας  υπόψη  5  γειτονικά  παραδείγµατα  (k=5),
καθώς  και  ο  C4.5  οδηγούν  σε  υψηλή  ακρίβεια  και  χαµηλή  ανάκληση
ταξινοµώντας λάθος πολλά έγκυρα πλαίσια. Τα δίκτυα Bayes αποδίδουν αρκετά
καλά µε καλύτερο το δίκτυο  mG-BAN. Στις εξελιγµένες µεθόδους µάθησης η
θετική επίδραση της Μονόπλευρης ∆ειγµατοληψίας δεν είναι τόσο έντονη, για
τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν και στην ενότητα 2.6.2. Ο µεν AdaBoost,
µε  βάρη  που  αποδίδει  στα  παραδείγµατα  εκπαίδευσης,  δεν  δίνει  ιδιαίτερη
σηµασία στα πλεονάζοντα παραδείγµατα, οι Μ∆Υ, δε, λαµβάνουν υπόψη µόνο
τα οριακά παραδείγµατα για την ταξινόµηση, και έτσι δεν επηρεάζεται από την
αφαίρεση πλεοναζόντων αρνητικών τόσο, αλλά οριακών παραδειγµάτων. 

Επιλέχθηκε ένα ρήµα χαµηλής συχνότητας (υπόσχοµαι) και ένα ρήµα υψηλής
συχνότητας (θεωρώ) για να αξιολογηθούν από γλωσσολογική άποψη αναλυτικά
τα παραπάνω αποτελέσµατα. 

Από τις παρατηρήσεις που κάναµε διαπιστώθηκε ότι τα περιβάλλοντα που είναι
εσφαλµένα  ταξινοµηµένα  ως  ΠΥ  µε  ρήµατα  υψηλής  συχνότητας  είναι
περιβάλλοντα  όπως  τα  επιρρήµατα,  τα  σηµεία  στίξης,  οι  παρατακτικοί
σύνδεσµοι, που εµφανίζονται µε µεγάλη συχνότητα στο σύνολο των δεδοµένων.
Πολλά  από  αυτά  τα  στοιχεία  δεν  θα  έπρεπε  να  αποτελούν  από  µόνα  τους
ρηµατικό περιβάλλον εξ αρχής. Λόγω όµως της απουσίας εξελιγµένων µεθόδων
προεπεξεργασίας αυτό συµβαίνει συχνά. 

Με  ρήµατα  χαµηλής  συχνότητας,  το  πρόβληµα  των  ψευδώς  θετικών
ταξινοµήσεων  γίνεται  µεγάλο  µια  και  περισσότερα  περιβάλλοντα  (εκτός  από
αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο) παρουσιάζουν υψηλές
σχετικές  συχνότητες  µε  το  ρήµα  και  για  αυτό  ταξινοµούνται  λάθος  ως  ΠΥ
(Πίνακας 3.11). 

Οι πίνακες 3.10 και 3.11 δείχνουν τις πραγµατικές και τις προτεινόµενες από το
σύστηµα τιµές της κλάσης (δύο τελευταίες στήλες) για τα δυο ρήµατα µε τον
αλγόριθµο ΒΒΝ µε το µειωµένο σώµα δεδοµένων. 
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H δεύτερη  στήλη  είναι  ο  ακέραιος  κωδικός  της  ρηµατικής  φράσης.  Η  τρίτη
στήλη  είναι  το  περιβάλλον  (για  λόγους  χώρου  παρουσιάζεται  το  περιβάλλον
καθεαυτό και όχι τα χαρακτηριστικά που το περιγράφουν). Οι τέσσερις στήλες
που ακολουθούν είναι οι αριθµητικές µεταβλητές. Σχετικά µε τα σύµβολα που
κωδικοποιούν το περιβάλλον,  Aa είναι επίθετο σε αιτιατική,  R είναι επίρρηµα,
Vpa είναι προσωπικό ρήµα σε ενεργητική φωνή, και Prn αναφορική αντωνυµία
σε ονοµαστική. Τα υπόλοιπα σύµβολα επεξηγούνται στον πίνακα 2.2.

Τα παραδείγµατα είναι όλα εκτός από τα αληθώς αρνητικά (τα άκυρα ΠΥ που
όντως ταξινοµήθηκαν ως άκυρα). Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα περιβάλλοντα που
εµφανίζονται στα παραδείγµατα αυτά είναι αυτά µε τα οποία συνεµφανίζονται
µαζί  µε  το  ρήµα  στο  σώµα  κειµένων.  Ενδεχοµένως  να  υπάρχουν  και  άλλα
έγκυρα  ΠΥ  για  το  ρήµα,  τα  οποία  λείπουν  επειδή  δεν  βρέθηκαν  στο  σώµα
κειµένων. 

ΡΗΜΑ ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡ/ΛΟΝ P1 P2 ΛΠ ΤΤΕΣΤ ΠΡΑΓΜΠΡΟΤΕΙΝ
θεωρώ 1 [Aa] 0,01 3,26E-03 607,21 14,26 ΠΥ ΠΥ
θεωρώ 1

[C] 0,01 0,04 1025,45 -36,36 όχιΠΥ ΠΥ
θεωρώ 1

[F] 0,08 0,08 0,84 0,76 όχιΠΥ ΠΥ
θεωρώ 1

[Nn] 0,06 0,07 26,07 -4,36 όχιΠΥ ΠΥ
θεωρώ 1

[R] 0,01 0,03 332,64 -18,23 όχιΠΥ ΠΥ
θεωρώ 1

[Spσε] 0,03 0,05 261,91 -15,06 όχιΠΥ ΠΥ
θεωρώ 1

[Vpa] 0,07 0,06 227,99 11,7 όχιΠΥ ΠΥ
θεωρώ 1

[Na][Αa] 2,81E-03 1,76E-03 27,31 3,74 ΠΥ όχιΠΥ
θεωρώ 1

[Csπως] 6,32E-03 1,83E-03 342,07 10,68 ΠΥ ΠΥ
θεωρώ 1

[Csότι] 0,04 9,87E-03 3013,44 30,34 ΠΥ ΠΥ
θεωρώ 1

[Na] 0,07 0,06 172,96 10,28 ΠΥ ΠΥ

Πίνακας 3.10: Τα ΑΘ, ΨΘ και ΨΑ παραδείγµατα για το ρήµα θεωρώ µε κωδικό 1.

ΡΗΜΑ ΕΙ∆ΟΣΠΕΡ/ΛΟΝ P1 P2 ΛΠ ΤΤΕΣΤ ΠΡΑΓΜ ΠΡΟΤΕΙΝ
υπόσχοµαι 12 [Na] 0,34 0,06 445,98 12,45 ΠΥ ΠΥ

υπόσχοµαι 12 [Na][Prn] 0,08 1,41E-03 358,66 6,43 όχιΠΥ ΠΥ

υπόσχοµαι 12 [Na][Vpa] 0,08 4,51E-03 231,9 6,2 όχιΠΥ ΠΥ

υπόσχοµαι 12 [Nn] 0,02 0,07 31,74 -7,06 όχιΠΥ ΠΥ

υπόσχοµαι 12 [Prn] 0,12 0,01 187,17 6,8 όχιΠΥ ΠΥ

υπόσχοµαι 12 [Csότι] 0,11 0,06 25,34 3,51 ΠΥ ΠΥ

Πίνακας 3.11: Τα ΑΘ, ΨΘ και ΨΑ παραδείγµατα για το ρήµα υπόσχοµαι µε κωδικό 12.
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Χαρακτηριστική  περίπτωση  σφάλµατος  είναι  τα  περιβάλλοντα  που  είναι
επίθετα.  Τα  επίθετα  αποτελούν  ΠΥ  µόνο  για  πολύ  συγκεκριµένες  οµάδες
ρηµάτων (όπως τα ρήµατα χαρακτηρισµού σαν τα θεωρώ, χαρακτηρίζω κλπ) και
ταξινοµούνται  σωστά  ως  ΠΥ  σε  πολύ  λίγες  περιπτώσεις.  Σηµασιολογική
οµαδοποίηση  των  ρηµάτων  θα  βοηθούσε  πολύ  στην  αντιµετώπιση  αυτού  του
προβλήµατος..

3.7 Ενσωµάτωση των ΠΥ στην Ρηχή Συντακτική Ανάλυση

Η σηµασία και η χρησιµότητα του εξαγόµενου λεξικού ΠΥ είναι πολύ µεγάλη.
Σκοπός αυτής  της  ενότητας  είναι  µια  ένδειξη  της  χρησιµότητας  αυτής  µε  την
ενσωµάτωση  του  λεξικού  αυτού  σε  έναν  ρηχό  συντακτικό  αναλυτή  για  τα
Ελληνικά. Ένα αντίστοιχο πείραµα για τα Αγγλικά διεξήγαγαν και οι Carroll et
al.  (1998),  όπου  αναφέρεται  αύξηση  9%  στην  ακρίβεια  του  συντακτικού
αναλυτή  για  την  ανίχνευση  σχέσεων  ρηµατικών  ορισµάτων  µε  την  προσθήκη
στον αναλυτή πληροφορίας υποκατηγοριοποίησης.  

Ο  συντακτικός  αναλυτής  που  χρησιµοποιήθηκε  για  τα  πειράµατα  που
περιγράφονται στην ενότητα αυτή είναι σχεδιασµένος µε βάση µια σειρά απλών
εµπειρικών  κανόνων  για  την  ανίχνευση  σχέσεων  υποκειµένου-ρήµατος-
αντικειµένου  στα  Ελληνικά  που  σχετίζονται  µε  βασικά  µορφολογικά
χαρακτηριστικά (πτώση, γένος, αριθµός) του υποψήφιου ορίσµατος και µε την
απόσταση  του  από  το  ρήµα.  Ο  παρακάτω  ψευδοκώδικας  περιγράφει  τον
αλγόριθµο στον οποίο έχει βασιστεί ο αναλυτής. ΡΕ είναι το ρήµα εστίασης (το
ρήµα  του οποίου  καλείται  ο αναλυτής  να  εντοπίσει  τα  ορίσµατα).  ΣΑ είναι  η
σχετική  απόσταση  µιας  φράσης  της  πρότασης  από  το  ΡΕ  (ο  αριθµός  των
φράσεων που παρεµβάλλονται ανάµεσα στην φράση και την ΡΦ που περιέχει το
ΡΕ)  και  είναι  ένας  θετικός  ακέραιος  αν  η  φράση  έπεται  της  ΡΦ,  ενώ  είναι
αρνητικός  όταν  προηγείται.  Οι  πίνακες  WHS[] και  WHO[] δείχνουν  την
προτεραιότητα  µε  την  οποία  οι  φράσεις  ελέγχονται  για  τον  εντοπισµό  του
υποκειµένου και του αντικειµένου αντίστοιχα. Η λίστα ορισµάτων του ρήµατος
είναι µια χειρωνακτικά δηµιουργηµένη λίστα που περιέχει τα πιο συχνά ρήµατα,
πληροφορία  σχετική  µε  την  µεταβατικότητα  των  ρηµάτων  αυτών  (αν  είναι
αµετάβατα,  µεταβατικά  ή  δίπτωτα)  και  τις  προθέσεις  που  δύνανται  (αν
δύνανται)  να  εισάγουν  προθετικά  αντικείµενα  των  ρηµάτων  αυτών.  Τα
υποψήφια  ορίσµατα  περιορίζονται  στο  να  είναι  κύριοι  όροι  ΟΦ  και  ΠΦ,  σε
αντίθεση µε προτάσεις.

For κάθε πρόταση εισόδου
WHS[8]={-1,-2,-3,1,2,3,-4,4}
WHO[8]={1,2,3,-1,4,-2,5,-3}
For κάθε ΡΦ στην πρόταση

θεώρησε το κύριο ρήµα της ΡΦ σαν το ΡΕ
∆ώσε βάρη w στις ΟΦ και τις ΠΦ της πρότασης ανάλογα 

µε την ΣΑ τους από το ΡΕ i=1
% πρώτη φράση πριν την ΡΦ For κάθε

i ∆ιάλεξε
την ΟΦ µε w=WHS[i]

If(ΠρόσωποΚ.ΟρουΤηςΟΦ=ΠρόσωποΤουΡΕ AND
ΑριθµόςΚ.ΟρουΤηςΟΦ=ΑριθµόςΤουΡΕ AND
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ΠτώσηΚ.ΟρουΤηςΟΦ=ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ)
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ = NP
Exit από το βρόχο Else

i=i+1 j,k,l=1
% πρώτη φράση µετά την ΡΦ If(ΡΕ=ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ)

If(ΡΕ=∆ΙΠΤΩΤΟ)
For κάθε j
∆ιάλεξε  την  ΟΦ  µε

w=WHO[j]
If(ΠτώσηΚ.ΟρουΤηςΟΦ=ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ)

ΑΜΜ.ΑΝΤΙΚ=ΟΦ
Exit από το βρόχο Else

j=j+1 For κάθε  k<>j
∆ιάλεξε την ΟΦ

ή την ΠΦ µε w=WHO[k]
If(ΠτώσηΚ.ΟρουΤηςΟΦ=ΓΕΝΙΚΗ OR
είδοςΤηςΠΦ=ΠαρόνΣτηΛίσταΟρισµάτων)
ΕΜΜ.ΑΝΤΙΚ=ΟΦ
ΕΜΜ.ΑΝΤΙΚ=ΠΦ
Exit από το βρόχο Else

k=k+1 Else
For κάθε l
∆ιάλεξε την ΟΦ ή την

ΠΦ µε w=WHO[l]
If(ΠτώσηΚ.ΟρουΤηςΟΦ=ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ OR
είδοςΤηςΠΦ=ΠαρόνΣτηΛίσταΟρισµάτων)
ANTIKEIMENO=ΟΦ
ANTIKEIMENO=ΠΦ
Exit από το βρόχο Else

l=l+1 Else
ANTIKEIMENO=NULL

End

Με  την  ενσωµάτωση  του  λεξικού  ΠΥ  στον  ρηχό  συντακτικό  αναλυτή,  η
διαδικασία  ανάλυσης  παραµένει  ίδια  σε  ό,τι  αφορά  σχέσεις  υποκειµένου-
ρήµατος, αλλά αλλάζει σηµαντικά σε σχέση µε τα αντικείµενα. Το λεξικό δεν
περιέχει  πληροφορία  που  θα  µπορούσε  να  συνεισφέρει  στην  ανίχνευση
εξαρτήσεων  υποκειµένου-ρήµατος,  µια  και  για  όλα  τα  προσωπικά  ρήµατα  τα
συντακτικά  πρότυπα  που  µπορούν  να  αποτελέσουν  υποκείµενό  τους  είναι  τα
ίδια (ονοµατικοί κύριοι όροι σε ονοµαστική πτώση ή αναφορικές προτάσεις). Τα
κριτήρια για την ανάθεση του ρόλου του υποκειµένου σε µια ΟΦ που τίθενται
από  τους  εµπειρικούς  κανόνες  του  προηγούµενου  αλγόριθµου  είναι  επαρκώς
‘δυνατά’. 

Με  την  ενσωµάτωση  του  λεξικού,  η  απόδοση  του  αναλυτή  στην  ανίχνευση
εξαρτήσεων  ρήµατος-αντικειµένου  αυξάνει  σχεδόν  6%  σε  ακρίβεια.  Αυτό
οφείλεται στην πληροφορία που περιέχει το λεξικό σχετικά µε τις συντακτικές
δοµές  µέσα  από  τις  οποίες  το  αντικείµενο  δύναται  να  εκφέρεται.  Κάθε
συντακτικό πρότυπο (όχι µόνο ΟΦ και ΠΦ τώρα πλέον) που συνεµφανίζεται µε
το  ρήµα  εστίασης  αναζητείται  στο  λεξικό  σαν  (κοµµάτι) ΠΥ  του  ρήµατος.  Η
προτεραιότητα ελέγχου παραµένει ίδια όπως πριν. Στην περίπτωση που το ίδιο
πρότυπο είναι παρόν στο λεξικό θεωρείται αντικείµενο του ρήµατος, και όπου
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είναι  δυνατόν  (όπου  δεν  απαιτείται  υψηλότερου  επιπέδου  σηµασιολογική
γνώση),  πραγµατοποιείται  η  διαφοροποίηση  ανάµεσα  σε  άµεσο  και  έµµεσο
αντικείµενο,  σύµφωνα  µε  τους  γραµµατικούς  κανόνες  που  φαίνονται  στον
προηγούµενο  αλγόριθµο  (το  έµµεσο  αντικείµενο  είναι  είτε  σε  γενική,  είτε
προθετικό).

Η  απόδοση  του  αναλυτή  υπολογίστηκε  µε  χειρωνακτική  επισηµείωση  800
εµφανίσεων   ρηµάτων  (σύνολο  62  διαφορετικά  ρήµατα:  39  µεταβατικά,  20
αµετάβατα,  3  απρόσωπα)  στο  σώµα  κειµένων  ΙΕΛ/ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.  Η
ανάκληση  και  η  ακρίβεια  της  ανάλυσης,  πριν  και  µετά  την  ενσωµάτωση
πληροφορίας  υποκατηγοριοποίησης  φαίνονται  στον  πίνακα  3.12.  Αντικείµενο
στον  πίνακα  αυτό  είναι  το  άθροισµα  εντοπισµών  άµεσου  και  έµµεσου
αντικειµένου.  Η  ακρίβεια  αυξάνει  σηµαντικά  λόγω  της  µείωσης  του  αριθµού
των  ΨΘ  αντικειµένων  (φράσεις  που  θεωρούνται  από  τον  αναλυτή  ως
αντικείµενα,  αλλά  δεν  είναι  στην  πραγµατικότητα).  Η   µικρή  βελτίωση  στην
ανίχνευση  υποκειµένου  οφείλεται  στην  εύρεση  τεσσάρων  υποκειµένων
απρόσωπων  ρηµάτων.  Τα  απρόσωπα  ρήµατα  µόνο,  κάτω  από  συγκεκριµένες
συνθήκες µπορούν να έχουν ως υποκείµενο µια δευτερεύουσα πρόταση.

 Χωρίς λεξικό ΠΥ Με λεξικό ΠΥ

Υποκ/νο Αντικ/νο Σύνολο Υποκ/νο Αντικ/νο Σύνολ
ο

Εµφανίσεις στο
σώµα ελέγχου 682 199 881 682 199 881

Εντοπισµένα 664 274 938 668 218 886
Σωστά Εντοπισµένα 501 155 656 505 164 669

Ανάκληση 73.5% 77.9% 74.5% 74.0% 82.4% 76.0
%

Ακρίβεια 75.5% 56.6% 69.9% 75.6% 75.2% 75.5
%

Πίνακας 3.12: Απόδοση συντακτικού αναλυτή πριν και µετά την ενσωµάτωση
πληροφορίας ΠΥ.

Ο  συντακτικός  αναλυτής  είναι  ευαίσθητος  σε  σφάλµατα  στην  φάση  της
προεπεξεργασίας των δεδοµένων. Μια ανάλυση των σφαλµάτων φαίνεται στον
πίνακα  3.13,  όπου  φαίνεται  αναλυτικά  πού  οφείλονται  τα  σφάλµατα  στην
ανίχνευση  υποκειµένων/αντικειµένων.  Τα  ‘σφάλµατα  στην  ρηχή  συντακτική
ανάλυση’ αναφέρονται  σε  σφάλµατα  που  οφείλονται  καθαρά  στον  παραπάνω
αλγόριθµο και µόνο. Σχεδόν 60% των σφαλµάτων οφείλονται σε προβληµατική
είσοδο. 

Εύρεση Υπ/νου & Αντ/νου
Μετρήσεις Ποσοστό
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Σωστά 669 60,9%
Σφάλµατα στην Ανίχνευση Ορίων Φράσεων 90 8,2%
Σφάλµατα στην αναγνώριση του κύριου όρου 166 15,1%
Σφάλµατα στην ρηχή συντακτική ανάλυση 173 15,8%
Σύνολο 1098 100,0%

Πίνακας 3.13: Ανάλυση σφαλµάτων για την ρηχή συντακτική ανάλυση.

3.8 Συµπεράσµατα-Πρωτοτυπίες

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε η εφαρµογή της αυτόµατης ανάκτησης ΠΥ
ρηµάτων από ελληνικά και αγγλικά σώµατα κειµένων. Η λογική της χρήσης όσο
το δυνατόν λιγότερης πληροφορίας κατά την προεπεξεργασία ισχύει και σε αυτή
την  εφαρµογή  για  να  είναι  δυνατή  η  µεταφορά  της  µεθοδολογίας  και  σε
γλώσσες φτωχές σε υποδοµή.

Ο θόρυβος που υπεισέρχεται στα δεδοµένα κυρίως λόγω της χαµηλού επιπέδου
προεπεξεργασίας οδηγεί στην εµφάνιση πολύ µεγάλου αριθµού µη έγκυρων ΠΥ
ανάµεσα  στα  υποψήφια  ΠΥ,  µε  την  αντιστοιχία  έγκυρων  και  άκυρων  ΠΥ  να
αγγίζει  το  1:80.  Η  δυσαναλογία  αυτή,  πολύ  µεγαλύτερη  από  αυτή  του
προηγούµενου  κεφαλαίου,  οδηγεί  σε  πολύ  χαµηλές  αποδόσεις  των  µεθόδων
µάθησης.  Για  την  µείωση  του  θορύβου  προτείνονται  µια  σειρά  πρωτότυπων
τεχνικών όπως 

1. Η εφαρµογή της µεθόδου κατάτµησης των υποψήφιων ΠΥ σε υποπλαίσια και
αθροιστική αύξηση της συχνότητας εµφάνισης των τελευταίων. Για τα Ελληνικά
προτάθηκε  µια  παραλλαγή  της  µεθόδου  που  λαµβάνει  υπόψη  της  και  την
ελευθερία  στην  σύνταξη  που  παρουσιάζει  η  γλώσσα.  Στο  τελικό  σύνολο
υποψήφιων ΠΥ εφαρµόζονται µια σειρά από γνωστά στατιστικά φίλτρα και τα
αποτελέσµατα είναι συγκρίσιµα και σε πολλές περιπτώσεις  και καλύτερα  από
αυτά  που  παρουσιάζονται  στην  σύγχρονη  βιβλιογραφία  χρησιµοποιώντας  τα
ίδια στατιστικά φίλτρα, αλλά τελείως διαφορετική διαδικασία προεπεξεργασίας
των  δεδοµένων  (στις  περισσότερες  περιπτώσεις  πιο  εξελιγµένης
προεπεξεργασίας).

2. Η χρήση της µεθόδου της Μονόπλευρης ∆ειγµατοληψίας για την αφαίρεση
των  πλεοναζόντων  και  παραπλανητικών  παραδειγµάτων.  Αφαιρούνται  πάνω
από τα µισά αρνητικά παραδείγµατα. Προτείνεται µια καινοτόµα αναπαράσταση
των γραµµατικοσυντακτικών χαρακτηριστικών του κάθε υποψήφιου ΠΥ µέσω
µιας  σειράς  δυαδικών  και  ονοµατικών  µεταβλητών.  Επιπλέον,  µια  σειρά  από
αριθµητικές µεταβλητές δείχνουν την στατιστική κατανοµή των υποψηφίων ΠΥ
µέσα  στο  σώµα  κειµένων.  ∆οσµένης  της  προεπεξεργασίας  και  γενικά  της
χαµηλού επιπέδου  πληροφορίας  που ενσωµατώθηκε  στα  διανύσµατα  µάθησης
καθώς και της µεγάλης ανισορροπίας, τα αποτελέσµατα είναι ενδιαφέροντα.

3. Η χρήση της πληροφορίας της διάκρισης συµπληρωµάτων που έχει προκύψει
από  το  προηγούµενο  κεφάλαιο.  Προτείνεται  µια  πρωτότυπη  µέθοδος  µείωσης
των υποψήφιων ΠΥ, σχηµατίζοντάς τα µόνο από συµπληρώµατα του ρήµατος.
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Τα  αποτελέσµατα  µε  την  χρήση  σχετικών  συχνοτήτων  για  ένα  τελικό
φιλτράρισµα  των  υποψήφιων  ΠΥ  είναι  αξιοσηµείωτα,  ισοδύναµα  µε  αυτά
προσεγγίσεων που χρησιµοποιούν πλήρως αναλυµένο σώµα κειµένων ως είσοδο
(Sarkar και  Zeman,  2000)  και  η  µέθοδος  αυτή  υπερέχει  µακράν  των  δύο
προηγούµενων. 

Ακόµα  πιο  εξελιγµένη  διαθέσιµη  γλωσσολογική  πληροφορία  θα  οδηγούσε  σε
ακόµα καλύτερα  αποτελέσµατα. Για  παράδειγµα  σηµασιολογική  οµαδοποίηση
των  ρηµάτων  σε  οµάδες  όπως  ρήµατα  αίσθησης  (νιώθω,  αισθάνοµαι  κλπ),
ρήµατα χαρακτηρισµού (χαρακτηρίζω, κρίνω κλπ), ρήµατα θεώρησης (πιστεύω,
νοµίζω κλπ).

Την  χρησιµότητα  της  εξαχθείσας  πληροφορίας  αποδεικνύει  η  αύξηση  της
απόδοσης ενός εργαλείου ρηχής συντακτικής ανάλυσης µετά την ενσωµάτωση
του  λεξικού  των  ΠΥ  των  ρηµάτων.  Η  ανίχνευση  σχέσεων  υποκειµένου-
ρήµατος-αντικειµένου βελτιώνεται σηµαντικά µετά την χρήση του λεξικού, µια
και  διακρίνονται  πιο  σωστά  τα  αντικείµενα  του  ρήµατος  από  άλλους
προσδιορισµούς όταν είναι γνωστά τα ΠΥ του..

