Ανάπτυξη συστήματος ερωταποκρίσεων
για αρχεία ελληνικών εφημερίδων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Επιστήμη των Υπολογιστών»
Διπλωματική Εργασία

Μαρία-Ελένη Κολλιάρου

Μηχανές αναζήτησης

2

Στόχος της εργασίας (1/2)
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Στόχος της εργασίας (2/2)
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Αρχιτεκτονική συστήματος ερωταποκρίσεων
Λογισμικό προηγούμενης εργασίας
για κατηγοριοποίηση ερωτήσεων

Λογισμικό προηγούμενων
εργασιών για αναγνώριση
ονομάτων οντοτήτων

ερώτηση

Ανάλυση Ερώτησης

Αναζήτηση στα online
αρχεία των εφημερίδων
«Τα Νέα» και «Το Βήμα»
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5 απαντήσεις

Επιλογή Απάντησης

κατηγορία
Εξαγωγή
Υποψηφίων Απαντήσεων

όροι

απάντηση

βαθμοί βεβαιότητας
Αξιολόγηση Υποψηφίων
Απαντήσεων (με ΜΔΥ)

10 κείμενα / εφημερίδα
Μηχανή Αναζήτησης

Συνεισφορά εργασίας:
y Αξιολόγηση
των υποψηφίων
απαντήσεων και επιλογή της
απάντησης που επιστρέφεται στο
χρήστη
y Ολοκλήρωση των τμημάτων του
λογισμικού

Αξιολόγηση υποψηφίων απαντήσεων
y Κάθε υποψήφια απάντηση παριστάνεται ως ένα διάνυσμα

ιδιοτήτων.

y Οι ιδιότητες εξηγούνται παρακάτω.

y 1η προσέγγιση: μία διαφορετική ΜΔΥ για κάθε κατηγορία

ερώτησης.

y Η κάθε ΜΔΥ εκπαιδεύεται να διαχωρίζει τις ορθές από τις

λανθασμένες υποψήφιες απαντήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας
ερωτήσεων (στην πραγματικότητα τα διανύσματά τους).
y Κατά τη χρήση του συστήματος, συμβουλευόμαστε την αντίστοιχη
ΜΔΥ, ανάλογα με την κατηγορία της ερώτησης.
y 2η προσέγγιση: μία κοινή ΜΔΥ για όλες τις κατηγορίες

ερωτήσεων.

y Περισσότερα δεδομένα εκπαίδευσης.
y Δυσκολότερη η εύρεση ενός υπερ-επιπέδου που να διαχωρίζει καλά

τις ορθές από τις λανθασμένες υποψήφιες απαντήσεις και των τριών
κατηγοριών μαζί.
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Χρησιμοποιούμενες ιδιότητες (1/3)
y Ιδιότητες που αφορούν

απάντηση:
y

την ίδια την υποψήφια

Βαθμός βεβαιότητας του συστήματος αναγνώρισης
ονομάτων οντοτήτων (ΣΑΟΟ) για την κατηγορία της
υποψήφιας απάντησης.
y Το ΣΑΟΟ επιστρέφει διαφορετική βεβαιότητα για κάθε λέξη μιας

έκφρασης που θεωρεί ότι είναι όνομα προσώπου ή οργανισμού.
y To ΣΑΟΟ επιστρέφει την ίδια βεβαιότητα (100%) για κάθε λέξη
μιας έκφρασης που θεωρεί ότι είναι χρονική.
y 4 ιδιότητες: μέση, ελάχιστη, μέγιστη (για τις λέξεις της έκφρασης)
βεβαιότητα, τυπική απόκλιση.
y

Αριθμός εμφανίσεων της υποψήφιας απάντησης μεταξύ
των υποψηφίων απαντήσεων.
y 2 ιδιότητες: χωρίς/με αποκοπή καταλήξεων (stemming).
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Χρησιμοποιούμενες ιδιότητες (2/3)
y

Ιδιότητες που αφορούν χαρακτηριστικά του κειμένου από
το οποίο προέκυψε η υποψήφια απάντηση:
y Εφημερίδα από την οποία ανακτήθηκε.
y Κατάταξή του (ranking) από τη μηχανή αναζήτησης της

εφημερίδας.
y Κατάταξή του βάσει παλαιότητας (ημερομηνία δημοσίευσης).
y

Ιδιότητες που αφορούν τις υπόλοιπες λέξεις του κειμένου
από το οποίο προέκυψε η υποψήφια απάντηση:
y Πλήθος λέξεων της ερώτησης που δεν εμφανίζονται στο

κείμενο.
y Πλήθος λέξεων του κειμένου που περιέχονται στην ερώτηση.
y Μέση απόσταση από την υποψήφια απάντηση των λέξεων του
κειμένου που περιέχονται στην ερώτηση.
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Χρησιμοποιούμενες ιδιότητες (3/3)
y

