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Συστήµατα ερωταποκρίσεων
Υποτοµέας της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.

Φιλοδοξεί να βελτιώσει τις σηµερινές µηχανές αναζήτησης.
Μεγάλη προϊστορία σε συστήµατα ερωταποκρίσεων για Β∆.

Εδώ εύρεση σε µια συλλογή εγγράφων (ή τον Ιστό) απαντήσεων 
σε ερωτήσεις των χρηστών.

“Who invented the telephone?”, “How much did Mercury spend 
on advertising in 1993?”.

Αργότερα θα εστιαστούµε στις ερωτήσεις ορισµού.
“What is a tsunami?”, “What are pathogens?”, “Who was Duke 
Ellington?”.

Οι απαντήσεις συνήθως είναι αποσπάσµατα εγγράφων (π.χ. 250 
χαρακτήρων) ή ακριβείς απαντήσεις (π.χ. ονόµατα).

“When Graham Bell invented the telephone, some people 
thought...”, “Graham Bell”.
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Εκτενέστερη γλωσσική επεξεργασία

> When was the telephone invented?

• The telephone was invented by Alexander Graham 
Bell in 1876.                

• The telephone was invented by Graham Bell.

• He invented the telephone on March 10, 1876.

• Fifteen years later, Alexander Graham Bell invented
the telephone and became multi-millionaire.

• In 1992 Dr. Johnson invented a new device that works 
with an ordinary telephone line.

Χρονική ερώτηση. Απαιτεί χρονικό προσδιορισµό.

αντικείµενο

αντικείµενο

αντικείµενο
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Συστήµατα ερωταποκρίσεων

ανάκτηση
πληροφοριών σχετικά

έγγραφα

επεξεργασία
της ερώτησης

ερώτηση

όροι της 
ερώτησης

κατηγορία
ερώτησης, 
συνώνυµα, 

παραφράσεις, 
συντακτικό 
δέντρο, ...

επεξεργασία
εγγράφων

αποσπάσµατα ως υποψήφιες 
απαντήσεις, µε σηµειωµένες 
χρονικές εκφράσεις, ονόµατα, 

συντακτικά δέντρα, ... 

κατάταξη
υποψηφίων 
απαντήσεων

απαντήσεις
Συνήθως µε µηχανική 

µάθηση. Ιδιότητες: 
ταίριασµα κατηγορίας 
ερώτησης µε ονόµατα 
απάντησης, ποσοστό 
και συγκέντρωση όρων 
της ερώτησης στην 

απάντηση, συντακτικό 
ταίριασµα, ...
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Ερωτήσεις ορισµού
Πολύ συχνές. 27% στο QA track του TREC-2001.
∆ύσκολες για τα τυπικά συστήµατα ερωτ/σεων.

Η κατηγορία της ερώτησης δεν δηµιουργεί προσδοκίες
συγκεκριµένων κατηγοριών ονοµάτων στην απάντηση.

“Who is the president of Greece?” πρόσωπο
“What is a tsunami?” ?

Πολύ λίγοι όροι στις ερωτήσεις, πάντα µικρό ποσοστό 
όρων της ερώτησης στις υποψήφιες απαντήσεις.

Μεγάλη ποικιλία εκφράσεων σηµατοδοτεί ορισµούς 
αλλά όχι πάντα:

“... the giant wave known as tsunami...”
“... the fear of creating hazardous microorganisms, or 
pathogens, is overstated.”
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∆ιάρθρωση της οµιλίας

Εισαγωγή:
Συστήµατα ερωταποκρίσεων 
Ερωτήσεις ορισµού.

1η ενότητα (πτυχιακή Μηλιαράκη, άρθρο COLING):
Προηγούµενες µέθοδοι για ερωτήσεις ορισµού.
Επιβλεπόµενη µέθοδος µάθησης.
Πειράµατα µε άρθρα εφηµερίδων από το TREC.

2η ενότητα (πτυχιακή Γαλάνη, υπό δηµοσίευση):
Πειράµατα µε ιστοσελίδες.
Μη επιβλεπόµενη µορφή της µεθόδου.
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1η ενότητα: το ζητούµενο
Είσοδος: ένας όρος προς ορισµό (πιθανώς πολλών 
λέξεων) και τα κορυφαία έγγραφα που επέστρεψε µια 
µηχανή ανάκτησης πληροφοριών για τον όρο.