Ο τρόπος της αξιολόγησης των εξαχθέντων ΠΥ, που αποτελεί κοινή πρακτική
στην  σύγχρονη  βιβλιογραφία,  δικαιολογείται  για  πρώτη  φορά  και  ποσοτικά.
Υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των ΠΥ που περιέχονται στο αγγλικό λεξικό
COMLEX Syntax Dictionary  από τα ΠΥ που εµφανίζονται στο σώµα κειµένων
και η χαµηλή τιµή του δείχνει την µη χρησιµότητά του για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων.
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Κεφάλαιο 4

Αυτόµατη  Αναγνώριση  Ορίων  και  Είδους
Ελληνικών Προτάσεων µε Μάθηση Βασισµένη στα
Παραδείγµατα 

4.1 Εισαγωγή

Σκοπός αυτής της εφαρµογής  είναι η αυτόµατη αναγνώριση των ορίων και του
είδους των προτάσεων της νέας ελληνικής γλώσσας από σώµατα κειµένων µε
χρήση µεθόδων µηχανικής µάθησης βασισµένης στα παραδείγµατα (ΜΒΠ).

Κάθε ρήµα µέσα στον λόγο ορίζει και µια πρόταση. Το ρήµα είναι το κεντρικό
στοιχείο  µιας  πρότασης  και  είναι  απαραίτητη  η  παρουσία  του.  Μια  ή
περισσότερες  προτάσεις  συνδεδεµένες  µεταξύ  τους  σχηµατίζουν  µια  περίοδο,
που είναι και η υψηλότερη ιεραρχικά γραµµατική οντότητα. Η αναγνώριση των
ορίων  των  προτάσεων  (της  αρχής  και  του  τέλους  τους) µέσα  σε  µια  περίοδο
αποτελεί  βασικό  στάδιο  της  γλωσσολογικής  επεξεργασίας  ενός  κειµένου  και
δύναται  να  διευκολύνει  σε  πολύ  µεγάλο  βαθµό  κάποιο  επόµενο  στάδιο
συντακτικής ανάλυσης, µια και µε αυτό τον τρόπο διαχωρίζονται τµήµατα της
περιόδου που δεν έχουν άµεση συντακτική συσχέτιση µεταξύ τους. Επιπλέον, η
αναγνώριση του είδους των δευτερευουσών προτάσεων επιστρέφει πληροφορία
που  είναι  πολύ  σηµαντική  και  για  σηµασιολογική  επεξεργασία  (ανάθεση
σηµασιολογικών ρόλων κλπ).  O διαχωρισµός των προτάσεων είναι σηµαντικός
και  για  διάφορες  άλλες  εφαρµογές  επεξεργασίας  φυσικής  γλώσσας  όπως  η
αυτόµατη µετάφραση, η ευθυγράµµιση πολυγλωσσικών κειµένων, η µετατροπή
κειµένου σε οµιλία, η αυτόµατη δηµιουργία περίληψης κειµένου κλπ.
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Στην  σχετική  έρευνα  για  τον  αυτόµατο  διαχωρισµό  προτάσεων  πολλές
προσεγγίσεις  χρησιµοποιούν  χειρωνακτικούς  κανόνες  για  να  αναγνωρίσουν
προτάσεις  είτε  σαν  στάδιο  προεπεξεργασίας  στην  ευθυγράµµιση  δίγλωσσων
κειµένων  (Papageorgiou,  1997),  είτε  σαν  µέρος  ενός  συστήµατος  µηχανικής
µάθησης (Leffa, 1998) µε σκορ ανάκλησης γύρω στο 90%. 

Η χρήση χειρωνακτικών κανόνων απαιτεί µεγάλη χειρωνακτική προσπάθεια από
ειδικούς  και  για  αυτό,  παρόλο  τα  ικανοποιητικά  της  αποτελέσµατα,  πολλοί
ερευνητές  στράφηκαν  προς  την  χρήση  µεθόδων  µηχανικής  µάθησης  για  την
σύγκριση  ενός  νέου,  άγνωστου  υποψήφιου  ορίου  πρότασης  µε  τα
επισηµειωµένα  παραδείγµατα  ορίων  προτάσεων  της  εκπαίδευσης.  Ο  Orasan
(2000) χρησιµοποιεί  µάθηση  βασισµένη  στα  παραδείγµατα  σε  συνδυασµό  µε
κάποιους  χειρωνακτικούς  κανόνες  στο  αγγλικό  σώµα  κειµένων  Susanne.
Χρησιµοποιεί ένα παράθυρο τριών λέξεων (µιας λέξης πριν το υποψήφιο όριο
και  δυο  λέξεων  µετά)  ως  πληροφορία  περικειµένου  και  πιο  συγκεκριµένα
χρησιµοποιεί τις λέξεις καθαυτές,  το ΜΤΛ τους, την απόσταση του υποψήφιου
ορίου από την προηγούµενη ρηµατική φράση (ΡΦ) και από την επόµενη. Αυτά
είναι  τα  χαρακτηριστικά  που  περιγράφουν  τα  παραδείγµατα  µάθησης.  Στην
συνέχεια εφαρµόζει µια σειρά από κανόνες για να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει
όριο πρότασης µέσα σε µια ΡΦ, ή ότι υπάρχει όριο πρότασης ανάµεσα σε δύο
ΡΦ, ή για  να αναγνωρίσει  εάν  το  όριο  είναι  αρχή ή τέλος πρότασης. Με την
µέθοδο αυτή επιτεύχθηκε 86% ανάκληση και 89% ακρίβεια.

Στα πλαίσια του συνεδρίου CONLL 2001 πραγµατοποιήθηκε η αξιολόγηση έξι
µεθόδων  αναγνώρισης  προτάσεων  ως  προς  τα  εξής  τρία  κριτήρια:  ανίχνευση
αρχής,  ανίχνευση  τέλους  και  ανίχνευση  ολόκληρων  προτάσεων  (Tjong Kim
Sang και  Dejean,  2001).  Στο  πρώτο  κριτήριο  όλες  οι  µέθοδοι  έφτασαν  ή
ξεπέρασαν  κατά  λίγο  το  87%  µέτρο  f.  Στο  δεύτερο  και  τρίτο  κριτήριο  τα
αποτελέσµατα  διαφοροποιήθηκαν  αρκετά.  Οι  Patrick και  Goyal (2001)
χρησιµοποίησαν  τον  αλγόριθµο  ενίσχυσης  Adaboost σε  µάθηση  µε  δέντρα
αποφάσεων  και  φτάνουν  το  82% και  66% (µέτρο  f)  στο  δεύτερο  και  τρίτο
κριτήριο  αντίστοιχα.  Ο  Hammerton (2001)  χρησιµοποίησε  νευρωνικά  δίκτυα
που  επεξεργάζονται  τις  περιόδους  λέξη  προς  λέξη.  Κύτταρα  µνήµης  στο
κρυµµένο  επίπεδο  επιτρέπουν  στο  δίκτυο  να  θυµάται  καταστάσεις  µε
πληροφορία σχετική µε την υπό εξέταση πρόταση. Επιτυγχάνει 50% µέτρο f στο
τρίτο  κριτήριο.  Οι  Carreras και  Marquez (2001)  επίσης  χρησιµοποιούν  τον
Adaboost σε δέντρα αποφάσεων  και επιτυγχάνουν 89% και 79% µέτρο  f στο
δεύτερο και τρίτο κριτήριο. Οι Molina και Pla (2001) χρησιµοποιούν κρυµµένα
µοντέλα  Markov (Hidden Markov Models),  θεώρησαν  τα  τρία  κριτήρια  ως
προβλήµατα επισηµείωσης και µε το µοντέλο  Markov βρήκαν την πιο πιθανή
ακολουθία επισηµειώσεων δεδοµένης µιας ακολουθίας εισόδου. Πέτυχαν 79%
και 68% µέτρο f στο δεύτερο και τρίτο κριτήριο. Ο Dejean (2001) χρησιµοποιεί
το  πρόγραµµα  συµβολικής  µάθησης  ALLiS και,  προσαρµόζοντας  και
βελτιώνοντας  µια  θεωρητική  γραµµατική,  επιλέγει  τους  κανόνες  εκείνους  που
οδηγούν  σε  καλύτερη  ακρίβεια  πρόβλεψης  των  κλάσεων  στο  σώµα
εκπαίδευσης. Επιτυγχάνει 65% και 63% µέτρο f στο δεύτερο και τρίτο κριτήριο.
Τέλος,  ο  Tjong Kim Sang (2001)  χρησιµοποίησε  µάθηση  βασισµένη  στα
παραδείγµατα και µια σειρά από εµπειρικούς κανόνες για να χρησιµοποιήσει τα
αποτελέσµατα των δυο πρώτων κριτηρίων (89% και 82%) στην βελτίωση των
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αποτελεσµάτων  του  τρίτου  (68%).  Τα  πειράµατα  διεξήχθησαν  στο  WSJ,
επισηµειωµένο αυτόµατα µε ΜΤΛ και φραστική δοµή.

Η  Puscasu (Puscasu,  2004)  χρησιµοποιεί  µηχανική  µάθηση  βασισµένη  στα
παραδείγµατα  (ανεξάρτητη  γλώσσας)  σε  συνδυασµό  µε  µια  σειρά  κανόνων
εξαρτηµένων  γλώσσας.  ∆ουλεύει  στα  Αγγλικά  και  τα  Ρουµάνικα.  Με  τη
µηχανική µάθηση αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις που παρατακτικοί σύνδεσµοι
ή  σηµεία  στίξης  αποτελούν  όριο  πρότασης.  Χρησιµοποιεί  τα  ίδια
χαρακτηριστικά όπως και ο Orasan (2000). ∆ηµιουργεί από µια λίστα όλων των
λέξεων  που  αποτελούν  υποτακτική  σύνδεση  και  για  τις  δυο  γλώσσες  και  τις
θεωρεί όρια προτάσεων. Τέλος, µε µια σειρά κανόνων παρόµοιων µε του Orasan
επιχειρεί  και  την  ανίχνευση  άλλων  ορίων.  Πέτυχε  95.3%  µέτρο  f στην
ανίχνευση αρχής πρότασης στο ρουµάνικο σώµα κειµένων (110.000 λέξεις του
έργου 1984 του Όργουελ). και 92% στο Αγγλικό σώµα κειµένων Susanne.

Στην  παρούσα  εργασία  χρησιµοποιείται  η  µέθοδος  ΜΒΠ  λόγω  της  µεγάλης
ευαισθησίας της συγκεκριµένης εφαρµογής στις εξαιρέσεις και στα φαινόµενα
χαµηλής  συχνότητας.  Πολλά  είδη  προτάσεων  εµφανίζονται  σπάνια  στο  σώµα
κειµένων.  Για  αυτό  το  λόγο  είναι  βασικό  όλα  τα  παραδείγµατα  να  είναι
ξεκάθαρα  αποθηκευµένα  στη  µνήµη  και  να  µην  απορρίπτεται  κανένα  ως
θόρυβος. Η διαδικασία  της µάθησης πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις: Αρχικά
αναγνωρίζονται  τα  όρια  των  προτάσεων  και  στην  συνέχεια  τα  είδη  των
δευτερευουσών  προτάσεων.  Η  µοναδική  πληροφορία  που  χρησιµοποιείται  για
την  προεπεξεργασία  του σώµατος κειµένων είναι το λήµµα για λέξεις-κλειδιά
που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις και το ΜΤΛ όλων των λέξεων.

4.2 Οι προτάσεις στα Νέα Ελληνικά

Η αυτόµατη αναγνώριση της αρχής, του τέλους και του είδους των προτάσεων
στα Νέα Ελληνικά είναι ένα σύνθετο πρόβληµα για πολλούς λόγους. Πρώτον, ο
τρόπος εισαγωγής των δευτερευουσών προτάσεων δεν είναι πάντα προφανής, ή
ενδέχεται  να  βρίσκεται  µια  πρόταση  εµβόλιµη  µέσα  σε  µία  ή  περισσότερες
άλλες  προτάσεις  (embedded clauses). Επίσης,  κάποια  λέξη-κλειδί  που εισάγει
µια δευτερεύουσα πρόταση µπορεί να ανήκει σε µια  ή περισσότερες κατηγορίες
ΜΤΛ,  να  µπορεί  να  έχει  εποµένως  πολλαπλούς  συντακτικούς  ρόλους,
δηµιουργώντας προβλήµατα αµφισηµίας, ή να εισάγει περισσότερα από ένα είδη
δευτερευουσών προτάσεων. Τέλος, λόγω της ελευθερίας στην συντακτική δοµή
της γλώσσας, πολλές φορές οι λέξεις που εισάγουν µια πρόταση ενδέχεται να
µην εµφανίζονται καν στην αρχή της πρότασης.

Οι προτάσεις µπορούν να διαχωριστούν ως προς τη σχέση τους µε τις άλλες σε
κύριες και  δευτερεύουσες.  Οι  κύριες  (α) µπορούν  να  σταθούν  µόνες  τους  στο
λόγο και εκφράζουν από µόνες τους ένα πλήρες νόηµα. Οι δευτερεύουσες (µε
πλάγια γραφή στο παράδειγµα β) δεν µπορούν να σταθούν µόνες στο λόγο και
χρησιµεύουν  για  να  προσδιορίσουν  άλλη  πρόταση  ή  κάποιο  όρο  άλλης
πρότασης.
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(α) Γύρισε στο σπίτι αργά τη νύχτα.

(β) ∆εν απάντησε στο τηλέφωνο, γιατί δεν ήταν στο σπίτι.

Τρεις είναι οι τρόποι µε τους οποίους οι προτάσεις αυτές παρουσιάζονται στο
λόγο: η παρατακτική  σύνδεση, η ασύνδετη παράταξη και η υποτακτική σύνδεση. 

Στην  παρατακτική  σύνδεση  συνδέονται  ισοδύναµες  προτάσεις  µεταξύ  τους
(κύρια – κύρια, δευτερεύουσα – δευτερεύουσα). Για την παρατακτική σύνδεση
µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι εξής σύνδεσµοι:

Συµπλεκτικοί σύνδεσµοι: και, δεν, και δεν, και µην, όχι µόνο, αλλά και, µήτε-
µήτε, ούτε-ούτε, και να µην, δεν-ούτε

Μιλούσε και έγραφε.

Αντιθετικοί σύνδεσµοι: αλλά , όµως, ωστόσο, µολαταύτα, έπειτα, εντούτοις,
εξάλλου 

Υπέφερε όλη τη µέρα, αλλά κανείς δεν το αντιλήφθηκε.

∆ιαζευκτικοί ή ∆ιαχωριστικοί σύνδεσµοι: ή, ή–ή, είτε-είτε

Ή κάτσε ή φύγε.

Συµπερασµατικοί σύνδεσµοι: ώστε, λοιπόν, άρα

Με κάλεσε κι εµένα σπίτι του, άρα µπορώ να έρθω µαζί σας.

Στην ασύνδετη παράταξη, ισοδύναµες προτάσεις παρατίθενται η µία µετά την
άλλη,  χωρίς  τη  χρήση  κάποιου  από  τους  παρατακτικούς  συνδέσµους.  Οι
προτάσεις  αυτές,  για  τις  οποίες  λέµε  ότι  εκφέρονται  ασύνδετα,  χωρίζονται
συνήθως η µια από την άλλη µε κόµµα.

Σηκώθηκα, πλύθηκα, ντύθηκα, έφυγα.

Με υποτακτική σύνδεση συνδέεται µια δευτερεύουσα πρόταση µε µια κύρια ή
διαφορετικές  δευτερεύουσες  προτάσεις  µεταξύ  τους.  Υποτακτική  σύνδεση
προτάσεων έχουµε µε τους υποτακτικούς συνδέσµους, µε το να, µε αναφορικές
ή ερωτηµατικές αντωνυµίες και µε αναφορικά ή ερωτηµατικά επιρρήµατα που
εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις. 

4.2.1 ∆ευτερεύουσες Προτάσεις

Οι δευτερεύουσες  προτάσεις διακρίνονται στα παρακάτω  είδη, ανάλογα  µε το
σηµασιολογικό τους περιεχόµενο.

Ειδικές

Εισάγονται µε τους ειδικούς συνδέσµους  ότι, πως, που  και χρησιµοποιούνται
για  τον  προσδιορισµό  του  αόριστου  και  γενικότερου  νοήµατος  είτε  ενός
ρήµατος είτε κάποιου άλλου όρου της πρότασης που προσδιορίζουν.
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Φαίνεται πως θα βρέξει σήµερα. 

Μου δήλωσε ότι δεν θα µου ξαναµιλήσει.

Βουλητικές

Εισάγονται  µε  το  µόριο  να  και  χρησιµοποιούνται  για  να  δηλώσουν  επιθυµία,
άρνηση,  ανάγκη,  οφειλή,  περιορισµό,  δυνατότητα,  συνήθεια,  αίσθηση,
συναίσθηµα, σκοπό, συνέχεια ή παύση.

Θέλω να µε βοηθήσεις σ’ αυτή την προσπάθεια µου.

Πρέπει να µην του πούµε τίποτα

Ενδοιαστικές

Εισάγονται µε τους διστακτικούς συνδέσµους µη, µήπως και χρησιµοποιούνται
για να εκφράσουν κάποιο φόβο ή ανησυχία.

Φοβόταν µήπως δεν τον πάρουν µαζί τους.

Πρόσεξε µη σου έχουν δώσει λάθος διεύθυνση. 

Ερωτηµατικές

Εισάγονται µε ερωτηµατικές αντωνυµίες (ποιος, τι, τίνος, ποιανού-νης, πόσος-
η-ο),  ερωτηµατικά  επιρρήµατα  (γιατί,  πόσο,  πότε,  πώς,  που)  και  µε
συνδέσµους (αν, µήπως, µην, µη τυχόν). Είναι δευτερεύουσες προτάσεις που
περιέχουν ερώτηση που στην κανονική τους µορφή θα ήταν ευθεία ερωτηµατική
πρόταση.

Μας ρώτησε ποιοι είµαστε.

Απορώ γιατί να µην πάει κι αυτός.

Αναφορικές

Εισάγονται  µε  αναφορικές  αντωνυµίες  (που,  όποιος,  ό,τι,  ο  οποίος,  όσος),
αναφορικά επιρρήµατα (που, όπως, καθώς, σαν, ωσάν, όπου, πως, όσο ). Είναι
δευτερεύουσες προτάσεις που προσδιορίζουν κάποιον όρο µιας άλλης πρότασης,
ο οποίος είτε υπάρχει στην πρόταση είτε παραλείπεται και εννοείται.

Εκείνος που µας κοιτάζει είναι καθηγητής µου.

Μην κάνεις ό,τι δεν πρέπει.

Αιτιολογικές

Εισάγονται µε τους αιτιολογικούς συνδέσµους επειδή, γιατί, διότι και µε λέξεις
ή  φράσεις  που  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  ως  αιτιολογικοί  σύνδεσµοι  µια
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που,  µια  και,  σαν  που,  σαν  πως,  σαν  να,  για  να,  καθώς,  αφού,  καθόσον,
εφόσον, ότι. Είναι δευτερεύουσες προτάσεις οι οποίες προσδιορίζουν την αιτία
που προκαλεί αυτό που περιγράφεται στην κύρια πρόταση.

Θύµωσε επειδή του µίλησαν άσχηµα.

∆εν θα έρθω γιατί είµαι άρρωστος.

Υποθετικές

Εισάγονται µε τους υποθετικούς συνδέσµους αν, άµα, σαν, εάν και σπανιότερα
µε τον χρονικό σύνδεσµο όταν ή το σύνδεσµο να. Υποδηλώνουν όρο, συνθήκη,
ή προϋπόθεση. 

Αν βρέξει, θα µείνουµε στο σπίτι.

Άµα δεν ακολουθήσεις την σωστή κατεύθυνση, θα χαθείς.

Εναντιωµατικές ή Παραχωρητικές

Εισάγονται µε τους εναντιωµατικούς συνδέσµους  µολονότι, αν και, ενώ ή µε
τους παραχωρητικούς συνδέσµους που, και που, και ας, µόλο που, να, που να,
και  να,  και  αν,  ας...και.  Είναι  δευτερεύουσες  προτάσεις  που  υποδηλώνουν
αντίστοιχα είτε εναντίωση, δηλαδή έντονη αντίθεση, είτε παραχώρηση σε σχέση
µε αυτό που εκφράζει η κύρια πρόταση. 

Ενώ δεν είναι πλούσιος, ζει πολύ ευτυχισµένος. 

Αν και είχε παιδιά, έµεινε στο τέλος µόνος.

Συµπερασµατικές ή Αποτελεσµατικές Προτάσεις 

Εισάγονται  µε  τους  συµπερασµατικούς  συνδέσµους  ώστε,  που ή  µε  φράσεις
που  είναι  δυνατόν  να  χρησιµοποιηθούν  µε  σηµασία  συµπερασµατικών
συνδέσµων ώστε να, που να, για να ή µε το σύνδεσµο να. Είναι δευτερεύουσες
προτάσεις οι οποίες υποδηλώνουν το επακόλουθο ή το αποτέλεσµα της πράξης
που περιγράφεται από την κύρια πρόταση την οποία προσδιορίζουν. 

Κουράστηκε τόσο χθες, ώστε να µην έρθει σήµερα στην ώρα του.

Μιλά πολύ σιγά, ώστε µόλις ακούγεται.

Τελικές Προτάσεις ή του Σκοπού

Εισάγονται  µε  τους  τελικούς  συνδέσµους  να,  για  να. Είναι  δευτερεύουσες
προτάσεις  οι  οποίες  φανερώνουν  το  τέλος,  δηλαδή  το  σκοπό  για  τον  οποίο
γίνεται αυτό που περιγράφεται από την κύρια πρόταση ην οποία προσδιορίζουν.

Έτρεχε, για να µην χάσει το τρένο.

Πήγε να φέρει το βιβλίο του.
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Χρονικές Προτάσεις

Εισάγονται µε τους χρονικούς συνδέσµους καθώς, µόλις, εφόσον, αφού, όταν,
ωσότου  (να),  πριν  (να),  αφότου,  σαν,  όποτε,  ενώ,  προτού,  όσο  που  (να),
ώσπου (να), άµα ή µε εκφράσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε σηµασία
χρονικών  συνδέσµων (κάθε που, έως  ότου να, εκεί που, όσο, µια  και,  ότι).
Είναι δευτερεύουσες προτάσεις οι οποίες προσδιορίζουν χρονικά την πρόταση
από την οποία εξαρτώνται.

Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, άρχισε να ψάχνει για δουλειά.  

Πριν (να) φύγει, συµφιλιώθηκε µε τον αδερφό του

4.3 ΜΒΠ για την Ανίχνευση Ορίων Προτάσεων 

Κάθε  λεκτική  µονάδα  (lexical token)  µιας  περιόδου  του  σώµατος  κειµένων
θεωρείται υποψήφιο όριο πρότασης. Με τον όρο λεκτική µονάδα εννοείται κάθε
λέξη, αριθµός, ακρώνυµο, συντοµογραφία, σύµβολο ή σηµείο στίξης. Για κάθε
υποψήφιο  όριο  πρότασης  σχηµατίζεται  ένα  διάνυσµα  χαρακτηριστικών  που
είναι  σηµαντικά  για  την  ταξινόµηση  του  υποψήφιου  όρου  ως  όριο  ή  όχι
πρότασης. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: 

1. Το λήµµα και το ΜΤΛ του υποψήφιου ορίου. Το λήµµα χρησιµοποιείται στα
ρήµατα,  στους  συνδέσµους,  στις  αντωνυµίες  και  τα  επιρρήµατα.  Για  τα
υπόλοιπα  ΜΤΛ  δεν  ενδιαφέρει.  Το  είδος  της  αντωνυµίας  (αναφορική,
ερωτηµατική  κλπ)  και  το  είδος  του  συνδέσµου  (υποτακτικός,  παρατακτικός)
περιλαµβάνεται στην επισηµείωση του ΜΤΛ.

2. Το λήµµα και το ΜΤΛ της λεκτικής µονάδας που βρίσκεται δύο θέσεις πριν
το υποψήφιο όριο.

3. Το λήµµα και το ΜΤΛ της λεκτικής µονάδας που βρίσκεται µια θέση πριν το
υποψήφιο όριο.

4. Το λήµµα και το ΜΤΛ της λεκτικής µονάδας που βρίσκεται µια θέση µετά το
υποψήφιο όριο.

5. Το λήµµα και το ΜΤΛ της λεκτικής µονάδας που βρίσκεται δύο θέσεις µετά
το υποψήφιο όριο.

Το παράθυρο [-2, +2] σε σχέση µε τον αριθµό των µονάδων που προηγούνται
και  έπονται  του  υποψήφιου  ορίου  επιλέχθηκε  ούτως  ώστε  να  µπορούν  να
αντιµετωπιστούν περιπτώσεις προτάσεων που εισάγονται από περισσότερες από
µια λέξεις. Όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα η αναφορική πρόταση (σε
πλάγια γραφή) εισάγεται µε τρεις λέξεις (πάνω στον οποίο).

Αποδοκίµασε  τον  εθνικιστικό  φανατισµό,  πάνω  στον  οποίο πολλοί  πολιτικοί
έχουν επενδύσει το µέλλον τους. 
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Η  κλάση  ταξινόµησης  µπορεί  να  πάρει  τέσσερις  τιµές:  s για  ένδειξη  αρχής
πρότασης, f για ένδειξη τέλους πρότασης, - για ένδειξη µονάδας που βρίσκεται
στο  εσωτερικό  πρότασης  και  sf για  µια  πρόταση  που  αποτελείται  από  µια
µονάδα µόνο.

Tα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν πριν δεν έχουν όλα την ίδια σηµασία για
την  εφαρµογή. Το λήµµα του υποψήφιου ορίου είναι  πολύ πιο σηµαντικό  για
την ταξινόµηση από το λήµµα της λέξης δύο θέσεις πριν. Για αυτό εκτός από
τον απλό αλγόριθµο ΜΒΠ (ΙΒ1) πραγµατοποιούνται και πειράµατα σχετικά µε
απόδοση βαρών στα χαρακτηριστικά. 

4.3.1 Απόδοση βαρών µε βάση το κέρδος πληροφορίας

Αποδίδοντας  σε  κάθε  χαρακτηριστικό  σαν  βάρος  το  κέρδος  πληροφορίας
(Information  Gain  Weighting)  που  προσφέρει,  εκφράζουµε  την  µείωση  της
εντροπίας  των  δεδοµένων  εκπαίδευσης  λόγω  της  γνώσης  της  τιµής  του
χαρακτηριστικού. 