Ιδιότητες που αφορούν τις υπόλοιπες λέξεις του κειμένου
από το οποίο προέκυψε η υποψήφια απάντηση (συν.)
y Μέσο πλήθος λέξεων μεταξύ δύο λέξεων του κειμένου που

περιέχονται στην ερώτηση.
y Μέσο μήκος ακολουθιών συνεχόμενων λέξεων
εμφανίζονται και στο κείμενο και στην ερώτηση.
y 2 ιδιότητες για κάθε μία: χωρίς/με stemming.
y

που

Περίπτωση όπου χρησιμοποιείται μία κοινή ΜΔΥ για όλες
τις κατηγορίες ερωτήσεων:
y 3 επιπλέον δυαδικές ιδιότητες, μία για κάθε κατηγορία

ερώτησης.
y
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Κανονικοποίηση των τιμών των ιδιοτήτων στο [-1, 1].

Επιλογή απάντησης (1/2)
y Η κάθε ΜΔΥ επιστρέφει και ένα βαθμό βεβαιότητας για κάθε

απόφασή της (π.χ. ορθή υποψήφια απάντηση με βεβαιότητα
0.89).
y Μια υποψήφια απάντηση μπορεί να εμφανίζεται πολλές φορές
χωρίς να είναι ακριβώς η ίδια.
y Μέθοδοι επιλογής τελικής απάντησης με χρήση ΜΔΥ.
y SVM-NG (No Grouping): επιλογή της υποψήφιας απάντησης για

την οποία η ΜΔΥ έχει το μέγιστο βαθμό βεβαιότητας, χωρίς
ομαδοποίηση παρόμοιων απαντήσεων.
y SVM-G-HM (Grouping – Highest Mean): ομαδοποίηση παρόμοιων
απαντήσεων και επιλογή της ομάδας των υποψηφίων απαντήσεων
με το μέγιστο μέσο όρο βαθμών βεβαιότητας της ΜΔΥ.
y SVM-G-HS (Grouping – Highest Sum): ομαδοποίηση παρόμοιων
απαντήσεων και επιλογή της ομάδας των υποψηφίων απαντήσεων
με το μέγιστο άθροισμα βαθμών βεβαιότητας της ΜΔΥ.
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Επιλογή απάντησης (2/2)
y Απλές (baseline) μέθοδοι επιλογής τελικής απάντησης:
y R (Random): τυχαία επιλογή μιας υποψήφιας απάντησης.
y HF-NG (Highest Frequency – No Grouping): επιλογή

της
υποψήφιας απάντησης με τη μέγιστη συχνότητα εμφάνισης μεταξύ
των υποψηφίων απαντήσεων, χωρίς ομαδοποίηση παρόμοιων
απαντήσεων.
y HF-G (Highest Frequency – Grouping): ομαδοποίηση παρόμοιων
απαντήσεων και επιλογή της ομάδας των υποψηφίων απαντήσεων
με το μέγιστο αριθμό μελών.
y Αξιολόγηση συστήματος με βάση τον αριθμό των ερωτήσεων

που απάντησε σωστά:

y 1 απάντηση ανά ερώτηση: το σύστημα θεωρείται ότι απάντησε

σωστά αν η επιστρεφόμενη απάντηση είναι σωστή.
y 5 απαντήσεις ανά ερώτηση: το σύστημα θεωρείται ότι απάντησε
σωστά αν κάποια από τις επιστρεφόμενες 5 απαντήσεις είναι σωστή.
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Συλλογή πειραματικών δεδομένων
y 370 ερωτήσεις:

132 για πρόσωπα
y 93 για οργανισμούς
y 145 για χρονικές εκφράσεις
y

y 3832 κείμενα (για τις 370 ερωτήσεις από «Τα Νέα» και «Το Βήμα»):

13 κείμενα ανά ερώτηση προσώπων κατά μέσο όρο
y 10 κείμενα ανά ερώτηση οργανισμών κατά μέσο όρο
y 8 κείμενα ανά χρονική ερώτηση κατά μέσο όρο
y

y 58276 υποψήφιες απαντήσεις:

