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Κεφϊλαιο 1:  

Ειςαγωγή 
 

1.1 Αντικείμενο τησ εργαςίασ  

Η εργαςία αυτι ζχει ωσ ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ επιςθμείωςθσ μερϊν του λόγου 

(part-of-speech tagger) για τθν ελλθνικι γλϊςςα. Υπάρχουν τρεισ προθγοφμενεσ εργαςίεσ που 

αςχολικθκαν με το ίδιο πρόβλθμα (Μαλακαςιϊτθσ, 2005) (Χρονάκθσ, 2006) (Ραππάσ, 2008). Τόςο 

τα ςυςτιματα των προθγοφμενων, όςο και αυτισ τθσ εργαςίασ κατατάςςουν κάκε λζξθ ενόσ 

δοκζντοσ κειμζνου ςε κατθγορίεσ. Οι κατθγορίεσ μπορεί να αντιςτοιχοφν ςτα μζρθ του λόγου (π.χ. 

ριμα, επίκετο, άρκρο) ι να είναι πιο λεπτομερείσ και να παρζχουν επιπλζον πλθροφορίεσ (π.χ. 

επίκετο αρςενικοφ γζνουσ ςτθν ονομαςτικι ενικοφ).  

Στισ προθγοφμενεσ εργαςίεσ χρθςιμοποιικθκε ο αλγόρικμοσ μάκθςθσ των κ κοντινότερων γειτόνων 

για τθν εκπαίδευςθ ενόσ ταξινομθτι που αποφαςίηει ςε ποια κατθγορία ανικει κάκε λζξθ. Σε αυτι 

τθν εργαςία, δοκιμάςαμε ζνα διαφορετικό αλγόρικμο μάκθςθσ, και ςυγκεκριμζνα τον ταξινομθτι 

Μζγιςτθσ Εντροπίασ. Επίςθσ, ενϊ οι παλιότερεσ εργαςίεσ αςχολικθκαν και με τθν ενεργθτικι 

μάκθςθ, ςτθν οποία το ίδιο το ςφςτθμα προτείνει κατά το ςτάδιο τθσ εκπαίδευςθσ λζξεισ προσ 

επιςθμείωςθ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία αςχολθκικαμε μόνο με τθν πακθτικι μάκθςθ, 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα προχπάρχον επιςθμειωμζνο (με τισ ςωςτζσ κατθγορίεσ) ςϊμα κειμζνων 

εκπαίδευςθσ. Τζλοσ, αντίκετα από τα ςυςτιματα των προθγοφμενων εργαςιϊν, το ςφςτθμα τθσ 

παροφςασ εργαςίασ παρζχει Διεπαφι Ρρογραμματιςμοφ Εφαρμογϊν (Application Programming 

Interface ι API), μζςω τθσ οποίασ είναι ευκολότερο να ενςωματωκεί ςε μεγαλφτερα ςυςτιματα.   

 

1.2 Διάρθρωςη τησ εργαςίασ  

Η εργαςία αποτελείται από τα εξισ κεφάλαια: 

 Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται αναλυτικότερα το πρόβλθμα που προςπακοφμε να λφςουμε, 

κακϊσ και το ςφςτθμα που αναπτφξαμε. 

 Στο κεφάλαιο 3, περιγράφουμε το ςφνολο των δεδομζνων που χρθςιμοποιιςαμε για τθν 

εκπαίδευςθ και τθν αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ. Επίςθσ, περιγράφουμε τα πειράματα που 

κάναμε μζχρι να καταλιξουμε ςτθν τελικι ζκδοςθ του ςυςτιματοσ. 

 Τζλοσ, ςτο κεφάλαιο 4 ςυνοψίηονται τα προθγοφμενα κεφάλαια και τα ςυμπεράςματα τθσ 

εργαςίασ, ενϊ προτείνονται και μελλοντικζσ επεκτάςεισ τθσ. 

 

1.3 Ευχαριςτίεσ  

Αρχικά, κα ικελα να ευχαριςτιςω τον επιβλζποντα κακθγθτι μου, κ. Ίωνα Ανδρουτςόπουλο, ο 

οποίοσ με κακοδθγοφςε και με ςυμβοφλευε ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ πτυχιακισ μου εργαςίασ.  



Επίςθσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τον Ρρόδρομο Μαλακαςιϊτθ για τθν ουςιαςτικι βοικειά του, 

με τον οποίο ςυνεργάςτθκα για τθ λφςθ προβλθμάτων όχι μόνο ςε κεωρθτικό επίπεδο, αλλά 

επίςθσ ςε κζματα υλοποίθςθσ. Επιπλζον, ευχαριςτϊ το Γεράςιμο Λάμπουρα για τισ πολφτιμεσ 

ςυμβουλζσ του, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ πτυχιακισ μου εργαςίασ. 

Τζλοσ, ευχαριςτϊ όλα τα μζλθ τθσ Ομάδασ Επεξεργαςίασ Φυςικισ Γλϊςςασ του Τμιματοσ 

Ρλθροφορικισ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν για τθν ενκάρρυνςθ και τθ βοικεια που 

μου παρείχαν.  



Κεφϊλαιο 2:  

Περιγραφή του νέου ςυςτήματοσ 
 

2.1 Αναγνώριςη μερών του λόγου για τα Ελληνικά  

Το πρόβλθμα που μελετάμε είναι θ αυτόματθ κατάταξθ λζξεων ελλθνικϊν κειμζνων ςε μζρθ του 

λόγου ι λεπτομερζςτερεσ κατθγορίεσ. Κάποιοσ ίςωσ ςκεφτεί ότι το πρόβλθμα αυτό κα μποροφςε 

να λυκεί με τθ χριςθ ενόσ λεξικοφ. Η προςζγγιςθ, όμωσ, αυτι δεν είναι επαρκισ· για παράδειγμα, θ 

λζξθ «δθμοςιεφςεισ» μπορεί να είναι είτε ριμα είτε ουςιαςτικό, ανάλογα με τα ςυμφραηόμενα. 

Τα ςυςτιματα αναγνϊριςθσ μερϊν του λόγου για ελλθνικά κείμενα που προαναφζραμε 

(Μαλακαςιϊτθσ, 2005) (Χρονάκθσ, 2006) (Ραππάσ, 2008) χρθςιμοποιοφςαν ταξινομθτι k 

κοντινότερων γειτόνων (k-NN) και μεκόδουσ ενεργθτικισ μάκθςθσ. Το ςφςτθμα αυτισ τθσ εργαςίασ 

χρθςιμοποιεί τθν υλοποίθςθ του ταξινομθτι Μζγιςτθσ Εντροπίασ (Maximum Entropy classifier) του 

Ρανεπιςτθμίου Stanford.1 

 

2.2 Κατηγορίεσ  

Το ςφςτθμα αυτισ τθσ εργαςίασ, όπωσ και των τριϊν προθγοφμενων, υποςτθρίηει δφο ςφνολα 

κατθγοριϊν. Το πρϊτο είναι το βαςικό ςφνολο κατθγοριϊν, που περιλαμβάνει 12 κατθγορίεσ:  

 ριμα 

 ουςιαςτικό 

 επίκετο 

 επίρρθμα 

 άρκρο 

 αντωνυμία 

 αρικμθτικό 

 πρόκεςθ 

 μόριο 

 ςφνδεςμοσ  

 ςθμείο ςτίξθσ 

 άλλο 

Το δεφτερο ςφνολο κατθγοριϊν είναι πιο εκτεταμζνο. Ρεριλαμβάνει 170 κατθγορίεσ, οι οποίεσ 

παρζχουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, όπωσ αρικμόσ, γζνοσ, πτϊςθ και άλλα. Το ςφνολο αυτό 

περιγράφεται αναλυτικά ςε προθγοφμενθ εργαςία (Ραππάσ, 2008). 

