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1. Ειςαγωγό
1.1 Αντικεύμενο τησ εργαςύασ
Η αύξηςη των ιςτολογύων (blogs) ςτον παγκόςμιο ιςτό εύναι δεδομϋνη. Ολοϋνα και
περιςςότεροι ϊνθρωποι διατηρούν το δικό τουσ ιςτολόγιο, ενώ πολύ μεγαλύτεροσ
εύναι ο αριθμόσ εκεύνων που διαβϊζουν το περιεχόμενό τουσ. Η ύπαρξη ενόσ
αποτελεςματικού ςυςτόματοσ που θα μπορούςε να ςυνοψύςει το περιεχόμενο
των ιςτολογύων θα διευκόλυνε πολύ τουσ αναγνώςτεσ, καθώσ θα τουσ απϊλλαςςε
από την χρονοβόρα ανϊγνωςη μεγϊλου όγκου κειμϋνων.
Στόχοσ αυτόσ τησ εργαςύασ όταν η δημιουργύα ενόσ ςυςτόματοσ παραγωγόσ
περιλόψεων από ιςτολόγια. Πιο ςυγκεκριμϋνα, το ςύςτημα που αναπτύχθηκε ϋχει
την δυνατότητα να παρϊγει περιλόψεισ που απαντούν ςε αγγλικϋσ ερωτόςεισ του
χρόςτη (π.χ. «Why do people like Starbucks better than Dunkin Donuts?») βϊςει
ενόσ ςυνόλου από αγγλικϊ ιςτολόγια που αναφϋρονται ςτο ύδιο θϋμα (π.χ. την
αλυςύδα καταςτημϊτων Starbucks). Οι ερωτόςεισ αυτϋσ αναζητούν τισ θετικϋσ και
αρνητικϋσ γνώμεσ για κϊποιο ςυγκεκριμϋνο θϋμα (π.χ. ανθρώπουσ, προιόντα,
εταιρεύεσ, γεγονότα κ.λ.π). Τϋτοιεσ γνώμεσ εκφρϊζονται πολύ ςυχνϊ ςε ιςτολόγια,
ενώ πολύ ςπανιότερα ςε ϊλλoυ εύδουσ δικτυακούσ τόπουσ.

1.2 Διϊρθρωςη τησ εργαςύασ
Στο 2o κεφϊλαιο παρουςιϊζονται τα βαςικϊ ςτϊδια των ςυςτημϊτων παραγωγόσ
περιλόψεων και γύνεται μια ςυνοπτικό παρουςύαςη προγενϋςτερων ςυςτημϊτων
περιλόψεων από ειδηςεογραφικϊ κεύμενα και ιςτολόγια. Στο 3ο κεφϊλαιο
παρουςιϊζεται το ςύςτημα τησ εργαςύασ και η πειραματικό αξιολόγηςό του.
Τϋλοσ, ςτο 4ο κεφϊλαιο γύνεται μια αναςκόπηςη τησ εργαςύασ, ςυνοψύζονται τα
ςυμπερϊςματα που προϋκυψαν από τα πειρϊματα και προτεύνονται περαιτϋρω
βελτιώςεισ του ςυςτόματοσ.
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2. Συςτόματα Παραγωγόσ περιλόψεων

2.1 Εύδη περιλόψεων
Οι περιλόψεισ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν βϊςει διαφόρων κριτηρύων. Το
παρακϊτω ςχεδιϊγραμμα παρουςιϊζει ςυνοπτικϊ αυτϊ τα κριτόρια αλλϊ και τισ
μεταξύ τουσ ςχϋςεισ.

Εικόνα 1 - Χαρακτηριςτικά περιλήψεων και μεταξφ τουσ ςχζςεισ.

Όπωσ φαύνεται ςτην Εικόνα 1, κϊθε περύληψη διακρύνεται από τρύα βαςικϊ
χαρακτηριςτικϊ. Το εύδοσ τησ δηλώνει αν η περύληψη δημιουργόθηκε με ςκοπό να
απαντόςει μια ερώτηςη ενόσ χρόςτη βϊςει ενόσ ςυνόλου κειμϋνων (queryfocused summary) ό να ςυνοψύςει τα πιο ςημαντικότερα ςτοιχεύα

αυτών

(general summary). Ο τρόποσ δηλώνει αν η περύληψη εύναι αποτϋλεςμα
εξαγωγόσ προτϊςεων από το ςύνολο των κειμϋνων (extractive summary) ό
παραγωγόσ νϋου κειμϋνου χρηςιμοποιώντασ διαφορετικϋσ λϋξεισ και διατυπώςεισ
για να εκφραςτεύ το περιεχόμενο των κειμϋνων (abstractive summary). Τϋλοσ, το
πλόθοσ δηλώνει το κατϊ πόςο η περύληψη παρϊγεται για να ςυνοψύςει ϋνα ό
περιςςότερα κεύμενα (multi-document or single document summary).
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2.2 Βαςικϊ ςτϊδια παραγωγόσ περύληψησ
Παρόλο που όπωσ εύδαμε υπϊρχουν διαφορετικϊ εύδη περιλόψεων και επομϋνωσ
διαφορετικϊ ςυςτόματα παραγωγόσ περιλόψεων, τα βαςικϊ βόματα που
ακολουθούν αυτϊ παραμϋνουν ύδια ςε κϊθε περύπτωςη [JurMartin08]. Τα βόματα
αυτϊ εύναι τα ακόλουθα:


Επιλογή περιεχομένου – (Content Selection): Στο πρώτο βόμα γύνεται η
επιλογό του περιεχομϋνου που θα ειςαχθεύ ςτην περύληψη. Αυτό γύνεται από
ϋνα ςύνολο κειμϋνων τα οπούα ϋχουν ςυνόθωσ επιςτραφεύ από ϋνα ςύςτημα
ανϊκτηςησ πληροφοριών (information retrieval). Τα κεύμενα μετατρϋπονται
ςε μια λύςτα από προτϊςεισ, από τισ οπούεσ επιλϋγονται οριςμϋνεσ για να
ειςαχθούν ςτην περύληψη. Οι προτϊςεισ που θα επιλεγούν θα πρϋπει να
απαντούν ςτην ερώτηςη του χρόςτη (αν υπϊρχει) ό να εκφρϊζουν τισ
ςημαντικότερεσ πληροφορύεσ των κειμϋνων.



Διάταξη προτάςεων – (Information Ordering): To δεύτερο βόμα
περιλαμβϊνει τη διϊταξη των προτϊςεων που ϋχουν επιλεγεύ ςτο προηγούμενο
ςτϊδιο.

Η διϊταξη των προτϊςεων

τησ περύληψησ επηρεϊζει την

αναγνωςιμότητϊ τησ και την κατανόηςη του περιεχομϋνου τησ.


Πραγμάτωςη προτάςεων – (Sentence Realization): To τελευταύο βόμα
περιλαμβϊνει την αναδιατύπωςη μερών των επιλεγμϋνων προτϊςεων ϋτςι
ώςτε αυτϋσ να εύναι ευανϊγνωςτεσ και ςυναφεύσ ςτα πλαύςια τησ περύληψησ.