Υποθέσεις: ∆ιατίθεται ένας ταξινοµητής που ξεχωρίζει τις 
ερωτήσεις ορισµού (βλ. πτυχιακή Μαυροειδή) και µια 
µονάδα που εντοπίζει τον όρο-στόχο µέσα στην ερώτηση. 

Έξοδος: το πολύ 5 αποσπάσµατα των 250 χαρακτήρων 
το καθένα. 
Ορθή έξοδος αν τουλάχιστον ένα από τα αποσπάσµατα
περιέχει αποδεκτό ορισµό του όρου. 

Χρησιµοποιούµε δεδοµένα των TREC-2000 και 2001.
Τα αποσπάσµατα κρίνονται µε τα πρότυπα (Perl patterns) 
του TREC.
Ορισµοί ενός αποσπάσµατος, όχι όπως στο TREC-2003. 10

Παραδείγµατα αποσπασµάτων

Για τον όρο «pathogens»:

…considerations as nutrient availability. In 
particular, the panel concluded that the fear of 
creating hazardous microorganisms, or pathogens, is 
overstated. "It is highly unlikely that moving one or a 
few genes from a pathogen to…

…definite intraspecial physiological and 
morphological diversity. Ph. helianthi thrives at higher 
temperatures than other sunflower pathogens 
(Sclerotinia sclerotiorum and Botrytis cinerea) do. In 
various nutrient media, Ph. helianthi …
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Παραδείγµατα αποσπασµάτων – ΙΙ 

Για τον όρο «Moulin Rouge»:

…among the guests at a benefit gala that celebrated 
the centennial of the Moulin Rouge, a Paris 
landmark. The Moulin Rouge, a cabaret under a 
giant red windmill, is known worldwide, especially 
from the posters of the Henri de Toulouse-Lautrec …

…throughout was the foundation’s president, 
Danielle Mitterrand, wife of the French president. 
“Welcome to the Moulin Rouge, the heart and soul of 
Paris”, said comedian Jerry Lewis, who wisecracked 
his way through the introduction…
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Prager et al. (2001, 2002)
Ένας ορισµός συχνά περιέχει ένα υπερώνυµο του 
όρου-στόχου.

An amphibian is an animal that lives both in water...
“amphibian” < “carnivore” < ... < “animal” < ...
Το υπερώνυµο µόνο του ίσως είναι φτωχή απάντηση.

Βρες τα «καλύτερα» υπερώνυµα.
Εµφανίζονται συχνά µαζί µε τον όρο-στόχο στα 
κείµενα της συλλογής και δεν βρίσκονται πολύ πιο 
ψηλά από τον όρο-στόχο στην ιεραρχία του WordNet. 

Βρες και κατάταξε (π.χ. µε κεντροειδές) τα 
αποσπάσµατα (προτάσεις) που περιέχουν τον όρο-
στόχο και ένα από τα καλύτερα υπερώνυµά του. 
Προβλήµατα: Ο όρος-στόχος ίσως δεν υπάρχει στο 
WordNet. Tα υπερώνυµα συχνά δεν βοηθούν. Tι γίνεται 
µε γλώσσες για τις οποίες δεν υπάρχει WordNet;
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Joho et al. (2000, 2001)
9 χειρωνακτικά κατασκευασµένα πρότυπα (patterns), 
µερικά από τη Hearst (1998). 

“[στόχος] (and | or) other”, “[στόχος], (a | an | the)”
Η ακρίβεια (precision) των προτύπων µετριέται σε ένα 
σώµα εκπαίδευσης.

Εντόπισε τις προτάσεις που περιέχουν τον όρο-στόχο και 
κατάταξέ τις βάσει 3 ιδιοτήτων: 

KPW: ακρίβεια προτύπου που ταίριαξε, αν υπάρχει.
SN: τακτικός αριθµός της πρότασης στο έγγραφό της, 
µεταξύ προτάσεων που περιέχουν τον όρο-στόχο. 
WC: τι ποσοστό των λέξεων που είναι πολύ συχνές
(20 συχνότερες) µεταξύ όλων των υποψηφίων 
απαντήσεων (προτάσεων) εµφανίζεται στην πρόταση.