 

                                                           
1
 Βλ. http://nlp.stanford.edu/software/index.shtml.  

http://nlp.stanford.edu/software/index.shtml


2.3 Ιδιότητεσ  

Κάκε μία λζξθ (για τθν ακρίβεια εμφάνιςθ λζξθσ) ςε ζνα κείμενο αναπαριςτάται ωσ ζνα διάνυςμα 

ιδιοτιτων που παρζχει πλθροφορίεσ για τθ λζξθ και τα ςυμφραηόμενά τθσ. Ωσ ςυμφραηόμενα ςε 

αυτι τθν εργαςία κεωροφμε τισ λζξεισ (τθ «γειτονιά») που βρίςκονται πριν και μετά από τθν υπό 

κατάταξθ λζξθ (πριν και μετά τθ λζξθ που παριςτάνεται με το ςυγκεκριμζνο διάνυςμα). Το ςφςτθμα 

αυτισ τθσ εργαςίασ χρθςιμοποιεί διαφορετικό ςφνολο ιδιοτιτων από τα ςυςτιματα των 

προθγοφμενων τριϊν εργαςιϊν. Επίςθσ, ενϊ ςτο πιο πρόςφατο από τα τρία ςυςτιματα (Ραππάσ, 

2008) οι ιδιότθτεσ ιταν ςτθν πλειοψθφία τουσ ςυμβολοςειρζσ, ςτο νζο ςφςτθμα χρθςιμοποιοφμε 

κυρίωσ ιδιότθτεσ με πραγματικζσ τιμζσ. Μετά από πειράματα, καταλιξαμε να χρθςιμοποιοφμε 

διαφορετικζσ ιδιότθτεσ για τα δφο ςφνολα κατθγοριϊν (βαςικό και εκτεταμζνο). Στο επόμενο 

κεφάλαιο, φαίνεται αναλυτικά θ πορεία των πειραμάτων και πϊσ τελικά καταλιξαμε να 

χρθςιμοποιοφμε τισ ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ.  

Πταν χρθςιμοποιείται το βαςικό ςφνολο κατθγοριϊν, κάκε λζξθ (ακριβζςτερα, κάκε λεκτικι 

μονάδα, token) παριςτάνεται ωσ ζνα διάνυςμα με τισ τιμζσ των παρακάτω ιδιοτιτων. Η ζννοια τθσ 

«ιδιότθτασ αμφιςθμίασ» (ambitag) εξθγείται παρακάτω. 

1. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ λεκτικισ μονάδασ.  

2. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ λεκτικισ μονάδασ. 

3. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ λεκτικισ μονάδασ. 

4. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ λεκτικισ μονάδασ. 

5. Μικοσ τθσ λεκτικισ μονάδασ (αρικμόσ χαρακτιρων).  

6. Φπαρξθ αποςτρόφου ςτθ λεκτικι μονάδα. 

7. Φπαρξθ αρικμθτικοφ χαρακτιρα ςτθ λεκτικι μονάδα. 

8. Φπαρξθ τελείασ ςτθ λεκτικι μονάδα. 

9. Φπαρξθ κόμματοσ ςτθ λεκτικι μονάδα. 

10. Φπαρξθ λατινικοφ χαρακτιρα ςτθ λεκτικι μονάδα. 

11. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ. 

12. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ. 

13. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ. 

14. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ. 

Πταν χρθςιμοποιείται το εκτεταμζνο ςφνολο κατθγοριϊν, τα διανφςματα περιζχουν τισ τιμζσ των 

παραπάνω ιδιοτιτων και επιπλζον τισ τιμζσ των παρακάτω ιδιοτιτων:  

15. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ. 

16. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ. 

17. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ. 

18. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ. 

19. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ. 

20. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ. 

21. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ. 



22. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ. 

Οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ μίασ λεκτικισ μονάδασ είναι τόςεσ, όςεσ είναι και οι κατθγορίεσ. Οι τιμζσ 

των ιδιοτιτων αυτϊν είναι πραγματικοί αρικμοί. Κάκε μία ιδιότθτα αμφιςθμίασ δείχνει πόςο ςυχνά 

(ποςοςτό) εμφανίηεται θ λεκτικι μονάδα (τθν οποία παριςτάνει το διάνυςμα) ςτα παραδείγματα 

εκπαίδευςθσ με κάποια ςυγκεκριμζνθ κατθγορία. Για παράδειγμα, αν θ λζξθ «πολφ» εμφανίηεται 

10 φορζσ ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ, τισ 3 φορζσ με τθν κατθγορία επίρρημα, ενϊ τισ 7 με τθν 

κατθγορία επίθετο, οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ του διανφςματοσ που παριςτάνει μια εμφάνιςθ αυτισ 

τθσ λζξθσ κα ζχουν τισ παρακάτω τιμζσ, υποκζτοντασ ότι χρθςιμοποιείται το μικρό ςφνολο 

κατθγοριϊν: 

isAdverb =0.3, isAdjective = 0.7, όπου isAdverb και isAdjective οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ για τισ 

κατθγορίεσ επίρρημα και επίθετο αντίςτοιχα (βλ. παράρτθμα Α). Οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ για 

τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ κα ζχουν τιμι 0. 

Αν μία λεκτικι μονάδα δεν εμφανίηεται ςτα δεδομζνα εκπαίδευςθσ, τότε όλεσ οι ιδιότθτεσ 

αμφιςθμίασ τθσ ζχουν τιμι 0. 

Ομοίωσ υπολογίηονται οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ των καταλιξεων. Για παράδειγμα, αν μια κατάλθξθ 

(π.χ. «-εισ») εμφανίηεται ωσ κατάλθξθ ριματοσ με ςυχνότθτα 0.7 ςτα δεδομζνα εκπαίδευςθσ και ωσ 

κατάλθξθ ουςιαςτικοφ με ςυχνότθτα 0.3, τότε οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κα ζχουν τισ τιμζσ: 

isVerb =0.7, isNoun = 0.3, όπου isVerb και isNoun οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ για τισ κατθγορίεσ 

ρήμα και ουςιαςτικό αντίςτοιχα (βλ. παράρτθμα Α). Οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ για τισ υπόλοιπεσ 

κατθγορίεσ κα ζχουν τιμι 0. 

Χρθςιμοποιοφμε ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ για ολόκλθρεσ λεκτικζσ μονάδεσ, κακϊσ και για τισ 

καταλιξεισ μικουσ ενόσ, δφο και τριϊν χαρακτιρων των λεκτικϊν μονάδων. Σε περίπτωςθ που μια 

λεκτικι μονάδα ζχει λιγότερα από τρία γράμματα, τότε: 

 Αν θ λεκτικι μονάδα ζχει ακριβϊσ δφο χαρακτιρεσ (γράμματα), τότε οι ιδιότθτεσ 

αμφιςθμίασ για τθν κατάλθξθ τριϊν χαρακτιρων είναι ίδιεσ με τισ ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ για 

τθν κατάλθξθ δφο χαρακτιρων και ίδιεσ με τισ ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ για ολόκλθρθ τθ λεκτικι 

μονάδα. 

 Αν θ λεκτικι μονάδα ζχει ακριβϊσ ζνα χαρακτιρα, τότε οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ για τθν 

κατάλθξθ δφο χαρακτιρων, τριϊν χαρακτιρων κακϊσ για ολόκλθρθ τθ λεκτικι μονάδα είναι 

ίδιεσ με τισ ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ για τθν κατάλθξθ ενόσ χαρακτιρα.  

 

2.4 Λεξικό και κανόνεσ διόρθωςησ λαθών  

Κάποιεσ λζξεισ ανικουν αποκλειςτικά ςε μία κατθγορία. Για παράδειγμα, θ λζξθ «και» είναι 

ςφνδεςμοσ και δεν υπάρχει περίπτωςθ να τθ ςυναντιςουμε ωσ άλλο μζροσ του λόγου. Το ςφςτθμα 

τθσ παροφςασ εργαςίασ, όπωσ και το αμζςωσ προθγοφμενο, δθμιουργεί ςτθ διάρκεια τθσ 

εκπαίδευςθσ ζνα λεξικό. Στο λεξικό αυτό αποκθκεφονται οι λεκτικζσ μονάδεσ των παραδειγμάτων 

εκπαίδευςθσ που δεν είναι δυνατόν να ανικουν ςε παραπάνω από μία κατθγορίεσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, όταν χρθςιμοποιείται το βαςικό ςφνολο κατθγοριϊν, το λεξικό αποκθκεφει τισ 



λεκτικζσ μονάδεσ των παραδειγμάτων εκπαίδευςθσ που ανικουν (ςφμφωνα με τισ χειρωνακτικά 

επιςθμειωμζνεσ ορκζσ κατθγορίεσ των παραδειγμάτων εκπαίδευςθσ) ςτισ κατθγορίεσ: 

 ςθμείο ςτίξθσ, 

 μόριο, 

 ςφνδεςμοσ. 