( ) ( ) ( )∑ ∈ ×−=
iVvIG vCHvPCHw |  

C είναι  το  σύνολο  των  τιµών  c της  κλάσης  ταξινόµησης,  Vi είναι  το  σύνολο
τιµών  v του χαρακτηριστικού  i και  ∑

∈
−=

Cc
cPcPCH )(log)()( 2 είναι η εντροπία των

τιµών της κλάσης ταξινόµησης. 

Το  κέρδος  πληροφορίας  τείνει  να  υπερεκτιµά  την  σηµασία  χαρακτηριστικών
που  παρουσιάζουν  πολλές  τιµές.  Για  αυτό  το  λόγο  έχει  προταθεί  και  µια
κανονικοποιηµένη  παραλλαγή του που ονοµάζεται Λόγος Κέρδους (Gain Ratio)
που είναι  το  κέρδος  πληροφορίας  διαιρεµένο  µε  την  εντροπία  των  τιµών  των
χαρακτηριστικών.
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4.3.2 Απόδοση βαρών µε βάση το χ2

Ένα άλλο µέτρο για την απόδοση βαρών, βασισµένο στην κατανοµή χ2 δίνεται
από την παρακάτω εξίσωση:
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όπου Oij είναι οι φορές που παρατηρήθηκε το χαρακτηριστικό i να παίρνει τιµή
vi  µε τιµή cj στην κλάση ταξινόµησης και Eij είναι οι φορές που αναµένεται να
συνεµφανιστούν  τα  vi , cj  εάν  δεν  υπάρχει  κάποια  συσχέτιση  ανάµεσα  στο
χαρακτηριστικό και την κλάση.     

4.4 ΜΒΠ για την Αναγνώριση του Είδους των Προτάσεων 
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Η αναγνώριση του είδους µιας πρότασης µπορεί να είναι προφανής εάν η λέξη-
κλειδί  που  την  εισάγει  είναι  µονοσήµαντη.  Πολύ  συχνά,  όµως,  η  ίδια  λέξη-
κλειδί εισάγει περισσότερα από ένα είδη προτάσεων. Για παράδειγµα, η λέξη να
στην  πρώτη  από  τις  παρακάτω  προτάσεις  δηλώνει  σκοπό,  ενώ  στην  δεύτερη
εκφράζει βούληση. Το ρήµα από το οποίο εξαρτάται η δευτερεύουσα πρόταση
είναι η µόνη πηγή πληροφορίας για την άρση αυτής της αµφισηµίας. 

Πήγε να φέρει το βιβλίο.

Θέλω πολύ να φύγω.

Για την αυτόµατη αναγνώριση του είδους των προτάσεων χρησιµοποιήθηκαν τα
ίδια  χαρακτηριστικά  όπως  και  πριν,  µε  µόνη  αλλαγή  τις  τιµές  της  κλάσης
ταξινόµησης.  Τα  είδη  των  δευτερευουσών  προτάσεων  είναι  11.  Αλλάζει
εποµένως µόνο το σύµβολο αρχής µιας πρότασης και αντικαθίσταται µε ένα από
τα 12 σύµβολα (1 για τις κύριες προτάσεις και 11 για τις δευτερεύουσες) που
κωδικοποιούν  το  είδος  µιας  πρότασης.  Το  σύµβολο  πρότασης  µιας  λέξης  (sf)
επίσης αλλάζει και παίρνει την  τιµή του είδους της  πρότασης  που αποτελεί η
λέξη). Οι υπόλοιπες  τιµές  της  κλάσης  ταξινόµησης  (f  και - ) παραµένουν  οι
ίδιες. 

4.5 Παράδειγµα Εξόδου 

Η  έξοδος  του  προγράµµατος  ταξινόµησης  φαίνεται  στο  επόµενο  παράδειγµα.
Έστω η πρόταση εισόδου:

Για το λόγο αυτό ο ασφαλισµένος πρέπει να ζητάει αναλυτική καταγραφή για το
πώς προκύπτει το ποσό που του υπόσχεται ο ασφαλιστής .

Μετά την ταξινόµηση, η πρόταση αυτή µετασχηµατίζεται όπως φαίνεται στην
συνέχεια.  Τα  kp,  dbp,  dplep and dap συµβολίζουν  κύρια,  βουλητική,  πλάγια
ερωτηµατική και αναφορική πρόταση αντίστοιχα. 

Για /kp το /_ λόγο /_ αυτό /_ ο /_ ασφαλισµένος /_ πρέπει /f  να  /dbp ζητάει /_
αναλυτική /_ καταγραφή /_ για  /_ το /f πως /dplep προκύπτει /_ το /_ ποσό /f που
/dap του /_ υπόσχεται /_ ο /_ ασφαλιστής /_ . /f

4.6 Πειραµατικά Αποτελέσµατα και Αξιολόγηση

4.6.1 Στατιστικά στοιχεία του σώµατος κειµένων

Για  τα  πειράµατα  αυτής  της  εφαρµογής  χρησιµοποιήθηκε  το  σώµα  κειµένων
ΙΕΛ/ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.  Όλο  το  σώµα  κειµένων  µετατράπηκε  στην  µορφή
παραδειγµάτων,  όπως  περιγράφηκε  στην  προηγούµενη  ενότητα  και
επισηµειώθηκε χειρωνακτικά από ειδικούς µε τιµές για την κλάση ταξινόµησης.
Στον  παρακάτω  πίνακα  δίνονται  στατιστικά  δεδοµένα  για  το  σώµα  κειµένων
σχετικά µε το είδος των προτάσεων. 
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Είδος Πρότασης Αριθµός εµφανίσεων στο κείµενο Ποσοστό
(%)

Κύρια 7284 50.1
Ειδική 1068 7.32
Βουλητική 1776 12.18
Ενδοιαστική 8 0.05
Πλ. Ερωτηµατική 156 1.0
Αναφορική 2776 19.03
Αιτιολογική 292 2.0
Υποθετική 330 2.26
Εναντιωµατική 284 1.95
Αποτελεσµατική 72 0.5
Τελική 330 2.26
Χρονική 196 1.35

Πίνακας 4.1: Στατιστικά στοιχεία του σώµατος κειµένων.

4.6.2 Aποτελέσµατα

Για την αξιολόγηση των πειραµάτων χρησιµοποιήσαµε δεκαπλή διασταυρωτική
αξιολόγηση  και  τα  µέτρα  της  ανάκλησης  και  της  ακρίβειας  που  για  την
συγκεκριµένη εφαρµογή ορίζονται ως εξής: 

Ανάκληση (ΑΝ) = ο αριθµός των ορίων (ειδών) που έχουν προβλεφθεί σωστά
προς τον συνολικό αριθµό ορίων (ειδών) που εµφανίζονται στο κείµενο.

Ακρίβεια  (ΑΚ) = ο αριθµός των ορίων (ειδών) που έχουν  προβλεφθεί  σωστά
προς τον συνολικό αριθµό ορίων (ειδών) που προέβλεψε το πρόγραµµα. 

Συνολική  ακρίβεια  (ΣΑ)  =  ο  αριθµός  των  κλάσεων  που  έχουν  προβλεφθεί
σωστά προς τον συνολικό αριθµό κλάσεων που εµφανίζονται στο κείµενο. 

Για  να  φανεί  η  πολυπλοκότητα  της  συγκεκριµένης  εφαρµογής,
πραγµατοποιήθηκε  αρχικά  ένα  πείραµα  στο  οποίο  κάθε  σύνδεσµος,
(παρατακτικός  και  υποτακτικός),  κάθε  αντωνυµία  και  κάθε  σηµείο  στίξης
θεωρείται ότι αποτελεί όριο πρότασης, ενώ η προηγούµενη λέξη αποτελεί τέλος
της  προηγούµενης  πρότασης.  Τα  αποτελέσµατα  αυτού  του  πειράµατος  βάσης
(baseline) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 4.2:
Αποτελέσµατα του πειράµατος βάσης.

Τα  πειράµατα  µάθησης  διεξήχθησαν  σε  δύο  στάδια.  Αρχικά  εφαρµόστηκε  ο
αλγόριθµος ΙΒ1 καθώς  και  οι παραλλαγές  του µε  τα  διάφορα  σετ  βαρών  στα
παραδείγµατα που σχηµατίστηκαν µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν στις

ΑΝ (%) ΑΚ(%)
ΣΑ
(%)

Πείραµα Βάσης 37.7 45.9 76.5



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

προηγούµενες  ενότητες και για την ανίχνευση ορίων και για την αναγνώριση
του  είδους.  Στο  δεύτερο  στάδιο  χρησιµοποιούµε  σειριακή  µάθηση  για  να
βελτιώσουµε  την  απόδοση  του  προγράµµατος  προσθέτοντας  στο  σετ  των
χαρακτηριστικών την τιµή της κλάσης ταξινόµησης που αποδόθηκε στο πρώτο
στάδιο. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά παραµένουν τα ίδια. 

Ο πίνακας 4.3 δείχνει τα αποτελέσµατα για κάθε σετ βαρών στο πρώτο στάδιο
µάθησης.  Τα  βάρη  µε  βάση  τον  Λόγο  Κέρδους  επιτυγχάνουν  τα  καλύτερα
αποτελέσµατα.  Μεγάλο  πρόβληµα  αποτελεί  η  ανίχνευση  του  τέλους  των
προτάσεων που συχνά δεν ανιχνεύεται και ταξινοµείται ως εσωτερική λέξη της
πρότασης.

Αναµενόµενα,  τα  αποτελέσµατα  στην  εφαρµογή  της  αναγνώρισης  είδους
πέφτουν  σε  σχέση  µε  την  αναγνώριση  ορίων  λόγω  του  µεγαλύτερου  αριθµού
τιµών της κλάσης ταξινόµησης (από 4 σε 15) και λόγω της πιο σηµασιολογικής
φύσης της εφαρµογής. 

Πίνακας 4.3: Αποτελέσµατα για όλα τα σετ βαρών.

Στον  πίνακα  4.4  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσµατα  για  κάθε  είδος  πρότασης
χρησιµοποιώντας  τον  Λόγο  Κέρδους  σαν  βάρος.  Για  τα  περισσότερα  είδη
προτάσεων  τα  αποτελέσµατα  είναι  πολύ  ικανοποιητικά.  Στην  περίπτωση  των
ενδοιαστικών προτάσεων, το δείγµα από το σώµα κειµένων ήταν πολύ µικρό και
τα αποτελέσµατα αναπόφευκτα χαµηλότερα. Για είδη προτάσεων, όµως, που το
δείγµα τους είναι αρκετά µεγάλο, τα αποτελέσµατα είναι πολύ υψηλότερα. Το
ίδιο  ισχύει  και  για  είδη  προτάσεων  που  εισάγονται  µονοσήµαντα  (µε  λέξεις-
κλειδιά  που  δεν  εισάγουν  άλλο  είδος  πρότασης),  όπως  οι  υποθετικές,  οι
συµπερασµατικές  και  οι  αναφορικές  προτάσεις.  Οι  πλάγιες  ερωτηµατικές
προτάσεις συγχέονται πολύ µε τις κύριες ερωτήσεις  µια και εισάγονται µε τις
ίδιες  λέξεις.  Το  µόριο  να εισάγει  τελικές,  ειδικές  και  αποτελεσµατικές
προτάσεις, µια αµφισηµία που δεν επιλύεται χωρίς σηµασιολογική επεξεργασία.

Είδος Πρότασης ΑΝ (%) ΑΚ (%)
Κύρια 84.2 88.1
Κύρια (1 λέξη) 63.5 65.2
Ειδική 91.2 91.7
Βουλητική 81.8 89.4
Ενδοιαστική 66.7 72.6

Βάρη Αναγνώριση Ορίων
Αναγνώριση Ορίων &

Είδους
ΑΝ (%) ΑΚ(%) ΣΑ (%) ΑΝ(%) ΑΚ(%) ΣΑ (%)

Κανένα 84.7 89.7 94.8 80.6 85.6 94.0
Λόγος Κέρδους 87.2 91.1 95.7 84.4 89.0 94.8
Κέρδος  Πληροφορίας 86.6 90.2 95.2 83.6 87.1 94.6
χ2 85.1 88.9 94.4 82.2 86.0 93.8
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Πλ. ερωτηµατική 60.1 70.4
Αναφορική 89.2 89.5
Αιτιολογική 74.3 76.2
Υποθετική 89.4 89.9
Εναντιωµατική 88.5 94.0
Αποτελεσµατική 79.7 86.4
Τελική 58.8 62.1
Χρονική 72.6 85.4

Πίνακας 4.4: Αποτελέσµατα για κάθε είδος πρότασης.

Στο δεύτερο στάδιο µάθησης αναγκάζεται το πρόγραµµα µάθησης να µάθει από
τα  λάθη  του.  Η  επισηµείωση  της  κλάσης  ταξινόµησης  από  το  προηγούµενο
στάδιο  για  κάθε  µία  από  τις  πέντε  λεκτικές  µονάδες  που  απαρτίζουν  το
παράδειγµα  µάθησης  προστίθεται  σαν  πέντε  καινούρια  χαρακτηριστικά  στα
παραδείγµατα  µάθησης.  Με  αυτό  τον  τρόπο  πληροφορία  σχετική  µε  το
πρόγραµµα µάθησης ενσωµατώνεται στα δεδοµένα εκπαίδευσης, βοηθώντας το
πρόγραµµα  να  εντοπίσει  χαρακτηριστικά  λάθη  του  και  να  τα  διορθώσει.  Η
βελτίωση στην ανάκληση ειδικά είναι σηµαντική, όπως φαίνεται στους πίνακες
4.5 και 4.7, υποδεικνύοντας ότι περισσότερα όρια (είδη) που δεν είχαν βρεθεί
στο  πρώτο  στάδιο,  βρίσκονται  στο  δεύτερο.  Και  αυτά  τα  αποτελέσµατα
προκύπτουν µε χρήση του Λόγου Κέρδους για βάρος. 

Πίνακας 4.5: Ανάκληση και ακρίβεια για ανίχνευση ορίων και είδους προτάσεων στο
1ο και στο 2ο στάδιο.

Η  βελτίωση  της  απόδοσης  µε  την  χρήση  της  σειριακής  µάθησης  (cascaded
learning) φαίνεται ιδιαίτερα στα προβληµατικά είδη προτάσεων (προτάσεις µιας
λέξης, τελικές, πλ. ερωτηµατικές). 

Στο παράδειγµα του πίνακα 4.6 φαίνεται µια χαρακτηριστική περίπτωση λάθους
του  πρώτου  σταδίου  που  διορθώνεται  στο  δεύτερο.  Πρόκειται  για  µια  κύρια
πρόταση που αποτελείται από ένα ρήµα µόνο (το  λέγω), βρίσκεται στην αρχή
της περιόδου (προηγείται τελεία) και στην συνέχεια ακολουθεί ειδική πρόταση
που  εισάγεται  µε  το  ότι.  Vm σηµαίνει  κύριο  ρήµα,  N ουσιαστικό,  F σηµείο
στίξης,  Cs υποτακτικός  σύνδεσµος  και  Τ  άρθρο.  Το  λέγω στο  πρώτο  στάδιο
ταξινοµήθηκε ως αρχή πρότασης (s), ενώ στο δεύτερο ταξινοµήθηκε σωστά ως
αρχή και τέλος (sf). 

Αναγνώριση Ορίων
Αναγνώριση Ορίων &

Είδους
ΑΝ (%) ΑΚ(%) ΣΑ (%) ΑΝ(%) ΑΚ(%) ΣΑ (%)

1ο στάδιο 87.2 91.1 95.7 84.4 89.0 94.8
2ο στάδιο 91.3 92.4 96.6 87.0 89.8 95.5
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Πίνακας 4.6: Παράδειγµα επισηµείωσης (επ/ση) δεύτερου σταδίου.

Σε όλα τα πειράµατα η ακρίβεια είχε µεγαλύτερο σκορ από την ανάκληση. Αυτό
υποδεικνύει  ότι  οι  περιορισµοί  που  θέτει  το  πρόγραµµα  µάθησης  για  την
ταξινόµηση  ενός  ορίου  ή  για  την  αναγνώριση  ενός  είδους  πρότασης  είναι
αρκετά αυστηροί. 

Πίνακας 4.7:
Αποτελέσµατα

δεύτερου σταδίου µάθησης για κάθε είδος πρότασης.

Στην  περίπτωση  των  προτάσεων  που  είναι  ενσωµατωµένες  σε  άλλες  η
ανίχνευση των ορίων δεν είναι εύκολη. Στην επόµενη πρόταση, για παράδειγµα,
τα όρια της ενσωµατωµένης αναφορικής πρότασης που εισάγεται µε το που δεν
µπορούν να ανιχνευθούν. Το detp είναι η αρχή αιτιολογικής πρότασης. 

<kp>[Αναγνώρισε  το  τραγικό  λάθος]  <dap>[στο  οποίο  είχε  περιέλθει]
<detp>[αφού αυτοί  <dap>[που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας στη
χώρα µας] είναι τελικά οι εισοδηµατίες.]

Είδος Πρότασης ΑΝ (%) ΑΚ
(%)

Κύρια 85.5 89.4
Κύρια (1 λέξη) 73.6 76.1
Ειδική 92.6 93.3
Βουλητική 94.4 90.5
Ενδοιαστική 66.7 76.2
Πλ. ερωτηµατική 65.1 73.3
Αναφορική 89.9 90.2
Αιτιολογική 75.8 79.2
Υποθετική 89.6 91.9
Εναντιωµατική 89.8 92.7
Αποτελεσµατική 80.2 86.6
Τελική 64.5 72.3
Χρονική 73.1 81.9
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Στην περίπτωση, όµως, που η ενσωµατωµένη πρόταση έχει θέση υποκειµένου
(προηγείται άµεσα του ρήµατος της εξωτερικής πρότασης) επιτυγχάνεται σωστή
ανίχνευση των ορίων:

<kp>[Ο πρόεδρος είπε] <dep>[οτι <dap>[όποιος θέλει,] µπορεί <dbp>[ να θέσει
υποψηφιότητα.]]

Η  αναφορική  πρόταση  όποιος  θέλει µπορεί  να  ανιχνευθεί  µια  και  προηγείται
άµεσα του ρήµατος µπορεί. dep είναι ειδική πρόταση.

Στην περίπτωση που δύο δευτερεύουσες προτάσεις συνδέονται παρατακτικά και
η λέξη-κλειδί που εισάγει την δεύτερη εννοείται, η αναγνώριση του είδους της
δεύτερης πρότασης δεν είναι εύκολη. Έτσι, στην παρακάτω πρόταση το ότι που
εννοείται (σε παρενθέσεις) δεν βοηθά να αναγνωριστεί το είδος της πρότασης
όλοι πρέπει να το ψηφίσουν. 

Ο  υπουργός  είπε  οτι  το  νοµοσχέδιο  που  πρόκειται  να  κατατεθεί  είναι  πολύ
σηµαντικό και (οτι) όλοι πρέπει να το ψηφίσουν.

4.7 Συµπεράσµατα-Πρωτοτυπίες

Η βασισµένη στα παραδείγµατα µάθηση αντιµετωπίζει πολύ ικανοποιητικά  το
πρόβληµα  της  ανίχνευσης  ορίων  προτάσεων  ακόµα  και  σε  σχέση  µε
προσεγγίσεις  που  χρησιµοποιούν  αλγόριθµους  ενίσχυσης  (Carreras και
Marquez,  2001).  Λαµβάνοντας  κάθε  αποθηκευµένο  παράδειγµα  εκπαίδευσης
υπόψη, αντιµετωπίζει ικανοποιητικά και σπάνιες περιπτώσεις εξαιρέσεων.  Έχει
χρησιµοποιηθεί  στο  παρελθόν για  την  ίδια  εφαρµογή (Puscasu, 2004;  Orasan,
2000) αλλά πάντα σε συνδυασµό µε εµπειρικούς κανόνες.  

Στην  παρούσα  εφαρµογή  η  χρήση  της  ΜΒΠ  διαφοροποιείται  σε  διάφορα
σηµεία, εκτός βέβαια από την γλώσσα στην οποία αφορά η εφαρµογή, σε σχέση
µε  τις  προηγούµενες  προσεγγίσεις.  Στην  παρούσα  εφαρµογή  δεν
χρησιµοποιούνται  κανόνες  οποιασδήποτε  µορφής.  Επιπλέον,  λόγω  της
ελεύθερης  συντακτικής  δοµής  των  Ελληνικών,  δεν  θεωρήθηκε  σκόπιµο  να
ληφθούν υπόψη αποστάσεις των υποψήφιων ορίων από τις γειτονικές ρηµατικές
φράσεις  στην  διανυσµατική  αναπαράσταση  των  παραδειγµάτων  µάθησης.
Τέλος, για πρώτη φορά πραγµατοποιείται σειριακή  µάθηση σε δυο στάδια για
την συγκεκριµένη εφαρµογή χρησιµοποιώντας την έξοδο του πρώτου σταδίου
σαν  είσοδο  για  το  δεύτερο,  αναγκάζοντας  έτσι  το  πρόγραµµα  µάθησης  να
εκπαιδευτεί από τα λάθη του.

Μια  ακόµα  διαφορά  της  παρούσας  προσέγγισης  είναι  η  αναγνώριση  είδους
πρότασης.  Στις  προηγούµενες  εργασίες,  κατά  κύριο  λόγο,  η  µάθηση
περιορίζεται  στα  όρια των προτάσεων  µόνο. Σε αυτή την  εργασία  γίνεται  για
πρώτη  φορά  προσπάθεια  ταξινόµησης  και  σε  όλα  τα  είδη  των  προτάσεων,
κύριων και δευτερευουσών, πληροφορία σηµαντική για ενδεχόµενη περαιτέρω
σηµασιολογική επεξεργασία, επίλυση αναφορών, αναγνώριση σηµασιολογικών
ρόλων κλπ. 
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Μια  σηµαντική  προσθήκη  στο  πρόγραµµα  που  σίγουρα  θα  βελτίωνε  ακόµα
περισσότερο  την  απόδοσή  του  είναι  η  οµαδοποίηση  των  ρηµάτων  σε
σηµασιολογικές κλάσεις (ρήµατα αίσθησης, αντίληψης, σκοπού, εκφοράς λόγου
κλπ), έτσι ώστε το είδος της πρότασης που εξαρτάται από ένα ρήµα να µπορεί
να αποσαφηνιστεί από την κλάση στην οποία ανήκει το ρήµα. 



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Κεφάλαιο 5

Συντακτική Ανάλυση Βασισµένη σε Κανόνες

5.1 Εισαγωγή

Σε όλα τα προηγούµενα κεφάλαια στόχος ήταν η εξαγωγή συντακτικής γνώσης
αυτόµατα  µέσα  από σώµατα κειµένων. Αυτό  το  κεφάλαιο, σε αντίθεση  µε τα
προηγούµενα,  ασχολείται  µε  την  χειρωνακτική  ανάπτυξη  κανόνων  για  την
συντακτική  ανάλυση.  Στο  πρώτο  τµήµα  περιγράφεται  µια  γραµµατική
ενοποίησης  για  την  ελληνική  γλώσσα  µε  σκοπό  την  κάλυψη  όσο  το  δυνατόν
περισσότερων  συντακτικών  φαινοµένων.  Στο  δεύτερο  περιγράφεται  µια
προσέγγιση ανάλυσης των ονοµατικών φράσεων της Νέας Ελληνικής µέσα από
τον  γραµµατικό  φορµαλισµό  της Γραµµατικής  Φραστικής  ∆οµής  οδηγούµενης
από τον κύριο όρο (HPSG).

Η  χειρωνακτική  ανάπτυξη  γραµµατικών  θεωρείται  σήµερα  ακατάλληλη
προσέγγιση  για  την  δηµιουργία  εύρωστων  και  πρακτικών  συστηµάτων
επεξεργασίας  φυσικής  γλώσσας,  µια  και  συνήθως  δεν  είναι  ικανή  να
παρακολουθήσει  την  δυναµική  της  γλώσσας  και  να  αντιµετωπίσει  τις
ιδιοµορφίες του αυθόρµητου λόγου. Παρόλα αυτά, ο επιστηµονικός χώρος της
ανάπτυξης  γραµµατικών  (Grammar Engineering)  κρύβει  µεγάλο  ερευνητικό
ενδιαφέρον  για  την  Γλωσσολογία,  βοηθάει  σηµαντικά  στην  κατανόηση  των
δοµών  της  γλώσσας  και  επιτρέπει  την  βαθιά  µελέτη  και  ανάλυση  των
γλωσσολογικών φαινοµένων, σε αντίθεση µε την επιφανειακή επεξεργασία που
υιοθετούν οι στοχαστικές µέθοδοι.

5.2 Ανάπτυξη Ελληνικής Γραµµατικής Ενοποίησης

5.2.1 Γραµµατική Ενοποίησης

Οι  Γραµµατικές  Ελεύθερης  Σύνταξης  (ΓΕΣ)  (Context-free Grammars)  έχουν
κανόνες  της  µορφής  Α   φ,  όπου  Α είναι  µια  γραµµατική  κατηγορία  (είδος
πρότασης,  είδος  φράσης,  ΜΤΛ)  και  φ είναι  µια  σειρά  από  γραµµατικές  και
λεξικές  (λέξεις)  κατηγορίες  που  µπορούν  να  σχηµατίσουν  µια  οντότητα  που
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ανήκει  στην  κατηγορία  του  αριστερού  µέλους  του  βέλους.  Παράδειγµα  µιας
ΓΕΣ φαίνεται στη συνέχεια. Στην αριστερή στήλη είναι η γραµµατική, ενώ στη
δεξιά είναι το λεξικό της γραµµατικής.