Ερωτήσεις προσώπων: 18 ορθές και 217 λανθασμένες υποψήφιες
απαντήσεις ανά ερώτηση κατά μέσο όρο.
y Ερωτήσεις οργανισμών: 16 ορθές και 139 λανθασμένες υποψήφιες
απαντήσεις ανά ερώτηση κατά μέσο όρο.
y Χρονικές ερωτήσεις: 3 ορθές και 84 λανθασμένες υποψήφιες απαντήσεις
ανά ερώτηση κατά μέσο όρο.
y Δοκιμάσαμε να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα κατά την εκπαίδευση στις
ορθές υποψήφιες απαντήσεις, που είναι λιγότερες από τις λανθασμένες,
αλλά δεν υπήρξε βελτίωση των αποτελεσμάτων.
y
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Διασταυρωμένη επικύρωση
y Χωρισμός δεδομένων σε n ίσα μέρη.
y Επανάληψη των πειραμάτων n φορές. Κάθε φορά:
y διαφορετικό 1/n των δεδομένων για αξιολόγηση,
y το υπόλοιπο (n-1)/n των δεδομένων για εκπαίδευση.

y Τελικό αποτέλεσμα: μέσος όρος από όλες τις επαναλήψεις.
y Leave-one-out cross-validation:
y n = αριθμός ερωτήσεων
y Τόσες επαναλήψεις όσες και οι ερωτήσεις.
y Σε κάθε επανάληψη:

μία ερώτηση για αξιολόγηση,
y οι υπόλοιπες ερωτήσεις για εκπαίδευση.
y
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Επιλογή υποψηφίων απαντήσεων (1/2)
y Ερωτήσεις για πρόσωπα:

Υποδεικνυόμενα από το ΣΑΟΟ ονόματα προσώπων με
μέγιστο (μεταξύ των λέξεων του ονόματος) βαθμό
βεβαιότητας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%.
y Εξαιρούμενα ονόματα προσώπων:
y

y με πλήθος χαρακτήρων μικρότερο του 3,
y με πλήθος χαρακτήρων ίσο με 3 και τελευταίο χαρακτήρα «.».

y

Όνομα προσώπου που περιέχει «και» διασπάται σε δύο
ονόματα προσώπων:
y Π.χ. «Καραμανλή και Σημίτη» Æ «Καραμανλή», «Σημίτη»
y Το ΣΑΟΟ κάνει τέτοια λάθη.
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Επιλογή υποψηφίων απαντήσεων (2/2)
y Ερωτήσεις για οργανισμούς:
y

Υποδεικνυόμενα από το ΣΑΟΟ ονόματα οργανισμών με
μέγιστο (μεταξύ των λέξεων του ονόματος) βαθμό
βεβαιότητας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%.

y Ερωτήσεις για χρονικές εκφράσεις:

Υποδεικνυόμενες από το ΣΑΟΟ χρονικές εκφράσεις.
y Εξαιρούμενες χρονικές εκφράσεις:
y

y Ημέρες της εβδομάδας χωρίς συνοδευτική ημερομηνία.
y Ώρες χωρίς συνοδευτική ημερομηνία.
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Ομαδοποίηση υποψηφίων απαντήσεων (1/2)
y Ερωτήσεις για πρόσωπα:

«Καραμανλής» ≡ «Κ. Καραμανλής», «Κώστας
Καραμανλής»
y «Κώστας» ≡ «Κώστα Καραμανλή», «Κώστα Σημίτη»
y «Κ. Καραμανλή» ≡ «Κώστας Καραμανλής», «Κων/νου
Καραμανλή»
y «Άννα Ψαρούδα Μπενάκη» ≡ «Άννας Μπενάκη», «Α.
Μπενάκη»
y Stemming.
y Μετατροπή χαρακτήρων στην ίδια γλώσσα.
y
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Ομαδοποίηση υποψηφίων απαντήσεων (2/2)
y

Ερωτήσεις για οργανισμούς:
y «Κομμουνιστικού Κόμματος» ≡ «Κομμουνιστικό Κόμμα
y
y
y
y

y

Ελλάδας»
«Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας» ≡ «ΚΚΕ», «Κ.Κ.Ε.»
«Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός» ≡ «ΛΑΟΣ», «ΛΑ.Ο.Σ.»
Stemming.
Μετατροπή χαρακτήρων στην ίδια γλώσσα.

Ερωτήσεις για χρονικές εκφράσεις:
y «2000» ≡ «Ιούνιο 2000», «25 Οκτωβρίου 2000»
y «Ιούλιος 2005» ≡ «10 Ιουλίου 2005», «25 Ιουλίου 2005»
y Stemming.
y Μετατροπή χαρακτήρων στην ίδια γλώσσα.
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Πειράματα με 3 διαφορετικές ΜΔΥ (1/3)
y Ερωτήσεις για πρόσωπα (132 ερωτήσεις):

Ρύθμιση παραμέτρων της ΜΔΥ σε 22 ερωτήσεις.
y Leave-one-out cross-validation στις υπόλοιπες 110.
y Αποτελέσματα:
y

Μέθ. Επιλ. Απάντ. / Αρ. Απαντ.
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1 απ.

5 απ.