Κατάταξε τις προτάσεις µε το ζυγισµένο άθροισµα των 3 
ιδιοτήτων και χειρωνακτική ρύθµιση βαρών.
Προβλήµατα: περιορισµένα πρότυπα, ρύθµιση βαρών. 14

Η δική µας προσέγγιση
Συνδυασµός ιδεών από προηγούµενες προσεγγίσεις 
µε τεχνικές µηχανικής µάθησης.
Πολύ περισσότερα πρότυπα, που παράγονται 
αυτόµατα.
Baseline: επανυλοποίηση της µεθόδου των Prager et al. 
(µε αποσπάσµατα 250 χαρακτήρων).

Χωρίς τη συνάρτηση κατάταξης. Αν πολλά αποσπάσµατα 
περιέχουν τον όρο-στόχο και «καλύτερα» υπερώνυµα, 
χρησιµοποιούµε την κατάταξη των αντιστοίχων εγγράφων 
(RK) που επέστρεψε η µηχανή ανάκτησης πληροφοριών.

4 διαµορφώσεις µεθόδου µηχανικής µάθησης.
Όλες µε SVM, απλό γραµµικό πυρήνα.
∆ιαφορετικές ιδιότητες σε κάθε διαµόρφωση.
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∆ιαµορφώσεις SVM – εκπαίδευση
όροι-στόχοι

“tsunami”

“nanometer”

...

...
... tsunami ...

...

...
... nanometer ...

...

έγγραφα

50

50

...

≥50

≥50

<1, 8, ..., 2, –>
<1, 2, ..., 0, –>

<0, 3, ..., 1, +>

<1, 4, ..., 2, +>
<0, 3, ..., 1, –>

<1, 6, ..., 0, +>

...

...

vectorsπαράθυρα

H κατηγορία του παραθύρου 
(ορισµός ή µη ορισµός) 

σηµειώνεται χρησιµοποιώντας τα 
πρότυπα (patterns) του TREC.
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∆ιαµορφώσεις SVM – συνέχεια
Εκπαίδευση: το SVM µαθαίνει να κατατάσσει 
διανύσµατα (παράθυρα) ως ορισµούς ή µη ορισµούς.
Κατά τη χρήση, δοθέντος ενός όρου-στόχου:

Πάρε από τη µηχανή ανάκτηση πληροφοριών τα 50 
κορυφαία έγγραφα. 
Συγκέντρωσε τα παράθυρα των εγγράφων, µετάτρεψέ τα 
σε διανύσµατα, κατάταξέ τα µε το SVM.
Επίστρεψε τα 5 παράθυρα που αντιστοιχούν στα 
διανύσµατα για τα οποία το SVM ήταν περισσότερο 
σίγουρο ότι αποτελούν ορισµούς. 

10-πλή διασταυρωµένη επικύρωση σε όλα τα 
πειράµατα αυτής της ενότητας.
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∆ιαµόρφωση 1: προσοµοίωση Joho et al.

Ιδιότητες:
Τα SN (τακτικός αριθµός) και WC (% συχνών 
λέξεων) των Joho et al. 
Μια δυαδική ιδιότητα για κάθε πρότυπο των 
Joho et al. και 4 επιπλέον πρότυπα. 
RK (η κατάταξη των εγγράφων της µηχανής 
ανάκτησης πληροφοριών).

Κατά µία έννοια προσοµοίωση της µεθόδου των 
Joho et al. αλλά καλύτερη γιατί:

χρησιµοποιούµε µερικές επιπλέον ιδιότητες
χρησιµοποιούµε SVM αντί για ζυγισµένο άθροισµα 
µε χειρωνακτικά ρυθµισµένα βάρη.
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∆ιαµόρφωση 2: προσθήκη WordNet

Όπως η διαµόρφωση 1 αλλά µε επιπλέον ιδιότητα:
∆είχνει αν το παράθυρο περιέχει ένα από τα 
«καλύτερα» υπερώνυµα του όρου-στόχου.
Όπως επιστρέφονται από την επανυλοποίηση της 
µεθόδου των Prager et al.