1. Π  ΟΦ  ΡΦ 7. ΑΡ  το

2. ΟΦ  ΑΡ ΕΠ 8. ΑΡ  τη

3. ΟΦ  ΑΡ ΟΥΣ 9. ΟΥΣ  παιδί

4. ΡΦ  Ρ 10. ΟΥΣ  µπάλα

5. ΡΦ  Ρ ΠΦ 11. Ρ  παίζει

6. ΠΦ  ΠΡ ΟΦ 12. ΠΡ  µε 

Οι  ΓΕΣ  είναι  προβληµατικές  στην  χρήση  τους  στην  πράξη,  κατά  κύριο  λόγο
επειδή οι κανόνες τους είναι αναγκαστικά  πλεονάζοντες για να µπορέσουν να
καλύψουν  όλα  τα  συντακτικά  φαινόµενα  (µεταβατικότητα,  προαιρετικότητα
κλπ.)  µε  αποτέλεσµα  να  οδηγούν  στην  δηµιουργία  πολλών  λανθασµένων
συντακτικά  προτάσεων.  Για  αυτό  το  λόγο  οι  γραµµατικές  και  λεξικές
κατηγορίες των ΓΕΣ εµπλουτίζονται µε επιπλέον χαρακτηριστικά (features), τα
οποία σχετίζονται µε την εκάστοτε κατηγορία. Με άλλα λόγια, κάθε ένας από
τους παραπάνω κανόνες συνοδεύεται από µια σειρά από περιορισµούς πάνω στα
χαρακτηριστικά  (feature constraints) µιας  ή  περισσοτέρων  από  τις  κατηγορίες
που  λαµβάνουν  µέρος  στον  κανόνα.  Για  παράδειγµα  στον  κανόνα  1  για  το
υποκείµενο µιας πρότασης θα υπάρχει ένας περιορισµός ότι ο αριθµός της ΟΦ
(του υποκειµένου) πρέπει να ταυτίζεται µε τον αριθµό της ΡΦ. Ή στον κανόνα 6
η ΟΦ που συµπληρώνει µια ΠΦ πρέπει να είναι σε πλάγια πτώση (αιτιατική ή
γενική). Για να µπορέσει να εφαρµοστεί ένας κανόνας πρέπει να ικανοποιούνται
όλοι  οι  περιορισµοί  που  τον  ακολουθούν.  Στην  πράξη  ο  έλεγχος  αν
ικανοποιείται  ένας  περιορισµός  πραγµατοποιείται  µε  την  διαδικασία  της
ενοποίησης (unification). ∆ύο δοµές χαρακτηριστικών (feature structures) (δοµή
χαρακτηριστικών είναι ένα σύνολο ζευγών χαρακτηριστικών-τιµών) µπορούν να
ενοποιηθούν  (συγχωνευθούν)  σε  µια  ενιαία  δοµή  εάν  τα  κοινά  τους
χαρακτηριστικά  έχουν  τις  ίδιες  τιµές  (Σχήµα  5.1).  Οι  γραµµατικές  που
χρησιµοποιούν  τον  φορµαλισµό  της  ενοποίησης  ονοµάζονται  γραµµατικές
ενοποίησης (Unification Grammars). Οι γραµµατικές ενοποίησης αποτελούν µια
ισχυρή και αποδοτική αναπαράσταση γλωσσολογικής πληροφορίας και µπορούν
να περιγράψουν φαινόµενα πολύ πιο σύνθετα από ότι οι ΓΕΣ. 

[  lex: τηλεσκόπιο
   cat: ΟΥΣ ]

[  lex:     τηλεσκόπιο
   cat:      ΟΥΣ
   head:   [ γένος:              ΟΥ∆
                 αριθµός:          ΕΝ
                 πτώση:            ON  ]         ]

Σχήµα 5.1: Μια απλή (αριστερά) και µια σύνθετη (δεξιά) δοµή χαρακτηριστικών.
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Ένας  χαρακτηριστικός  φορµαλισµός  που  υποστηρίζει  την  ανάπτυξη  τέτοιων
γραµµατικών είναι ο φορµαλισµός PATR-ΙΙ (Shieber, 1986). Πάνω σε αυτόν τον
φορµαλισµό  έχει  βασιστεί  το  περιβάλλον  ανάπτυξης  γραµµατικών  (Grammar
development environment) PC-PATR του Summer Institute of Linguistics (SIL)
και είναι το περιβάλλον που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη µιας γραµµατικής για
τα  Ελληνικά.  Το  περιβάλλον  υποστηρίζει  ένα  αρχείο  γραµµατικής,  ένα  ή
περισσότερα  αρχεία  λεξικών  και  περιλαµβάνει  µια  µηχανή  συντακτικής
ανάλυσης που βασίζεται στην από κάτω προς τα πάνω ανάλυση µε βάση χάρτη
(bottom-up chart parsing) (Allen, 1987; Gazdar and Mellish, 1989). 

Μια γνωστή χρήση του PC-PATR για την ανάπτυξη µια αγγλικής γραµµατικής
είναι αυτή της Black (1997). Επίσης έχει χρησιµοποιηθεί και σε άλλες γλώσσες
όπως τα Κινέζικα (Yeh, 2002), τα Ιαπωνικά (Yampol και Karttunen, 1990).

Για τα Νέα Ελληνικά έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν µια γραµµατική βασισµένη
στο φορµαλισµό της  Γραµµατική Φραστικής ∆οµής οδηγούµενης από τον κύριο
όρο (HPSG) (Antonopoulou,  1996).  Σε  αντίθεση  µε  αυτή  την  προσέγγιση,  η
παρούσα  γραµµατική  αντιµετωπίζει  περισσότερα  φαινόµενα  όπως  η
συνδετικότητα,  η  ελευθερία  στην  διάταξη  των  όρων,  όλα  τα  είδη  των
δευτερευουσών  προτάσεων,  όλα  τα  είδη  των  συµφωνιών.  Πολύ  πρόσφατα
ξεκίνησε  µια  ακόµα  προσπάθεια  ανάπτυξης  µιας  ολοκληρωµένης  ελληνικής
HPSG γραµµατικής (Kordoni και  Neu, 2003). Η ανάπτυξη γραµµατικών αυτού
του  φορµαλισµού  έχει ως  µειονέκτηµα  ότι απαιτεί  πολύ  χρόνο  και πλούσιους
πόρους  για  την  διάθεση  όλης  της  πληροφορίας  που  απαιτείται  στο  λεξικό
επίπεδο  καθώς  και  για  την  δηµιουργία  της  ιεραρχικής  δοµής  όλων  των
οντοτήτων  που  εµφανίζονται  στην  γραµµατική  (κάθε  µορφοσυντακτική
κατηγορία  αποτελεί  µια  οντότητα  σε  µια  ιεραρχία  οντοτήτων,  όπου  κάθε
θυγατρικός κόµβος κληρονοµεί τα χαρακτηριστικά του µητρικού του κόµβου).
Αντίθετα,  η  γραµµατική  ενοποίησης  που  περιγράφεται  σε  αυτό  το  κεφάλαιο
είναι  πολύ  πιο  γρήγορη  και  λιγότερο  απαιτητική  στην  ανάπτυξή  της  µε  το
µειονέκτηµα ότι ο αριθµός αναλύσεων που προκύπτουν (τα συντακτικά δέντρα
για κάθε πρόταση εισόδου) είναι µεγαλύτερος.

5.2.2 Ανάπτυξη της Ελληνικής Γραµµατικής

Το Αρχείο Γραµµατικής

Πρόκειται  για  το  αρχείο  που  περιέχει  τους  γραµµατικούς  κανόνες  ελεύθερης
σύνταξης  σε  συνδυασµό  µε  τους  περιορισµούς  χαρακτηριστικών  που
αντιστοιχούν στον κάθε κανόνα. Ο αριθµός των κανόνων φτάνει τους 250.

Οι  κανόνες  ελεύθερης  σύνταξης  καλύπτουν  από  την  κατασκευή  σύνθετων
προτάσεων  (συνδυασµό  κύριων  και  δευτερευουσών  προτάσεων)  έως  την
κατασκευή απλών προτάσεων µέχρι και φράσεων.

Η µορφολογική πληροφορία που συµµετέχει στη γραµµατική είναι το ΜΤΛ, το
γένος,  η  πτώση,  ο  αριθµός,  η  φωνή,  το  πρόσωπο.  Για  τα  κλειστά  ΜΤΛ
(αντωνυµίες,  συνδέσµους)  συµµετέχει  επίσης  η  πληροφορία  του  είδους
(οριστικό,  αόριστο,  αναφορικό,  δεικτικό,  κτητικό,  παρατακτικό,  υποτακτικό
κλπ.).  Επίσης  η  γραµµατική  λαµβάνει  υπόψη  αν  ένα  ρήµα  είναι  συνδετικό,
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µονόπτωτο ή δίπτωτο, προσωπικό ή απρόσωπο.  Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά
εµπεριέχονται  για  κάθε  λέξη  σε  κάθε  λεξική  καταχώρηση  στο  αρχείο  του
λεξικού και ορίζονται µε την χρήση 90 µακροεντολών στην αρχή του αρχείου
της γραµµατικής. Στις µακροεντολές αυτές ορίζονται και οι συντακτικοί ρόλοι
που  ανατίθενται  στους  όρους  µιας  πρότασης.  Οι  συντακτικοί  ρόλοι  που
υποστηρίζει η γραµµατική είναι 

- Υποκείµενο

Είναι  συνήθως  ονοµατική  φράση  σε  ονοµαστική  πτώση  για  τα  προσωπικά
ρήµατα. 

Ο µαθητής έγραψε καλά στις εξετάσεις.

- Αντικείµενο 

Μπορεί  να  είναι  ονοµατική  (σε  πλάγια  πτώση)  ή  προθετική  φράση,  αδύνατη
αντωνυµία, ή δευτερεύουσα πρόταση.  

Η Ελένη αγαπάει τη θάλασσα.

- Έµµεσο αντικείµενο 

Είναι το δεύτερο αντικείµενο ενός δίπτωτου ρήµατος.

Έδωσε το βιβλίο στο Γιάννη.

- Κατηγορούµενο

Αποτελεί το συµπλήρωµα των συνδετικών ρηµάτων και είναι επίθετο σε πτώση
ονοµαστική.

Ο Μάρκος είναι πανέξυπνος.

- Γενική κατηγορηµατική

Όταν το κατηγορούµενο είναι ουσιαστικό, µπορεί να είναι σε γενική πτώση και
δηλώνει συνήθως κτήση, µέτρο, ιδιότητα, αξία κλπ.

Τα κιβώτια ήταν των πέντε κιλών. 

- Επιρρηµατικό κατηγορούµενο

Συνήθως  είναι  επίθετο  που  εκφράζει  επιρρηµατικό  προσδιορισµό  (χρόνο  ή
τρόπο).

Τρέχει βιαστικός για να προλάβει το τρένο.

- Επιθετικός προσδιορισµός
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Είναι  ονοµατική  φράση  και  αποδίδει  µόνιµη  ιδιότητα  σε  κάποιον  όρο  της
πρότασης.

Θα φορέσω το πράσινο φόρεµα.

- Κατηγορηµατικός προσδιορισµός 

Είναι ονοµατική  φράση και αποδίδει  προσωρινή ιδιότητα σε κάποιον όρο της
πρότασης.

Με κουρασµένα µάτια προσπάθησε να διαβάσει το γράµµα.

- Επιρρηµατικός προσδιορισµός

Είναι επίρρηµα, προθετική φράση, ονοµατική φράση ή δευτερεύουσα πρόταση
που  περιγράφει  το  σκηνικό  (χρόνο,  τόπο,  αιτία,  τρόπο  κλπ)  µέσα  στο  οποίο
πραγµατοποιείται µια ενέργεια.

Χθες τράβηξε µε πολλή δύναµη το χερούλι.

- Γενική προσδιοριστική

Είναι όνοµα σε γενική, προσδιορίζει άλλο όνοµα, και δηλώνει συνήθως κτήση ή
περιεχόµενο.

Σου άρεσαν τα πέδιλα της Μαρίας;

- Προσδιορισµός στο αντικείµενο

Προσδιορίζει  το  αντικείµενο,  συνήθως  όταν  το  τελευταίο  είναι  αδύνατη
προσωπική αντωνυµία.

Το έδωσα χτες το δώρο στο Γιάννη.

- Προσδιορισµός στο έµµεσο αντικείµενο

Προσδιορίζει το έµµεσο αντικείµενο, συνήθως όταν το τελευταίο είναι αδύνατη
προσωπική αντωνυµία.

Του έδωσα χτες του Γιάννη το δώρο.

- Παράθεση

Ένα  ουσιαστικό  προσδιορίζει  ένα  άλλο  ουσιαστικό  στην  ίδια  πτώση  και  του
προσδίδει ένα γνώρισµα για να τον αποσαφηνίσει.

Πήγαµε ταξίδι στη Μαδρίτη, την πρωτεύουσα της Ισπανίας.

Σε  ό,τι  αφορά  στην  συντακτική  δοµή,  η  γραµµατική  αντιµετωπίζει  πολλά
χαρακτηριστικά φαινόµενα των Νέων Ελληνικών:

∆ιάταξη των όρων
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Η  ελευθερία  στην  διάταξη  των  όρων  που  παρουσιάζει  η  ελληνική  σύνταξη
αποτέλεσε  και  ένα  από  τα  σηµαντικότερα  προβλήµατα  που  είχε  να
αντιµετωπίσει η ανάπτυξη της γραµµατικής. Για να καλυφθούν όλοι οι δυνατοί
συνδυασµοί  διάταξης  όρων  αναγκαστικά  αυξάνεται  ο  αριθµός  των  κανόνων
ελεύθερης  σύνταξης  και  πολλοί  κανόνες  επαναλαµβάνονται  µε  διαφορετική
διάταξη των κατηγοριών στο δεξί µέρος του κανόνα.

Ρηµατικό σθένος

Στην  γραµµατική  καλύπτεται  κάθε  είδος  ρήµατος  σε  σχέση  µε  το  σθένος
(µονοσθενές,  δισθενές  και  τρισθενές).  Καλύπτεται  επίσης  η  παρουσία
αντικειµένου µε την µορφή αδύνατης αντωνυµίας µέσα στην ρηµατική φράση ή,
αλλιώς, κλιτικό (clitic) (π.χ. Θα του το πήρε το δώρο). 

Κύριες-δευτερεύουσες προτάσεις

H γραµµατική  αναγνωρίζει  κύριες  και  δευτερεύουσες  προτάσεις.  Υποστηρίζει
την  ασύνδετη  παράταξη  προτάσεων,  την  παρατακτική  και  την  υποτακτική
σύνδεση. Αναγνωρίζει το είδος όλων των δευτερευουσών προτάσεων ανάλογα
µε την λέξη-κλειδί (ή φράση-κλειδί) µε την οποία αυτές εισάγονται.

Φράσεις

Η  γραµµατική  περιέχει  κανόνες  για  την  δηµιουργία  ρηµατικών,  ονοµατικών,
προθετικών,  επιθετικών  και  επιρρηµατικών  φράσεων.  Κάθε  τέτοιος  κανόνας
καθορίζει  και  έναν  συγκεκριµένο  όρο  της  φράσης  ως  κύριο  όρο,  ο  οποίος
κληροδοτεί τα βασικά µορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά του σε ολόκληρη την
φράση. 

Οι επιθετικές φράσεις αποτελούνται από ένα ή περισσότερα επίθετα, αριθµητικά
ή µετοχές. 

Στις ονοµατικές φράσεις καλύπτονται όλοι οι βασικοί τρόποι σχηµατισµού τους,
η  ύπαρξη  κτητικής  αντωνυµίας  στο  τέλος  της  φράσης,  που  αποτελεί
χαρακτηριστικό της ελληνικής γλώσσας (το παλτό  του), την παρουσία µορίων
µέσα  στη  φράση  (π.χ.  οι  µη έχοντες  πλούτη),  την  παρουσία  ενσωµατωµένης
παράθεσης, επίσης ελληνικό χαρακτηριστικό  (π.χ. ΟΦ[Η θεία µου  η Ελένη]).
Επιθετικές  φράσεις  ενδεχοµένως  να  περιλαµβάνονται  µέσα σε ονοµατικές  και
να  λειτουργούν  ως  επιθετικοί  ή  κατηγορηµατικοί  προσδιορισµοί  και  να
εµφανίζονται  είτε  πριν  είτε  µετά  το  όνοµα  που προσδιορίζουν (π.χ.  ελληνική
σηµαία, άνθρωποι µεγάλοι). Ονοµατικές φράσεις µπορούν επίσης να εισαχθούν
µε  σύνδεσµο  (π.χ.  ακόµα  και η  Μαρία).  Ο  κύριος  όρος  µιας  ΟΦ  δεν  είναι
απαραίτητα  ουσιαστικό  ή  επίθετο.  Μπορεί  να  είναι  αντωνυµία,  αριθµητικό,
ακόµα και επίρρηµα που λειτουργεί ως όνοµα (π.χ. το τώρα).

Οι ρηµατικές φράσεις αποτελούνται από το κύριο ρήµα. Αυτό ενδέχεται να είναι
µονολεκτικό  (π.χ.  ο  γείτονας  ΡΦ[βοηθάει])  ή  περιφραστικό  (π.χ.  ο  καιρός
ΡΦ[έχει αλλάξει]), να εµπεριέχει αδύνατη αντωνυµία (π.χ. ΡΦ[σου µοιάζει]), ή
ένα ή περισσότερα µόρια (π.χ. ΡΦ[δεν θα έρθει]).



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Οι  προθετικές  φράσεις  σχηµατίζονται  µε  µια  (π.χ.  για τον  γιο  του  )  ή
περισσότερες  (π.χ.  χάρη στην ικανότητά  του) προθέσεις ακολουθούµενες από
µια ονοµατική φράση, καθώς και από εµπρόθετο άρθρο (π.χ. στους πολίτες). 

Οι  επιρρηµατικές  φράσεις  µπορεί  να  σχηµατίζονται  από  ένα  (π.χ.  σήµερα)  ή
περισσότερα  (π.χ.  πολύ  νωρίς)  επιρρήµατα,  ή  και  συνδυασµούς  άλλων  όρων
(π.χ. ουσιαστικών) όπως στη πρόταση

Ήρθε την Τετάρτη.

∆υο ή περισσότερες φράσεις ίδιου τύπου µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους σε
µια  σύνθετη  φράση  µε  παρατακτική  σύνδεση  ή  µε  το  ασύνδετο  σχήµα  (π.χ.
ΟΦ[ο Γιώργος και η Μαρία]).

Μια σειρά από κανόνες σχηµατίζουν συνδετικές φράσεις συνδυάζοντας δύο ή
περισσότερους συνδέσµους (αν και, µια που, κλπ.). 

Επαναληψιµότητα

Πολλά στοιχεία στην γραµµατική  έχουν υλοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
είναι  επαναλήψιµα  (recursive).  Τέτοια  είναι,  για  παράδειγµα,  οι  επιθετικοί
προσδιορισµοί ή η παρατακτική σύνδεση:

Αγόρασε ένα τεράστιο, στρογγυλό, εντυπωσιακό, µπλε µπαλόνι.

Έφαγα κρέας και σαλάτα και ψωµί και τυρί.

Χρόνος

Η  γραµµατική  υπολογίζει  τον  χρόνο  του  ρήµατος,  όταν  αυτό  είναι
περιφραστικό,  από  λέξεις  (µόρια,  βοηθητικά  ρήµατα)  που  περιλαµβάνονται
στην ρηµατική φράση (π.χ. θα περάσει, έχουν ταξιδέψει).

Το Λεξικό

Για  τις  καταχωρήσεις  των  λέξεων  στο  λεξικό  υπάρχει  ένα  πεδίο  (\w) για  την
καταχώρηση  της  ορθογραφικής  µορφής  της  λέξης,  ένα  πεδίο  (\c)  για  την
καταχώρηση  του ΜΤΛ της  λέξης και  ένα (\f) για τα χαρακτηριστικά  που την
περιγράφουν. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά εξαρτάται από το ΜΤΛ. Για
ένα ουσιαστικό (όπως στο παράδειγµα) είναι το γένος, η πτώση και ο αριθµός.
Σε  περίπτωση  αµφισηµίας  (η  λέξη  βιβλίο  µπορεί  να  είναι  σε  ονοµαστική  ή
αιτιατική), καταχωρείται η λέξη περισσότερες φορές στο λεξικό, µια για κάθε
τιµή της µεταβλητής.  

\w βιβλίο
\c OYS                                                                                                                   \f
OYD EN AI

Το  λεξικό  είναι  καθαρά  πειραµατικό  σε  µέγεθος,  αποτελείται  από  20.000
καταχωρήσεις  και σε µεγάλο βαθµό συµπληρώθηκε  αυτόµατα από  λέξεις των
σωµάτων κειµένων που περιγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.2.3 Παραδείγµατα ανάλυσης

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται µερικά παραδείγµατα ανάλυσης (Σχήµατα
5.3-5.7). Στην αρχή κάθε σχήµατος φαίνεται η πρόταση εισόδου προς ανάλυση.
Στην συνέχεια παρουσιάζεται το(α) συντακτικό(ά) δέντρο(α) της ανάλυσης και
τέλος  ακολουθούν  οι  δοµές  των  χαρακτηριστικών  για  κάθε  λέξη,  φράση  ή
πρόταση (κόµβο) του δέντρου. Από τα αποτελέσµατα ανάλυσης των προτάσεων
αυτών επιλέχθηκαν τα πιο χαρακτηριστικά για να παρουσιαστούν.

Στο  πρώτο  παράδειγµα  µια  σύνθετη  πρόταση  αποτελείται  από  δύο  κύριες
προτάσεις  συνδεδεµένες  µεταξύ  τους  µε  τον  παρατακτικό  σύνδεσµο  και. Η
πρώτη  πρόταση  σχηµατίζεται  από  µια  ΟΦ  (επίθετο)  και  µια  ΡΦ  που
ακολουθείται από µια ΠΦ. Η δεύτερη πρόταση σχηµατίζεται από µια ΡΦ και µια
ΟΦ ακολουθούµενη από µια άλλη ΠΦ. Το επίθετο στην αρχή της πρότασης θα
µπορούσε  συντακτικά  να  είναι  είτε  υποκείµενο  (θα  µπορούσε  η  πρόταση  να
είναι  «Νέος  έτρεχε  για  τη  συνάντηση...»),  είτε  επιρρηµατικό  κατηγορούµενο
(που  είναι  το  σωστό). Ανάµεσα  στα  αποτελέσµατα  των  αναλύσεων  υπάρχουν
και οι δύο περιπτώσεις µια και η αµφισηµία αυτή απαιτεί σηµασιολογική γνώση
για την άρση της.  Το ίδιο ισχύει και για την δεύτερη ΟΦ (το δρόµο) που µπορεί
να  λειτουργεί  είτε  ως  αντικείµενο  είτε  ως  επιρρηµατικός  προσδιορισµός  (θα
µπορούσε η πρόταση να είναι «πέρασε την Τετάρτη...»). 

Το  δεύτερο  παράδειγµα  αποτελεί  κοµµάτι  του  πρώτου  και  δείχνει  καθαρά  τις
διαφορετικές  συντακτικές  δοµές  στις  παραπάνω  περιπτώσεις.  Το  τρίτο
παράδειγµα δείχνει την αναγνώριση των ειδών των δευτερευουσών προτάσεων
σε  µια  σύνθετη  πρόταση  (µια  χρονική  και  µια  υποθετική).  Στο  επόµενο
παράδειγµα µια πρόταση εισάγεται µε φράση (τον περιφραστικό σύνδεσµο  και
να) και όχι λέξη, ενώ το  υποκείµενο  της δευτερεύουσας  πρότασης  έπεται του
ρήµατος,  παράδειγµα  της  ελευθερίας  στη  διάταξη  των  όρων.  Στο  τελευταίο
παράδειγµα  φαίνεται  η  αντιµετώπιση  άλλων  φαινοµένων,  όπως  η  παρουσία
δεικτικής  αντωνυµίας µέσα σε ΟΦ (ΟΦ[αυτό το µονοπάτι]) και περιφραστικό
επιρρηµατικό σύνολο (πολύ δύσκολα).

5.2.4 Ελλείψεις της Γραµµατικής

Βασική  έλλειψη  της  γραµµατικής  που  περιγράφηκε  αποτελεί  η  αδυναµία
προσάρτησης προθετικών φράσεων. Μια ΠΦ θα προσαρτηθεί στην αµέσως πιο
κοντινή της ρηµατική ή ονοµατική φράση. Αν περιβάλλεται από δύο ΡΦ ή ΟΦ,
τότε εµφανίζονται περισσότερα αποτελέσµατα ανάλυσης προσαρτώντας την το
καθένα  σε  διαφορετικό  σύνολο.  Αυτό  το  πρόβληµα  θα  αντιµετωπιζόταν  µε
περισσότερη  λεξική  πληροφορία  (υποκατηγοριοποίηση)  στο  λεξικό  και  έναν
άλλο γραµµατικό φορµαλισµό. 

Ο  αριθµός  των  συντακτικών  αναλύσεων  (δέντρων)  που  προκύπτουν  είναι
αρκετά  µεγάλος  και  αυξάνεται  µε  τον  αριθµό  των  λέξεων  στην  πρόταση
εισόδου.  Στο  σχήµα  5.2 φαίνεται  ο  µέσος  όρος  του  αριθµού  αναλύσεων  που
προέκυψαν για προτάσεις εισόδου µε διαφορετικό αριθµό λέξεων. 



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Επίσης, ο αναλυτής του PC-PATR αντιµετωπίζει υπολογιστικά προβλήµατα και
δεν µπορεί να διεκπεραιώσει αναλύσεις µεγάλων προτάσεων  που περιέχουν και
πολλά  σηµεία  αµφισηµίας,  ειδικά  όταν  η  αµφισηµία  αυτή  εµπλέκει  µεγάλο
αριθµό κανόνων.

Σε σχέση µε το λεξικό, η έλλειψη της απαιτούµενης λεξικής πληροφορίας σε µια
καταχώρηση οδηγεί σε περαιτέρω αµφισηµία και αναπόφευκτα σε περισσότερα
αποτελέσµατα ανάλυσης.
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Σχήµα 5.2: Ο αριθµός των δέντρων που προκύπτουν από την ανάλυση µιας πρότασης
συναρτήσει του αριθµού των λέξεων που περιέχει η πρόταση.