Η αυτόματη παραγωγό περιλόψεων από πολλϊ κεύμενα, με την οπούα θα
αςχοληθούμε ςε αυτό την εργαςύα, απαιτεύ την ανϊπτυξη αλγορύθμων για τα
προηγούμενα βόματα, αλλϊ παρουςιϊζει μια επιπλϋον δυςκολύα. Σε αντύθεςη με
την παραγωγό περιλόψεων από ϋνα κεύμενο, οι ύδιεσ πληροφορύεσ διατυπωμϋνεσ
με παρόμοιο ό διαφορετικό τρόπο επαναλαμβϊνονται ςε διϊφορα από τα κεύμενα
ειςόδου. Αυτό επιδρϊ αρνητικϊ καθώσ εμφανύζεται πλεοναςμόσ (redundancy)
ςτην παραγόμενη περύληψη. Για αυτό χρηςιμοποιούνται αλγόριθμοι όπωσ ο MMR
(Maximal Marginal Relevance) [Carbonell and Coldstein, 1998, Goldstein κ.ϊ
2000]

ό

αλγόριθμοι

που

χρηςιμοποιούν

ςυςταδοπούηςη

(clustering)

[JurMartin08] με ςκοπό τον περιοριςμό του πλεοναςμού. Συγκεκριμϋνα, ο MMR
βαςύζεται ςτη χρόςη ενόσ παρϊγοντα ποινόσ (penalty term) για κϊθε πρόταςη
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που εύναι υποψόφια για να ειςαχθεύ ςτην περύληψη. Η τιμό του παρϊγοντα ποινόσ
κϊθε πρόταςησ εξαρτϊται από την ομοιότητα αυτόσ με τισ προτϊςεισ που ϋχουν
όδη ςυμπεριληφθεύ ςτην περύληψη. Όςο μεγαλύτερη εύναι η ομοιότητα τόςο
μεγαλύτερεσ τιμϋσ παύρνει ο παρϊγοντασ ποινόσ, ο οπούοσ αφαιρεύται από το
βαθμό καταλληλότητασ τησ πρόταςησ. Σε κϊθε βόμα, η πρόταςη με το μεγαλύτερο
βαθμό καταλληλότητασ επιλϋγεται για να ειςαχθεύ ςτην περύληψη.
Οι αλγόριθμοι ςυςταδοπούηςησ χρηςιμοποιούν μια ϊλλη τεχνικό. Επιχειρούν να
δημιουργόςουν ςυςτϊδεσ (ομϊδεσ) από ςχετικϋσ προτϊςεισ που εκφρϊζουν τισ
ύδιεσ πληροφορύεσ και ςτην ςυνϋχεια επιλϋγουν την πιο αντιπροςωπευτικό
(centroid) ώςτε να την περιλϊβουν ςτην περύληψη.

2.3 Προγενϋςτερα ςυςτόματα παραγωγόσ περιλόψεων.
Σε αυτό την ενότητα περιγρϊφονται ςυςτόματα που παρϊγουν περιλόψεισ εύτε
από ειδηςεογραφικϊ κεύμενα εύτε από ιςτολόγια. Τα ςυςτόματα αυτϊ ϋχουν
ςυμμετϊςχει ςε διεθνεύσ διαγωνιςμούσ και ϋχουν καταταγεύ ανϊμεςα ςτα
κορυφαύα, κυρύωσ ςε ό,τι αφορϊ την επιλογό περιεχομϋνου. Τϋτοιοι διαγωνιςμού
ϋχουν διοργανωθεύ ςτα πλαύςια του Document Understanding Conference (DUC,
2000-2007) και του Text Analysis Conference1 (TAC, 2008-2010), που αποτελεύ
ςυνϋχεια του DUC. 2

2.3.1 Παραγωγό περιλόψεων από ειδηςεογραφικϊ κεύμενα
Τα τελευταύα χρόνια (2005-2010) οι διαγωνιςμού που γύνονται ςτα πλαύςια των
διαγωνιςμών των ςυνεδρύων DUC και TAC αφορούν κυρύωσ την παραγωγό
περιλόψεων από ειδηςεογραφικϊ κεύμενα. Συγκεκριμϋνα οι διοργανωτϋσ δύνουν
ςύνολα εγγρϊφων και για κϊθε ϋνα από αυτϊ ζητεύται να παραχθεύ μια περύληψη
που να απαντϊ μια πολύπλοκη ερώτηςη του χρόςτη (π.χ. «Describe the state of
teaching art and music in public schools around the world. Indicate problems,
progress and failures.»). Παρακϊτω περιγρϊφονται δύο ςυςτόματα που παρϊγουν

1
2

http://www.nist.gov/tac/
http://duc.nist.gov/
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τϋτοιεσ περιλόψεισ και ϋχουν ςυμμετϊςχει ςτουσ διαγωνιςμούσ DUC και TAC με
ιδιαύτερα καλϊ αποτελϋςματα.

CLASSY
To CLASSY [Conroy06, ConroyACL06, Conroy07] ςτηρύχτηκε ςε ϋξι βαςικϊ
βόματα για την παραγωγό των περιλόψεων.

Προετοιμαςία εγγράφων

- εκκακάριςθ

προτάςεων:

Το

ςτϊδιο

τησ

προετοιμαςύασ των κειμϋνων ξεκινϊ με το διαχωριςμό τουσ ςε προτϊςεισ
(sentence splitting). Στη ςυνϋχεια οι προτϊςεισ κατηγοριοποιούνται, ωσ
υποψόφιεσ για περύληψη, μη-υποψόφιεσ αλλϊ χρόςιμεσ και μη-υποψόφιεσ. Ο
δεύτεροσ χαρακτηριςμόσ, μη-υποψόφιεσ αλλϊ χρόςιμεσ, αφορϊ εκεύνεσ τισ
προτϊςεισ που ενώ δεν θα ςυμμετϊςχουν ςτη δημιουργύα τησ περύληψησ, μπορούν
να ςυνειςφϋρουν χρόςιμουσ όρουσ-λϋξεισ ςτην παραγωγό τησ. Κατϊ το επόμενο
βόμα, την εκκαθϊριςη (trimming) των προτϊςεων αφαιρούνται μη ςημαντικϋσ
πληροφορύεσ, όπωσ ημερομηνύεσ, ςχόλια του ςυγγραφϋα αλλϊ και λϋξεισ, όπωσ
«also» και «almost» κ.ϊ., που δεν ϋχουν μεγϊλη πληροφοριακό αξύα.

Επιλογι λζξεων - κλειδιών από τθν περιγραφι του ηθτιματοσ: Κατϊ την
δεύτερη φϊςη, το ςύςτημα επιλϋγει λϋξεισ από τη ςύντομη περιγραφό του θϋματοσ
(topic description). Αυτό η περιγραφό εύναι ςυνόθωσ μια πρόταςη που αποδύδει
το περιεχόμενο των κειμϋνων από τα οπούα θα προκύψει η περύληψη. Οι λϋξεισ
που επιλϋγονται περιγρϊφουν τισ κύριεσ ιδϋεσ (key concepts) των κειμϋνων.
Συγκεκριμϋνα, το CLASSY φιλτρϊρει τισ ςυχνϊ εμφανιζόμενεσ λϋξεισ (stop words
) όπωσ ϊρθρα («her», «his», «it» κ.ϊ.), ςυνδϋςμουσ («and», «also» κ.ϊ.) και ςτη
ςυνϋχεια, από τισ υπόλοιπεσ λϋξεισ αφαιρούνται οι καταλόξεισ (stemming) (π.χ.
«fishing», «fisher» και «fished» μετατρϋπονται ςε «fish»).