Πταν χρθςιμοποιείται το εκτεταμζνο ςφνολο κατθγοριϊν, το λεξικό αποκθκεφει τισ λεκτικζσ 

μονάδεσ των παραδειγμάτων εκπαίδευςθσ που ανικουν ςτισ κατθγορίεσ: 

 οριςτικό άρκρο ςτθν ονομαςτικι ενικοφ, γζνουσ αρςενικοφ και κθλυκοφ, 

 εμπρόκετο άρκρο ςτθν αιτιατικι ενικοφ και πλθκυντικοφ, γζνουσ κθλυκοφ, 

 εμπρόκετο άρκρο ςτθν αιτιατικι πλθκυντικοφ, γζνουσ αρςενικοφ, 

 άκλιτθ αντωνυμία, 

 ςυντομογραφία, 

 ξζνθ λζξθ, 

 ςφμβολο, 

 άλλο, 

 ςθμείο ςτίξθσ, 

 μόριο, 

 ςφνδεςμοσ. 

Πταν κζλουμε να κατατάξουμε μία λεκτικι μονάδα, ελζγχουμε αρχικά αν περιλαμβάνεται ςτο 

λεξικό. Αν ναι, κατατάςςουμε τθ λεκτικι μονάδα τθν κατθγορία που υποδεικνφει το λεξικό, ενϊ ςε 

αντίκετθ περίπτωςθ, δίνουμε τθ λεκτικι μονάδα ςτον ταξινομθτι για να τθν κατατάξει. 

Κατά τθ διερεφνθςθ των λακϊν τα οποία ζκανε το ςφςτθμα ςτα δεδομζνα αξιολόγθςθσ με το 

παραπάνω ςφνολο ιδιοτιτων, παρατθριςαμε λάκθ ςτθν κατάταξθ των αντωνυμιϊν και  των 

άρκρων. Τισ περιςςότερεσ φορζσ, ιςχφει ότι αμζςωσ μετά από τα άρκρα ακολουκεί είτε επίκετο 

είτε ουςιαςτικό. Επίςθσ, ιςχφει ότι ςυνικωσ οι αντωνυμίεσ προθγοφνται των ρθμάτων. Για 

παράδειγμα, θ λζξθ «του» μπορεί να είναι είτε αντωνυμία είτε άρκρο. Στθν φράςθ «του μεγάλου 

μυςτικοφ» είναι άρκρο, ενϊ ςτθ φράςθ «του είπα» είναι αντωνυμία. Με βάςθ τθν παραπάνω 

παρατιρθςθ, για να πετφχουμε μεγαλφτερθ ορκότθτα, αποφαςίςαμε να κάνουμε τον παρακάτω 

ζλεγχο. Αφοφ γίνει θ κατάταξθ των λεκτικϊν μονάδων ενόσ κειμζνου, εξετάηουμε τισ κατθγορίεσ 

που ζχουν δοκεί από το ςφςτθμά μασ ςτισ λεκτικζσ μονάδεσ. Αν μια λεκτικι μονάδα ζχει καταταγεί 

ωσ άρκρο, ενϊ θ επόμενθ ζχει καταταγεί ωσ ριμα, τότε αλλάηουμε τθν κατθγορία τθσ πρϊτθσ ςε 

αντωνυμία. Αντίκετα, αν μια λεκτικι μονάδα ζχει καταταγεί ωσ αντωνυμία, ενϊ θ επόμενθ ωσ 

επίκετο ι ουςιαςτικό, τότε αλλάηουμε τθν κατθγορία τθσ πρϊτθσ ςε άρκρο. 

 

  



Κεφϊλαιο 3: 

Πειραματικά αποτελέςματα 
 

3.1  Σύνολο δεδομένων  

Το ςφςτθμα που αναπτφξαμε χρθςιμοποιεί τα δεδομζνα εκπαίδευςθσ και αξιολόγθςθσ που 

χρθςιμοποιικθκαν και ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ εργαςία (Ραππάσ, 2008). Ριο ςυγκεκριμζνα, το 

ςφνολο δεδομζνων αποτελείται από 31.553 λεκτικζσ μονάδεσ που ζχουν αντλθκεί από 

ειδθςεογραφικά κείμενα των εφθμερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΒΗΜΑ». Από αυτζσ οι 7.878 

χρθςιμοποιοφνται για αξιολόγθςθ, ενϊ οι υπόλοιπεσ 23.675 εκπαίδευςθ. 

 

3.2 Πειράματα με το  βαςικό ςύνολο κατηγοριών  

Ρριν καταλιξουμε ςτο ςυγκεκριμζνο ςφνολο ιδιοτιτων για το βαςικό (το μικρό) ςφνολο κατθγοριϊν 

που περιγράψαμε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, δοκιμάςαμε πολλζσ παραλλαγζσ του.  

Στο κεφάλαιο 2, αναφζραμε ότι οι τιμζσ που παίρνουν οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ είναι πραγματικοί 

αρικμοί και δείχνουν τισ ςυχνότθτεσ εμφάνιςθσ (ποςοςτά) των λεκτικϊν μονάδων ι καταλιξεων 

ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ με κάποια ςυγκεκριμζνθ κατθγορία. Εντοφτοισ, ςτθν πρϊτθ ζκδοςθ 

του ςυςτιματοσ οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ είχαν τιμζσ Boolean, οι οποίεσ διλωναν αν θ λεκτικι 

μονάδα ι κατάλθξθ εμφανίηεται ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ με τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ι 

όχι. Για παράδειγμα, οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ για τθ λζξθ «του», που τθν ζχουμε ςυναντιςει ςτα 

παραδείγματα εκπαίδευςθσ και ωσ άρκρο και ωσ αντωνυμία, κα ιταν οι παρακάτω:  

isVerb=0, isAdverb=0, isArticle=1, isAdjective=0, isNoun=0, isConjunction=0, isNumber=0, 

isPunctuation=0, isParticle=0, isPronoun=1, isOther=0, isPreposition=0 

Στθν πρϊτθ ζκδοςθ, χρθςιμοποιοφςαμε επίςθσ ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ όχι μόνο για τθν τρζχουςα 

και τθν επόμενθ λεκτικι μονάδα (και τισ καταλιξεισ τουσ), αλλά και για τθν προθγοφμενθ και τθν 

προ-προθγοφμενθ λεκτικι μονάδα (και τισ καταλιξεισ τουσ). Επιπλζον, το ςφςτθμα χρθςιμοποιοφςε 

λεξικό (ενότθτα 2.4), κακϊσ και τισ παρακάτω ιδιότθτεσ: 

1. Μικοσ τθσ λεκτικισ μονάδασ (αρικμόσ χαρακτιρων)  

2. Φπαρξθ αποςτρόφου ςτθ λεκτικι μονάδα 

3. Φπαρξθ αρικμθτικοφ χαρακτιρα ςτθ λεκτικι μονάδα 

4. Φπαρξθ τελείασ ςτθ λεκτικι μονάδα 

5. Φπαρξθ κόμματοσ ςτθ λεκτικι μονάδα 

6. Φπαρξθ λατινικοφ χαρακτιρα ςτθ λεκτικι μονάδα 

Το ποςοςτό ορκότθτασ (accuracy, ςτα παραδείγματα αξιολόγθςθσ) που επιτυγχανόταν με αυτό το 

ςφςτθμα ιταν 89,44%. Δοκιμάςαμε, επίςθσ, να μθ χρθςιμοποιιςουμε τθν ιδιότθτα του μικουσ τθσ 



λεκτικισ μονάδασ ι να κανονικοποιιςουμε τισ τιμζσ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ςτο διάςτθμα *0, 1+, αλλά 

τα αποτελζςματα ιταν χειρότερα (88,58% και 88,60% αντίςτοιχα, πάλι ςτα δεδομζνα αξιολόγθςθσ).  