Βιαστικός έτρεχε για τη συνάντηση και πέρασε το δρόµο µε κλειστά τα µάτια

                                 SS_1  
            _______________________|________________________ 
           S_2                          syn_15+          S_17  
     _______|_______                       |      _________|__________ 
  OSNL_3        RSNL_6                  SYN_16+ RSNL_18           OSNL_21  
     |       ______|______                και     |         _________|_________ 
   OS_4    RS_7       PES_9+                    RS_19     OS_22            PES_25  
     |       |           |                        |      ___|____             | 
   EP_5+   R_8+       PS_10+                    R_20+ AR_23+ OYS_24+        PS_26  
 βιαστικός έτρεχε   _____|______               πέρασε   το    δρόµο    _______|________ 
                 PR_11+     OS_12+                                  PR_27+          OS_28  
                   για     ____|____                                  µε       _______|_______ 
                        AR_13+  OYS_14+                                    EEPPR_29+ AR_31+ OYS_32+ 
                          τη   συνάντηση                                        |     τα    µάτια  
                                                                            EP_30+  
                                                                            κλειστά 
 
 
SS_1:   [ cat:SS prot1:KYRIA ]  
S_2:    [ cat:S xronos:AORS ]  
OSNL_3: [ cat:OSNL os:[ cat:OS k.oros:[ lex:βιαστικός cat:EP synt:EPIRR-KATIG  
          arithmos:EN enarthros:- genos:ARS ptosi:ON ] ] ]  
OS_4:   [ cat:OS k.oros:[ lex:βιαστικός cat:EP synt:EPIRR-KATIG arithmos:EN  
          enarthros:- genos:ARS ptosi:ON ] ]  
EP_5:   [ lex:βιαστικός cat:EP arithmos:EN genos:ARS ptosi:ON ]  
RSNL_6: [ cat:RSNL pes:[ cat:PES synt:EPIRR-PROSD ] rs:[ cat:RS ant.ai:-  
          ant.ge:- k.oros:[ lex:έτρεχε cat:R arithmos:EN eidos1:ASYND eidos2: 
          AMETAB eidos4:PROSOP prosopo:3 xronos:AORS ] xronos:AORS ] ]  
RS_7:   [ cat:RS ant.ai:- ant.ge:- k.oros:[ lex:έτρεχε cat:R arithmos:EN  
          eidos1:ASYND eidos2:AMETAB eidos4:PROSOP prosopo:3 xronos:AORS ]  
          xronos:AORS ]  
R_8:    [ lex:έτρεχε cat:R arithmos:EN eidos1:ASYND eidos2:AMETAB eidos4: 
          PROSOP prosopo:3 xronos:AORS ]  
PES_9:  [ cat:PES synt:EPIRR-PROSD ]  
PS_10:  [ cat:PS k.oros:[ lex:συνάντηση cat:OYS synt:EPIRR-PROSD arithmos:EN  
          enarthros:+ genos:THI ptosi:AI ] ]  
PR_11:  [ lex:για cat:PR ]  
OS_12:  [ cat:OS k.oros:[ lex:συνάντηση cat:OYS synt:EPIRR-PROSD arithmos:EN  
          enarthros:+ genos:THI ptosi:AI ] ]  
AR_13:  [ lex:τη cat:AR arithmos:EN genos:THI ptosi:AI ]  
OYS_14: [ lex:συνάντηση cat:OYS arithmos:EN genos:THI ptosi:AI ]  
syn_15: [ cat:syn type:P ]  
SYN_16: [ lex:και cat:SYN type:P ]  
S_17:   [ cat:S xronos:AORS ]  
RSNL_18:[ cat:RSNL rs:[ cat:RS ant.ai:- ant.ge:- k.oros:[ lex:πέρασε  
          cat:R arithmos:EN eidos1:ASYND eidos2:METAB eidos3:MONOPT eidos4: 
          PROSOP prosopo:3 xronos:AORS ] xronos:AORS ] ]  
RS_19:  [ cat:RS ant.ai:- ant.ge:- k.oros:[ lex:πέρασε cat:R arithmos:EN  
          eidos1:ASYND eidos2:METAB eidos3:MONOPT eidos4:PROSOP prosopo:3  
          xronos:AORS ] xronos:AORS ]  
R_20:   [ lex:πέρασε cat:R arithmos:EN eidos1:ASYND eidos2:METAB eidos3: 
          MONOPT eidos4:PROSOP prosopo:3 xronos:AORS ]  
OSNL_21:[ cat:OSNL os:[ cat:OS k.oros:[ lex:δρόµο cat:OYS synt: 
          ANTIKEIMENO arithmos:EN enarthros:+ genos:ARS ptosi:AI ] ] pes:[ cat: 
          PES synt:EPIRR-PROSD ] ]  
OS_22:  [ cat:OS k.oros:[ lex:δρόµο cat:OYS synt:ANTIKEIMENO arithmos:EN  
          enarthros:+ genos:ARS ptosi:AI ] ]  
AR_23:  [ lex:το cat:AR arithmos:EN genos:ARS ptosi:AI ]  
OYS_24: [ lex:δρόµο cat:OYS arithmos:EN genos:ARS ptosi:AI ]  
PES_25: [ cat:PES synt:EPIRR-PROSD ]  
PS_26:  [ cat:PS k.oros:[ lex:µάτια cat:OYS synt:EPIRR-PROSD arithmos:PL  
          enarthros:+ genos:OYD ptosi:AI ] ]  
PR_27:  [ lex:µε cat:PR ]  
OS_28:  [ cat:OS k.oros:[ lex:µάτια cat:OYS synt:EPIRR-PROSD arithmos:PL  
          enarthros:+ genos:OYD ptosi:AI ] ]  
EEPPR_29:[ cat:EEPPR k.oros:[ lex:κλειστά cat:EP synt:KATIG-PROSD  
          arithmos:PL genos:OYD ptosi:AI ] ]  
EP_30:  [ lex:κλειστά cat:EP arithmos:PL genos:OYD ptosi:AI ]  
AR_31:  [ lex:τα cat:AR arithmos:PL genos:OYD ptosi:AI ]  
OYS_32: [ lex:µάτια cat:OYS arithmos:PL genos:OYD ptosi:AI ] 



Σχήµα 5.3: Έξοδος ανάλυσης για την πρόταση «Βιαστικός έτρεχε για τη συνάντηση και πέρασε το δρόµο µε
κλειστά τα µάτια».

Βιαστικός πέρασε το δρόµο 
 
1: 
         SS_1  
           | 
          S_2  
     ______|_______ 
  OSNL_3       RSNL_6  
     |       _____|_____ 
   OS_4    RS_7      PES_9  
     |       |         | 
   EP_5+   R_8+      ES_10  
 βιαστικός πέρασε      | 
                     OS_11  
                    ___|____ 
                 AR_12+ OYS_13+  
                   το    δρόµο 
 
 
SS_1:   [ cat:SS prot1:KYRIA ]  
S_2:    [ cat:S xronos:AORS ]  
OSNL_3: [ cat:OSNL os:[ cat:OS k.oros:[ lex:βιαστικός cat:EP synt:YPOKEIMENO arithmos:EN enarthros:-  
          genos:ARS ptosi:ON ] ] ]  
OS_4:   [ cat:OS k.oros:[ lex:βιαστικός cat:EP synt:YPOKEIMENO arithmos:EN enarthros:- genos:ARS 
          ptosi:ON ] ]  
EP_5:   [ lex:βιαστικός cat:EP arithmos:EN genos:ARS ptosi:ON ]  
RSNL_6: [ cat:RSNL pes:[ cat:PES synt:EPIRR-PROSD ] rs:[ cat:RS ant.ai:- ant.ge:- k.oros:[  
          lex:πέρασε cat:R arithmos:EN eidos1:ASYND eidos2: METAB eidos3:MONOPT eidos4:PROSOP  
          prosopo:3 xronos:AORS ] xronos: AORS ] ]  
RS_7:   [ cat:RS ant.ai:- ant.ge:- k.oros:[ lex:πέρασε cat:R arithmos:EN eidos1:ASYND eidos2:METAB  
          eidos3:MONOPT eidos4:PROSOP prosopo:3 xronos:AORS ] xronos:AORS ]  
R_8:    [ lex:πέρασε cat:R arithmos:EN eidos1:ASYND eidos2:METAB eidos3: MONOPT eidos4:PROSOP  
          prosopo:3 xronos:AORS ]  
PES_9:  [ cat:PES synt:EPIRR-PROSD ]  
ES_10:  [ cat:ES synt:EPIRR-PROSD k.oros:[ lex:δρόµο cat:OYS synt:EPIRR-PROSD arithmos:EN  
          enarthros:+ genos:ARS ptosi:AI ] ]  
OS_11:  [ cat:OS k.oros:[ lex:δρόµο cat:OYS synt:EPIRR-PROSD arithmos:EN enarthros:+ genos:ARS  
          ptosi:AI ] ]  
AR_12:  [ lex:το cat:AR arithmos:EN genos:ARS ptosi:AI ]  
OYS_13: [ lex:δρόµο cat:OYS arithmos:EN genos:ARS ptosi:AI ]  
 
 
2: 
            SS_42  
              | 
            S_43  
     _________|_________ 
  OSNL_28 RSNL_44   OSNL_45  
     |       |         | 
   OS_29   RS_7      OS_46  
     |       |      ___|____ 
   EP_5+   R_8+  AR_12+ OYS_13+  
 βιαστικός πέρασε  το    δρόµο 
 
 
SS_42:  [ cat:SS prot1:KYRIA ]  
S_43:   [ cat:S xronos:AORS ]  
RSNL_44:[ cat:RSNL rs:[ cat:RS ant.ai:- ant.ge:- k.oros:[ lex:πέρασε cat:R arithmos:EN eidos1:ASYND 
          eidos2:METAB eidos3:MONOPT eidos4: PROSOP prosopo:3 xronos:AORS ] xronos:AORS ] ]  
OSNL_45:[ cat:OSNL os:[ cat:OS k.oros:[ lex:δρόµο cat:OYS synt: ANTIKEIMENO arithmos:EN enarthros:+ 
          genos:ARS ptosi:AI ] ] ]  
OS_46:  [ cat:OS k.oros:[ lex:δρόµο cat:OYS synt:ANTIKEIMENO arithmos:EN enarthros:+ genos:ARS 

Σχήµα 5.4: Έξοδοι ανάλυσης για την πρόταση «Βιαστικός πέρασε το δρόµο».



Όταν έρθει, θα τον ρωτήσω, αν της έχει ζητήσει το βιβλίο 
 

 SS_1  
      ______________________________|______________________________ 
     DS_2      KOMMA_9+        S_10+        KOMMA_16+            DS_17  
   ___|____       ,             |              ,       ___________|___________ 
syn_3+   S_5                RSNL_11+                syn_18+                S_20  

      |            |                                    |                                        |                __________|__________ 
SYN_4+ RSNL_6                RS_12+                 SYN_19+     RSNL_21             OSNL_27  
 Όταν     |              _______|_______              αν           |                   | 
        RS_7          MO_13+ ANT_14+ R_15+                      RS_22+               OS_28  
          |             θα     τον  ρωτήσω                    _____|______          ___|____ 
        R_8+                                               ANT_23+   PERR_24+    AR_29+ OYS_30+ 
        έρθει                                                της     ____|____     το   βιβλίο  
                                                                  BR_25+  AP_26+  

έχει   ζητήσει  

 
SS_1:  [ cat:SS prot1:KYRIA ]  
DS_2:   [ cat:DS prot:EPIRR.XRON prot1:DEYT ]  
syn_3:  [ cat:syn eidos:XRON type:Y ]  
SYN_4:  [ lex:Όταν cat:SYN eidos:XRON type:Y ]  
S_5:    [ cat:S xronos:MELL ]  
RSNL_6: [ cat:RSNL rs:[ cat:RS ant.ai:- ant.ge:- k.oros:[ lex:έρθει cat:R  
          arithmos:EN eidos1:ASYND eidos2:AMETAB prosopo:3 xronos:MELL ]  
          xronos:MELL ] ]  
RS_7:   [ cat:RS ant.ai:- ant.ge:- k.oros:[ lex:έρθει cat:R arithmos:EN  
          eidos1:ASYND eidos2:AMETAB prosopo:3 xronos:MELL ] xronos:MELL ]  
R_8:    [ lex:έρθει cat:R arithmos:EN eidos1:ASYND eidos2:AMETAB prosopo:3  
          xronos:MELL ]  
KOMMA_9:[ lex:, cat:KOMMA ]  
S_10:   [ cat:S xronos:MELL ]  
RSNL_11:[ cat:RSNL rs:[ cat:RS ant.ai:+ ant.ge:- antar:EN antgen:ARS  
          antsynt:ANTIKEIMENO k.oros:[ lex:ρωτήσω cat:R arithmos:EN eidos2: 
          METAB eidos3:MONOPT prosopo:1 xronos:MELL ] tha:+ xronos:MELL ] ]  
RS_12:  [ cat:RS ant.ai:+ ant.ge:- antar:EN antgen:ARS antsynt:ANTIKEIMENO  
          k.oros:[ lex:ρωτήσω cat:R arithmos:EN eidos2:METAB eidos3:MONOPT  
          prosopo:1 xronos:MELL ] tha:+ xronos:MELL ]  
MO_13:  [ lex:θα cat:MO ]  
ANT_14: [ lex:τον cat:ANT arithmos:EN eidos:ADPR genos:ARS ptosi:AI ]  
R_15:   [ lex:ρωτήσω cat:R arithmos:EN eidos2:METAB eidos3:MONOPT prosopo:1  
          xronos:MELL ]  
KOMMA_16:[ lex:, cat:KOMMA ]  
DS_17:  [ cat:DS prot:EPIRR.YPOTH prot1:DEYT ]  
syn_18: [ cat:syn eidos:YPOTH type:Y ]  
SYN_19: [ lex:αν cat:SYN eidos:YPOTH type:Y ]  
S_20:   [ cat:S xronos:PARK ]  
RSNL_21:[ cat:RSNL rs:[ cat:RS ant.ai:- ant.ge:+ antgar:EN antggen: 
          THI antsynt:EMM-ANTIK k.oros:[ cat:PERR brxronos:ENES eidos2:METAB  
          eidos3:DIPT xronos:PARK ] xronos:PARK ] ]  
RS_22:  [ cat:RS ant.ai:- ant.ge:+ antgar:EN antggen:THI antsynt:EMM-ANTIK  
          k.oros:[ cat:PERR brxronos:ENES eidos2:METAB eidos3:DIPT xronos:PARK  
          ] xronos:PARK ]  
ANT_23: [ lex:της cat:ANT arithmos:EN eidos:ADPR genos:THI ptosi:GE ]  
PERR_24:[ cat:PERR brxronos:ENES eidos2:METAB eidos3:DIPT ]  
BR_25:  [ lex:έχει cat:BR arithmos:EN eidos2:METAB eidos3:MONOPT prosopo:3  
          xronos:ENES ]  
AP_26:  [ lex:ζητήσει cat:AP arithmos:EN eidos2:METAB eidos3:DIPT prosopo:3  
          xronos:ENES ]  
OSNL_27:[ cat:OSNL os:[ cat:OS k.oros:[ lex:βιβλίο cat:OYS synt: 
          ANTIKEIMENO arithmos:EN enarthros:+ genos:OYD ptosi:AI ] ] ]  
OS_28:  [ cat:OS k.oros:[ lex:βιβλίο cat:OYS synt:ANTIKEIMENO arithmos:EN  
          enarthros:+ genos:OYD ptosi:AI ] ] 
AR_29:  [ lex:το cat:AR arithmos:EN genos:OYD ptosi:AI ]  
OYS_30: [ lex:βιβλίο cat:OYS arithmos:EN genos:OYD ptosi:AI ]          ptosi:AI ] ]  



Σχήµα 5.5: Έξοδος ανάλυσης για την πρόταση «Όταν έρθει, θα τον ρωτήσω, αν της έχει ζητήσει το
βιβλίο».

Και να έρθει ο γιος της δασκάλας,  δεν θα του µιλήσω 
 
                                          SS_1  
               _____________________________|_____________________________ 
             DS_2                                  KOMMA_18+           S_19+  
      _________|__________                             ,                 | 
   syn_3+               S_6                                          RSNL_20+  
   ___|____      ________|_________                                      | 
SYN_4+  MO_5+ RSNL_7          OSNL_10+                                RS_21+  
  Και    να      |                |                            __________|___________ 
               RS_8            OS_11+                       MO_22+ MO_23+ ANT_24+ R_25+  
                 |         _______|________                   δεν    θα     του  µιλήσω  
               R_9+     OS_12+         OS_15+  
               έρθει    ___|____      ____|____ 
                     AR_13+ OYS_14+ AR_16+ OYS_17+  
                        ο    γιος    της  δασκάλας  
 
 
SS_1:   [ cat:SS prot1:KYRIA ]  
DS_2:   [ cat:DS prot:EPIRR.PARAXOR prot1:DEYT ]  
syn_3:  [ cat:syn eidos:PARAXOR type:Y ]  
SYN_4:  [ lex:Και cat:SYN type:P ]  
MO_5:   [ lex:να cat:MO ]  
S_6:    [ cat:S xronos:MELL ]  
RSNL_7: [ cat:RSNL rs:[ cat:RS ant.ai:- ant.ge:- k.oros:[ lex:έρθει cat:R  
          arithmos:EN eidos1:ASYND eidos2:AMETAB prosopo:3 xronos:MELL ]  
          xronos:MELL ] ]  
RS_8:   [ cat:RS ant.ai:- ant.ge:- k.oros:[ lex:έρθει cat:R arithmos:EN  
          eidos1:ASYND eidos2:AMETAB prosopo:3 xronos:MELL ] xronos:MELL ]  
R_9:    [ lex:έρθει cat:R arithmos:EN eidos1:ASYND eidos2:AMETAB prosopo:3  
          xronos:MELL ]  
OSNL_10:[ cat:OSNL os:[ cat:OS k.oros:[ lex:γιος cat:OYS synt: 
          YPOKEIMENO arithmos:EN enarthros:+ genos:ARS ptosi:ON ] ] ]  
OS_11:  [ cat:OS k.oros:[ lex:γιος cat:OYS synt:YPOKEIMENO arithmos:EN  
          enarthros:+ genos:ARS ptosi:ON ] ]  
OS_12:  [ cat:OS k.oros:[ lex:γιος cat:OYS synt:YPOKEIMENO arithmos:EN  
          enarthros:+ genos:ARS ptosi:ON ] ]  
AR_13:  [ lex:ο cat:AR arithmos:EN genos:ARS ptosi:ON ]  
OYS_14: [ lex:γιος cat:OYS arithmos:EN genos:ARS ptosi:ON ]  
OS_15:  [ cat:OS k.oros:[ lex:δασκάλας cat:OYS synt:GEN-PROSD arithmos:EN  
          enarthros:+ genos:THI ptosi:GE ] ]  
AR_16:  [ lex:της cat:AR arithmos:EN genos:THI ptosi:GE ]  
OYS_17: [ lex:δασκάλας cat:OYS arithmos:EN genos:THI ptosi:GE ]  
KOMMA_18:[ lex:, cat:KOMMA ]  
S_19:   [ cat:S xronos:MELL ]  
RSNL_20:[ cat:RSNL rs:[ cat:RS ant.ai:- ant.ge:+ antgar:EN antggen: 
          ARS antsynt:ANTIKEIMENO k.oros:[ lex:µιλήσω cat:R arithmos:EN eidos1: 
          ASYND eidos2:METAB eidos3:MONOPT prosopo:1 xronos:MELL ] tha:+  
          xronos:MELL ] ]  
RS_21:  [ cat:RS ant.ai:- ant.ge:+ antgar:EN antggen:ARS antsynt:ANTIKEIMENO  
          k.oros:[ lex:µιλήσω cat:R arithmos:EN eidos1:ASYND eidos2:METAB  
          eidos3:MONOPT prosopo:1 xronos:MELL ] tha:+ xronos:MELL ]  
MO_22:  [ lex:δεν cat:MO ]  
MO_23:  [ lex:θα cat:MO ]  
ANT_24: [ lex:του cat:ANT arithmos:EN eidos:ADPR genos:ARS ptosi:GE ]  
R_25:   [ lex:µιλήσω cat:R arithmos:EN eidos1:ASYND eidos2:METAB eidos3: 
          MONOPT prosopo:1 xronos:MELL ] 

Σχήµα 5.6: Έξοδος ανάλυσης για την πρόταση «Και να έρθει ο γιος της δασκάλας, δεν θα του µιλήσω».



Αυτό το µονοπάτι είναι πολύ δύσκολα προσπελάσιµο  
 

 SS_1  
                           | 
                         S_2  
          _________________|_________________ 
       OSNL_3          RSNL_9           OSNL_12  
          |               |          _______|_______ 
        OS_4            RS_10     PES_13         OS_17  
   _______|________       |          |             | 
EPPR_5+ AR_7+  OYS_8+   R_11+      ES_14        EP_18+  
   |     το   µονοπάτι  είναι    ____|____   προσπελάσιµο  
ANT_6+                        EPR_15+ EPR_16+  
 Αυτό                          πολύ   δύσκολα  
 
 
 
SS_1: [ cat:SS prot1:KYRIA ]  
S_2:  [ cat:S ]  
OSNL_3: [ cat:OSNL os:[ cat:OS k.oros:[ lex:µονοπάτι cat:OYS synt:YPOKEIMENO  
          arithmos:EN enarthros:+ genos:OYD ptosi:ON ] ] ]  
OS_4:   [ cat:OS k.oros:[ lex:µονοπάτι cat:OYS synt:YPOKEIMENO arithmos:EN  
          enarthros:+ genos:OYD ptosi:ON ] ]  
EPPR_5: [ cat:EPPR k.oros:[ lex:Αυτό cat:ANT synt:KATIG-PROSD arithmos:EN  
          eidos:DEIK genos:OYD ptosi:ON ] ]  
ANT_6:  [ lex:Αυτό cat:ANT arithmos:EN eidos:DEIK genos:OYD ptosi:ON ]  
AR_7:   [ lex:το cat:AR arithmos:EN genos:OYD ptosi:ON ]  
OYS_8:  [ lex:µονοπάτι cat:OYS arithmos:EN genos:OYD ptosi:ON ]  
RSNL_9: [ cat:RSNL rs:[ cat:RS ant.ai:- ant.ge:- k.oros:[ lex:είναι  
          cat:R arithmos:EN eidos1:SYND eidos2:AMETAB prosopo:3 ] ] ]  
RS_10:  [ cat:RS ant.ai:- ant.ge:- k.oros:[ lex:είναι cat:R arithmos:EN  
          eidos1:SYND eidos2:AMETAB prosopo:3 ] ]  
R_11:   [ lex:είναι cat:R arithmos:EN eidos1:SYND eidos2:AMETAB prosopo:3 ]  
OSNL_12:[ cat:OSNL os:[ cat:OS k.oros:[ lex:προσπελάσιµο cat:EP synt: 
          KATIGOROUMENO arithmos:EN enarthros:- genos:OYD ptosi:ON ] ] ]  
PES_13: [ cat:PES synt:EPIRR-PROSD ]  
ES_14:  [ cat:ES synt:EPIRR-PROSD ]  
EPR_15: [ lex:πολύ cat:EPR eidos:POS ]  
EPR_16: [ lex:δύσκολα cat:EPR eidos:TROP ]  
OS_17: [ cat:OS k.oros:[ lex:προσπελάσιµο cat:EP synt:KATIGOROUMENO arithmos: 
          EN enarthros:- genos:OYD ptosi:ON ] ]  
EP_18:  [ lex:προσπελάσιµο cat:EP arithmos:EN genos:OYD ptosi:ON ]  

Σχήµα 5.7: Έξοδος ανάλυσης για την πρόταση «Αυτό το µονοπάτι είναι πολύ δύσκολα προσπελάσιµο».



5.3 Οι ελληνικές ΟΦ στον γραµµατικό φορµαλισµό HPSG

5.3.1 Εισαγωγή

Αυτή  η  ενότητα  περιγράφει  την  υλοποίηση  µίας  γλωσσολογικής  προσέγγισης
για  την  ανάλυση  των  ονοµατικών  φράσεων  στα  Νέα  Ελληνικά,  λαµβάνοντας
υπόψη  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  που  αυτές  παρουσιάζουν.  Η  ανάλυση
βασίζεται  στην  γλωσσολογική  θεωρία  της  Γραµµατικής  Φραστικής  ∆οµής
οδηγούµενης  από  τον  κύριο  όρο  (HPSG),  ενώ  σαν  περιβάλλον  ανάπτυξης
χρησιµοποιήθηκε το Attribute Logic Engine (ALE) (Carpenter και Penn, 1999).
Η  αναπαράσταση  των  γλωσσολογικών  φαινοµένων  που  επικρατούν  στις
ονοµατικές  φράσεις  των Νέων  Ελληνικών  στον  HPSG φορµαλισµό  βασίζεται
στην θεωρία που έχει αναπτύξει η ∆. Κολλιάκου (Kolliakou, 1996;  Kolliakou,
1997; Kolliakou, 1998; Kolliakou, 1999a; Kolliakou, 1999b). 

Η  αναπαράσταση  της  δοµής  των  ονοµατικών  φράσεων  (ΟΦ)  της  Νέας
Ελληνικής µέσα από ένα γραµµατικό περιβάλλον αποτελεί πρόκληση λόγω της
ιδιοµορφίας που αυτές παρουσιάζουν στη δοµή τους. 

Μια  ΟΦ  είναι  η  φράση  που  αντιστοιχεί  συντακτικά  σε  όνοµα.  Σε  απλές
περιπτώσεις  ΟΦ,  αυτές  σχηµατίζονται  από  έναν  προσδιορισµό  συνοδευόµενο
από  ένα  όνοµα.  Στα  Νέα  Ελληνικά,  όµως,  οι  συσχετίσεις  και  οι  εξαρτήσεις
ανάµεσα στα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η φράση µπορεί να µην είναι
τόσο απλές όπως σε άλλες γλώσσες.