Υπολογιςμόσ ςθμαντικών όρων: Στη ςυνϋχεια, ο αλγόριθμοσ εντοπύζει τουσ
ςημαντικούσ όρουσ (signature terms) που χρηςιμοποιούνται για ϋνα επόμενο
βόμα, αυτό τησ βαθμολόγηςησ των προτϊςεων του ςυνόλου των κειμϋνων απ’ τα
οπούα θα παραχθεύ η περύληψη. Οι ςημαντικού όροι εύναι αυτού που εμφανύζονται
ςυχνότερα (με ςτατιςτικϊ ςημαντικό διαφορϊ από ϊλλουσ) ςε ςυςτϊδεσ κειμϋνων
με κοινό περιεχόμενο. Στον πιο πρόςφατο διαγωνιςμό, το CLASSY επϋκτεινε το
Γιώργοσ Λιϊςςασ
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ςύνολο απ’ το οπούο ανακτούνταν οι ςημαύνοντεσ όροι. Σε παλαιότερουσ
διαγωνιςμούσ, το CLASSY χρηςιμοποιούςε τη ςυλλογό κειμϋνων TREC Novelty,
ενώ ςτον πιο πρόςφατο χρηςιμοποιόθηκε μια μεγαλύτερη ςυλλογό, η AQUAINT,
και επιπλϋον επετρϊπη η χρόςη λιςτών ςυχνϊ εμφανιζόμενων λϋξεων (stop
words) κατϊ τον υπολογιςμό των ςημαντικών όρων. Οι τιμϋσ του μϋτρου
αξιολόγηςησ

ROUGE,

που

εξηγούνται

παρακϊτω,

αυξόθηκαν

όταν

χρηςιμοποιόθηκε μεγαλύτερη ςυλλογό κειμϋνων ωσ πηγό ανϊκτηςησ ςημαντικών
όρων.

Bακμολόγθςθ προτάςεων: Η βαθμολόγηςη των προτϊςεων ςτο CLASSY ϋγινε
χρηςιμοποιώντασ ϋνα μϋτρο που ονομϊςτηκε βαθμόσ πρόβλεψησ (oracle score). O
βαθμόσ πρόβλεψησ βαςύζεται ςτην κατανομό των μονογραμμϊτων (unigrams) ςτα
μοντϋλα περύληψησ (model summaries) που ςυντϊχθηκαν από κριτϋσ. Βϊςει αυτού
οι προτϊςεισ βαθμολογούνται υπολογύζοντασ το κλϊςμα των όρων που η κϊθε
πρόταςη ϋχει κοινούσ με υποτιθϋμενεσ (ϊγνωςτεσ) περιλόψεισ ανθρώπων. Aυτό
αποτυπώνεται ςτην παρακϊτω παρϊςταςη.

Τφποσ 1 – Παράςταςη oracle score.

Το

εύναι ο βαθμόσ πρόβλεψησ τησ πρόταςησ x, |x| εύναι ο αριθμόσ των

μοναδικών όρων τησ πρόταςησ x, t εύναι ϋνασ όροσ, Τ εύναι το ςύνολο όλων των
όρων που χρηςιμοποιούνται για το θϋμα (topic) που πραγματεύεται ο αλγόριθμοσ
και x(t)=1 εϊν ο όροσ t βρύςκεται ςτην πρόταςη x, διαφορετικϊ x(t)=0. Ο βαθμόσ
πρόβλεψησ εκτιμϊται και βϊςει τησ πιθανότητασ ϋνασ όροσ t να ςυμπεριληφθεύ
ςε ϋνα μοντϋλο περύληψησ δοθϋντοσ ενόσ ζητόματοσ T, όπωσ γύνεται φανερό ςτην
Εικόνα 2. Αυτό η πιθανότητα αποτυπώνεται ωσ
υπολογύζεται χρηςιμοποιώντασ

τισ

λϋξεισ - κλειδιϊ

. Η πιθανότητα αυτό
του ερωτόματοσ, τουσ

ςημαντικούσ όρουσ και την κατανομό των όρων ςτη ςυςτϊδα των ςχετικών
κειμϋνων, ενώ ορύζεται ωσ :

Τφποσ 2.
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= 1 εϊν ο όροσ t εύναι λϋξη - κλειδύ του ερωτόματοσ για το ζότημα Τ,
διαφορετικϊ ιςούται με το 0,

εϊν ο όροσ t εύναι ςημαντικόσ όροσ για το

ζότημα Τ διαφορετικϊ ιςούται με το 0 και

εύναι η πιθανότητα ο όροσ t να

εμφανύζεται ςε μια από τισ προτϊςεισ που πρόκειται να χρηςιμοποιηθούν για την
περύληψη.

Αφαίρεςθ πλεοναςμοφ χρθςιμοποιώντασ LSI/L1-QR: Το προτελευταύο βόμα τησ
διαδικαςύασ εύναι η αποφυγό του πλεοναςμού ςτην παραγόμενη περύληψη. Αυτό
επιτυγχϊνεται χρηςιμοποιώντασ τον αλγόριθμο Latent Semantic Indexing (LSI)
ακολουθούμενο από την L1-norm παραλλαγό του pivoted-QR. Ο pivoted-QR εύναι
ϋνασ αλγόριθμοσ αποςύνθεςησ ενόσ πύνακα Α (pivoted-QR decomposition).
Η παραπϊνω διαδικαςύα περιγρϊφεται αναλυτικότερα ςτο [Conroy2006]. Τϋλοσ,
αν η τελευταύα πρόταςη που προςτύθεται αυξόςει το μόκοσ τησ πρόταςησ πϋρα
από το επιθυμητό, τότε αυτό προςαρμόζεται ςτο επιθυμητό μόκοσ.
Το CLASSY κατετϊγη ςτο DUC 2007 1ο και 4o με βϊςει τα αυτόματα μϋτρα
ROUGE-1 ROUGE-2 αντύςτοιχα, που αξιολογούν το κατϊ πόςο το περιεχόμενο των
παραγόμενων περιλόψεων εύναι όμοιο με εκεύνο περιλόψεων που ςυντϊχθηκαν
από ανθρώπουσ.

Το ςφςτημα του Oικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν (AUEB2008)
Το 2008, το Οικονομικό Πανεπιςτόμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) ςυμμετεύχε [GalMal08] ςτο
Text Analysis Conference (ΤAC) του 2008 παρουςιϊζοντασ το δικό του ςύςτημα
για την παραγωγό περιλόψεων από ειδηςεογραφικϊ κεύμενα δεδομϋνησ μιασ
ερώτηςησ.
Το ςύςτημα βαςύζεται

ςτον αλγόριθμο μηχανικόσ μϊθηςησ Support Vector

Regression (SVR) [ChangLin2001]. Ο αλγόριθμοσ αυτόσ εκπαιδεύεται με n
διανύςματα εκπαύδευςησ, (x1, y1),…,(xn,yn), όπου το xi ∈
μαθαύνει μια ςυνϊρτηςη
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Στην περύπτωςη του ςυςτόματοσ του Ο.Π.Α., κϊθε (xi, yi) αναπαριςτϊ μια
πρόταςη. Συγκεκριμϋνα, τα xi εύναι οι τιμϋσ κϊποιων γνωριςμϊτων (features) τησ
πρόταςησ και yi εύναι ϋνασ βαθμόσ που δεύχνει την καταλληλότητϊ τησ και το πόςο
ςχετικό εύναι με το ερώτημα του χρόςτη.
Στα πειρϊματα του ςυςτόματοσ για το TAC 2008 χρηςιμοποιόθηκαν τα παρακϊτω
6 γνωρύςματα:
1. Sentence position SP(c): Tο γνώριςμα αυτό εκφρϊζει τη θϋςη τησ πρόταςησ
μϋςα ςτο κεύμενο από το οπούο προϋρχεται.
, όπου

c εύναι μια πρόταςη, position(c) εύναι η θϋςη τησ πρόταςησ ςτο ϋγγραφο (π.χ.
1η, 2η, 3η, ...) και L(c) εύναι ο ςυνολικόσ αριθμόσ προτϊςεων του κειμϋνου.