Κατά µία έννοια συνδυασµός των µεθόδων των 
Prager et al. και Joho et al.

Οι µέθοδοι συνεισφέρουν ιδιότητες.
Το SVM αποφασίζει τι βάρος θα δώσει σε κάθε ιδιότητα. 

Πιθανό πρόβληµα: Ίσως η ιδιότητα της µεθόδου 
Prager et al. (WordNet) να «χάνεται» µεταξύ των 
περισσότερων ιδιοτήτων της µεθόδου των Joho et al.

Εναλλακτική προσέγγιση: δύο µόνο ιδιότητες, που θα 
έδειχναν τις ετυµηγορίες των δύο µεθόδων (stacking). 
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∆ιαµόρφωση 3: προσθήκη n-γραµµάτων

Όπως η διαµόρφωση 2 αλλά µε m πρόσθετες 
δυαδικές ιδιότητες που αντιστοιχούν σε αυτόµατα 
αποκτηθέντα πρότυπα (patterns).

Στα πειράµατά µας 100 ≤ m ≤ 300.
Υποψήφια πρότυπα:

Όλα τα n-γράµµατα λεκτικών µονάδων (1 ≤ n ≤ 3) που
εµφανίζονται αµέσως πριν ή µετά τον όρο-στόχο στα
κείµενα εκπαίδευσης.
π.χ. “[στόχος] , which is” , “. A [στόχος]” .
Κατώφλι: ≥10 εµφανίσεις για κάθε υποψήφιο πρότυπο.
Τα υποψήφια πρότυπα ταξινοµούνται κατά ακρίβεια.

Κρατούµε τα m κορυφαία πρότυπα της ταξινόµησης.
20

Αποκτηθέντα πρότυπα
Ξανα-ανακάλυψε αρκετά πρότυπα της διαµόρφωσης 
1 και εύλογες παραλλαγές.

“[στόχος] is one”, “, (a | an | the) [στόχος]” .
Μερικά πρότυπα φαίνονται περίεργα, αλλά 
αποδεικνύονται εύλογα µετά από µελέτη. ∆ύσκολο
να κατασκευαστούν χειρωνακτικά.

π.χ. “. [στόχος]” , “. An [στόχος]” .
Μερικά πρότυπα ήταν για συγκεκριµένες θεµατικές
περιοχές.

Πολλά πρότυπα π.χ. για ασθένειες, λόγω του 
µεγάλου αριθµού άρθρων/ερωτήσεων για ιατρικά 
θέµατα στη συλλογή του TREC.
∆είχνει ότι η µέθοδος µπορεί να προσαρµοστεί σε 
συλλογές εγγράφων συγκεκριµένης θεµατολογίας.

Πολλά άχρηστα πρότυπα, εισάγουν θόρυβο.
Αλλά το SVM φαίνεται να τον αντιµετωπίζει καλά.
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∆ιαµόρφωση 4: χωρίς το WordNet

Όπως η διαµόρφωση 3 αλλά χωρίς την ιδιότητα για 
τα «καλύτερα» υπερώνυµα.
Έλεγχος αν οι επιδόσεις της διαµόρφωσης 3 
εξαρτώνται από τη χρήση των υπερωνύµων του 
WordNet. 
Θα µπορούσαν να γίνουν αντίστοιχοι έλεγχοι και 
για τις άλλες ιδιότητες (SN, WC, RK) αλλά η 
εξάρτηση από το WordNet µας ενδιέφερε ιδιαίτερα, 
λόγω των Ελληνικών.
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Πειραµατικά αποτελέσµατα

71.88 (115/160), 83.94 (115/137)διαµ. 4 (– Wordnet)

72.50 (116/160), 84.67 (116/137)διαµ. 3 (+ n-grams)

63.13 (101/160), 73.72 (101/137)διαµ. 2 (+ Wordnet)

61.88 (99/160),   72.26 (99/137)διαµ. 1 (προσοµ. Joho)

50.00 (80/160),   58.39 (80/137)baseline (επανυλοπ.)