Μια µεγάλη ερευνητική προσπάθεια έχει πραγµατοποιηθεί σε θεωρητική βάση
που αφορά σε θέµατα όπως η θέση του επιθέτου σε µία ΟΦ, η συµπεριφορά των
δεικτικών και των κτητικών αντωνυµιών, η δυνατότητα του οριστικού άρθρου
να εµφανίζεται περισσότερες από µία φορές στην ΟΦ. Μερικές χαρακτηριστικές
προσεγγίσεις  είναι  οι  Stavrou  and  Horrocks  (1990),  που  παρουσιάζουν  µια
ενδελεχή  θεωρητική  ανάλυση  της  θέσης  των  αντωνυµιών  µέσα  στην  ΟΦ,  οι
Androutsopoulou (1995) και Stavrou (1996) που αντιµετωπίζουν την θέση του
επιθέτου µέσα στην ΟΦ. 

5.3.2 Η HPSG

Η HPSG (Pollard και Sag, 1994) είναι ένας γραµµατικός φορµαλισµός, ο οποίος
βασίζεται  στη  λογική  των  έντυπων  δοµών  χαρακτηριστικών  (typed  feature
structures)  για  την  µοντελοποίηση  των  γλωσσολογικών  οντοτήτων  (linguistic
entities) (λέξεων, φράσεων,  προτάσεων, κατηγοριών). Όλες οι γλωσσολογικές
οντότητες  στην  HPSG αναπαριστώνται  µε  ενιαίο  τρόπο  σαν  ένα  σύνολο  από
ζεύγη  χαρακτηριστικών-τιµών  (δοµή  χαρακτηριστικών,  feature structure)  το
οποίο είναι έντυπο (typed), ανήκει δηλαδή σε µια κατηγορία (τύπο) σύµφωνα µε
ένα σύστηµα ιεραρχίας (type hierarchy system). Ο κάθε τύπος ορίζει ένα σύνολο
από χαρακτηριστικά, τα οποία είναι κατάλληλα για την περιγραφή του, καθώς
και τις τιµές που µπορούν να πάρουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι τύποι είναι
ιεραρχηµένοι  σύµφωνα  µε  µία  ιεραρχία  κληρονοµικότητας  (inheritance
hierarchy),  όπου  ο  µητρικός  τύπος  κληροδοτεί  στους  θυγατρικούς  του  τα



χαρακτηριστικά  του.  Η  πιο  βασική  λειτουργία  και  σε  αυτό  τον  φορµαλισµό,
όπως  και  στην  γραµµατική  ενοποίησης,  είναι  η  ενοποίηση  (unification),  ο
συνδυασµός πληροφορίας ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες δοµές.  

Μια  δοµή  χαρακτηριστικών  για  το  ρήµα  ‘αγαπάω’  φαίνεται  στο  παρακάτω
σχήµα. Το χαρακτηριστικό head (κύριος όρος) αποτελεί το πεδίο της δοµής που
θα  κληρονοµηθεί  από  κάποια  οντότητα  ανώτερου  επιπέδου  (π.χ.  κάποια
ρηµατική φράση που σχηµατίζεται από αυτό το ρήµα  θα έχει ως κύριο όρο τη
λέξη αυτή µε ΜΤΛ  ρήµα). Τα πεδία  subject και  complements αντιστοιχούν σε
πληροφορία (συντακτικούς περιορισµούς) που σχετίζεται µε το υποκείµενο και
το(α) αντικείµενο(α) που  µπορεί  να  δεχτεί  το  συγκεκριµένο  ρήµα  αντίστοιχα.
Όπως φαίνεται  η τιµή  ενός  χαρακτηριστικού  µπορεί να  είναι  η ίδια  µια  δοµή
χαρακτηριστικών.  Κάθε  δοµή  πρέπει  να  ανήκει  σε  έναν  τύπο.  Επειδή  η
πληροφορία  που  περιλαµβάνει  η  δοµή  του  σχήµατος  σχετίζεται  µε  την
κατηγορία  της  λέξης  (category),  o τύπος  στον  οποίο  ανήκει  η  συγκεκριµένη
δοµή  ονοµάζεται  category (cat).  Τα  χαρακτηριστικά  head,  subject και
complements είναι τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για τον τύπο cat. 

Σχήµα 5.8: ∆οµή χαρακτηριστικών του ρήµατος ‘αγαπάω’.

Εκτός από τα  head,  subject και  complements, ο τύπος  cat γενικά περιγράφεται
και από άλλα χαρακτηριστικά. Τo spr περιλαµβάνει πληροφορία σχετική µε τον
χαρακτηριστή  (specifier) που  επιλέγει  να  έχει  µια  λέξη.  Για  παράδειγµα  ένα
ουσιαστικό  επιλέγει  συνήθως  για  χαρακτηριστή  του  ένα  άρθρο  και  αυτό
ορίζεται  στο  χαρακτηριστικό  spr του  ουσιαστικού.  Ταυτόχρονα,  ο
χαρακτηριστής  επιλέγει το είδος των λέξεων  που θα χαρακτηρίζει.  Το άρθρο,
δηλαδή,  επιλέγει  να  χαρακτηρίζει  ουσιαστικό.  Αυτό  ορίζεται  στο  πεδίο  spec
(specified) του άρθρου. Άλλο χαρακτηριστικό είναι το mod που εµφανίζεται σε
δοµές  προσαρτηµάτων  και  καθορίζει  τι  είδους  λέξεις  προσδιορίζουν  τα
προσαρτήµατα αυτά. Ένα επίθετο, για παράδειγµα, µπορεί να προσδιορίζει ένα
ουσιαστικό.  Η  πληροφορία  αυτή  θα  περιλαµβάνεται  στο  πεδίο mod του
επιθέτου.

Όπως  φαίνεται  από  το  προηγούµενο  παράδειγµα,  ένα  από  τα  βασικά
χαρακτηριστικά της HPSG είναι ότι οι λεξικές καταχωρήσεις παρέχουν, εκτός
από µορφολογική, και πολύ σηµαντικό µέρος συντακτικής και σηµασιολογικής
πληροφορίας  για  την  λέξη  (πληροφορία  συµφράσεων,  υποκατηγοριοποίησης,



επιλεκτικών περιορισµών, κλπ.). Η αλληλεπίδραση ανάµεσα στην πληροφορία
των καταχωρήσεων καθιστά δυνατή την γλωσσολογική επεξεργασία.

Ξεκινώντας  από  την  αρχή  (ρίζα)  της  ιεραρχίας  τύπων,  κάθε  γλωσσολογική
οντότητα  αναπαριστάται  µε  το  sign,  έναν  τύπο  που  εµπεριέχει  όλη  τη
φωνολογική,  µορφολογική,  συντακτική  και  σηµασιολογική  πληροφορία  της
οντότητας. Το χαρακτηριστικό  synsem ενός sign εµπεριέχει όλη τη συντακτική
και  σηµασιολογική  πληροφορία  που  σχετίζεται  µε  αυτό  το  sign.  Το
χαρακτηριστικό  nonlocal  του  synsem χρησιµοποιείται  για  να  αναπαραστήσει
πληροφορία  σχετική  µε  εξαρτήσεις  µεγάλης  απόστασης  (long-distance
dependencies)  ενώ  το  χαρακτηριστικό  local περιέχει  τα  χαρακτηριστικά
category (cat) και  content (cont) για την  αναπαράσταση  άµεσων συντακτικών
και  σηµασιολογικών  εξαρτήσεων  αντίστοιχα.  (O τύπος  cat αναφέρθηκε  στο
παράδειγµα  του  προηγούµενου  σχήµατος).  Σχεδόν  για  κάθε  φραστική  δοµή,
υπάρχει ένας θυγατρικός κόµβος µε το όνοµα head (κύριος όρος) µε ένα σύνολο
από χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται και µε τον µητρικό κόµβο (τη φράση).

Το  αποτέλεσµα  του  συνδυασµού  µίας  ή  περισσότερων  δοµών  µε  ένα
συγκεκριµένο τρόπο καθορίζεται από ένα σύνολο από κανόνες φραστικής δοµής
(phrase structure schemata). Αυτοί ορίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όσο
το  δυνατόν  πιο  γενικοί  και,  σε  αντίθεση  µε  τους  κανόνες  µιας  Γραµµατικής
Ελεύθερης  Σύνταξης,  είναι  πολύ  λίγοι  σε  αριθµό.  Κατά  την  εφαρµογή  ενός
κανόνα,  η  ενοποίηση  καθοδηγείται  από  ένα  σύνολο  αρχών  (principles)  που
καθορίζουν  την  εγκυρότητα  του  sign εξόδου  και  εξασφαλίζουν  την  ορθότητα
των φράσεων σε υψηλότερα επίπεδα του δέντρου της ανάλυσης.

5.3.3 Το ALE

Σύµφωνα  µε  τους  Carpenter  και  Penn  που  το  σχεδίασαν,  το  ALE είναι  µία
γλώσσα  λογικού  προγραµµατισµού  στην  οποία  οι  όροι  είναι  typed  feature
structures  (Penn  and  Carpenter,  1999).  Έχει  έναν  ενσωµατωµένο  αναλυτή
βασισµένο σε χάρτη (bottom-up chart parser) και εφαρµόζεται η λειτουργία της
ενοποίησης  για  τον  συνδυασµό  ‘υποφράσεων’  για  το  σχηµατισµό  µίας
µεγαλύτερης φράσης.

Εφόσον  το  ALE  έχει  σχεδιαστεί  για  γραµµατικές  HPSG,  υποστηρίζει
περιορισµούς  σε  τιµές  χαρακτηριστικών,  εξισώσεις  και  ανισότητες  τιµών,
περιορισµούς  στους  τύπους,  σύζευξη,  διάζευξη,  λεξιλογικούς  κανόνες  καθώς
και τη χρήση λιστών. Η ανάπτυξη µίας γραµµατικής στο ALE περιλαµβάνει τον
καθορισµό  ιεραρχίας  τύπων  και   περιορισµών  σε  αυτούς  και  τον  ορισµό
µακροεντολών,  λεξιλογικών  κανόνων,  γραµµατικών  κανόνων,  λεξικών
καταχωρήσεων και αρχών της γραµµατικής. Οι τιµές των χαρακτηριστικών είναι
τύποι  και  οι  τιµές  τερµατικών  χαρακτηριστικών  είναι  τύποι  που  δεν
περιλαµβάνουν άλλον τύπο. 

Η HPSG γραµµατική για τα Αγγλικά (Pollard and Sag, 1994) έχει υλοποιηθεί σε
ALE. Άλλες υλοποιήσεις σε ALE είναι αυτή του (Lust, 1999), βασισµένη στην
δουλειά των Sag και Wasow (Sag και Wasow, 1999), η σχεδίαση µίας διεπαφής
φυσικής  γλώσσας  σε  χρονικές  βάσεις  δεδοµένων  στα  Αγγλικά



(Androutsopoulos,  1996), η  HPSG προσέγγιση  για  τα  Ιαπωνικά  (Nightingale,
1996), η περιγραφή των ελληνικών αναφορικών προτάσεων (Prokopidis, 1998).

5.3.4 Οι Ονοµατικές Φράσεις στα Νέα Ελληνικά  

Η  δοµή  των  ελληνικών  ΟΦ  διαφέρει  σηµαντικά  από  αυτή  άλλων  γλωσσών,
όπως τα Αγγλικά και τα Γερµανικά, παρουσιάζοντας µεγαλύτερη ευελιξία στους
επιτρεπτούς συνδυασµούς των στοιχείων της ΟΦ, αλλά ταυτόχρονα και πολλές
ιδιαιτερότητες..  Μερικά  από  τα  πιο  χαρακτηριστικά  φαινόµενα  που
εµφανίζονται στις ΟΦ της ΝΕ φαίνονται παρακάτω:      

Τα επίθετα προηγούνται ή έπονται του ουσιαστικού (1):

(1) α. καλό βιβλίο β. βιβλίο καλό

Το οριστικό άρθρο µπορεί να εµφανίζεται µία (2α) ή περισσότερες φορές (2γ,δ)
µέσα σε µία ΟΦ. Τα παραδείγµατα (2γ,δ) είναι πιο εµφατικά. Περιπτώσεις όπως
η (2β), όπου το επίθετο ακολουθεί το ουσιαστικό υπό την παρουσία οριστικού
άρθρου, δεν επιτρέπονται.

(2) α. το καλό βιβλίο β. *το βιβλίο καλό

    γ. το καλό το βιβλίο δ. το βιβλίο το καλό

Οι  δεικτικές  αντωνυµίες  αυτός,  εκείνος και  ετούτος προσδιορίζουν  µόνο
ουσιαστικά που βρίσκονται υπό την παρουσία οριστικού άρθρου (3). Μπορούν
να προηγούνται ή να έπονται του ουσιαστικού.

(3) α. αυτό το βιβλίο β. *αυτό βιβλίο

γ. το βιβλίο αυτό δ. *το αυτό βιβλίο

Οι αόριστες αντωνυµίες (4) µπορούν να προσδιορίζουν επίθετα και ουσιαστικά
και µόνο µερικές µπορούν να προσδιορίσουν αριθµητικά.

(4) α. µερικά βιβλία β. Έχει βιβλία. Είναι µερικά καλά.

γ. *µερικά δύο βιβλία δ. οποιαδήποτε δύο βιβλία

Τα αριθµητικά (5) προηγούνται των επιθέτων.

(5) *καλά τρία βιβλία

Οι  προσδιορισµοί  σε  γενική  εµφανίζονται  είτε  πριν  είτε  µετά  τη  φράση  που
προσδιορίζουν (6).

(6) α. τα βιβλία του Γιάννη β. του Γιάννη τα βιβλία

5.3.5 Η Υλοποίηση στο ALE



Μία υλοποίηση σε HPSG  των παραπάνω φαινοµένων προτείνεται σε αυτό το
σηµείο,  επικεντρώνοντας  κυρίως  σε  θέµατα  συντακτικά  και  φαινόµενα
διάταξης. Οι δοµές  δεδοµένων που παρέχονται  από το περιβάλλον  ανάπτυξης
(ALE) και  ο  τρόπος  µε  τον  οποίο  έχουν  χρησιµοποιηθεί  περιγράφονται  στις
επόµενες παραγράφους. 

Η Ιεραρχία των Τύπων και το θεωρητικό υπόβαθρο

Σύµφωνα  µε  τα  γλωσσολογικά  δεδοµένα,  η  συµπεριφορά  των  στοιχείων  µίας
ΟΦ υποδεικνύει την υιοθέτηση µίας ιεραρχικής  δοµής πολύ διαφορετικής από
αυτής των Αγγλικών ή των Γερµανικών. 

Έτσι,  ορίζεται  ένας  τύπος  nominal που  περιλαµβάνει  δύο  ‘υποτύπους’:  το
οριστικό άρθρο (def) και τον τύπο det_nondet. 

Το  οριστικό  άρθρο  συµπεριφέρεται  πολύ  διαφορετικά  από  τους  άλλους
προσδιορισµούς  όπως,  για  παράδειγµα,  οι  αντωνυµίες.  Επιτρέπει  τον
σχηµατισµό  ΟΦ  µε  πολλαπλές  εµφανίσεις  οριστικού  άρθρου  όπως  τα
παραδείγµατα (2γ,δ). Για αυτό το λόγο, το οριστικό άρθρο διαφοροποιείται από
τις υπόλοιπες ονοµατικές κατηγορίες από πολύ νωρίς στην ιεραρχία.

Ο  τύπος  det_nondet καλύπτει  όλες  τις  υπόλοιπες  ονοµατικές  κατηγορίες.
∆ιαχωρίζεται  σε  δύο  υποτύπους:  det για  προσδιοριστές  (determiners)  (λέξεις
όπως  µερικός,  κάποιος,  οποιοσδήποτε)  και  dem_nondem για  τις  υπόλοιπες
κατηγορίες.  Το  σύνολο  των  προσδιοριστών  αποτελείται  κυρίως  από  αόριστες
αντωνυµίες.  Αντιµετωπίζονται  σαν  heads  (Kolliakou  1996,  Netter  1996)  και
προσδιορίζουν στοιχεία τύπου dem_nondem. Έτσι καλύπτονται φαινόµενα όπως
τα (4α-δ).

Ο τύπος dem_nondem έχει δύο υποτύπους: dem για τις δεικτικές αντωνυµίες και 
noun_adj_num για ουσιαστικά, επίθετα και αριθµητικά. Οι δεικτικές αντωνυµίες
λειτουργούν σαν heads που προσδιορίζουν στοιχεία τύπου  noun_adj_num όταν
αυτά έπονται οριστικού άρθρου. 

Τα  αριθµητικά,  όπως  οι  αόριστες  αντωνυµίες,  λειτουργούν  σαν  heads  που
προσδιορίζουν  στοιχεία  τύπου  noun_adj_num, αλλά  µόνο  τα  αριθµητικά
προσδιορίζονται  από  οριστικό  άρθρο  (Kolliakou, 1996). Το  παρακάτω  σχήµα
δείχνει την ιεραρχία των ονοµατικών τύπων.

            withcase

       nominal                   prepart

        def                det_nondet

        det            dem_nondem

        dem n_a_n



   noun    adj    num

Σχήµα 5.9: Η ιεραρχία των ονοµατικών τύπων για τα Ελληνικά.

Ο  τύπος  withcase καλύπτει  όλους τους  τύπους  για  τους  οποίους  το
χαρακτηριστικό case (πτώση) είναι κατάλληλο. Ο τύπος prepart έχει οριστεί για
την κάλυψη του εµπρόθετου άρθρου (prepositional article), π.χ. στον, στην κλπ.,
και δεν σχετίζεται µε τον σχηµατισµό ΟΦ.

Η ιεραρχία αυτή υλοποιείται µε τις παρακάτω δηλώσεις. Η λέξη sub ορίζει τους
θυγατρικούς  τύπους  ενός  µητρικού  τύπου,  ενώ  η  intro ορίζει  τα  καινούρια
χαρακτηριστικά  που  εισάγονται  µε  έναν  συγκεκριµένο  τύπο  και  είναι
κατάλληλα για αυτόν. Έτσι, το δυαδικό χαρακτηριστικό  n είναι κατάλληλο για
τον τύπο n_a_n, καθώς και για όλους τους υποτύπους του (noun, adj,num), όπως
επίσης  και  όλα  τα  χαρακτηριστικά  που  έχει  κληρονοµήσει  ο  n_a_n από  τον
µητρικό του κόµβο (dem_nondem).
nominal sub [def,det_nondet].
def sub [].
det_nondet sub [det,dem_nondem].
det sub [].
dem_nondem sub [dem,n_a_n].
dem sub [].
n_a_n sub [noun,adj,num]
    intro [n:bool].
noun sub [].
adj sub [].
num sub [].

Σχήµα 5.10: Η υλοποίηση της ιεραρχίας.

Λεξικές καταχωρήσεις 

Το  λεξικό  αποτελείται  από  καταχωρήσεις  που  καλύπτουν  όλα  τα  µέρη  του
λόγου που µπορούν να εµφανιστούν σε µία ΟΦ, δηλαδή, ουσιαστικά, επίθετα,
αριθµητικά,  επιρρήµατα,  άρθρα,  αντωνυµίες.  Ιδιαίτερη  προσοχή  έχει  δοθεί  σε
θέµατα συµφωνίας πτώσης, γένους και αριθµού. Με τη βοήθεια µακροεντολών
και λεξιλογικών κανόνων, ο εµπλουτισµός του λεξικού απλοποιείται σηµαντικά.
Η λεξική καταχώρηση για το ουσιαστικό βιβλίο φαίνεται στη συνέχεια.
'βιβλίο'--->word,synsem:(@nbar((numb:sg,gend:neut)),

  loc:cat:(head:(n:yes,fun:no),   
                  comps:([(loc:cat:head:(noun,case:gen))];[])),
                  (@case(nom);@case(acc))).

Σχήµα 5.11: Η λεξική καταχώρηση για το ουσιαστικό βιβλίo.

Μέσω  των  άνω-κάτω  τελειών  πραγµατοποιείται  η  µετάβαση  από  υψηλότερο
επίπεδο της ιεραρχίας σε χαµηλότερο. Τα χαρακτηριστικά που εισάγονται µε το
σύµβολο  @ είναι  µακροεντολές.  Επειδή  η  γλωσσολογική  πληροφορία  στις
λεξικές  καταχωρήσεις  είναι  σηµαντική,  οι  καταχωρήσεις  τείνουν  να  γίνονται
πολύ  µεγάλες.  Οι  µακροεντολές  εµποδίζουν  τον  σχηµατισµό  πολύ  µεγάλων



καταχωρήσεων  και  έχουν  χρησιµοποιηθεί  εκτενώς  στην  γραµµατική.  Για
παράδειγµα η µακροεντολή  @nbar ορίζει µια ΟΦ που δεν προσδιορίζεται από
κάποιον  επιθετικό  προσδιορισµό.  Σαν  παραµέτρους,  η  µακροεντολή  αυτή
παίρνει  χαρακτηριστικά  όπως  ο  αριθµός  (numb)  και  το  γένος  (gend).  Το
χαρακτηριστικό  n (του  τύπου  n_a_n) όταν  έχει  τιµή  yes δηλώνει  ουσιαστικό,
διαφορετικά  δηλώνει  επίθετο  ή αριθµητικό. Το  fun δηλώνει  λειτουργική  λέξη
(functional word) (άρθρα, αριθµητικά) όταν έχει τιµή yes, ενώ όταν έχει τιµή no
δηλώνει  ουσιαστική  λέξη  (ουσιαστικά,  επίθετα).  Αυτός  ο  διαχωρισµός
επιβάλλεται για να µπορούν να αναλυθούν σωστά οι περιπτώσεις 4(α) και 4(γ),
µια και οι προσδιοριστές µπορούν να προσδιορίσουν µόνο οντότητες που έχουν
αρνητική  τιµή  στο  fun (άρα  όχι  αριθµητικά).  Συµπλήρωµα  του  ουσιαστικού
µπορεί να είναι ένα άλλο ουσιαστικό σε γενική πτώση (γενική προσδιοριστική),
ή τίποτα, όπως φαίνεται από το πεδίο  comps. H διάζευξη αναπαρίσταται µε το
ελληνικό  ερωτηµατικό.  Η  µακροεντολή  @case ορίζει  την  γραµµατική  πτώση
της καταχώρησης (είτε ονοµαστική, είτε αιτιατική).

Λεξιλογικοί κανόνες

Τα  Ελληνικά  είναι  µία  γλώσσα  που  παρουσιάζει  µία  αρκετά  πολύπλοκη
µορφολογία.  Τα  άρθρα,  τα  ουσιαστικά,  τα  επίθετα,  οι  αντωνυµίες,  και  τα
αριθµητικά  ακολουθούν  ένα  σύνθετο  κλιτικό  σύστηµα,  ανάλογα  µε  την
κατηγορία,  το  γένος,  την  κατάληξη,  την  θέση  του  τόνου.  Ένα  σύνολο
λεξιλογικών  κανόνων  έχει  αναπτυχθεί  στη  γραµµατική  για  να  καλυφθούν  τα
βασικότερα  από  τα  µορφολογικά  φαινόµενα.  Η  γραµµατική  του  Μ.
Τριανταφυλλίδη  (Tριανταφυλλίδης,  1997)  χρησιµοποιήθηκε  σαν  οδηγός.  Ένα
παράδειγµα λεξιλογικού κανόνα για τον σχηµατισµό του πληθυντικού αριθµού
σε πτώση ονοµαστική για τα αρσενικά ουσιαστικά ακολουθεί. 
pl_masc lex_rule
(synsem:loc:(cat:(head:(noun,case:nom,fun:Fun,spec:Spec,mod:Mod),

          spr:Spr,subj:Subj,comps:Comps),
             cont:(unique:Unique,restr:Restr,index:(numb:sg, 
                                                    gend:masc))))
**>
(synsem:loc:(cat:(head:(noun,case:nom, fun:Fun,spec:Spec,mod:Mod),

          spr:Spr,subj:Subj,comps:Comps),
      cont:(unique:Unique,restr:Restr,index:(numb:pl,     
                                             gend:masc))))

morphs (X,ος) becomes (X, [ο,ι]),
(X,ός) becomes (X, [ο,ί]),
(X,ας) becomes (X, [ε,ς]),

       (X,ης) becomes (X, [ε,ς]), 
(X,ής) becomes (X, [έ,ς]).

Αυτός  ο  κανόνας  παρουσιάζει  την  αλλαγή  της  κατάληξης  όταν  ένα  αρσενικό
ουσιαστικό  µεταφέρεται  από  ενικό  σε  πληθυντικό  αριθµό.  Αριστερά  του
συµβόλου **> είναι η αρχική δοµή χαρακτηριστικών, ενώ δεξιά είναι η δοµή
µετά την µεταφορά. Όπως φαίνεται από την δοµή χαρακτηριστικών, εκτός από
την τιµή του χαρακτηριστικού  numb, όλα τα υπόλοιπα πεδία παραµένουν ίδια.
Μετά το morphs ακολουθούν οι µετατροπές στις καταλήξεις. 



Αρχές

Οι πιο βασικές αρχές της HPSG είναι οι 

1.  Head-Feature  Principle,  η  οποία  εξασφαλίζει  ότι  οι  τιµές  των  head
χαρακτηριστικών της µητρικής δοµής ταυτίζονται µε αυτές της head θυγατρικής
δοµής, δηλαδή του κύριου όρου της φράσης,

2. Semantics Principle, η οποία εξασφαλίζει ότι οι τιµές των σηµασιολογικών
χαρακτηριστικών  της  µητρικής  δοµής  ταυτίζονται  µε  αυτές  της  θυγατρικής
δοµής που είναι σηµασιολογική κεφαλή (semantic head)

3.  Spec Principle,  η  οποία  εξασφαλίζει  ότι  αν  µια  θυγατρική  δοµή,  που  δεν
αποτελεί κύριο όρο, έχει µια τιµή στο χαρακτηριστικό  spec, τότε η τιµή αυτή
ταυτίζεται µε την δοµή του θυγατρικού κόµβου που είναι κύριος όρος.