2. Named Entities NE(c).
, όπου
n(c) εύναι ο αριθμόσ των ονομϊτων οντοτότων (named entities) ςτην πρόταςη
c. Τα ονόματα οντοτότων εντοπύζονται χρηςιμοποιώντασ την ϋκδοςη 1.1 του
ςχετικού εργαλεύου (named entity recognizer) του πανεπιςτημύου του
Stanford.3

3. Levenstein distance LD(c,q): Εύναι η τιμό τησ απόςταςησ Levenstein (edit
distance) μεταξύ τησ ερώτηςησ (query) q και τησ πρόταςησ c.

4. Word overlap WO(c,q): Εκφρϊζει την επικϊλυψη των λϋξεων μεταξύ του
ερωτόματοσ q και τησ πρόταςησ c. Οι ςυχνϊ εμφανιζόμενεσ λϋξεισ (stop words)
και οι διπλοεμφανιζόμενεσ λϋξεισ ςτισ προτϊςεισ ϋχουν αφαιρεθεύ.

5. Content word frequency: Εύναι η μϋςη πιθανότητα εμφϊνιςησ των λϋξεων ti..|s|
μιασ πρόταςησ ςτη ςυςτϊδα των κειμϋνων (cluster). Η πιθανότητα εμφϊνιςησ
μιασ λϋξησ ορύζεται ωσ:
3

http://nlp.stanford.edu/software/CRF-NER.shtml
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pc(ti) = , όπου
n εύναι ο αριθμόσ των εμφανύςεων τησ λϋξησ ti μϋςα ςτη ςυςτϊδα και Ν το
ςύνολο λϋξεων ςτην ςυςτϊδα των κειμϋνων.
6. Document frequency: Εύναι η μϋςη πιθανότητα ϋνα κεύμενο να περιϋχει τισ
λϋξεισ ti..|s| μιασ πρόταςησ. Η πιθανότητα ϋνα κεύμενο να περιϋχει μια λϋξη
ορύζεται ωσ:
pd(ti) = , όπου
d εύναι ο αριθμόσ των κειμϋνων ςτα οπούα εμφανύζεται η λϋξη ti και D εύναι ο
ςυνολικόσ αριθμόσ των κειμϋνων ςτην ςυςτϊδα.
Τα δυο τελευταύα γνωρύςματα ορύζονται αναλυτικότερα ςτο [Schilder2008].

Ωσ yi χρηςιμοποιόθηκε ο μϋςοσ όροσ των τιμών δυο μϋτρων, του ROUGE-2 και του
ROUGE-SU4 [Lin2004] κϊθε πρόταςησ με τισ αντύςτοιχεσ περιλόψεισ (model
summaries) οι οπούεσ εύχαν δημιουργηθεύ από κριτϋσ. Τα ROUGE-2 και ROUGESU4 υπολογύζουν ϋνα βαθμό ομοιότητασ δύο κειμϋνων βϊςει των κοινών 2γραμμϊτων λϋξεων (word bigrams) [Lin2004].
Το ςύςτημα εκπαιδεύτηκε χρηςιμοποιώντασ τισ προτϊςεισ των κειμϋνων του DUC
2006 καθώσ και τισ αντύςτοιχεσ περιλόψεισ που δημιούργηςαν οι κριτϋσ για κϊθε
ςύνολο εγγρϊφων. Ύςτερα, το ςύςτημα χρηςιμοποιόθηκε για να αναθϋςει
βαθμούσ ςχετικότητασ (relevance scores) ςε κϊθε πρόταςη των κειμϋνων του
DUC 2007. Για κϊθε ςύνολο εγγρϊφων, οι αντύςτοιχεσ προτϊςεισ ταξινομόθηκαν
βϊςει των βαθμών ςχετικότητϊσ τουσ. Ξεκινώντασ από τισ προτϊςεισ με την
μεγαλύτερη τιμό, το ςύςτημα πρόςθετε ςτην περύληψη κϊθε πρόταςη τησ οπούασ
η ομοιότητα με τισ προτϊςεισ που εύχαν όδη περιληφθεύ ςτην περύληψη δεν
ξεπερνούςε κϊποιο οριςμϋνο κατώφλι (threshold). Για τον υπολογιςμό τησ
ομοιότητασ μεταξύ των προτϊςεων χρηςιμοποιόθηκε το μϋτρο cosine similarity.
Επιπλϋον, πριν το ςύςτημα ειςαγϊγει μια πρόταςη ςτην περύληψη, εφϊρμοζε μια
διαδικαςύα απλοπούηςησ. Κατϊ την διϊρκεια αυτόσ μια ςειρϊ από φρϊςεισ όπωσ
“in fact”, “however” κ.α διαγρϊφονταν. Τϋλοσ, οι περιλόψεισ περικόπτονταν, ώςτε
να μην ξεπερνούν ςε μϋγεθοσ τισ 250 λϋξεισ, το οπούο εύχε τεθεύ ωσ όριο ςτον
διαγωνιςμό DUC 2007. Η τιμό του κατωφλιού αποφαςύςτηκε με πειρϊματα ςτα
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δεδομϋνα εκπαύδευςησ του DUC 2007. Συγκεκριμϋνα δοκιμϊςτηκαν διϊφορεσ
τιμϋσ του και κρατόθηκε αυτό η οπούα οδόγηςε ςε περιλόψεισ με την μεγαλύτερη
ομοιότητα (βϊςει των ROUGE-2 και ROUGE-SU4) με τισ αντύςτοιχεσ περιλόψεισ
των κριτών.

Χρηςιμοποιώντασ το ςύςτημα εκπαιδευμϋνο ςτα δεδομϋνα του DUC 2006 και
ακολουθώντασ την ύδια διαδικαςύα παρόχθηςαν περιλόψεισ για τα δεδομϋνα του
TAC 2008. Το ςύςτημα του Ο.Π.Α πϋτυχε υψηλϋσ τιμϋσ όςον αφορϊ τα μϋτρα
ROUGE-2 και ROUGE-SU4, ενώ κατϋλαβε χαμηλότερεσ θϋςεισ ςε ςχϋςη με τα ϊλλα
ςυςτόματα ςτην κατϊταξη ςχετικϊ με την γλωςςικό ποιότητα (linguistic quality)
των περιλόψεων. Αυτό αποδόθηκε ςτην απουςύα αλγορύθμων για την διϊταξη και
πραγμϊτωςη (βλ. Ενότητα 2.2) των προτϊςεων των περιλόψεων [GalMal08].

2.3.2 Παραγωγό περιλόψεων από ιςτολόγια.
Στο διαγωνιςμό του TAC 2008 εκτόσ από ειδηςεογραφικϊ κεύμενα δόθηκε από
τουσ διοργανωτϋσ και ϋνα αριθμόσ ςυνόλων από ιςτολόγια. Για κϊθε τϋτοιο
ςύνολο δόθηκαν 1 ό 2 ερωτόματα τα οπούα αφορούςαν τισ θετικϋσ και αρνητικϋσ
γνώμεσ για κϊποιο θϋμα (π.χ. «What features do people like about Vista?»).
Παρακϊτω παρουςιϊζεται ϋνα ςύςτημα που ςυμμετεύχε ςτο διαγωνιςμό και εύχε
πολύ καλό επύδοςη.

Σο ςύςτημα του Πολυτεχνεύου του Hong Kong.
Το ςύςτημα (PolyU) [Li08] επιχειρεύ να ανακτόςει τισ πιο αντιπροςωπευτικϋσ
προτϊςεισ (salient sentences) από τα κεύμενα. Αυτό η διαδικαςύα χωρύςτηκε ςε
δυο μϋρη. Αρχικϊ εντοπύςτηκαν οι πιο αντιπροςωπευτικϋσ παρϊγραφοι των
κειμϋνων και ςτην ςυνϋχεια οι πιο αντιπροςωπευτικϋσ προτϊςεισ αυτών.
Συγκεκριμϋνα ακολουθόθηκε η παρακϊτω διαδικαςύα:


Καθαριςμόσ των κειμϋνων από τισ HTML ετικϋτεσ: Το αρχικό ςύνολο
κειμϋνων (corpus) ςτο TAC 2008 όταν ςε μορφό HTML. Η
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περιελϊμβανε την αφαύρεςη όλων των ετικετών τησ HTML, ώςτε το κϊθε
κεύμενο να απαλλαχθεύ από αυτϋσ και να εύναι ϋτοιμο για επεξεργαςύα.