Στθ ςυνζχεια, αποφαςίςαμε να αλλάξουμε τισ ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ, ϊςτε αντί για τιμζσ Boolean 

να ζχουν τιμζσ που να δείχνουν τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ (ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ) μιασ 

λεκτικισ μονάδασ ι κατάλθξθσ με μια ςυγκεκριμζνθ κατθγορία. Με αυτι τθν αλλαγι, θ ορκότθτα 

βελτιϊκθκε (ζφταςε ςτο 89,87% ςτα δεδομζνα αξιολόγθςθσ), κάτι που ιταν αναμενόμενο, αφοφ 

πλζον οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ παρζχουν περιςςότερθ πλθροφορία· θ βελτίωςθ, όμωσ, ιταν μικρι. 

Δοκιμάςαμε και πάλι να μθ χρθςιμοποιοφμε τθν ιδιότθτα του μικουσ ι να κανονικοποιοφμε τισ 

τιμζσ τθσ ςτο διάςτθμα *0,1+, αλλά και ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ ορκότθτα μειϊκθκε (ςε 88,19% και 

88,22% αντίςτοιχα ςτα δεδομζνα αξιολόγθςθσ). 

Στθ ςυνζχεια, προκειμζνου να μθ χρθςιμοποιείται το ςφνολο των δεδομζνων αξιολόγθςθσ ςτα 

πειράματα επιλογισ ιδιοτιτων, αρχίςαμε να χρθςιμοποιοφμε (κατά τθν επιλογι ιδιοτιτων) 

δεκαπλι διαςταυρωμζνθ επικφρωςθ (10-fold cross validation) αποκλειςτικά ςτα δεδομζνα 

εκπαίδευςθσ. Το ςφνολο των παραδειγμάτων εκπαίδευςθσ, δθλαδι, χωρίςτθκε ςε δζκα (ςχεδόν) 

ίςα τμιματα και γίνονταν δζκα επαναλιψεισ κάκε πειράματοσ επιλογισ ιδιοτιτων. Σε κάκε 

επανάλθψθ, χρθςιμοποιοφςαμε ζνα διαφορετικό τμιμα των δεδομζνων εκπαίδευςθσ για τθν 

αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ και τα υπόλοιπα εννζα για τθν εκπαίδευςι του. Τα ποςοςτά 

ορκότθτασ που αναφζρουμε ςτισ περιπτϊςεισ δεκαπλισ διαςταυρωμζνθσ επικφρωςθσ είναι οι 

μζςοι όροι των δζκα επαναλιψεων. Η καλφτερθ από τισ παραπάνω μορφζσ του ςυςτιματόσ μασ 

επιτφγχανε ορκότθτα 89,87% ςτα δεδομζνα εκπαίδευςθσ με δεκαπλι διαςταυρωμζνθ επικφρωςθ.  

Ζπειτα, για να βελτιϊςουμε τα αποτελζςματα, χρθςιμοποιιςαμε λεξικό κακϊσ και τισ παρακάτω 

ιδιότθτεσ, όπου κάκε ιδιότθτα αμφιςθμίασ είχε ωσ τιμι τθν αντίςτοιχθ ςυχνότθτα (ποςοςτό): 

1. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ λεκτικισ μονάδασ 

2. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ λεκτικισ μονάδασ 

3. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ λεκτικισ μονάδασ 

4. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ λεκτικισ μονάδασ 

5. Μικοσ τθσ λεκτικισ μονάδασ (αρικμόσ χαρακτιρων), όχι κανονικοποιθμζνο 

6. Φπαρξθ αποςτρόφου ςτθ λεκτικι μονάδα 

7. Φπαρξθ αρικμθτικοφ χαρακτιρα ςτθ λεκτικι μονάδα 

8. Φπαρξθ τελείασ ςτθ λεκτικι μονάδα 

9. Φπαρξθ κόμματοσ ςτθ λεκτικι μονάδα 

10. Φπαρξθ λατινικοφ χαρακτιρα ςτθ λεκτικι μονάδα 

11. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

12. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

13. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

14. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

15. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

16. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

17. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

18. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ 

19. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ 



20. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ 

21. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ 

22. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ 

Το ςφςτθμα αυτό πζτυχε ορκότθτα 89,46% ( μετρϊντασ ςτο ςφνολο των δεδομζνων αξιολόγθςθσ), 

που είναι λίγο χαμθλότερο από το ποςοςτό ορκότθτασ του προθγοφμενου ςυςτιματοσ. 

Διευρφναμε, κατόπιν, τθ γειτονιά τθσ υπό κατάταξθ λεκτικισ μονάδασ (3 λεκτικζσ μονάδεσ πριν και 

3 μετά), ενϊ αφιςαμε όλεσ τισ υπόλοιπεσ παραμζτρουσ όπωσ είχαν (ενεργοποιθμζνο λεξικό). Οι 

ιδιότθτεσ του νζου ςυςτιματοσ ιταν: 

1. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ τρζχουςασ λεκτικισ μονάδασ 

2. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ λεκτικισ μονάδασ 

3. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ λεκτικισ μονάδασ 

4. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ λεκτικισ μονάδασ 

5. Μικοσ τθσ λεκτικισ μονάδασ (αρικμόσ χαρακτιρων), όχι κανονικοποιθμζνο 

6. Φπαρξθ αποςτρόφου ςτθ λεκτικι μονάδα 

7. Φπαρξθ αρικμθτικοφ χαρακτιρα ςτθ λεκτικι μονάδα 

8. Φπαρξθ τελείασ ςτθ λεκτικι μονάδα 

9. Φπαρξθ κόμματοσ ςτθ λεκτικι μονάδα 

10. Φπαρξθ λατινικοφ χαρακτιρα ςτθ λεκτικι μονάδα 

11. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

12. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

13. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

14. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

15. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ μεκεπόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

16. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ μεκεπόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

17. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ μεκεπόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

18. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ μεκεπόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

19. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ λεκτικισ μονάδασ μετά τθ μεκεπόμενθ 

20. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ λεκτικισ μονάδασ μετά τθ 

μεκεπόμενθ 

21. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ λεκτικισ μονάδασ μετά τθ 

μεκεπόμενθ 

22. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ λεκτικισ μονάδασ μετά τθ 

μεκεπόμενθ 

23. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

24. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

25. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

26. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ 

27. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

28. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ 



29. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ 

30. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ 

31. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ λεκτικισ μονάδασ πριν τθν προ-προθγοφμενθ 

32. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ λεκτικισ μονάδασ πριν τθν προ-

προθγοφμενθ 

33. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ λεκτικισ μονάδασ πριν τθν προ-

προθγοφμενθ 

34. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ λεκτικισ μονάδασ πριν τθν προ-

προθγοφμενθ 

Οι επιπλζον ιδιότθτεσ πιςτεφαμε ότι κα βοθκοφςαν τον ταξινομθτι να επιτφχει καλφτερεσ 

επιδόςεισ. Πμωσ, το ςφςτθμα που προζκυψε είχε χαμθλότερο ποςοςτό ορκότθτασ (89,14%) ςε 

ςχζςθ με τθν ακριβϊσ προθγοφμενθ ζκδοςθ (γειτονιά με δυο λεκτικζσ μονάδεσ πριν και μία μετά). 

Ζπειτα, δοκιμάςαμε όλουσ τουσ πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ από ςυμμετρικζσ γειτονιζσ και τα 

αποτελζςματα που πιραμε φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

Γειτονιά Ορθότητα (Cross Validation) 

1 λζξη πριν και 1 λζξη μετά 90,24% 

2 λζξεισ πριν και 2 λζξεισ μετά 89,39% 

3 λζξεισ πριν και 3 λζξεισ μετά 89,14% 

 

Από τα αποτελζςματα του παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι όςο πιο μικρι είναι θ γειτονιά τόςο 

μεγαλφτερθ ορκότθτα πετυχαίνουμε. Ζτςι, αποφαςίςαμε να δοκιμάςουμε ςε μία νζα ζκδοςθ του 

ςυςτιματοσ να κρατιςουμε ωσ γειτονιά μόνο τθν προθγοφμενθ λεκτικι μονάδα και ςε μία άλλθ 

ζκδοςθ να κρατιςουμε ωσ γειτονιά μόνο τθν επόμενθ λεκτικι μονάδα. Τα αποτελζςματα αυτϊν 

των ςυςτθμάτων φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα:  

Γειτονιά Ορθότητα (Cross Validation) 

Προηγοφμενη λζξη 87,64% 

Επόμενη λζξη 90,56% 

 

Το ςφςτθμα ςτο οποίο εξετάηουμε μόνο τθν τρζχουςα λζξθ και τθν επόμενι τθσ επιτυγχάνει 

ορκότθτα ςτα δεδομζνα αξιολόγθςθσ 90,75% και ξεπερνά το ςφςτθμα τθσ προθγοφμενθσ εργαςίασ 

(Ραππάσ, 2008) που είχε ορκότθτα 89,86% με τα ίδια δεδομζνα εκπαίδευςθσ και αξιολόγθςθσ.  