Εκτός από αυτές τις θεµελιώδεις αρχές, που κατά κύριο λόγο είναι ανεξάρτητες
γλώσσας,  στην  συγκεκριµένη  γραµµατική  προστίθεται  και  µια  αρχή
µοναδικότητας  (uniqueness principle),  που  αφορά  στην  µοναδικότητα  που
προσδίδει  στην  σηµασία  µιας  ΟΦ  η  παρουσία  οριστικού  άρθρου.  Το
χαρακτηριστικό  unique του τύπου cont είναι δυαδικό και παίρνει τιµή  yes όταν
περιγράφει  έναρθρη  δοµή  (δοµή  που  περιέχει  οριστικό  άρθρο),  και  τιµή  no
διαφορετικά. 

uniqueness_principle(synsem:loc:cont:unique:Un,

   synsem:loc:(cat:head:n_a_n,cont:unique:Un)) 

if true.

Με το χαρακτηριστικό αυτό εξασφαλίζεται ότι το οριστικό άρθρο συνδυάζεται
µόνο  µε  δοµές  που  έχουν  αρνητική  τιµή  στο  unique (άναρθρες).  Έτσι  θα
απορριφθούν από την ανάλυση δοµές όπως 

*το το δέντρο.

Επίσης, το χαρακτηριστικό αυτό εξασφαλίζει ότι µια έναρθρη δοµή µπορεί να
συνδυαστεί  µόνο  µε  έναρθρη  δοµή.  Έτσι  θα  απορριφθεί  η  2(β),  ενώ  θα  γίνει
αποδεκτή η 2(δ). Παρόµοια συµπεριφορά µε τις έναρθρες δοµές παρουσιάζουν
και οι δεικτικές  αντωνυµίες (αυτός, εκείνος κλπ.). Για παράδειγµα, η 3(β) και
3(δ) είναι λάθος, ενώ οι 3(α) και 3(γ) σωστές.

Κανόνες Φραστικής ∆οµής

Οι γραµµατικοί κανόνες της HPSG έχουν συνδυαστεί µε τις αρχές (Principles)
για  να  εκφράσουν  τους  κανόνες  φραστικής  δοµής  (schemata).  Οι  βασικοί
κανόνες  της  υλοποίησης  είναι  τα  head-complement και  adjunct-head/head-
adjunct schemata.  Ο  πρώτος  είναι  υπεύθυνος  για  τον  σχηµατισµό  φράσεων
γενικής  προσδιοριστικής  όπως  ο  φίλος  του  Γιάννη  ή  προσδιοριστών  όπως



κάµποσα  παιδιά,  αυτό  το  αυτοκίνητο.  Ο  δεύτερος  είναι  υπεύθυνος  για  την
κάλυψη των επιθετικών προσδιορισµών (κόκκινο βιβλίο, βιβλίο κόκκινο).

Το  οριστικό  άρθρο,  όπως  αναφέρθηκε  στην  ενότητα  5.1,  παρουσιάζει  µια
ιδιοµορφία  στην  συµπεριφορά  του.  Επίσης  εισάγει  έναν  σηµασιολογικό
περιορισµό στην ΟΦ στην οποία εµφανίζεται: την καθιστά µοναδική (θέτοντας
το  χαρακτηριστικό  unique σε  ‘+’).  Τα  δεδοµένα  αυτά  οδήγησαν  την  ∆.
Κολλιάκου στο συµπέρασµα ότι το οριστικό άρθρο και το τµήµα της ΟΦ που
αυτό προσδιορίζει πρέπει να συνδυάζονται από το adjunct-head και όχι από το
specifier-head  schema  όπως  γίνεται  συνήθως  σε  άλλες  γλώσσες  (Kolliakou
1996,  Kolliakou  1997).  Για  να  ληφθούν  υπόψη  τέτοια  φαινόµενα  στην
υλοποίησή µας, το adjunct-head schema χωρίστηκε στο adjunct-head-nondef και
στο adjunct-head-def schema. Το πρώτο είναι ο γνωστός κανόνας που επιτρέπει
τους επιθετικούς προσδιορισµούς να συνδυάζονται µε αυτό που προσδιορίζουν,
ενώ το δεύτερο είναι ο κανόνας που εφαρµόζεται όταν στην θέση του επιθετικού
προσδιορισµού είναι το οριστικό άρθρο.

Οι  προσδιορισµοί  στη  γενική  λειτουργούν  είτε  σαν  επιθετικοί  προσδιορισµοί
(adjuncts), είτε σαν συµπληρώµατα ΟΦ (complements) και έτσι αναλύονται από
τα  adjunct-head/head-adjunct  ή  από  το  head-complement  schema αντίστοιχα.
Εφόσον µπορούν να προηγούνται ή να έπονται της κεφαλής που προσδιορίζουν,
ένας κανόνας complement-head rule υλοποιήθηκε για να καλυφθεί και αυτή η
περίπτωση.

Οι  προσδιοριστές  αντιµετωπίζονται  σαν  κύριοι  όροι  που  µπορούν  να
συνδυαστούν µε οντότητες των τύπων n_a_n και dem. Το άρθρο, επίσης κύριος
όρος, συνδυάζεται µόνο µε δοµές του τύπου n_a_n.  

Παράδειγµα Ανάλυσης

Ολόκληρη  η  γραµµατική  για  την  ανάλυση  των  ΟΦ  έχει  παρατεθεί  σαν
παράρτηµα  στο  τέλος  της  διατριβής.  Συµπεριλαµβάνονται  και  κάποιες
ενδεικτικές λεξικές καταχωρήσεις από διάφορα ΜΤΛ. Στην συνέχεια φαίνεται η
ανάλυση  για  την  ΟΦ  το  καλό  το  βιβλίο. Στο  παράδειγµα  φαίνεται  καθαρά  η
θετική τιµή του χαρακτηριστικού unique, η αρνητική τιµή του fun, µορφολογική
πληροφορία  της  φράσης  (πτώση,  αριθµός,  γένος),  ο  κύριος  όρος  που  είναι
ουσιαστικό. Τα πεδία  RESTR (αφορά στην σηµασιολογική αναπαράσταση της
φράσης) ξεφεύγει από το ενδιαφέρον της παρούσας διατριβής.

CATEGORY:
phrase
SYNSEM synsem
       LOC loc
           CAT cat
               COMPS e_list
               HEAD noun
                    CASE nom
                    FUN no
                    MOD none
                    PRD bool
                    SPEC none
               MARKING unmarked
               SPR list_synsem
               SUBJ e_list



           CONT nom_obj
                INDEX [0] ref
                      GEND neut
                      NUMB sg
                      PER third
                RESTR ne_set
                      ELT psoa
                          NUCLEUS good
                                  INSTANCE [0]
                          QUANTS e_list
                      ELTS ne_set
                           ELT psoa
                               NUCLEUS book
                                       INSTANCE [0]
                               QUANTS e_list
                           ELTS e_set
                UNIQUE yes
       NONLOC nonloc
              INHERITED sl
                        SLASH e_set
              TOBIND sl
                     SLASH set

5.4 Συµπεράσµατα-Πρωτοτυπίες

Η γραµµατική ενοποίησης που περιγράφηκε σε αυτό το κεφάλαιο αποτελεί µια
προσέγγιση  κάλυψης  χαρακτηριστικών  φαινοµένων  της  ελληνικής  σύνταξης.
Είναι  µια  ολοκληρωµένη  προσπάθεια  ανάπτυξης  ελληνικής  γραµµατικής
ενοποίησης, που 

-για πρώτη φορά αναγνωρίζει το µεγαλύτερο ποσοστό συντακτικών ρόλων που
εµφανίζονται στο ελληνικό συντακτικό,

-αναγνωρίζει το είδος όλων των δευτερευουσών προτάσεων,

-καλύπτει  όλους  τους  βασικούς  σχηµατισµούς  ονοµατικών,  ρηµατικών,
επιθετικών, επιρρηµατικών και προθετικών φράσεων.

-αντιµετωπίζει, σε σχέση µε προηγούµενες προσεγγίσεις (Antonopoulou, 1996),
περισσότερα συντακτικά φαινόµενα όπως η ελευθερία στην διάταξη των όρων,
η  κάλυψη  όλων  των  ειδών  συµφωνίας  (υποκείµενο-ρήµα,  υποκείµενο-
κατηγορούµενο), τα κλιτικά.

Η  συντακτική  ανάλυση  που  προκύπτει  µπορεί  να  αποτελέσει  πολύ  χρήσιµη
είσοδο  για  κάποιο  επόµενο  στάδιο  επεξεργασίας,  όπως  για  παράδειγµα  η
ανάθεση  σηµασιολογικών  ρόλων  (thematic roles),  η  ανάκτηση  επιλεκτικών
περιορισµών  (selectional restrictions),  η  επίλυση  αναφορών  (anaphora
resolution) κλπ.

Σε  σχέση  µε  την  γραµµατική  HPSG,  η  υλοποίησή  της  αποτελεί  µια  πρώτη
προσπάθεια  αντιµετώπισης  των ιδιοσυγκρασιών των ελληνικών ΟΦ µέσα από
τον  φορµαλισµό  της  HPSG και  το  περιβάλλον  ALE.  Πραγµατοποιήθηκαν
καινοτόµες παρεµβολές στην ιεραρχία τύπων, στα χαρακτηριστικά (εισήχθησαν
καινούρια  χαρακτηριστικά,  όπως  το  fun,  το  unique, το  n),  στις  αρχές



(υλοποιήθηκε µια καινούρια αρχή που είχε προταθεί από την ∆. Κολλιάκου για
την  αντιµετώπιση  των  πολλαπλών  έναρθρων  δοµών  σε  µια  ΟΦ),  και  στους
κανόνες για να αντιµετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες στον σχηµατισµό ελληνικών
ΟΦ.

Μια  σύγκριση  ανάµεσα  στην  γραµµατική  ενοποίησης  και  την  γραµµατική
HPSG δείχνει  την  υπεροχή  της  δεύτερης  σε  ότι  αφορά  τον  αποκλεισµό
λανθασµένων  και  πλεοναζόντων  αναλύσεων.  Η  HPSG οδηγεί  σωστά  σε  δύο
αναλύσεις, µια για την ονοµαστική και µια για την αιτιατική πτώση της φράσης.
Η  γραµµατική  ενοποίησης,  λόγω  των  πλεοναζόντων  κανόνων  για  τον
σχηµατισµό των ονοµατικών φράσεων και λόγω του γεγονότος ότι τα ΜΤΛ των
στοιχείων  που  σχηµατίζουν  την  συγκεκριµένη  φράση  (άρθρο,  ουσιαστικό,
επίθετο)  είναι  πολύ  γενικά  και  συµµετέχουν  σε  πολλούς  κανόνες,  οδηγεί  σε
διψήφιο αριθµό αναλύσεων (20). 

Βέβαια,  από  την  παρουσίαση  των  δύο  γραµµατικών  γίνεται  φανερό  ότι  η
πολυπλοκότητα της ανάπτυξης µιας HPSG γραµµατικής είναι πολύ µεγαλύτερη
από  αυτή  της  γραµµατικής  ενοποίησης.  Επίσης,  η  δεύτερη  διευκολύνει  την
συνεχή  ενηµέρωση  και  εµπλουτισµό  της,  ενώ  στην  πρώτη  µια  οποιαδήποτε
αλλαγή  µπορεί να σηµαίνει  και άλλες  µεγάλες µετατροπές  στην  ιεραρχία  των
τύπων, στα χαρακτηριστικά κλπ, κάνοντας έτσι µια βελτίωση πολύ κοπιαστική
υπόθεση. 
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Συµπεράσµατα

Στα  πλαίσια  αυτής  της  διατριβής  παρουσιάστηκαν  µια  σειρά  από  εφαρµογές
ανάκτησης  συντακτικής  πληροφορίας  για  την  ελληνική  και  την  αγγλική
γλώσσα.  Η  πληροφορία  αυτή  ποικίλει  από  την  αναγνώριση  ρηµατικών
συµπληρωµάτων και την αυτόµατη εξαγωγή πλαισίων υποκατηγοριοποίησης ως
την  ανίχνευση  των ορίων και του είδους  των προτάσεων  που  απαρτίζουν  µια
περίοδο  του  γραπτού  λόγου  και  την  θεωρητική  περιγραφή  συντακτικών
φαινοµένων  της  ελληνικής  γλώσσας  µέσα  από  τυπικούς  γλωσσολογικούς
φορµαλισµούς. 

Βασικός  στόχος  και  καινοτοµία  της  εργασίας  αποτέλεσε  η  χρήση  ελάχιστων
πόρων για την προεπεξεργασία των δεδοµένων. Σε όλες τις εφαρµογές η είσοδος
φτάνει  µέχρι  το  επίπεδο  της  αναγνώρισης  βασικών,  µη  επικαλυπτόµενων
φράσεων.  Με  αυτό  τον  τρόπο  είναι  εύκολη  η  εφαρµογή  των  προτεινόµενων
µεθόδων  και  σε  άλλες  γλώσσες,  που  είναι  φτωχές  σε  εργαλεία,  λεξικά  και
γραµµατικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.

Η απουσία εξελιγµένης πληροφορίας στην προεπεξεργασία έχει ως αποτέλεσµα
την είσοδο θορύβου στα δεδοµένα. Στην πράξη, ο θόρυβος αυτός µεταφράζεται
σε δυσαναλογία ανάµεσα στα θετικά παραδείγµατα (παραδείγµατα της κλάσης
που ενδιαφέρει να αναγνωριστεί) και τα αρνητικά παραδείγµατα (παραδείγµατα
της κλάσης που δεν ενδιαφέρει). Ένας ακόµα καινοτόµος στόχος της διατριβής,
συνεπώς, ήταν η εφαρµογή τεχνικών για την αντιµετώπιση του θορύβου αυτού,
πολλές  από  τις  οποίες  εφαρµόζονται  εδώ  για  πρώτη  φορά  σε  εφαρµογές  του
χώρου επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Μονόπλευρη ∆ειγµατοληψία).

Οι  περισσότερες  από  τις  τεχνικές  µάθησης  που  εφαρµόστηκαν  είναι  ευρέως
διαδεδοµένες,  καλύπτουν  τα  περισσότερα  από  τα  βασικά  είδη  µάθησης  και
έχουν  εφαρµοστεί  εκτενώς  στο  παρελθόν  σε  γλωσσολογικές  εφαρµογές.  Η
σύγκριση της απόδοσης όλων των µεθόδων, όµως πάνω στο ίδιο σετ δεδοµένων,
όπως  πραγµατοποιείται  µέσα  από τα  πειράµατα  αυτής  της  εργασίας, αποτελεί
επίσης  καινοτοµία  και  παρουσιάζει  µεγάλο  ενδιαφέρον.  Ταυτόχρονα
εφαρµόστηκαν  για  πρώτη  φορά  κάποιες  καινούριες  παραλλαγές  τεχνικών
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µάθησης  Bayes (COr-BBN,  mG-BAN)  που  υλοποιήθηκαν  στο  Εργαστήριο
Ενσύρµατης Τηλεπικοινωνίας.

Τέλος,  πρωτοτυπία  της  παρούσας  εργασίας  αποτελεί  η  επεξεργασία  της
ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για µια από τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες,
πιο  φτωχά  εξοπλισµένη  µε  πόρους  σε  σύγκριση  µε  άλλες,  µε  περιορισµένη
βιβλιογραφία  και πολύ συγκεκριµένες ερευνητικές προσεγγίσεις στο παρελθόν
σε ό,τι αφορά στο χώρο της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Κατά συνέπεια, η
πλειονότητα  των  εφαρµογών  που  παρουσιάστηκαν  στην  παρούσα  διατριβή
έχουν για πρώτη φορά ως αντικείµενό τους τα Ελληνικά, στοιχείο που κρύβει
αναµφίβολα µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον.

Ιδέες Για Μελλοντικές Προεκτάσεις και Βελτιώσεις

Μια σκέψη για µελλοντική προέκταση της παρούσας ερευνητικής δουλειάς θα
ήταν  η  εφαρµογή  και  άλλων  τεχνικών  µηχανικής  µάθησης,  όπως,  για
παράδειγµα,  τα  µοντέλα  Markov ή  τα  νευρωνικά  δίκτυα.  Η  σύγκριση  της
απόδοσής τους µε τις υπόλοιπες µεθόδους θα παρουσίαζε µεγάλο ενδιαφέρον.

Εκτός από το Μ∆Τ που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της απόστασης
ανάµεσα  στα  παραδείγµατα  µάθησης,  θα  µπορούσαν  να  πραγµατοποιηθούν
πειράµατα  και  µε  άλλα  µέτρα  αποστάσεων,  όπως  το  Παρεµβαλλόµενο  Μ∆Τ
(Interpolated Value Difference Metric),  που  συνδυάζει  καταλληλότητα  για
εφαρµογές µε ονοµατικές και συνεχείς µεταβλητές (Wilson και Martinez, 1997).

Οι  περιγραφές  των  συντακτικών  φαινοµένων  µέσα  από  τις  γραµµατικές  που
παρουσιάζονται  στο  κεφάλαιο  5  είναι  σκόπιµο  να  ελεγχθούν  στην  πράξη  σε
πραγµατικά κείµενα. Όπως έχουν, οι γραµµατικές αυτές έχουν θεωρητική βάση
και  ενδιαφέρον  ως  µορφές  µοντελοποίησης  µιας  γλώσσας  που  δεν
χαρακτηρίζεται και από πληθώρα τέτοιων προσεγγίσεων. Στην πράξη, όµως, για
να  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  οι  γραµµατικές  αυτές,  πρέπει  να  µετρηθεί  η
απόδοσή τους.

Τέλος,  µεγάλη  ερευνητική  και  πρακτική  αξία  θα  είχε  η  ενσωµάτωση  των
εξαγόµενων  πλαισίων  υποκατηγοριοποίησης  στις  λεξικές  καταχωρήσεις  των
ρηµάτων  µιας  ολοκληρωµένης  γραµµατικής  Φραστικής  ∆οµής  Οδηγούµενης
Από  Τον  Κύριο  Όρο.  Ένα  τέτοιο  εµπλουτισµένο  λεξικό  για  τα  Ελληνικά  θα
άνοιγε τον δρόµο για µεγάλα βήµατα σε εφαρµογές επεξεργασίας της ελληνικής
γλώσσας. 
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Παράρτηµα

Οι Ελληνικές ΟΦ σε HPSG

%%%**************************Type Hierarchy****************************************

bot sub
[sign,loc,nonloc,cat,head,cont,bool,case,gend,numb,per,marking,qfpsoa,ind,mod_synsem,sem_det,list,set
,vform,sl].

sign sub [phrase,word]
      intro [synsem:synsem].

phrase sub [].
word sub [].

mod_synsem sub [synsem,none].

synsem sub [pre_mod_synsem,post_mod_synsem]
    intro [loc:loc,
             nonloc:nonloc].

pre_mod_synsem sub [].
post_mod_synsem sub [].

loc sub []
    intro [cat:cat,
             cont:cont].

nonloc sub []
    intro  [inherited:sl,
               tobind:sl].

sl sub []
    intro [slash:set].

cat sub []
    intro [head:head,
             spr:list_synsem,

subj:list_synsem,
comps:list_synsem,
marking:marking].

             
marking sub [marked, unmarked].

marked sub [comp, conj].

comp sub [].
conj sub [].   
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unmarked sub [].

head sub [withcase,verbal,mark,prep]
     intro [fun:bool,
             spec:mod_synsem,
             mod:mod_synsem].
   
withcase sub [nominal,prepart]
    intro [case:case,
             prd:bool].
 
none sub [].

case sub [nom,gen,acc].
nom sub [].
gen sub [].
acc sub [].

bool sub [yes,no].
yes sub [].
no sub [].

nominal sub [def,det_nondet].

def sub [].

det_nondet sub [det,dem_nondem].

det sub [].
dem_nondem sub [dem,n_a_n].

dem sub [].
n_a_n sub [noun,adj,num]
    intro [n:bool].

noun sub [].
adj sub [].

num sub [].

verbal sub []
    intro [vform:vform,

 aux:bool,
 inv:bool]. 

vform sub [fin,bse,inf,pas].

fin sub [].
bse sub [].
inf sub [].
pas sub [].

mark sub [].

prep sub [].

prepart sub [].

%----------------------------- Semantic Types----------------------------------------
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cont sub [nom_obj,quant,psoa].

nom_obj sub []
   intro [index:ind,
            restr:set_psoa,
            unique:bool].

ind sub [it, ref]
   intro [gend:gend,
            numb:numb,
            per:per].

it sub [].
ref sub [].

gend sub [masc, fem, neut].
masc sub [].
fem sub [].
neut sub [].

numb sub [sg,pl].
sg sub [].
pl sub [].

per sub [first,second,third] .
first sub [].
second sub [].
third sub [].

psoa sub []
    intro [quants:list_quant,
             nucleus:qfpsoa].

qfpsoa sub [property,un_relation,bin_relation].

property sub [book, red,good,card_two,road]
    intro [instance:ref].

book sub [].
red sub [].
good sub [].
card_two sub [].
road sub [].

un_relation sub [run].

run sub []
     intro [runner:ref].

bin_relation sub [read,sem_on].

read sub []
    intro [reader:ref,

 reading_thing:ref].

sem_on sub []
     intro [obj_above:ref,
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              obj_below:ref].

quant sub []
    intro [det:sem_det,
              restind:nom_obj].

sem_det sub [forall,exists,the].

forall sub [].
exists sub [].
the sub [].

%------Lists and Sets------

list sub [ne_list,list_synsem,list_sign,list_quant].

set sub [ne_set,set_psoa].

e_list sub [].

e_set sub [].

ne_list sub [ne_list_sign,ne_list_synsem,ne_list_quant]
    intro [hd:bot,
             tl:list].

ne_set sub []
    intro [elt:bot,
             elts:set].

list_sign sub [e_list, ne_list_sign]. 

list_synsem sub [e_list, ne_list_synsem]. 

list_quant sub [e_list, ne_list_quant]. 

set_psoa sub [e_set,ne_set].

ne_list_sign sub []
    intro [hd:sign,
             tl:list_sign].

ne_list_synsem sub []
    intro [hd:synsem,
             tl:list_synsem].

ne_list_quant sub []
    intro [hd:quant,
             tl:list_quant].

%%%*********************************Macros***************************************

detp(Cont) macro
   loc:(cat:(head:det,
                 comps:[],
        subj:[],
                 marking:unmarked,

    spr:[]),
         cont:Cont).
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spec(Spec) macro
    loc:cat:head:spec:Spec.

spr(Spr) macro
     loc:cat:spr:Spr.

comps(Comps) macro
     loc:cat:comps:Comps.

cont(Cont) macro
    loc:cont:Cont.

nbar(Ind) macro 
    loc:(cat:(subj:[], marking:unmarked,head:(noun,mod:none)),
          cont:index:Ind).       

ind(Ind) macro
    loc:cont:index:Ind.

mod(Mod) macro
    loc:cat:head:mod:Mod.

numb(Numb) macro
  loc:cont:index:numb:Numb.

gend(Gend) macro
    loc:cont:index:gend:Gend.

case(Case) macro
    loc:cat:head:case:Case.

np(Ind) macro 
    loc:(cat:(head:dem_nondem,

     comps:[],
     subj:[],
     spr:[],
     marking:unmarked), 

           cont:index:Ind).

nounp(Ind) macro 
    loc:(cat:(head:noun,

     comps:[],
     subj:[],
     spr:[],
     marking:unmarked), 

           cont:index:Ind).

comp macro 
    loc:cat:(marking:comp,

    head:mark).

marking(Marking) macro
     loc:cat:marking:Marking.

no_nonloc macro 
     nonloc:(inherited:slash:e_set,

     tobind:slash:e_set).
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prd(Prd) macro 
     loc:cat:prd:Prd.

%%%********************************Lexical Rules***********************************

plural_masc  lex_rule
(synsem:loc:(cat:(head:(noun,case:nom,fun:Fun,spec:Spec,mod:Mod),
              spr:Spr,subj:Subj,comps:Comps),
                     cont:(unique:Unique,restr:Restr,index:(numb:sg, gend:masc))))
**>
(synsem:loc:(cat:(head:(noun,case:nom, fun:Fun,spec:Spec,mod:Mod),
               spr:Spr,subj:Subj,comps:Comps),
        cont:(unique:Unique,restr:Restr,index:(numb:pl, gend:masc))))
morphs 

(X,ος) becomes (X, [ο,ι]),
(X,ός) becomes (X, [ο,ί]),
(X,ας) becomes (X, [ε,ς]),

             (X,ης) becomes (X, [ε,ς]),
(X,ής) becomes (X, [έ,ς]).

gen_masc  lex_rule
(synsem:loc:(cat:(head:(noun,case:nom,fun:Fun,spec:Spec,mod:Mod),
              spr:Spr,subj:Subj,comps:Comps),
                     cont:(unique:Unique,restr:Restr,index:(numb:sg, gend:masc))))
**>
(synsem:loc:(cat:(head:(noun,case:gen, fun:Fun,spec:Spec,mod:Mod),
               spr:Spr,subj:Subj,comps:Comps),
        cont:(unique:Unique,restr:Restr,index:(numb:sg, gend:masc))))
morphs 

(X,ος) becomes (X, [ο,υ]),
(X,ός) becomes (X, [ο,ύ]),
(X,ας) becomes (X, [α]),

             (X,ης) becomes (X, [η]),
(X,ής) becomes (X, [ή]).

plural_neut  lex_rule
(synsem:loc:(cat:head:(noun,case:nom),cont:index:(numb:sg, gend:neut)))
**>
(synsem:loc:(cat:head:(noun,case:nom),cont:index:(numb:pl, gend:neut)))
morphs 

(X,ο) becomes (X, [α]),
(X,ό) becomes (X, [ά]),
(X,ι) becomes (X, [ι,α]),
(X,ί) becomes (X, [ι,ά]).