Διαχωριςμόσ προτϊςεων: Ύςτερα, το κεύμενο χωρύςτηκε ςε προτϊςεισ με
την χρόςη του εργαλεύου GATE.4 Οι προτϊςεισ που προϋκυψαν ελϋγχθηκαν με
την χρόςη ενόσ απλού φύλτρου και όςεσ όταν λιγότερεσ των 6 λϋξεων ό εύχαν
χαμηλό γλωςςικό ποιότητα (grammaticality) αφαιρϋθηκαν.



Βαθμολόγηςη προτϊςεων: Σε αυτό το ςτϊδιο, ςε κϊθε πρόταςη που
παρϋμεινε ύςτερα από το προηγούμενο βόμα ανατϋθηκε ϋνασ βαθμόσ. Αυτόσ ο
βαθμόσ όταν ο γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ των τιμών κϊποιων γνωριςμϊτων. Πιο
ςυγκεκριμϋνα, τα γνωρύςματα Centroid και SimtoQuery περιγρϊφουν την
ποιότητα τησ πληροφορύασ που φϋρει μια πρόταςη ςε ςχϋςη με το ςύνολο των
κειμϋνων και την ερώτηςη του χρόςτη, αντύςτοιχα [LiDUC07]. Άλλα
γνωρύςματα που χρηςιμοποιόθηκαν όπωσ τα PosSentiment, PosOpinion,
NegSentiment, NegOpinion δηλώνουν την ύπαρξη θετικών ό αρνητικών
ςυναιςθημϊτων και γνωμών ςτισ προτϊςεισ. Τϋλοσ, το γνώριςμα Position
δηλώνει την θϋςη τησ πρόταςησ μϋςα ςτο κεύμενο. Αξύζει να ςημειωθεύ πωσ
πϋρα από τα παραπϊνω γνωρύςματα, τα οπούα εύναι ςτο επύπεδο πρόταςησ
(sentence level), το PolyU χρηςιμοπούηςε παρόμοια γνωρύςματα και ςε
επύπεδο

παραγρϊφων

(paragraph

level).

Έτςι,

τα

ParaCentroid,

ParaSimToQuery, ParaOpinion, ParaSentiment εύναι τα αντύςτοιχα γνωρύςματα
ςε επύπεδο παραγρϊφων και η λειτουργύα τουσ εύναι όμοια με αυτό των
γνωριςμϊτων ςε επύπεδο προτϊςεων.


Παραγωγό περύληψησ: Για την παραγωγό τησ περύληψησ πρώτα λόφθηκαν
υπόψιν τα γνωρύςματα ςε επύπεδο παραγρϊφων, ϋτςι ώςτε να επιλεχθούν
εκεύνεσ οι παρϊγραφοι που περιϋχουν τισ πιο ςχετικϋσ με την ερώτηςη του
χρόςτη απαντόςεισ. Στη ςυνϋχεια, οι προτϊςεισ αυτών των παραγρϊφων
ταξινομόθηκαν βϊςει των βαθμών που ϋλαβαν ςτην προηγούμενη φϊςη. Οι
βαθμού όλων των προτϊςεων κανονικοποιόθηκαν ςτο διϊςτημα 0 ϋωσ 1.
Τϋλοσ, οι 20 καλύτερεσ προτϊςεισ με βαθμούσ μεγαλύτερουσ του 0,3
επιλϋχθηκαν για την περύληψη. Για την αποφυγό εμφϊνιςησ πλεοναςμού, κϊθε
πρόταςη περιλαμβϊνονταν ςτην περύληψη μόνο όταν δεν ϋμοιαζε ςε μεγϊλο

4

Βλ. http://gate.ac.uk/
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βαθμό με προτϊςεισ που εύχαν όδη επιλεχθεύ. Συγκεκριμϋνα, χρηςιμοποιόθηκε
ο αλγόριθμοσ MMR (βλ. ενότητα 2.2).
Το ςύςτημα κατετϊγη πρώτο ςε ςύνολο 19 ςυςτημϊτων που ϋλαβαν μϋροσ ςτο
διαγωνιςμό ςε ό,τι αφορϊ την ποιότητα των προτϊςεων που ςυμπεριλόφθηκαν
ςτισ περιλόψεισ [Li2008].
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3. Το ςύςτημα και τα πειρϊματα τησ εργαςύασ

Εικόνα 2 – Γενική περιγραφή ςυςτήματοσ.

Το ςύςτημα αυτόσ τησ εργαςύασ εύναι επϋκταςη του ςυςτόματοσ AUEB08 με το
οπούο το Ο.Π.Α. ςυμμετεύχε ςτο TAC 2008 (βλ. ενότητα 2.3.1). Για την αξιολόγηςη
του ςυςτόματοσ εκτελϋςτηκαν δυο πειρϊματα. Στο πρώτο πεύραμα, ο SVR του
AUEB08 εκπαιδεύτηκε ςε ειδηςεογραφικϊ κεύμενα του διαγωνιςμού DUC του
2006 και χρηςιμοποιόθηκε για να παρϊγει περιλόψεισ από τα ιςτολόγια του
διαγωνιςμού TAC 2008 (αντύ για τα ειδηςεογραφικϊ κεύμενα του διαγωνιςμού
ςτα οπούα εύχε αξιολογηθεύ το 2008). Στο δεύτερο πεύραμα χρηςιμοποιόθηκε η
τεχνικό τησ διαςταυρωμϋνησ επικύρωςησ (cross-validation) για την εκπαύδευςη
και ςτην ςυνϋχεια για την παραγωγό περιλόψεων από τα ιςτολόγια του TAC 2008.
Τα αποτελϋςματα που προϋκυψαν ςυγκρύθηκαν με ϊλλα ςυςτόματα που
ςυμμετεύχαν

ςτην

παραγωγό

περιλόψεων

από

ιςτολόγια

(opinion

summarization track) του διαγωνιςμού TAC 2008.

Εικόνα 3 - Δομή Συςτήματοσ AUEBop10
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3.1 Προεπεξεργαςύα ιςτολογύων.
Πριν χρηςιμοποιηθούν, τα ιςτολόγια υπϋςτηςαν προεπεξεργαςύα με ςκοπό την
αφαύρεςη HTML ετικετών, καταλόγων επιλογών κ.λ.π. που δεν ϋχουν αξύα για τουσ
ςκοπούσ τησ παραγωγόσ περιλόψεων, ώςτε να ανακτηθεύ μόνο το «πραγματικό»
κεύμενο. Η προεπεξεργαςύα των ιςτολογύων ϋγινε ςε δύο ςτϊδια (βλ. Εικόνα 3):

τϊδιο 1ο: Χρηςιμοποιόθηκε το εργαλεύο ανοιχτού λογιςμικού ΝReadability, για
να καθαρύςει τα ιςτολόγια από ςυνδϋςμουσ, πλαώνϋσ ςτόλεσ (sidebar), κώδικα
javascript, κ.λ.π..5

Εικόνα 4 - Αριςτερά ο πηγαίοσ κϊδικασ ενόσ από τα ιςτολόγια (raw blog). Δεξιά η πραγματική εικόνα του
ιςτολογίου ςτο πρόγραμμα περιήγηςησ (browser).