51.95 (80/154),   60.15 (80/133)Prager et al.
επιτυχία (%)µέθοδος

Εξαιρώντας ερωτήσεις χωρίς 
πρότυπα απαντήσεων.

∆ιαµόρφ. 3 και 4: 200 
αποκτηθέντα πρότυπα.

Με ερωτήσεις/κείµενα από τα TREC-2000, 2001.
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Μεταβλητός αριθµός n-γραµµάτων

71.25, 83.2168.75, 80.29300
71.88, 83.9472.50, 84.67200
70.00, 81.7568.13, 79.56100
διαµόρφ. 4 (%)διαµόρφ. 3 (%)n-grams

Χωρίς ενδείξεις ότι η απόκτηση περισσότερων 
προτύπων µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση.
Χρειάζονται περισσότερα πειράµατα, αλλά για αυτό 
απαιτείται γρηγορότερη υλοποίηση SVM.

Χρησιµοποιούµε την υλοποίηση του Weka (SMO του 
Platt) µε τις προεπιλεγµένες παραµέτρους.
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Συµπεράσµατα 1ης ενότητας
Νέα µέθοδος εντοπισµού µεµονωµένων αποσπασµάτων 
που περιέχουν απαντήσεις σε ερωτήσεις ορισµού.

Συνδυάζει προηγούµενες προσεγγίσεις ως ιδιότητες σε 
ένα SVM, µε επιπλέον αυτόµατα παραγόµενα πρότυπα
n-γραµµάτων. 

Πειραµατική αξιολόγηση 4 διαµορφώσεων µε κείµενα και 
ερωτήσεις του TREC.

Καλύτερα αποτελέσµατα από προηγούµενες µεθόδους.
Τα παραγόµενα πρότυπα βοηθούν σηµαντικά.
Τα υπερώνυµα του WordNet συνεισφέρουν ελάχιστα.

Τουλάχιστον µε τον τρόπο που την ενσωµατώσαµε.
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∆ιάρθρωση της οµιλίας

Εισαγωγή:
Συστήµατα ερωταποκρίσεων 
Ερωτήσεις ορισµού.

1η ενότητα (πτυχιακή Μηλιαράκη, άρθρο COLING):
Προηγούµενες µέθοδοι για ερωτήσεις ορισµού.
Επιβλεπόµενη µέθοδος µάθησης.
Πειράµατα µε άρθρα εφηµερίδων από το TREC.

2η ενότητα (πτυχιακή Γαλάνη, υπό δηµοσίευση):
Πειράµατα µε ιστοσελίδες.
Μη επιβλεπόµενη µορφή της µεθόδου.
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2η ενότητα: το ζητούµενο
Είσοδος: ένας όρος-στόχος προς ορισµό και οι 
κορυφαίες ιστοσελίδες που επέστρεψε µια µηχανή 
αναζήτησης (Altavista) για τον όρο-στόχο.

Εξετάζουµε µόνο τις κορυφαίες 10 ιστοσελίδες, αντί για τα 
κορυφαία 50 έγγραφα της ενότητας 1.
Και σε αυτές µόνο τα πρώτα 5 παράθυρα του όρου-στόχου. 
Συντελεί σε µείωση της ανισορροπίας µεταξύ των 
κατηγοριών ορισµός και µη ορισµός.

Έξοδος: µόνο ένα απόσπασµα των 250 χαρακτήρων. 
Αντί των 5 αποσπασµάτων της ενότητας 1. Πιο δύσκολο.
Πιο εύκολη αξιολόγηση.

Ορθή έξοδος αν περιέχει αποδεκτό ορισµό. 
Τα αποσπάσµατα κρίνονται από ανθρώπους-κριτές.
∆εν χρησιµοποιούµε πια κείµενα και απαντήσεις του TREC, 
οπότε δεν υπάρχουν πια πρότυπα απαντήσεων.
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Παραδείγµατα αποσπασµάτων

Για τον όρο «generic drug»:

…time pharmacist questioning pharmacist consulting 
pharmacy drug compounding drug price what is generic 
drug what is a generic drug? a  generic drug is one 
which is identified by its official chemical name rather 
than an advertised brand name…

…there are new results for return to results glaxo
wellcome's perspective on gatt patent debate; what is 
the generic drug industry's response to glaxo
wellcome's? pr newswire; 12/5/1995 read the full article, 
get a free trial for…
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Το πρόβληµα κατά την εκπαίδευση
όροι-στόχοι

“tsunami”

“nanometer”

...