%%%**********************************Lexical Entries*******************************

%-------------------------------------Definite articles--------------------------------------

'το'--->word,((synsem:((loc:cat:(head:(def,fun:yes),
                                              spr:[],subj:[],comps:[],marking:unmarked),
                                             @case((Case,acc)),

                                @spec(none),
                                loc:cat:head:mod:pre_mod_synsem,
                               @mod((Mod,(@case(Case)),loc:(cat:(head:(n_a_n,fun:no),comps:[]),

                                                          cont:((index:Ind,restr:Restr,unique:no))))),

@cont((index:(Ind,numb:sg,gend:(masc;neut),per:third),restr:Restr,unique:yes)),
       @no_nonloc)));
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                        (synsem:(loc:cat:(head:(def,fun:yes),
                                                     spr:[],subj:[],comps:[],marking:unmarked),
                                                     @case((Case,nom)),
                                             @spec(none),

                           loc:cat:head:mod:pre_mod_synsem,
                           @mod((Mod,(@case(Case)),loc:(cat:(head:(n_a_n,fun:no),comps:[]),

                                                                   cont:((index:Ind,restr:Restr,unique:no))))),
                 @cont((index:(Ind,numb:sg,gend:neut,per:third),restr:Restr,unique:yes)),
           @no_nonloc))).

'τα'--->word,((synsem:((loc:cat:(head:(def,fun:yes),
                                              spr:[],subj:[],comps:[] ,marking:unmarked),
                               @case((Case,acc)),

                @spec(none),
                loc:cat:head:mod:pre_mod_synsem,
                @mod((Mod,(@case(Case)),loc:(cat:head:n_a_n,

                                cont:((index:Ind,restr:Restr,unique:no))))),
                @cont((index:(Ind,numb:pl,gend:neut,per:third),restr:Restr,unique:yes)),

@no_nonloc)));
                                 (synsem:(loc:cat:(head:(def,fun:yes),
                                              spr:[],subj:[],comps:[] ,marking:unmarked),
                                    @case((Case,nom)),
                  @spec(none),

 loc:cat:head:mod:pre_mod_synsem,
@mod((Mod,(@case(Case)),loc:(cat:head:n_a_n,

                                cont:((index:Ind,restr:Restr,unique:no))))),
@cont((index:(Ind,numb:pl,gend:neut,per:third),restr:Restr,unique:yes)) ,
@no_nonloc))).

'ο'--->word,synsem:((loc:cat:(head:(def,fun:yes),
                                              spr:[],subj:[],comps:[] ,marking:unmarked),
                                             @case((Case,nom)),

                                @spec(none),
                   loc:cat:head:mod:pre_mod_synsem,
                                       @mod((Mod,(@case(Case)),loc:(cat:head:n_a_n,

                                                                  cont:((index:Ind,restr:Restr,unique:no))))),
                          @cont((index:(Ind,numb:sg,gend:masc,per:third),restr:Restr,unique:yes)),

      @no_nonloc)).
                                 
'η'--->word,synsem:((loc:cat:(head:(def,fun:yes),
                                              spr:[],subj:[],comps:[] ,marking:unmarked),
                                  @case((Case,nom)),

                     @spec(none),
                     loc:cat:head:mod:pre_mod_synsem,
                    @mod((Mod,(@case(Case)),loc:(cat:head:n_a_n,

                                        cont:((index:Ind,restr:Restr,unique:no))))),
                    @cont((index:(Ind,numb:sg,gend:fem,per:third),restr:Restr,unique:yes)),

      @no_nonloc)).

'της'--->word,synsem:((loc:cat:(head:(def,fun:yes),
                                              spr:[],subj:[],comps:[] ,marking:unmarked),
                                  @case((Case,gen)),

                     @spec(none),
                      loc:cat:head:mod:pre_mod_synsem,
                     @mod((Mod,(@case(Case)),loc:(cat:head:n_a_n,

                                                cont:((index:Ind,restr:Restr,unique:no))))),
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                     @cont((index:(Ind,numb:sg,gend:fem,per:third),restr:Restr,unique:yes)),
      @no_nonloc)).

%------------------------------------Nouns-------------------------------------------

'βιβλίο'--->word,synsem:(@nbar((per:third,numb:sg,gend:neut)),
              loc:cat:(head:(n:yes,fun:no),marking:unmarked,

                                                   comps:([(loc:cat:(head:(noun,case:gen,fun:no,mod:none,prd:none,spec:n
one),marking:unmarked,spr:[],subj:[]))];[])),

              @spec(none),
 @cont((index:Ind,unique:no,restr:(elt:(nucleus:(book,

                                                                                                                      instance:Ind),
                                                   quants:[]),
                                             elts:e_set))),    

              (@case(nom);
               @case(acc)),

@no_nonloc).

'βιβλίου'--->word,synsem:(@nbar((per:third,numb:sg,gend:neut)),
              loc:cat:(head:(n:yes,fun:no),marking:unmarked),

  %spr:([(loc:cat:head:(noun,case:gen))];[])),
              @spec(none),

 @cont((index:Ind,unique:no,restr:(elt:(nucleus:(book,
                                                                                                                      instance:Ind),

                                                   quants:[]),
                                             elts:e_set))),    

              @case(gen),
           @no_nonloc).

'βιβλία'--->word,synsem:(@nbar((per:third,numb:pl,gend:neut)),
    loc:cat:(head:(n:yes,fun:no),marking:unmarked),
     @cont((index:Ind,unique:no,restr:(elt:(nucleus:(book,

                                                                                                        instance:Ind),
                                          quants:[]),
                                  elts:e_set))),    

     (@case(nom);
      @case(acc)),

    @no_nonloc).

'δρόµος'--->word,synsem:(@nbar((Ind,per:third,numb:sg,gend:masc)),
              loc:cat:(head:(n:yes,fun:no),marking:unmarked),
              @spec(none),

                                    @cont((index:Ind,unique:no,restr:(elt:(nucleus:(road,
                                                                                                                instance:Ind),

                                              quants:[]),
                                        elts:e_set))),    

               @case(nom),
@no_nonloc).

%------------------------------------Adjectives-------------------------------------------

'καλό'--->word,synsem:(loc:(cat:(head:(adj,n:no,prd:no),
                spr:[],subj:[],comps:[] ,marking:unmarked)),

                     ((@case((Case,nom)),@gend(neut));
        (@case((Case,acc)),(@gend(masc);@gend(neut)))),
        @mod((loc:(cat:head:(n_a_n,fun:no,n:yes,mod:none)),
                  @case(Case),@cont((index:Ind,unique:no,restr:Restr)))),
        @spec(none),
        @cont((index:(Ind,numb:sg,per:third),
                    unique:no,
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       restr:(elt:(nucleus:(good,
                        instance:Ind),

                       quants:[]),
                 elts:Restr))),

@no_nonloc).

'καλά'--->word,synsem:(loc:(cat:(head:(adj,n:no,prd:no),
                spr:[],subj:[],comps:[] ,marking:unmarked)),
          @gend(neut),

                     ((@case((Case,nom));
        (@case((Case,acc))))),
       ((@mod((loc:(cat:head:(noun,fun:no,n:yes,mod:none)),
                  @case(Case),@cont((index:Ind,unique:no,restr:Restr)))));
       (@mod(none))),
        @spec(none),
        @cont((index:(Ind,numb:pl,per:third),
                 unique:no,

    restr:(elt:(nucleus:(good,
                     instance:Ind),

                   quants:[]),
             elts:Restr))),

     @no_nonloc).

%----------------------------------Demonstrative pronouns---------------------------------

'αυτό'--->word,synsem:(loc:cat:(head:(dem,fun:yes),
spr:[],
subj:[],
marking:unmarked,

                         comps:([(loc:cat:head:n_a_n,
     

                       @case(Case),@gend(Gend),@cont((index:(numb:sg,per:third),unique:yes)))];[])),
                              ((@case((Case,nom)),@gend((Gend,neut)));
                              (@case((Case,acc)),(@gend((Gend,masc));@gend((Gend,neut))))),

                @mod(none),  
                @spec(none),

                             @cont((unique:yes)),
        @no_nonloc).

'αυτός'--->word,synsem:(loc:cat:(head:(dem,fun:yes),
spr:[],
subj:[],
marking:unmarked,

                         comps:([(loc:cat:head:n_a_n,
     

                       @case(Case),@gend(Gend),@cont((index:(numb:sg,per:third),unique:yes)))];[])),
                              @case((Case,nom)),@gend((Gend,masc)),@numb(sg),

                @mod(none),  
                @spec(none),

                             @cont((unique:yes)),
        @no_nonloc).

'αυτά'--->word,synsem:(loc:cat:(head:(dem,fun:yes),
subj:[],
spr:[],
marking:unmarked,
comps:[(loc:cat:head:n_a_n,
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@case(Case),@gend(Gend),@cont((index:numb:pl,unique:yes)))]),
                  ((@case((Case,nom)),@gend((Gend,neut)));
                   (@case((Case,acc)),(@gend((Gend,masc));@gend((Gend,neut))))),

     @mod(none),  
      @spec(none),

                   @cont((unique:yes)),
@no_nonloc).

'τέτοιος'--->word,synsem:(loc:cat:(head:(dem,fun:yes),
spr:[],
subj:[],
marking:unmarked,
comps:[(loc:cat:head:n_a_n,

     
                        @case(Case),@gend(Gend),@cont((index:(numb:sg,per:third),unique:no)))]),
                   @case((Case,nom)),

                                @gend((Gend,masc)),
                   @mod(none),  

      @spec(none),
                   @cont((unique:no)),

@no_nonloc).

'τόσος'--->word,synsem:(loc:cat:(head:(dem,fun:yes),
spr:[],
subj:[],
marking:unmarked, 
comps:[(loc:cat:head:n_a_n,

     
                        @case(Case),@gend(Gend),@cont((index:(numb:sg,per:third),unique:no)))]),
                   @case((Case,nom)),

            @gend((Gend,masc)),
                   @mod(none),  

      @spec(none),
                   @cont((unique:no)),

@no_nonloc).

%------------------------------------------Indefinite Pronouns----------------------------------------

'κανένα'--->word,synsem:(loc:cat:(head:(det,fun:yes),
spr:[],
subj:[],
marking:unmarked, 
comps:[(loc:cat:head:n_a_n,

     
                        @case(Case),@gend(Gend),@cont((index:(numb:sg,per:third),unique:no)))]),
                   ((@case((Case,acc)),@gend((Gend,masc)));

                               (@case((Case,acc));@case((Case,nom))),(@gend((Gend,neut)))),
                   @mod(none),  

      @spec(none),
                   @cont((unique:no)),

@no_nonloc).

'κάποιο'--->word,synsem:(loc:cat:(head:(det,fun:yes),
spr:[],
subj:[],
marking:unmarked, 
comps:[(loc:cat:head:n_a_n,
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                        @case(Case),@gend(Gend),@cont((index:(numb:sg,per:third),unique:no)))]),
                   ((@case((Case,acc)),@gend((Gend,masc)));

                                (@case((Case,acc));@case((Case,nom))),(@gend((Gend,neut)))),
                   @mod(none),  

      @spec(none),
                   @cont((unique:no)),

@no_nonloc).

'κάτι'--->word,synsem:(loc:cat:(head:(det,fun:yes),
spr:[],
subj:[],
marking:unmarked, 
comps:([(loc:cat:head:n_a_n,

                              @cont((index:(numb:pl,per:third),unique:no)))];[])),
                   @mod(none),  

      @spec(none),

                   @cont((unique:no)),
@no_nonloc).

'κάµποσο'--->word,synsem:(loc:cat:(head:(det,fun:yes),
spr:[],
subj:[],
marking:unmarked, 
comps:[(loc:cat:head:n_a_n,

     
                         @case(Case),@gend(Gend),@cont((index:(numb:sg,per:third),unique:no)))]),
                   ((@case((Case,acc)),@gend((Gend,masc)));

             (@case((Case,acc));@case((Case,nom))),(@gend((Gend,neut)))),
                   @mod(none),  

      @spec(none),
                   @cont((unique:no)),

@no_nonloc).

'κάθε'--->word,synsem:(loc:cat:(head:(det,fun:yes),spr:[],subj:[],comps:[],marking:unmarked),
@spec((loc:cat:head:(n_a_n, fun:no),

                          @cont((Cont,index:(Ind,numb:sg),unique:(Un,no),restr:Restr)))),
@mod(none),

             @cont((det:forall,restind:Cont)),
@no_nonloc).

%---------------------------------------------Numerals-----------------------------------------

'δύο'--->word,synsem:(loc:cat:(head:(num,n:no,fun:yes),spr:[],subj:[],comps:[] ,marking:unmarked),
@case(Case),
@spec(none),

             @mod((pre_mod_synsem,loc:cat:head:(n_a_n, fun:no),
                          @case(Case),
                          @cont((index:Ind)),

@cont((unique:Un,restr:Restr)))),
@cont((index:(Ind,numb:pl),

unique:(Un,no),
restr:(elt:(nucleus:(card_two,

     instance:Ind),
               quants:[]),                                                                        

                                                              elts:Restr))),
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@no_nonloc).
     

%----------------------------------------------Determiners---------------------------------------------

'µερικά'--->word,synsem:(loc:cat:(head:(det,fun:yes),spr:[],subj:[],
marking:unmarked,comps:[(loc:cat:head:(n_a_n,fun:no),

 @case(Case),
 @cont((index:Ind,unique:no)))]),

                                        (@case((Case,acc));@case((Case,nom))), 
                 @cont((index:(Ind,numb:pl,gend:neut,per:third),unique:no)),

 @no_nonloc).
    

%-----------------------------------------------Intransitive Verbs----------------------------------------

'τρέχει'--->word,synsem:(loc:(cat:(subj:[(@np(Ind),@case(nom))],
           head:(verbal,vform:fin,aux:no,inv:yes,mod:none),
           comps:[],
           spr:[(@comp)],

      marking:unmarked),
         cont:(nucleus:(run,

      runner:Ind),
     quants:[])),

  @no_nonloc).

%-----------------------------------------------Transitive Verbs----------------------------------- ----

'διαβάζει'--->word,synsem:(loc:(cat:(subj:[(@np(Ind1),@case(nom))],
           head:(verbal,vform:fin,aux:no,inv:yes,mod:none),
           comps:[(@np(Ind2),@case(acc))],
           spr:[(@comp)],

      marking:unmarked),
         cont:(nucleus:(read,

      reader:(Ind1),
      reading_thing:Ind2),

     quants:[])),
  @no_nonloc).

%----------------------------------------------Emprotheta arthra--------------------------------------------------

'στο'--->word,synsem:(loc:(cat:(head:(prepart,fun:no,prd:no,mod:none,spec:none),
spr:[],
subj:[],
comps:[(@case(Case),loc:(cat:(head:noun,comps:[],subj:[],spr:[],

marking:unmarked), 
                                cont:(index:Ind,restr:Restr,unique:no)))],

marking:unmarked),
      cont:(index:Ind,unique:yes,restr:Restr)),
      @case((Case,acc)),
@no_nonloc).

'στο'--->word,synsem:(loc:(cat:(head:(prepart,fun:no,prd:yes,mod:none,spec:none),
spr:[],
subj:[(@nounp(Ind1))],
comps:[(@nounp(Ind2))],
marking:unmarked),

                cont:(quants:[],
   nucleus:(sem_on,
      obj_above:Ind1,

 obj_below:Ind2))),
@no_nonloc).
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%%%****************************Grammar Rules**********************************

adjunct_head_nondef rule
%---------------
(phrase,
Mother,synsem:loc:cat:(spr:Spr,subj:Subj,comps:[]))
===>
cat>(AdjDtr,synsem:loc:cat:(head:(det_nondet,mod:(pre_mod_synsem,Mod)),

       spr:[],subj:[],comps:[])),
cat>(HeadDtr,synsem:(Mod,loc:(cat:(spr:Spr,subj:Subj,comps:[]),cont:unique:no))),
goal>(head_feature_principle(Mother,HeadDtr),
         uniqueness_principle(HeadDtr,AdjDtr),
         marking_principle(Mother,HeadDtr), 
         nonlocal_feature_principle(Mother,HeadDtr,[AdjDtr]), 
         semantics_principle(Mother,AdjDtr)).

adjunct_head_def rule
%-----------------------

(phrase,
Mother,synsem:loc:(cat:(comps:[],subj:Subj,spr:Spr,
head:mod:((loc:(cat:head:(n_a_n,case:Case),
                                      cont:(unique:yes,restr:Restr,index:Ind)));none)),
     cont:(index:Ind,restr:elts:Restr))
)
===>
cat>(AdjDtr,synsem:loc:cat:(head:(def,mod:(pre_mod_synsem,Mod)),

                    spr:[],subj:[],comps:[])),
cat>(HeadDtr,synsem:(Mod,loc:cat:(head:case:Case,spr:Spr,subj:Subj,comps:[]))),
goal> (semantics_principle(Mother,AdjDtr),
           marking_principle(Mother,HeadDtr),
           nonlocal_feature_principle(Mother,HeadDtr,[AdjDtr]), 
           head_feature_principle_dif(Mother,HeadDtr)).
         

head_adjunct rule
%----------------
(phrase,
Mother,synsem:loc:cat:(spr:Spr,subj:Subj,comps:[]))
===>
cat>(HeadDtr,synsem:(Mod,loc:cat:(spr:Spr,subj:Subj,comps:[]))),
cat>(AdjDtr,synsem:loc:cat:(head:mod:(post_mod_synsem,Mod),

       spr:[],subj:[],comps:[])),
goal>(head_feature_principle(Mother,HeadDtr),
         uniqueness_principle(HeadDtr,AdjDtr),
         marking_principle(Mother,HeadDtr),
         nonlocal_feature_principle(Mother,HeadDtr,[AdjDtr]), 
         semantics_principle(Mother,AdjDtr)).

specifier_head rule
%----------------

(phrase,
Mother,synsem:loc:cat:(spr:[],subj:[],comps:[]))
===>
cat>(SpecDtr,synsem:loc:cat:(spr:[],subj:[],comps:[])),
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goal>(sign_to_synsem(SpecDtr,SpecSynsem)),
cat>(HeadDtr,synsem:loc:cat:(spr:[SpecSynsem],subj:[],comps:[])),
goal>(head_feature_principle(Mother,HeadDtr),
         spec_principle(SpecDtr,HeadDtr),
         marking_principle(Mother,SpecDtr),
         nonlocal_feature_principle(Mother,HeadDtr,[SpecDtr]), 
         semantics_principle(Mother,HeadDtr)).

filler_head rule
%-------------------
(phrase,
Mother,synsem:loc:cat:(head:(verbal,

          vform:fin),
spr:Spr,
subj:[],
comps:[]))

===>
cat>(FillerDtr,synsem:loc:Slashloc),
cat>(HeadDtr,synsem:(loc:cat:(spr:Spr,

           subj:[],
           comps:[]),
nonloc:(inherited:slash:(elt:Slashloc,

             elts:e_set),
tobind:slash:(elt:Slashloc,

        elts:e_set)))),
goal>(head_feature_principle(Mother,HeadDtr),
 marking_principle(Mother,HeadDtr),

nonlocal_feature_principle(Mother,HeadDtr,[FillerDtr]), 
             semantics_principle(Mother,HeadDtr)).

subject_head rule
%-------------------
(phrase,
 Mother,synsem:loc:cat:(spr:Spr,subj:[],comps:[]))
===>

cat>(SubjDtr),
goal>(sign_to_synsem(SubjDtr,SubjSynsem)),
cat>(HeadDtr,synsem:loc:cat:(spr:Spr,

          subj:[SubjSynsem],
          comps:[])),
goal>(head_feature_principle(Mother,HeadDtr),

 marking_principle(Mother,HeadDtr),
 nonlocal_feature_principle(Mother,HeadDtr,[SubjDtr]),

              semantics_principle(Mother,HeadDtr)).

head_complement rule
%---------------------
(phrase,
 Mother ,synsem:loc:cat:(spr:Spr,subj:Subjs,comps:[]))
===>
cat>(HeadDtr,synsem:loc:cat:(spr:Spr,subj:Subjs,comps:CompSynsems)),

goal>(list_sign_to_synsem(CompDtrs,CompSynsems)),
cats>(CompDtrs,ne_list),
goal>(head_feature_principle(Mother,HeadDtr),
 marking_principle(Mother,HeadDtr),
             nonlocal_feature_principle(Mother,HeadDtr,CompDtrs), 

semantics_principle(Mother,HeadDtr)).
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%complement_head rule
%---------------------
(phrase,
 Mother,synsem:loc:cat:(spr:Spr,comps:[]))
===>
cats>(CompDtrs,ne_list),
cat>(HeadDtr,synsem:loc:cat:(spr:Spr,comps:CompSynsems)),
goal>(list_sign_to_synsem(CompDtrs,CompSynsems)),
goal>(head_feature_principle(Mother,HeadDtr),
          semantics_principle(Mother,HeadDtr)).
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΩΝ 

Κατάλογος Όρων και Συντοµογραφιών

ακρίβεια precision

αλγόριθµος ενίσχυσης boosting algorithm

αληθώς θετικός true positive

Αµοιβαία Πληροφορία Mutual Information

αναγνώριση ονοµάτων οντοτήτων named entity recognition

ανάκληση recall

ανιχνευτής ορίων φράσεων phrase boundary detector

ανάλυση από κάτω προς τα πάνω µε βάση χάρτη bottom-up chart parsing

αποδέκτης receiver

βαθιά συντακτική ανάλυση deep parsing

βασισµένο σε κανόνες rule-based

βιώνων experiencer

Γραµµατική Ελεύθερης Σύνταξης Context-free Grammar

Γραµµατική Ενοποίησης Unification Grammar

Γραµµατική Εξάρτησης Dependency Grammar

Γραµµατική Φραστικής ∆οµής οδηγούµενη Head-driven Phrase Structure
από τον κύριο όρο Grammar

δεδοµένα εκπαίδευσης training data/set

δεδοµένα ελέγχου test data/set

δεκαπλή διασταυρωτική αξιολόγηση 10-fold cross validation

δέκτης theme

δέντρα αποφάσεων decision trees

δίκτυο Bayes Bayesian Belief Network
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εκ των προτέρων prior

εκ των υστέρων posterior

έλεγχος υποθέσεων hypothesis testing

ενοποίηση unification

έντυπες δοµές χαρακτηριστικών typed feature structures

εξαρτώµενο dependent

εξοµάλυνση smoothing

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Natural Language Processing

επιλεκτικός περιορισµός selectional restriction

επισηµειωµένα δεδοµένα labeled/annotated/tagged data

επισηµείωση annotation, tag, tagging, label

ευεργετούµενος beneficiary

ζεύγος Tomek Tomek link

ισορροπηµένο σώµα κειµένων balanced corpus

ακατέργαστο σώµα κειµένων raw corpus

κατευθυνόµενη µάθηση supervised learning

κλάση class

κύριος όρος head word

λόγος πιθανοφάνειας likelihood ratio

µάθηση βασισµένη στη µνήµη memory-based learning

µάθηση βασισµένη στα παραδείγµατα Instance-based learning

µέρος του λόγου part of speech

µέτρο metric

µέτρο απόστασης distance metric

Μέτρο ∆ιαφοράς Τιµών Value Difference Metric

µέτρο f f-measure
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µέτρο οµοιότητας similarity measure

µη επισηµειωµένα δεδοµένα unlabeled data

Μηχανές ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης Support Vector Machines

µηχανική µάθηση machine learning

Μονόπλευρη ∆ειγµατοληψία One-sided Sampling

οµάδα cluster

οµαδοποίηση clustering, grouping

ονοµατικό/-ή χαρακτηριστικό/τιµή nominal attribute/value

όρισµα argument

παράδειγµα εκπαίδευσης training instance/example

παράδειγµα ελέγχου test instance/example

περικείµενο context

πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης subcategorization frame

πλησιέστερος γείτονας nearest neighbor

προσάρτηµα adjunct

προσδιορισµός modifier

προσδιοριστής determiner

ρηχή συντακτική ανάλυση shallow parsing

σειριακή µάθηση cascaded learning

σηµασιολογικός ρόλος thematic role

σποραδικά δεδοµένα sparse data

Στοχαστική Γραµµατική Ελεύθερης Σύνταξης Probabilistic Context Free
Grammar

συµπλήρωµα complement

συµφραζόµενα context

σύµφραση collocation

συνάρτηση πυρήνα kernel function
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συνεπές υποσύνολο consistent subset

συνολική ακρίβεια accuracy

συντακτική ανάλυση parsing

σώµα κειµένων text corpus

σώµα κειµένων πλήρως αναλυµένο συντακτικά treebank

ταξινόµηση classification

τροποποιητής modifier

Τ-τεστ T-test

υπερβολική προσαρµογή overfitting

υποκατηγοριοποίηση subcategorization

χαρακτηριστής specifier

χαρακτηριστικό feature, attribute

ψευδώς αρνητικός false negative

ψευδώς θετικός false positive

ΑΘ αληθώς θετικός

ΑΟΦ ανιχνευτής ορίων φράσεων

ΓΕΣ Γραµµατική  Ελεύθερης
Σύνταξης

∆ΕΥ διωνυµικός έλεγχος υποθέσεων

ΕΦ επιρρηµατική φράση

ΕΦΓ Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

ΛΠ λόγος πιθανοφάνειας

ΜΒΠ Μάθηση Βασισµένη στα 
Παραδείγµατα

Μ∆Τ Μέτρο ∆ιαφοράς Τιµών
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Μ∆Υ Μηχανή ∆ιανυσµάτων 
Υποστήριξης

ΜΤΛ µέρος του λόγου

ΟΦ ονοµατική φράση

ΠΥ πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης

ΠΦ προθετική φράση

ΡΦ ρηµατική φράση

ΣΣ σχετική συχνότητα

ΣΦ συνδετική φράση

ΥΣ υποψήφιο συµπλήρωµα

ΨΑ ψευδώς αρνητικός

ΨΘ ψευδώς θετικός

ADP ΕΦ (αγγλικά)

ΒΑΝ Bayesian Net Augmented Naïve
Bayes

BBN ∆ίκτυο Bayes

COr-BBN Class-Oriented BBN

HPSG Head-driven Phrase Structure
Grammar

NP ΟΦ (αγγλικά)

PP ΠΦ (αγγλικά)

S πρόταση

SBAR δευτερεύουσα πρόταση

SVM Support Vector Machines

ΤΑΝ Tree Augmented Naïve Bayes

VP ΡΦ (αγγλικά)

WSJ Wall Street Journal Corpus
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