Άρα, καταλιξαμε να χρθςιμοποιοφμε λεξικό και τισ παρακάτω ιδιότθτεσ: 

1. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ τρζχουςασ λεκτικισ μονάδασ 

2. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ λεκτικισ μονάδασ 

3. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ λεκτικισ μονάδασ 

4. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ λεκτικισ μονάδασ 

5. Μικοσ τθσ λεκτικισ μονάδασ (αρικμόσ χαρακτιρων), όχι κανονικοποιθμζνο 



6. Φπαρξθ αποςτρόφου ςτθ λεκτικι μονάδα 

7. Φπαρξθ αρικμθτικοφ χαρακτιρα ςτθ λεκτικι μονάδα 

8. Φπαρξθ τελείασ ςτθ λεκτικι μονάδα 

9. Φπαρξθ κόμματοσ ςτθ λεκτικι μονάδα 

10. Φπαρξθ λατινικοφ χαρακτιρα ςτθ λεκτικι μονάδα 

11. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

12. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

13. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

14. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

Στα ςχιματα 3.2.1 και 3.2.2 εμφανίηονται οι καμπφλεσ μάκθςθσ (με ποςοςτό ορκότθτασ, accuracy, 

ςτον κατακόρυφο άξονα) του ςυςτιματοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ (με το τελικό ςφνολο ιδιοτιτων) 

και εκείνου τθσ προθγοφμενθσ εργαςίασ (Ραππάσ, 2008), με διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ 95%. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, τα ςυςτιματα εκπαιδεφονται ςε αυξανόμενου μεγζκουσ μζροσ των δεδομζνων 

εκπαίδευςθσ και αξιολογοφνται ςτα (ξεχωριςτά) δεδομζνα αξιολόγθςθσ. Επιπλζον τα ςχιματα 3.2.3 

και 3.2.4 δείχνουν τισ καμπφλεσ ςφάλματοσ (error rate) του νζου ςυςτιματοσ ςτα δεδομζνα 

εκπαίδευςθσ και αξιολόγθςθσ. Ππωσ ιταν αναμενόμενο, το ςφάλμα ςτα δεδομζνα εκπαίδευςθσ (τα 

οποία ζχει ςυναντιςει το ςφςτθμα κατά τθν εκπαίδευςι του) είναι χαμθλότερο από ό,τι ςτα 

δεδομζνα αξιολόγθςθσ (νζεσ περιπτϊςεισ, που το ςφςτθμα δεν είχε ςυναντιςει κατά τθν 

εκπαίδευςι του). Το ςφάλμα ςτα δεδομζνα εκπαίδευςθσ μπορεί να κεωρθκεί ζνα κάτω φράγμα 

του ςφάλματοσ ςτα δεδομζνα αξιολόγθςθσ.  

 

 

Σχήμα 3.2.1 Συγκριτικζσ καμπφλεσ μάθηςησ παλαιοφ και νζου ςυςτήματοσ, με το βαςικό ςφνολο κατηγοριϊν.  
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Σχήμα 3.2.2 Μεγζθυνςη καμπυλϊν μάθηςησ παλαιοφ και νζου ςυςτήματοσ, με το βαςικό ςφνολο κατηγοριϊν.  

 

Σχήμα 3.2.3 Καμπφλεσ ςφάλματοσ του νζου ςυςτήματοσ, με το βαςικό ςφνολο κατηγοριϊν. 
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Σχήμα 3.2.4 Μεγζθυνςη καμπυλϊν ςφάλματοσ του νζου ςυςτήματοσ, με το μικρό ςφνολο κατηγοριϊν. 

Από τισ καμπφλεσ των ςχθμάτων 3.2.1 και 3.2.2 φαίνεται ότι πετφχαμε μεγαλφτερθ ορκότθτα από 

εκείνθ τθσ προθγοφμενθσ εργαςίασ (Ραππάσ, 2008). Επιπλζον, το ςφάλμα ςτα παραδείγματα 

αξιολόγθςθσ φαίνεται ότι μειϊνεται ςταδιακά όςο προςκζτουμε παραδείγματα εκπαίδευςθσ και 

υπάρχει αρκετό περικϊριο μζχρι τθν καμπφλθ (κάτω φράγμα) του ςφάλματοσ ςτα δεδομζνα 

εκπαίδευςθσ. Επιπλζον το ςφςτθμα φαίνεται να τα πάει πολφ καλά ςτα παραδείγματα 

εκπαίδευςθσ. Άρα, φαίνεται να ζχουμε πρόβλθμα high-variance (χοντρικά, πρόβλθμα υπερ-

εφαρμογισ). Μία πικανι βελτίωςθ, επομζνωσ, είναι θ προςκικθ περιςςότερων παραδειγμάτων 

εκπαίδευςθσ. Μία άλλθ πικανι βελτίωςθ είναι θ ακόμα καλφτερθ επιλογι ιδιοτιτων ι θ εξαγωγι 

πιο ςφνκετων ιδιοτιτων (π.χ. με Principal Components Analysis).  

Οι ιδιότθτεσ του ςυςτιματοσ φαίνονται ςτο παρακάτω ςχιμα. Τα ποςοςτά ορκότθτασ τϊρα 

μετριοφνται ςτο ςφνολο των δεδομζνων αξιολόγθςθσ. 
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Αποφαςίςαμε να κάνουμε κάποια πειράματα για να δοφμε ποιεσ από αυτζσ παρζχουν τελικά τθν 

περιςςότερθ πλθροφορία. Αρχικά, κάναμε πειράματα χωρίσ να κρατάμε πλθροφορία για ολόκλθρεσ 

τισ λεκτικζσ μονάδεσ, αλλά μόνο για τισ 3 καταλιξεισ, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 

Ραρατθροφμε ότι θ ορκότθτα μειϊκθκε πολφ λίγο, κατά 0,23%, άρα οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ για 

ολόκλθρεσ τισ λζξεισ δεν μασ δίνουν πολλι πλθροφορία. 

Ζπειτα, κάναμε πειράματα κρατϊντασ μόνο τισ ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ ολόκλθρων των λζξεων και 

των καταλιξεων τριϊν χαρακτιρων, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 



 

Βλζπουμε ότι θ ορκότθτα ζχει μειωκεί κατά 1,89%, άρα οι καταλιξεισ ενόσ και δφο χαρακτιρων 

μασ προςφζρουν πλθροφορία. 

Στθ ςυνζχεια, κάναμε πειράματα κρατϊντασ μόνο τισ ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ ολόκλθρων των λζξεων 

και των καταλιξεων δφο χαρακτιρων, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 

 

Βλζπουμε ότι θ ορκότθτα ζχει μειωκεί κατά 1,96%, άρα οι καταλιξεισ ενόσ και τριϊν χαρακτιρων 

μασ προςφζρουν πλθροφορία. 



Τζλοσ, κάναμε πειράματα κρατϊντασ μόνο τισ ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ ολόκλθρων των λζξεων και των 

καταλιξεων ενόσ χαρακτιρα, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 

Βλζπουμε ότι θ ορκότθτα ζχει μειωκεί κατά 3,62%, άρα οι καταλιξεισ δυο και τριϊν χαρακτιρων 

μασ προςφζρουν αρκετι πλθροφορία. 

Από όλα τα παραπάνω πειράματα, καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι τισ πιο χριςιμεσ πλθροφορίεσ 

τισ προςφζρουν οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ που αφοροφν τισ τρεισ καταλιξεισ κάκε λζξθσ και τθσ 

επόμενισ τθσ. 