...
... tsunami ...

...

...
... nanometer ...

...

ιστοσελίδες

10

10

...

≥10

≥10

<1, 8, ..., 2, ?>
<1, 2, ..., 0, ?>

<0, 3, ..., 1, ?>

<1, 4, ..., 2, ?>
<0, 3, ..., 1, ?>

<1, 6, ..., 0, ?>

...

...

vectorsπαράθυρα

Πώς θα σηµειώσουµε τις σωστές κατηγορίες (ορισµός, µη ορισµός); 
∆εν έχουµε πια στη διάθεσή µας πρότυπα απαντήσεων. Στα 
πειράµατα της ενότητας 1, υπήρχαν 18.473 παράθυρα εκπαίδευσης!
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Πιθανές λύσεις για την εκπαίδευση
Χειρωνακτική κατάταξη χιλιάδων παραθύρων 
εκπαίδευσης.
Εκπαίδευση σε ερωτήσεις και κείµενα TREC.

Όµως οι ιστοσελίδες διαφέρουν από τα άρθρα ειδήσεων 
του TREC.

Εξεύρεση τρόπου αυτόµατης προσεγγιστικής 
κατάταξης των παραθύρων εκπαίδευσης.

Κατά την εκπαίδευση µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
όρους-στόχους από το ευρετήριο ηλεκτρονικής 
εγκυκλοπαίδειας.
∆ιαλέγουµε όρους-στόχους για τους οποίους έχουµε 
πολλούς ορισµούς από διαφορετικές εγκυκλοπαίδειες.
Κατατάσσουµε ένα παράθυρο εκπαίδευσης ως ορισµό 
όταν το λεξιλόγιό του µοιάζει αρκετά µε εκείνο πολλών 
αντίστοιχων ορισµών εγκυκλοπαιδειών.
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...discipline comparative genomics functional 
genomics bioinformatics the emergence of 
genomics as a discipline in 1920, the term 
genome was proposed to denote the totality of 
all genes on all chromosomes in the nucleus of 
a cell. biology has...

µοιάζει;

Ορισµοί από 
ηλεκτρονικά λεξικά, 
γλωσσάρια, 
εγκυκλοπαίδειες.
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Πιθανές απορίες 
Γιατί να µη χρησιµοποιούµε κατευθείαν το “define”
του Google;

Γιατί υπάρχουν πάντα όροι που δεν περιλαµβάνονται
στα λεξικά, γλωσσάρια, εγκυκλοπαίδειες (π.χ., νέοι 
τεχνικοί όροι, ονόµατα προσώπων, προϊόντων).
Η µέθοδός µας προσπαθεί να συµπληρώσει το “define” 
του Google βρίσκοντας ορισµούς σε κοινές ιστοσελίδες.

Γιατί να µην εκπαιδεύσουµε τη µέθοδο κατευθείαν 
στους ορισµούς των λεξικών, γλωσσαρίων κλπ;

Γιατί οι εκφράσεις των λεξικών, γλωσσαρίων κλπ. 
διαφέρουν εν γένει από τις εκφράσεις των κοινών 
ιστοσελίδων.
Και οι ορισµοί των λεξικών κλπ. προσφέρουν µόνο 
παραδείγµατα ορισµών (θετικά). Χρειαζόµαστε και 
παραδείγµατα µη ορισµών (αρνητικά).
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Πόσο µοιάζει;

...
... tsunami ...

...

ορισµοί από 
εγκυκλοπαίδειες

C ...
... tsunami ...

...

παράθυρο
εκπαίδευσης

W

∑
=

⋅=
W

i
i Cwsim

W
CWsim

1

),(1),(

)(),(),( iii widfCwfdefCwsim ⋅=

Για όλο το W:

Για κάθε λέξη 
wi του W:

Πόσο σπάνια είναι η λέξη 
στα Αγγλικά. Υπολογίζεται 
από τα έγγραφα του BNC.