τϊδιο 2ο : Τα αρχεύα που προϋκυψαν από το παραπϊνω ςτϊδιο περιεύχαν ακόμα
κώδικα HTML, όπωσ <p>, <html>, <body>,<img> αλλϊ μόνο για λόγουσ
μορφοπούηςησ του κειμϋνου (βλ. Εικόνα 5).

5

Βλ. http://code.google.com/p/nreadability/
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Εικόνα 5 - Αριςτερά το αποτζλεςμα τησ επεξεργαςίασ του ιςτολογίου από το NReadability. Δεξιά το αποτζλεςμα
ςτον περιηγητή.

Για τον καθαριςμό των ιςτολογύων από αυτϊ αναπτύχθηκε λογιςμικό, που
βαςύςτηκεςτη βιβλιοθόκη ανοιχτού λογιςμικού Jericho.6 Το αποτϋλεςμα όταν να
ανακτηθεύ ςτην πλειονότητα των περιπτώςεων εντελώσ καθαρό κεύμενο, όπωσ
φαύνεται ςτην παρακϊτω εικόνα.

Εικόνα 6 - Το κείμενο που ανακτήθηκε μετά την επεξεργαςία (clean blog).

3.2 Πειρϊματα
H αξιολόγηςη των περιλόψεων που παρϊχθηκαν ϋγινε με την ύδια διαδικαςύα
όπωσ ςτο διαγωνιςμό TAC 2008. Η διαδικαςύα αυτό ξεκινϊ με τη χειρωνακτικό
αντιςτούχιςη των προτϊςεων τησ κϊθε περύληψησ ςτισ ιδανικϋσ προτϊςεισ
(nuggets). Οι ιδανικϋσ προτϊςεισ εύναι τμόματα του κειμϋνου των αρχικών
ιςτολογύων ό παραφρϊςεισ τουσ οι οπούεσ απαντούν ςτην ερώτηςη που τύθεται
6

http://jericho.htmlparser.net/docs/index.html
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από το χρόςτη και οι οπούεσ ϋχουν εντοπιςτεύ από ανθρώπουσ-κριτϋσ. Κϊθε
πρόταςη τησ περύληψησ εξετϊζεται για να διαπιςτωθεύ αν φϋρει τισ ύδιεσ
πληροφορύεσ με κϊποια από τισ δοςμϋνεσ ιδανικϋσ προτϊςεισ. Κϊθε ιδανικό
πρόταςη φϋρει ϋναν προκαθοριςμϋνο βϊροσ (nugget score) ςτην κλύμακα [0, 1]
που δεύχνει πόςο ςημαντικό εύναι.
Όλα τα ςυςτόματα ςυγκρύθηκαν χρηςιμοποιώντασ το μϋτρο F-score. Αυτό
ςυνδυϊζει ϊλλα δύο μϋτρα, την ανϊκληςη (recall) και την ακρύβεια (precision).

Με R ςυμβολύζεται η ανϊκληςη, με P η ακρύβεια και β εύναι ϋνασ παρϊγοντασ που
καθορύζει το βϊροσ των P και R ςτον υπολογιςμό του F-score. Χρηςιμοποιούμε
την τιμό 1 για το β (ύςο βϊροσ ςτα P και R), καθώσ η ύδια τιμό χρηςιμοποιόθηκε
και κατϊ την αξιολόγηςη των ςυςτημϊτων του TAC 2008.
Ο τύποσ για τον υπολογιςμό τησ ανϊκληςησ εύναι ο παρακϊτω:

Με r ςυμβολύζεται το ϊθροιςμα των προκαθοριςμϋνων βαρών των ιδανικών
προτϊςεων που αντιςτοιχούν ςε κϊποια πρόταςη τησ υπό αξιολόγηςη περύληψησ,
ενώ με R ςυμβολύζεται το ϊθροιςμα των προκαθοριςμϋνων βαρών όλων των
ιδανικών προτϊςεων.
Ο τύποσ με τον οπούο υπολογύζεται η ακρύβεια εύναι ο παρακϊτω:

, αλλιώσ.
Το l εύναι το πλόθοσ των χαρακτόρων τησ περύληψησ αν εξαιρεθούν οι χαρακτόρεσ
των διαςτημϊτων μεταξύ των λϋξεων και τησ αλλαγόσ γραμμόσ. Το A εύναι ϋνα
περιθώριο (allowance) και ορύζεται ωσ εξόσ :

C εύναι ο αριθμόσ χαρακτόρων των ιδανικών προτϊςεων (C=100), ενώ α εύναι ο
αριθμόσ των ιδανικών προτϊςεων που ταιριϊζουν με κϊποια από τισ προτϊςεισ
τησ περύληψησ. Ουςιαςτικϊ η ακρύβεια επιχειρεύ να αξιολογόςει το κατϊ πόςον η
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περύληψη περιλαμβϊνει περιττϋσ πληροφορύεσ, μετρώντασ το κατϊ πόςον
υπερβαύνει το χώρο των ιδανικών προτϊςεων ςτισ οπούεσ αντιςτοιχεύ.
Πριν την παρουςύαςη των πειραμϊτων πρϋπει να διευκρινιςτεύ πωσ ςε κανϋνα από
τα δύο πειρϊματα δεν χρηςιμοποιόθηκαν οι προτϊςεισ-κλειδιϊ (snippets) για την
εκπαύδευςη του ςυςτόματοσ. Οι προτϊςεισ-κλειδιϊ εύναι προτϊςεισ που ϋχουν
εξαχθεύ από τα ιςτολόγια και οι οπούεσ αποτελούν απαντόςεισ ςτην ερώτηςη κϊθε
θεματικόσ ενότητασ. Διατϋθηκαν ςτουσ διαγωνιζόμενουστου TAC 2008 από τουσ
διοργανωτϋσ του διαγωνιςμού, αλλϊ ςτην πρϊξη δεν θα όταν διαθϋςιμεσ, παρϊ
μόνο αν ϋνα ςύςτημα παραγωγόσ περιλόψεων χρηςιμοποιεύτo ςε ςυνδυαςμό με
ϋνα (ιδανικό) ςύςτημα ερωταποκρύςεων (question-answering system).

Πεύραμα 1.
Στα πλαύςια του πρώτου πειρϊματοσ, το ςύςτημα AUEB08 που παρουςιϊςτηκε
ςτην ενότητα 2.3.1 εκπαιδεύτηκε ςτα δεδομϋνα του DUC 2006 και αξιολογόθηκε
ςτα ιςτολόγια του TAC 2008. Το ςύνολο των δεδομϋνων του DUC 2006
περιελϊμβανε ειδηςεογραφικϊ κεύμενα χωριςμϋνα ςε 45 θεματικϋσ ενότητεσ (45
ςύνολα κειμϋνων) πϊνω ςτα οπούα το ςύςτημα εκπαιδεύτηκε λαμβϊνοντασ
υπόψιν τισ αντύςτοιχεσ ερωτόςεισ (queries) καθώσ και τισ περιλόψεισ που εύχαν
δημιουργηθεύ από κριτϋσ (model summaries). Τα δεδομϋνα ελϋγχου (testing),
αποτελούνταν από ιςτολόγια χωριςμϋνα ςε 22 θεματικϋσ ενότητεσ. Τα
αποτελϋςματα του πειρϊματοσ παρουςιϊζονται ςτα παρακϊτω διαγρϊμματα.
Η

εικόνα 9 απεικονύζει το F-score που αντιςτοιχεύ ςτισ περιλόψεισ των 22

θεματικών ενοτότων για το καλύτερο ςύςτημα του TAC 2008, το ςύςτημα
AUEB08 (περιλόψεισ 850 λϋξεων) και το τελευταύο ςτην κατϊταξη ςύςτημα.
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Εικόνα 7 - Το F-score για κάθε topic των blogs για τρία ςυςτήματα.