Στθ ςυνζχεια, ςκεφτικαμε ότι κα ιταν καλό να καταλάβουμε πόςο ςθμαντικι είναι θ γνϊςθ τθσ 

επόμενθσ λζξθσ. Κάναμε, λοιπόν, πειράματα κεωρϊντασ ότι είναι γνωςτι θ (ςωςτι) κατθγορία ςτθν 

οποία ανικει θ επόμενθ λζξθ. Στθ κζςθ των ιδιοτιτων αμφιςθμίασ, ζχουμε πια τθν ιδιότθτα τθσ 

ςωςτισ κατθγορίασ με τιμι 1 και τισ υπόλοιπεσ ιδιότθτεσ με τιμι 0. Για παράδειγμα, όταν θ 

επόμενθ λζξθ ανικει ςτθν κατθγορία «ουςιαςτικό», οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ για ολόκλθρθ τθν 

επόμενθ λζξθ και για τισ τρεισ καταλιξεισ τθσ είναι:  

isVerb=0, isAdverb=0, isArticle=0, isAdjective=0, isNoun=1, isConjunction=0, isNumber=0, 

isPunctuation=0, isParticle=0, isPronoun=0, isOther=0, isPreposition=0 

Αρχικά, απλά αντικαταςτιςαμε τισ ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ για ολόκλθρθ τθν επόμενθ λζξθ και τισ 

τρεισ καταλιξεισ τθσ με τισ ςωςτζσ τιμζσ, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 



 

Η ορκότθτα αυξικθκε κατά πολφ μικρό ποςοςτό (0,16%). Εν τοφτοισ παρατθριςαμε ότι ς’ αυτι τθν 

περίπτωςθ ζχουμε ουςιαςτικά επανάλθψθ πλθροφορίασ, κάτι που δεν είναι επικυμθτό. Ζτςι, 

καταργιςαμε τισ ιδιότθτεσ που αφοροφν τισ καταλιξεισ και κρατιςαμε μόνο εκείνεσ που αφοροφν 

ολόκλθρθ τθν επόμενθ γνωςτι λζξθ. 

 

Μετά από τισ παραπάνω αλλαγζσ, παρατθρείται αφξθςθ τθσ ορκότθτα κατά 0,32%. Αυτό μασ 

δείχνει ότι το να είμαςτε ςίγουροι για τθν κατθγορία τθσ επόμενθσ λζξθσ μάσ προςφζρει κάποια 

πλθροφορία, χωρίσ όμωσ να αλλάηει δραματικά τισ επιδόςεισ του ςυςτιματοσ. 

Μζχρι εδϊ, λοιπόν, ζχουμε καταλιξει ςε ζνα ςφςτθμα που εξετάηει πλθροφορίεσ μόνο για τθν 

τρζχουςα λεκτικι μονάδα και τθν επόμενι τθσ, κακϊσ επίςθσ και ζνα λεξικό με λζξεισ που μποροφν 



να ανικουν μόνο ςε μία κατθγορία (ενότθτα 2.4). Για να βελτιϊςουμε ακόμα περιςςότερο τα 

αποτελζςματά μασ, αποφαςίςαμε να δοφμε τα παραδείγματα αξιολόγθςθσ εκείνα, τα οποία το 

ςφςτθμα κατατάςςει λανκαςμζνα. Εκεί, παρατθριςαμε ότι πολλά παραδείγματα εκπαίδευςθσ που 

ανικαν ςτθν κατθγορία «άρκρο» είχαν καταταγεί ςτθν κατθγορία «αντωνυμία» και το αντίκετο. 

Αποφαςίςαμε να εκμεταλλευτοφμε το γεγονόσ ότι ςυνικωσ το άρκρο ακολουκείται από επίκετα ι 

ουςιαςτικά, ενϊ οι αντωνυμίεσ ακολουκοφνται από ριματα. Ζτςι, προςκζςαμε τουσ κανόνεσ 

διόρκωςθσ λακϊν τθσ ενότθτασ 2.4. Επίςθσ, κάναμε τισ παρακάτω παραδοχζσ που αφοροφν τθν 

κατθγορία «αρικμθτικό»: 

 Οι λζξεισ που αρχίηουν από αρικμό, ανικουν πάντα ςτθν κατθγορία «αρικμθτικό». 

Για παράδειγμα, οι λζξεισ «3θ», «2α», «12οσ» ανικουν ςτθν κατθγορία «αρικμθτικό» 

 Πλα τα αόριςτα άρκρα επίςθσ κατατάςςονται ςτθν κατθγορία «αρικμθτικό». 

Για παράδειγμα, οι λζξεισ «ζνασ», «μία», «μιασ», «ζναν» και άλλεσ, ανικουν πλζον ςτθν 

κατθγορία αρικμθτικό. 

Με τισ παραπάνω αλλαγζσ, πετφχαμε ορκότθτα 90,82% ςτο ςφνολο αξιολόγθςθσ.  

Επίςθσ, διερευνϊντασ τα λάκθ του ςυςτιματοσ, παρατθριςαμε ότι μεγάλο ποςοςτό λζξεων που 

ζχουν καταταγεί λανκαςμζνα βρίςκονταν ςτθν κατθγορία «άλλο». Επειδι θ κατθγορία αυτι 

περιζχει ξζνεσ λζξεισ, ςφμβολα και ακρωνφμια, είναι δφςκολο να αναγνωριςτοφν από τον 

ταξινομθτι και κάναμε τθν παραδοχι ότι δεν υπολογίηονται ςτθν ςυνολικι ορκότθτα, ϊςτε να 

αξιολογιςουμε το ςφςτθμα πιο δίκαια. Αγνοιςαμε, δθλαδι, κατά τον υπολογιςμό τθσ ορκότθτασ 

τισ λζξεισ που κατατάξαμε ςωςτά ςτθν κατθγορία «άλλο» κακϊσ και αυτζσ που πραγματικά 

ανικουν ςτθν κατθγορία αυτι. Τελικά, θ ορκότθτα που πετυχαίνουμε (ςτο ςφνολο αξιολόγθςθσ) 

μετά από τθν παραπάνω παραδοχι φτάνει το 92%. 

 

3.3  Πειράματα με το εκτεταμένο ςύνολο  κατηγοριών  

Αντίςτοιχα πειράματα ζγιναν με το εκτεταμζνο ςφνολο κατθγοριϊν, με το οποίο φτάςαμε τελικά να 

ζχουμε ορκότθτα 81,56% ςτο ςφνολο αξιολόγθςθσ. Αντί για 12, χρθςιμοποιοφμε τϊρα 170 

κατθγορίεσ που μασ δίνουν πολφ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για κάκε λεκτικι μονάδα. Οι πολλζσ 

κατθγορίεσ, όμωσ, οδιγθςαν εφλογα ςε χαμθλότερο ποςοςτό ορκότθτασ, ςυγκρινόμενο με εκείνο 

του βαςικοφ ςυνόλου κατθγοριϊν· οδιγθςαν, επίςθσ, ςε αφξθςθ του χρόνου εκτζλεςθσ και τθσ 

μνιμθσ που χρειάηεται για να εκπαιδευτεί το ςφςτθμα.  