Ποσοστό ορισµών του C 
όπου εµφανίζεται η wi.
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Ποιο κατώφλι οµοιότητας;

Από ποια τιµή του sim(W,C) και πάνω/κάτω θα 
θεωρούµε το παράθυρο εκπαίδευσης ορισµό/µη 
ορισµό;
Προκαταρκτικό πείραµα µε 400 παράθυρα.

Τυχαία επιλογή από τα παράθυρα που προέκυψαν 
από 130 ερωτήσεις TREC και τις ιστοσελίδες που 
επέστρεψε η Altavista.
Ένας άνθρωπος κατέταξε χειρωνακτικά σε ορισµούς 
και µη ορισµούς τα 400 παράθυρα.
Υπολογίσαµε το sim(W,C) για κάθε παράθυρο, 
χρησιµοποιώντας αντίστοιχους ορισµούς από το 
“define” του Google.
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Θετική ακρίβεια και ανάκληση

Θετική ακρίβεια (precision): Πόσα παράθυρα εκπαίδευσης 
που κατατάσσονται ως ορισµοί είναι όντως ορισµοί.
Θετική ανάκληση (recall): Τι ποσοστό των παραθύρων 
εκπαίδευσης που είναι ορισµοί κατατάσσονται ως ορισµοί.
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Αρνητική ακρίβεια και ανάκληση

Αρνητική ακρίβεια: Πόσα από τα παράθυρα εκπαίδευσης 
που κατατάσσονται ως µη ορισµοί είναι όντως µη ορισµοί.
Αρνητική ανάκληση: Ποσοστό παραθύρων εκπαίδευσης 
που είναι µη ορισµοί και κατατάσσονται ως µη ορισµοί.
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Ποιο κατώφλι οµοιότητας; – συνέχεια 
∆εν υπάρχει ένα κατώφλι που να 
επιτυγχάνει ταυτόχρονα υψηλή θετική και 
αρνητική ακρίβεια.
Χρησιµοποιούµε δύο κατώφλια: t+ και t-

Αν sim(W,C) > t+ , κατατάσσουµε το παράθυρο 
εκπαίδευσης ως θετικό.

Αν sim(W,C) < t- , κατατάσσουµε το παράθυρο 
εκπαίδευσης ως αρνητικό.

υψηλή αρνητική 
ακρίβεια: σχεδόν 

σίγουρα µη-ορισµός

υψηλή θετική 
ακρίβεια: σχεδόν 
σίγουρα ορισµός

παράθυρα
εκπαίδευσης που δεν 
χρησιµοποιούνται

sim(W,C) t+t-
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Επιλογή κατωφλίων

Στα επόµενα πειράµατα κρατάµε t+ = 0.5 και επιλέγουµε 
το t- (0 ≤ t- ≤ 0.34), ώστε στα αυτόµατα καταταγµένα
παράθυρα εκπαίδευσης να διατηρείται η αναλογία
ορισµών – µη ορισµών των 400 παραθύρων (0.37:1).

Για να αποφύγουµε µεροληψία (bias) υπέρ µιας κατηγορίας.
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+ -
t+ = 0.5
θετική ακρίβεια: 0.72
θετική ανάκληση: 0.49

t- = 0.32
αρνητική ακρίβεια: 0.92
αρνητική ανάκληση: 0.75
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Πειραµατική αξιολόγηση: συστήµατα
DEFQA-T: Το σύστηµα της ενότητας 1 εκπαιδευµένο 
µε ερωτήσεις/κείµενα TREC-2000, 2001:

160 όροι-στόχοι, 3800 παράθυρα εκπαίδευσης.
≤10 κορυφαία έγγραφα, πρώτα ≤5 παράθυρα/έγγραφο.
200 αποκτηθέντα πρότυπα.

DEFQA-S: Ίδιο µε το DEFQA-T αλλά εκπαιδευµένο 
σε παράθυρα ιστοσελίδων µε sim(W,C).

480 όροι-στόχοι, 7200 παράθυρα εκπαίδευσης.
Μπορούµε να παραγάγουµε αυτόµατα όσα παράθυρα 
εκπαίδευσης θέλουµε!
Όροι-στόχοι από ευρετήριο www.encyclopedia.com.