Ο μζςοσ όροσ (για όλεσ τισ θεματικζσ ενότητεσ) των F-score των παραπάνω τριϊν
ςυςτημάτων φαίνεται ςτην εικόνα 8.

Εικόνα 8 - Η κατάταξη του AUEB08 με Average F-score 0,19

Η κατϊταξη του AUEB08 μεταξύ όλων των ςυςτημϊτων που ςυμμετεύχαν ςτο
TAC 2008 φαύνεται ςτο παρακϊτω διϊγραμμα. Στο παρόν πεύραμα, το AUEB08
παρόγαγε περιλόψεισ μεγϋθουσ 850 λϋξεων. Πολλϊ από τα ςυςτόματα του
διαγωνιςμού χρηςιμοπούηςαν ωσ επιπλϋον πληροφορύα τισ προτϊςεισ-κλειδιϊ
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(snippets). Όπωσ φαύνεται και ςτο διϊγραμμα, αυτϊ τα ςυςτόματα εύχαν πολύ
καλύτερεσ επιδόςεισ ςε ςχϋςη με τα υπόλοιπα.

Εικόνα 9 - Η κατάταξη του AUEB08 μεταξφ όλων των ςυςτημάτων του διαγωνιςμοφ.

Το F-score (average F-score) του κϊθε ςυςτόματοσ, επηρεϊζεται ςημαντικϊ από
το μϋγεθοσ (ςε χαρακτόρεσ) τησ κϊθε περύληψησ που δημιούργηςε. Παρακϊτω
παρουςιϊζονται τρύα διαγρϊμματα που απεικονύζουν τη ςχϋςη του μϋςου αριθμού
χαρακτόρων των περιλόψεων κϊθε ςυςτόματοσ με κϊθε ϋνα από τα μϋτρα F-score,
ακρύβεια και ανϊκληςη. Τα παρακϊτω ςυςτόματα, 20 ςτο ςύνολό τουσ, δεν
χρηςιμοπούηςαν τισ προτϊςεισ-κλειδιϊ (snippets).

Εικόνα 10 - Το μζςο F-score ςε ςχζςη με το μζςο μζγεθοσ των περιλήψεων κάθε ςυςτήματοσ.

Στην παραπϊνω εικόνα διακρύνεται το μϋςο F-score του πρώτου ςτην κατϊταξη
ςυςτόματοσ (PolyU), καθώσ και το μϋςο F-score του AUEB08 για περιλόψεισ των
850 και 1000 λϋξεων. Στα παρακϊτω διαγρϊμματα φαύνεται πωσ αυξϊνοντασ το
επιτρεπόμενο μόκοσ των περιλόψεων από 850 ςε 1000 λϋξεισ, αυξϊνεται η
ανϊκληςη και μειώνεται η ακρύβεια, όπωσ εύναι αναμενόμενο.
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Εικόνα 11 – Η μζςη ακρίβεια ςε ςχζςη με το μζςο μζγεθοσ των περιλήψεων κάθε ςυςτήματοσ.

Εικόνα 12 - Η μζςη ανάκληςη ςε ςχζςη με το μζςο μζγεθοσ των περιλήψεων κάθε ςυςτήματοσ.

Πεύραμα 2.
Στα πλαύςια του δεύτερου πειρϊματοσ ενςωματώθηκαν επιπλϋον γνωρύςματα ςτα
διανύςματα εκπαύδευςησ με ςκοπό την ανϊκτηςη από τα ιςτολόγια προτϊςεων
που εκφρϊζουν θετικϋσ ό αρνητικϋσ απόψεισ και οι οπούεσ δεν ανακτόθηκαν από
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το ςύςτημα του προηγούμενου πειρϊματοσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα τα γνωρύςματα που
προςτϋθηκαν εύναι:



Absolute Sentiment Score: To γνώριςμα αυτό δηλώνει το μϋςο απόλυτο
βαθμό ςυναιςθηματικότητασ (sentiment) των λϋξεων μιασ πρόταςησ. O
βαθμόσ αυτόσ προκύπτει από το ϊθροιςμα των βαθμών ςυναιςθηματικότητασ
των λϋξεων διαιρούμενο προσ το πλόθοσ αυτών των λϋξεων. Ο βαθμόσ
ςυναιςθηματικότητασ εύναι μια τιμό ςτο διϊςτημα [-1,1] και δηλώνει κατϊ
πόςο μια λϋξη εκφρϊζει θετικό, αρνητικό ό ουδϋτερη γνώμη. Κατϊ τον
υπολογιςμό

εξαιρούνται

οι

προτϊςεισ

που

ϋχουνε

μηδενικό

βαθμό

ςυναιςθηματικότητασ. Παρακϊτω δύνεται ϋνα παρϊδειγμα υπολογιςμού αυτού
του βαθμού.

Εικόνα 13 - Παράδειγμα ουδζτερων λζξεων και λζξεων με ςυναιςθηματικότητα.



Sentiment Score Percentage: Εύναι το ποςοςτό των λϋξεων τησ πρόταςησ
που ϋχουν εύτε αρνητικό εύτε θετικό βαθμό ςυναιςθηματικότητασ,.



Maximum

Sentiment

Score:

Δηλώνει

το

μϋγιςτο

βαθμό

τον

ελϊχιςτο

βαθμό

ςυναιςθηματικότητασ των λϋξεων τησ πρόταςησ.


Minimum

Sentiment

Score:

Δηλώνει

ςυναιςθηματικότητασ των λϋξεων τησ πρόταςησ.
Ο βαθμόσ ςυναιςθηματικότητασ των λϋξεων ανακτόθηκε από το SentiWordNet
[SentiWN], ϋνα λεξικό το οπούο αντιςτοιχεύ βαθμούσ ςυναιςθηματικότητασ ςε
λϋξεισ.
Λόγω τησ ϋλλειψησ ιςτολογύων και αντύςτοιχων περιλόψεων που θα μπορούςαν
να χρηςιμοποιηθούν για την εκπαύδευςη του ςυςτόματοσ, επιλϋχθηκε η μϋθοδοσ
τησ διαςταυρωμϋνησ επικύρωςησ (cross validation). Τo διαθϋςιμο ςύνολο των
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ιςτολογύων του TAC 2008 χωρύςτηκε ςε 10 μϋρη. Σε κϊθε επανϊληψη τησ
διαδικαςύασ, το ςύςτημα εκπαιδευόταν ςτα 9/10 των ιςτολογύων και ο ϋλεγχοσ
(testing) γινόταν ςτο 1/10 που εύχε εξαιρεθεύ από την εκπαύδευςη. Κατϊ την
εκπαύδευςη,

ωσ

μοντϋλο

περύληψησ

του

κϊθε

ςυνόλου

ιςτολογύων

χρηςιμοποιόθηκε το αντύςτοιχο ςύνολο ιδανικών προτϊςεων (nuggets). Τα
αποτελϋςματα παρουςιϊζονται ςτα επόμενα διαγρϊμματα. Το AUEBop10 είναι το
AUEB08 με τα πρόςθετα γνωρίςματα.

Εικόνα 14 - Σφγκριςη ΑUEBop10 με τα υπόλοιπα ςυςτήματα του διαγωνιςμοφ.

Το F-score που εμφανύζεται ςτην παραπϊνω εικόνα για τα ςυςτόματα AUEB08
και ΑUEBop10, αφορϊ προτϊςεισ μεγϋθουσ 850 λϋξεων.
Παρακϊτω παρουςιϊζονται τρύα διαγρϊμματα που απεικονύζουν την ςχϋςη του
μϋςου αριθμού χαρακτόρων των περιλόψεων κϊθε ςυςτόματοσ με κϊθε ϋνα από
τα μϋτρα F-score, ακρύβεια και ανϊκληςη.