Ξεκινιςαμε από ζνα ςφςτθμα με λεξικό (ενότθτα 2.4) και τισ παρακάτω ιδιότθτεσ: 

1. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ λεκτικισ μονάδασ 

2. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ λεκτικισ μονάδασ 

3. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ λεκτικισ μονάδασ 

4. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ λεκτικισ μονάδασ 

5. Μικοσ τθσ λεκτικισ μονάδασ (αρικμόσ χαρακτιρων)  

6. Φπαρξθ αποςτρόφου ςτθ λεκτικι μονάδα 

7. Φπαρξθ αρικμθτικοφ χαρακτιρα ςτθ λεκτικι μονάδα 



8. Φπαρξθ τελείασ ςτθ λεκτικι μονάδα 

9. Φπαρξθ κόμματοσ ςτθ λεκτικι μονάδα 

10. Φπαρξθ λατινικοφ χαρακτιρα ςτθ λεκτικι μονάδα 

11. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

12. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

13. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

14. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ επόμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

15. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

16. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

17. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

18. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ 

19. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ μονάδασ 

20. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ ενόσ χαρακτιρα τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ 

21. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ δφο χαρακτιρων τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ 

22. Ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ τθσ κατάλθξθσ τριϊν χαρακτιρων τθσ προ-προθγοφμενθσ λεκτικισ 

μονάδασ 

Με αυτό το ςφςτθμα, που χρθςιμοποιοφςε ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ για 2 λζξεισ πριν τθν τρζχουςα και 

μια λζξθ μετά, πετφχαμε ορκότθτα 81,53%. Ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα, όμωσ, ιταν ότι ο χρόνοσ που 

χρειαηόταν για τθν εκπαίδευςθ και τθν αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ ιταν πολφ μεγάλοσ, με 

αποτζλεςμα να μθν μποροφμε να δθμιουργιςουμε καμπφλεσ μάκθςθσ. Οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ 

είναι τόςεσ όςεσ και οι πικανζσ κατθγορίεσ, 170 ςυνολικά. Ζτςι, χρθςιμοποιϊντασ ιδιότθτεσ 

αμφιςθμίασ για τθν τρζχουςα, τθν επόμενθ, τθν προθγοφμενθ και τθν προ-προθγοφμενθ λεκτικι 

μονάδα, κακϊσ και τισ τρεισ πικανζσ καταλιξεισ τουσ, χρειαηόμαςτε (μαηί με τισ υπόλοιπεσ) 2.720 

ιδιότθτεσ, που ςυνδυαηόμενεσ με τον αρικμό των παραδειγμάτων εκπαίδευςθσ (23.675) οδθγοφν 

εφλογα ςε μικρι ταχφτθτα εκτζλεςθσ και μεγάλεσ απαιτιςεισ μνιμθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι 

απαιτοφμενοι χρόνοι ιταν: 

 Εκπαίδευςθ (ςε 23.675 παραδείγματα εκπαίδευςθσ): περίπου 21.345 δευτερόλεπτα. 

 Ταξινόμθςθ (7.878 παραδείγματα αξιολόγθςθσ): 560,32 δευτερόλεπτα. 

 Αξιολόγθςθ (υπολογιςμόσ τθσ ορκότθτασ): 0,36 δευτερόλεπτα. 

Ρροκειμζνου να μειϊςουμε το χρόνο εκπαίδευςθσ και ταξινόμθςθσ, αποφαςίςαμε να κάνουμε 

επιλογι ιδιοτιτων. Χρθςιμοποιιςαμε το Weka2  για να υπολογίςουμε το λόγο κζρδουσ 

πλθροφορίασ  (Information Gain Ratio) τθσ κάκε ιδιότθτασ και κρατιςαμε μόνο εκείνεσ (1.326 από 

τισ 2.720) που είχαν κζρδοσ πλθροφορίασ μεγαλφτερο του μθδενόσ. Ραρ’ όλα αυτά, ο χρόνοσ δεν 

βελτιϊκθκε αρκετά, οπότε θ ιδζα εγκαταλείφκθκε. 

Οι αλλαγζσ που κάναμε ςτο ςφςτθμα που χρθςιμοποιεί το βαςικό ςφνολο κατθγοριϊν κατά τθ 

διάρκεια των πειραμάτων και ζδωςαν καλφτερα αποτελζςματα, ζγιναν και ςτο ςφςτθμα που 

                                                           
2
 Βλ. http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/. 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/


χρθςιμοποιεί το εκτεταμζνο ςφνολο.  Ζτςι, χρθςιμοποιιςαμε και εδϊ τισ παρακάτω παραδοχζσ που 

αφοροφν τθν κατθγορία «αρικμθτικό»: 

 Οι λζξεισ που αρχίηουν με αρικμθτικό ψθφίο, ανικουν πάντα ςτθν κατθγορία 

«αρικμθτικό». 

 Πλα τα αόριςτα άρκρα επίςθσ κατατάςςονται ςτθν κατθγορία «αρικμθτικό». 

Με τισ παραδοχζσ αυτζσ πετφχαμε ορκότθτα 81,56%, ίδια ςχεδόν με το ςφςτθμα χωρίσ τισ 

παραπάνω παραδοχζσ. Για το ςφςτθμα αυτό, υπολογίςαμε τισ καμπφλεσ μάκθςθσ ςε ςχζςθ με το 

ςφςτθμα τθσ προθγοφμενθσ εργαςίασ (Ραππάσ, 2008) και τισ καμπφλεσ ςφάλματοσ. Στισ καμπφλεσ 

μάκθςθσ δείχνουμε και τα αντίςτοιχα διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ 95%. 

 

 

Σχήμα 3.3.1 Συγκριτικζσ καμπφλεσ μάθηςησ παλαιοφ και νζου ςυςτήματοσ με το εκτεταμζνο ςφνολο κατηγοριϊν. 
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Σχήμα 3.3.2 Καμπφλεσ ςφάλματοσ ςυςτήματοσ εκτεταμζνου ςυνόλου κατηγοριϊν. 

 

 

Σχήμα 3.3.3 Μεγζθυνςη καμπφλησ ςφάλματοσ ςυςτήματοσ εκτεταμζνου ςυνόλου κατηγοριϊν 
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Οι καμπφλεσ μάκθςθσ δείχνουν ότι το ςφςτθμά μασ ξεπερνάει το προθγοφμενο ςφςτθμα (Ραππάσ, 

2008) πετυχαίνοντασ ορκότθτα υψθλότερθ κατά 4,01% και θ διαφορά αυτι είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικι όπωσ φαίνεται από τα διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ. 

Πςον αφορά τισ καμπφλεσ ςφάλματοσ, παρατθροφμε ότι και οι δφο ζχουν ςχεδόν γίνει οριηόντιεσ, 

ενϊ θ απόςταςθ μεταξφ τουσ είναι αρκετά μεγάλθ. Αυτό δείχνει ότι θ προςκικθ περιςςότερων 

παραδειγμάτων εκπαίδευςθσ μάλλον δεν κα βοθκοφςε. Ενδεχομζνωσ κα βοθκοφςε θ καλφτερθ 

επιλογι ι εξαγωγι ιδιοτιτων (π.χ. με Principal Components Analysis), όμωσ δεν υπιρχε χρόνοσ για 

να γίνει αυτό ςτθ διάρκεια τθσ εργαςίασ.    



Κεφϊλαιο 4: 

Επίλογοσ 
 

4.1 Αναςκόπηςη  

Η εργαςία αυτι είχε ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ βελτιωμζνου ςυςτιματοσ επιςθμείωςθσ μερϊν 

του λόγου για τθν ελλθνικι γλϊςςα. Ππωσ φάνθκε και ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, ο ςτόχοσ αυτόσ 

επιτεφχκθκε και το καινοφριο ςφςτθμα πετυχαίνει αρκετά καλφτερα αποτελζςματα τόςο  με το 

βαςικό ςφνολο κατθγοριϊν όςο και με το εκτεταμζνο, ςυγκρινόμενο με το προθγοφμενο ςφςτθμα 

που είχε επίςθσ αναπτυχκεί από τθν Ομάδα Επεξεργαςίασ Φυςικισ Γλϊςςασ του ΟΡΑ (Ραππάσ, 

2008). Το νζο ςφςτθμα χρθςιμοποιεί διαφορετικό αλγόρικμο μάκθςθσ (ταξινομθτι Μζγιςτθσ 

Εντροπίασ) από εκείνον του προθγοφμενου ςυςτιματοσ (k-NN) και διαφορετικό ςφνολο ιδιοτιτων. 

Τζλοσ, το νζο ςφςτθμα παρζχει προγραμματιςτικι διεπαφι (API), που διευκολφνει τθ χριςθ του ςε 

μεγαλφτερα ςυςτιματα.  