BASE-1: Πρώτο παράθυρο κορυφαίας ιστοσελίδας.
BASE-R: Τυχαίο παράθυρο από 10·5 παράθυρα.

39

Πειραµατικά αποτελέσµατα

58.02 (47/81)
25.93 (21/81)
13.58 (11/81)
14.81 (12/81)

µέσος όρος (%)

60.49 (49/81)
25.93 (21/81)
12.35 (10/81)
14.81 (12/81)
κριτής 2 (%)

55.56 (45/81)DEFQA-S
25.93 (21/81)DEFQA-T
14.81 (12/81)BASE-1
14.81 (12/81)BASE-R
κριτής 1 (%)µέθοδος

Με 81 νέους όρους-στόχους από www.encyclopedia.com.

Κ = 0.86 (ισχυρή συµφωνία µεταξύ κριτών)
Όλες οι διαφορές είναι στατιστικά σηµαντικές.

Μονόπλευροι έλεγχοι διαφοράς αναλογιών (α = 0.001).
Χειρότερα αποτελέσµατα από την ενότητα 1 αλλά πιο 
δύσκολη εργασία (µόνο 1 απόσπασµα/ερώτηση). 40

Παρατηρήσεις

Η DEFQA-S απάντησε σωστά περίπου διπλάσιες
ερωτήσεις από την DEFQA-T.

Παρά τον θόρυβο στα δεδοµένα εκπαίδευσης.
Περισσότερα παράθυρα εκπαίδευσης.
Ίσως τα πηγαίναµε καλύτερα µε περισσότερα παράθυρα 
εκπαίδευσης.

Πολύ λιγότερα άσχετα αποκτηθέντα πρότυπα.
Μάλλον θα τα πηγαίναµε καλύτερα µε περισσότερα από 
200 αποκτηθέντα πρότυπα.

Πρότυπα προσαρµοσµένα σε εκφράσεις ιστοσελίδων.
π.χ. “FAQ [στόχος] ”, “home page [στόχος] ”, “[στόχος] 
page” , “What is a [στόχος] ” , “? A [στόχος] ”

41

Μελλοντικές κατευθύνσεις
Καλύτερα µέτρα οµοιότητας (Γιακουµής, σε εξέλιξη).

Rouge από την αυτόµατη παραγωγή περιλήψεων, 
συγκρίνει ακολουθίες λέξεων.
Συνδυασµός µε µέθοδο κεντροειδούς (Cui et al.)

Περισσότερα παράθυρα εκπαίδευσης και 
περισσότερα παραγόµενα πρότυπα (Γιακουµής).
Οµαδοποίηση παρόµοιων αποσπασµάτων.

Ώστε να µην αξιολογούνται µεµονωµένα. 
∆ιασαφήνιση εννοιών λέξεων ως υπο-προϊόν!

∆ιάταξη (layout) ιστοσελίδων, γραµµατοσειρές κλπ.
π.χ. προέρχεται το παράθυρο από ιστοσελίδα που 
µοιάζει µε γλωσσάριο; 
Ίσως χρησιµοποιείται στο “define” του Google.
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Μελλοντικές κατευθύνσεις – ΙΙ 
Σηµαντικότητα (authority) των ιστοσελίδων.

Θα µπορούσε να είναι ιδιότητα του SVM.
Χρόνος ενηµέρωσης/έκδοσης ιστοσελίδων.

Π.χ. Ποιος είναι ο Κάρολος Παπούλιας;
Ενσωµάτωση σε συστήµατα ερωταποκρίσεων.

Κατάταξη ερωτήσεων σε κατηγορίες (Μαυροειδής).
Αναγνώριση/κατάταξη ονοµάτων (Λουκαρέλλι).
Αυτόµατη παράφραση (Παπαδηµητρίου).

Ενσωµάτωση σε µηχανές αναζήτησης.
Εφαρµογή σε αρχεία εφηµερίδων (Καρακατσιώτης).

Μέρος συστήµατος ανάκτησης πληροφοριών για 
πρόσωπα.