Εικόνα 15- Το average F-score ςε ςχζςη με το μζςο μζγεθοσ των περιλήψεων κάθε ςυςτήματοσ.
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Στο παραπϊνω διϊγραμμα παρουςιϊζεται το μϋςο F-score όλων των ςυςτημϊτων,
μεταξύ των οπούων εύναι το AUEB08 και ΑUEBop10 για μεγϋθη περιλόψεων 850
και 1000 λϋξεων.

Εικόνα 16 - Η μζςη ακρίβεια ςε ςχζςη με το μζςο μζγεθοσ των περιλήψεων κάθε ςυςτήματοσ.

Εικόνα 17 - Η μζςη ανάκληςη ςε ςχζςη με το μζςο μζγεθοσ των περιλήψεων κάθε ςυςτήματοσ.

Παρατηρόςεισ
Βαςιζόμενοι ςτο πρώτο πεύραμα, διαπιςτώνουμε πωσ το AUEB08 πετυχαύνει
υψηλό F-score και κατατϊςςεται 3ο, για μϋγεθοσ περύληψησ 850 λϋξεων, μεταξύ
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των διαγωνιζόμενων ςυςτημϊτων ςτα ιςτολόγια. Αν και τα δεδομϋνα ςτα οπούα
εκπαιδεύτηκε εύναι ειδηςεογραφικϊ κεύμενα, φαύνεται πωσ τα γνωρύςματα που
χρηςιμοποιεύ εύναι ιδιαύτερα αποτελεςματικϊ, ώςτε να μπορεύ να παρϊγει πολύ
καλϋσ περιλόψεισ και από ιςτολόγια.
Όςον αφορϊ το δεύτερο πεύραμα, παρότι προςτϋθηκαν νϋα γνωρύςματα ςτο
AUEB08, αυτό δεν κατϊφερε να βελτιώςει τα αποτελϋςματϊ του. Η προςθόκη
νϋων γνωριςμϊτων εύχε ωσ ςτόχο το νϋο ςύςτημα (ΑUEBop10) να μπορεύ να
διακρύνει θετικϋσ ό αρνητικϋσ γνώμεσ ςτα ιςτολόγια. Ωςτόςο, τα αποτελϋςματα
όταν χειρότερα, ςυγκρινόμενα με εκεύνα του AUEB08. Ένασ πιθανόσ λόγοσ για την
αδυναμύα του AUEBop10 να βελτιώςει τα αποτελϋςματα εύναι ύςωσ ότι δεν εύχε
ςτην διϊθεςό του αρκετϊ διανύςματα εκπαύδευςησ. Τα διανύςματα εκπαύδευςησ
που παρόχθηςαν από τα δεδομϋνα του DUC 2006 (και ςτα οπούα εκπαιδεύτηκε το
AUEB2008) εύναι ςχεδόν διπλϊςια από τα διανύςματα εκπαύδευςησ (ςε κϊθε
επανϊληψη τησ διαςταυρωμϋνησ επικύρωςησ) που χρηςιμοποιόθηκαν για την
εκπαύδευςη του AUEBop10. Ένασ ϊλλοσ πιθανόσ λόγοσ εύναι η ύπαρξη μόνο ενόσ
μοντϋλου περύληψησ για κϊθε θεματικό ενότητα ςτα δεδομϋνα των ιςτολογύων.
Αντύθετα, ςτα δεδομϋνα του DUC 2006 (όπου εκπαιδεύτηκε το AUEB2008)
υπόρχαν τϋςςερα μοντϋλα περύληψησ ανϊ θεματικό ενότητα.
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4. Συμπερϊςματα και μελλοντικϋσ κατευθύνςεισ
Στη διϊρκεια αυτόσ τησ εργαςύασ επεκτϊθηκε ϋνα ςύςτημα παραγωγόσ
εςτιαςμϋνων περιλόψεων από ειδηςεογραφικϊ κεύμενα, ώςτε να εύναι δυνατόν να
χρηςιμοποιηθεύ για την παραγωγό περιλόψεων από ιςτολόγια. Το νϋο ςύςτημα
κατατϊςςεται 3ο ωσ προσ την ποιότητα των παραγόμενων περιλόψεων από
ιςτολόγια, μεταξύ των ςυςτημϊτων που ςυμμετεύχαν ςτο ςχετικό διαγωνιςμό του
ςυνεδρύου TAC-2008, παρ’ όλο που εκπαιδεύτηκε ςε ειδηςεογραφικϊ κεύμενα αντύ
για ιςτολόγια.
Επιχειρόθηκε, επύςησ, η περαιτϋρω επϋκταςη του ςυςτόματοσ, μϋςω τησ
προςθόκησ νϋων γνωριςμϊτων που ςτόχο εύχαν τον εντοπιςμό προτϊςεων που
εκφρϊζουν θετικϋσ ό αρνητικϋσ γνώμεσ. Τα πειραματικϊ αποτελϋςματα, όμωσ, με
τα πρόςθετα γνωρύςματα όταν χειρότερα, ςυγκρινόμενα με τα αποτελϋςματα του
ςυςτόματοσ χωρύσ τα πρόςθετα γνωρύςματα. Τα χειρότερα αποτελϋςματα τησ
δεύτερησ επϋκταςησ ύςωσ οφεύλονται ςτο ότι όταν χρηςιμοποιόθηκαν τα
πρόςθετα γνωρύςματα το ςύςτημα εκπαιδεύτηκε ςε ιςτολόγια που παρεύχαν
λιγότερα δεδομϋνα εκπαύδευςησ, ςυγκρινόμενα με τα ειδηςεογραφικϊ κεύμενα ςτα
οπούα εκπαιδεύτηκε το ςύςτημα χωρύσ τα πρόςθετα γνωρύςματα. Επύςησ, τα
ειδηςεογραφικϊ

κεύμενα

εκπαύδευςησ

παρεύχαν

τϋςςερισ

χειρωνακτικϊ

καταςκευαςμϋνεσ περιλόψεισ ανϊ θϋμα, ϋναντι μύασ των δεδομϋνων των
ιςτολογύων.
Η προςθόκη περιςςοτϋρων περιλόψεων ςτα κεύμενα εκπαύδευςησ ιςτολογύων, η
προςθόκη κειμϋνων εκπαύδευςησ από περιςςότερα ιςτολόγια και η ενςωμϊτωςη
πιο περύπλοκων μεθόδων εντοπιςμού γνωμών θα μπορούςαν ενδεχομϋνωσ να
βελτιώςουν τισ επιδόςεισ του ςυςτόματοσ, όταν χρηςιμοποιούνται τα πρόςθετα
γνωρύςματα. Μια εναλλακτικό προςϋγγιςη θα όταν να χρηςιμοποιηθούν δύο
διαφορετικϊ ςτϊδια επεξεργαςύασ. Το πρώτο θα απϋρριπτε, χρηςιμοποιώντασ
μόνο τα πρόςθετα γνωρύςματα, προτϊςεισ που δεν εκφρϊζουν κϊποια γνώμη ό
ςυναύςθημα. Το δεύτερο ςτϊδιο θα χρηςιμοποιούςε το υπϊρχον ςύςτημα
εκπαιδευμϋνο ςε ειδηςεογραφικϊ κεύμενα, χωρύσ τα πρόςθετα γνωρύςματα,
προκειμϋνου να επιλϋξει τισ καλύτερεσ μεταξύ των προτϊςεων που θα εύχαν
απομεύνει μετϊ το πρώτο ςτϊδιο.
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