 

4.2 Μελλοντικέσ επεκτάςεισ  

Σε μια επόμενθ εργαςία κα ιταν ςκόπιμο να προςτεκεί ςτο νζο ςφςτθμα γραφικι διεπαφι χριςτθ, 

παρόμοια με εκείνθ που υπιρχε ςτο προθγοφμενο ςφςτθμα (Ραππάσ, 2008). Επίςθσ, κα ιταν 

μάλλον ςκόπιμο να καταςκευαςτοφν περιςςότερα δεδομζνα εκπαίδευςθσ για τθν περίπτωςθ όπου 

χρθςιμοποιείται το βαςικό ςφνολο κατθγοριϊν, ενδεχομζνωσ χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ 

ενεργθτικισ μάκθςθσ, παρόμοιεσ με εκείνεσ του προθγοφμενου ςυςτιματοσ (Ραππάσ, 2008). 

Ακόμθ, κα ιταν ςκόπιμο να δοκιμαςτοφν μζκοδοι εξαγωγισ ςφνκετων (και λιγότερων) ιδιοτιτων 

(π.χ. Principal Components Analysis), ιδιαίτερα όταν χρθςιμοποιείται το εκτεταμζνο ςφνολο 

κατθγοριϊν. 

 



Παρϊρτημα Α: 

Ιδιότητεσ αμφιςημίασ για το βαςικό ςύνολο 

κατηγοριών  
 

 isVerb: το ποςοςτό  εμφανίςεων τθσ λεκτικισ μονάδασ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

«ριμα» ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ. 

 isAdverb: το ποςοςτό  εμφανίςεων τθσ λεκτικισ μονάδασ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

«επίρρθμα» ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ. 

 isArticle: το ποςοςτό  εμφανίςεων τθσ λεκτικισ μονάδασ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

«άρκρο» ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ. 

 isAdjective: το ποςοςτό  εμφανίςεων τθσ λεκτικισ μονάδασ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

«επίκετο» ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ. 

 isNoun: το ποςοςτό  εμφανίςεων τθσ λεκτικισ μονάδασ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

«ουςιαςτικό» ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ. 

 isConjunction: το ποςοςτό  εμφανίςεων τθσ λεκτικισ μονάδασ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

«ςφνδεςμοσ» ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ. 

 isNumber: το ποςοςτό  εμφανίςεων τθσ λεκτικισ μονάδασ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

«αρικμθτικό» ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ. 

 isPunctuation: το ποςοςτό  εμφανίςεων τθσ λεκτικισ μονάδασ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

«ςθμείο ςτίξθσ» ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ. 

 isParticle: το ποςοςτό  εμφανίςεων τθσ λεκτικισ μονάδασ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

«μόριο» ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ. 

 isPronoun: το ποςοςτό  εμφανίςεων τθσ λεκτικισ μονάδασ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

«άρκρο» ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ. 

 isOther: το ποςοςτό  εμφανίςεων τθσ λεκτικισ μονάδασ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

«άλλο» ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ. 

 isPreposition: το ποςοςτό  εμφανίςεων τθσ λεκτικισ μονάδασ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

«πρόκεςθ» ςτα παραδείγματα εκπαίδευςθσ. 

 



Παρϊρτημα Β: 

Συγκεντρωτικόσ πίνακασ αποτελεςμάτων με το 

βαςικό ςύνολο κατηγοριών 
 

Στα παρακάτω ςυςτιματα, οι ιδιότθτεσ αμφιςθμίασ αποτελοφνται από ιδιότθτεσ για ολόκλθρθ τθ 

λζξθ και τισ τρεισ καταλιξεισ τθσ, εκτόσ αν αναφζρεται κάτι διαφορετικό. Επίςθσ, ςε όλα τα 

ςυςτιματα ςυμπεριλαμβάνονται οι ιδιότθτεσ «μικοσ τθσ λεκτικισ μονάδασ (αρικμόσ 

χαρακτιρων)», «φπαρξθ αποςτρόφου ςτθ λεκτικι μονάδα», «φπαρξθ αρικμθτικοφ ςτθ λεκτικι 

μονάδα», «φπαρξθ τελείασ ςτθ λεκτικι μονάδα», «φπαρξθ κόμματοσ ςτθ λεκτικι μονάδα» και 

«φπαρξθ λατινικοφ χαρακτιρα ςτθ λεκτικι μονάδα», εκτόσ αν αναφζρεται κάτι διαφορετικό. 

 

Σύςτημα Ορθότητα ςτα 
παραδείγματα 

αξιολόγηςησ 

Ορθότητα ςε cross 
validation 

Σφςτημα με Boolean ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη, την επόμενη, την 
προηγοφμενη και την προ 
προηγοφμενη, χωρίσ λίςτα 

89,43% -- 

Σφςτημα με Boolean ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη, την επόμενη, την 
προηγοφμενη και την προ 
προηγοφμενη, χωρίσ λίςτα και 
το μήκοσ τησ τρζχουςασ λζξησ 
κανονικοποιημζνο 

88,59% -- 

Σφςτημα με Boolean ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη, την επόμενη, την 
προηγοφμενη και την προ 
προηγοφμενη, χωρίσ λίςτα, 
χωρίσ το μήκοσ τησ τρζχουςασ 
λζξησ 

88,57% -- 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη, την επόμενη, την 
προηγοφμενη και την προ 
προηγοφμενη, χωρίσ λίςτα 

89,77% 89,87% 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ   για την τρζχουςα 
λζξη, την επόμενη, την 
προηγοφμενη και την προ 
προηγοφμενη, χωρίσ λίςτα και 

88,19% -- 



το μήκοσ τησ τρζχουςασ λζξησ 
κανονικοποιημζνο 
Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη, την επόμενη, την 
προηγοφμενη και την προ 
προηγοφμενη, χωρίσ λίςτα, 
χωρίσ το μήκοσ τησ τρζχουςασ 
λζξησ 

88,21% 
 

 

-- 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη, την επόμενη, την 
προηγοφμενη και την προ 
προηγοφμενη, με λίςτα 

89,46% -- 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη, την επόμενη, την 
μεθεπόμενη, την λζξη μετά την 
μεθεπόμενη, την προηγοφμενη, 
την προ προηγοφμενη και τη 
λζξη πριν την προ 
προηγοφμενη, με λίςτα 

-- 89,11% 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη, την επόμενη και την 
προηγοφμενη με λίςτα 

-- 90,23% 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη, την επόμενη, την 
μεθεπόμενη, την προηγοφμενη 
και την προ προηγοφμενη, με 
λίςτα 

-- 89,39% 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη και την προηγοφμενη, με 
λίςτα 

-- 87,63% 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη και την επόμενη, με λίςτα 

90,75% 90,56% 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ(χωρίσ τισ ιδιότητεσ 
που αφοροφν ολόκληρη τη 
λζξη) για την τρζχουςα λζξη και 
την επόμενη, με λίςτα 

90,52% -- 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ(χωρίσ τισ ιδιότητεσ 
που αφοροφν την κατάληξη 
ενόσ και δφο χαρακτήρων τησ 
λζξησ) για την τρζχουςα λζξη 
και την επόμενη, με λίςτα 

88,86% -- 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 88,79% -- 



αμφιςημίασ(χωρίσ τισ ιδιότητεσ 
που αφοροφν την κατάληξη 
ενόσ και τριϊν χαρακτήρων τησ 
λζξησ) για την τρζχουςα λζξη 
και την επόμενη, με λίςτα 
Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ(χωρίσ τισ ιδιότητεσ 
που αφοροφν την κατάληξη δφο 
και τριϊν χαρακτήρων τησ 
λζξησ) για την τρζχουςα λζξη 
και την επόμενη, με λίςτα 

87,13% -- 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη, με γνωςτή  την επόμενη 
λζξη, με λίςτα 

90,91% -- 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη, με γνωςτή  την επόμενη 
λζξη(χωρίσ τισ ιδιότητεσ που 
αφοροφν τισ καταλήξεισ), με 
λίςτα 

91,07% -- 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη και την επόμενη, με λίςτα 
και ζλεγχο των άρθρων και των 
αντωνυμιϊν μετά την 
αξιολόγηςη 

90,82% -- 

Σφςτημα με ιδιότητεσ 
αμφιςημίασ για την τρζχουςα 
λζξη και την επόμενη, με λίςτα, 
ζλεγχο των άρθρων και των 
αντωνυμιϊν μετά την 
αξιολόγηςη και η κατηγορία 
«άλλο» δεν λαμβάνεται υπ’ 
όψιν ςτη ςυνολική ορθότητα 

92,71% -- 
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