R (Random)

0.11

0.32

HF-NG (Highest Frequency - No Grouping)

0.27

0.58

HF-G (Highest Frequency - Grouping)

0.24

0.51

SVM-NG (No Grouping)

0.23

0.44

SVM-G-HM (Grouping – Highest Mean)

0.27

0.57

SVM-G-HS (Grouping – Highest Sum)

0.32

0.65

Πειράματα με 3 διαφορετικές ΜΔΥ (2/3)
y Ερωτήσεις για οργανισμούς (93 ερωτήσεις):

Ρύθμιση παραμέτρων της ΜΔΥ σε 13 ερωτήσεις.
y Leave-one-out cross-validation στις υπόλοιπες 80.
y Αποτελέσματα:
y

Μέθ. Επιλ. Απάντ. / Αρ. Απαντ.
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1 απ.

5 απ.

R (Random)

0.11

0.36

HF-NG (Highest Frequency - No Grouping)

0.26

0.53

HF-G (Highest Frequency - Grouping)

0.28

0.45

SVM-NG (No Grouping)

0.08

0.26

SVM-G-HM (Grouping – Highest Mean)

0.13

0.41

SVM-G-HS (Grouping – Highest Sum)

0.31

0.58

Πειράματα με 3 διαφορετικές ΜΔΥ (3/3)
y Ερωτήσεις για χρονικές εκφράσεις (145 ερωτήσεις):

Ρύθμιση παραμέτρων της ΜΔΥ σε 25 ερωτήσεις.
y Leave-one-out cross-validation στις υπόλοιπες 120.
y Αποτελέσματα:
y

Μέθ. Επιλ. Απάντ. / Αρ. Απαντ.
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1 απ.

5 απ.

R (Random)

0.10

0.28

HF-NG (Highest Frequency - No Grouping)

0.16

0.38

HF-G (Highest Frequency - Grouping)

0.18

0.43

SVM-NG (No Grouping)

0.21

0.43

SVM-G-HM (Grouping – Highest Mean)

0.23

0.49

SVM-G-HS (Grouping – Highest Sum)

0.24

0.49

Πειράματα με μία κοινή ΜΔΥ
y 90 ερωτήσεις από κάθε κατηγορία (270 ερωτήσεις).
y Ρύθμιση παραμέτρων της ΜΔΥ σε 45 ερωτήσεις (15 από κάθε

κατηγορία).
y Leave-one-out cross-validation στις υπόλοιπες 225 (75 από κάθε
κατηγορία).
y Κοντινά αποτελέσματα στους μέσους όρους των αποτελεσμάτων των
τριών ΜΔΥ:
Μέθ. Επιλ. Απάντ. / Αρ. Απαντ.
R (Random)

1 απ.

5 απ.

0.09 (0.11) 0.32 (0.32)

HF-NG (Highest Frequency - No Grouping) 0.24 (0.23) 0.50 (0.50)
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HF-G (Highest Frequency - Grouping)

0.22 (0.23) 0.45 (0.46)

SVM-NG (No Grouping)

0.20 (0.17) 0.36 (0.38)

SVM-G-HM (Grouping – Highest Mean)

0.22 (0.21) 0.45 (0.49)

SVM-G-HS (Grouping – Highest Sum)

0.29 (0.29) 0.56 (0.57)

Παράδειγμα καμπύλης μάθησης
y Εκτελέσαμε και πειράματα

με μεταβλητό μέγεθος
δεδομένων εκπαίδευσης.
y Π.χ. βλ. δεξιά για τις
ερωτήσεις προσώπων.
y Πρόβλημα: δε βελτιώνονται
τα αποτελέσματα με την
αύξηση των δεδομένων
εκπαίδευσης.
y Το φαινόμενο αυτό
παρατηρήθηκε σε όλες τις
κατηγορίες ερωτήσεων.
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Συμπεράσματα (1/2)
y

Καλύτερα αποτελέσματα με τη μέθοδο SVM-G-HS (SVM
– Grouping – Highest Sum). Για 5 απαντήσεις/ερώτηση:
y Ερωτήσεις για πρόσωπα: 65%.
y Ερωτήσεις για οργανισμούς: 58%.
y Χρονικές ερωτήσεις: 49%.

y

Αρκετά υψηλά αποτελέσματα και χωρίς ΜΔΥ με τη
μέθοδο HF-G (Highest Frequency – Grouping). Για 5
απαντήσεις/ερώτηση:
y Ερωτήσεις για πρόσωπα: 51%.
y Ερωτήσεις για οργανισμούς: 45%.
y Χρονικές ερωτήσεις: 43%.
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Συμπεράσματα (2/2)
y

Αν και τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα:
Διαγωνισμοί TREC (QA Track) Καλύτερα αποτελέσματα
2004

0.77

2005

0.713

2006

0.578

Είναι προτιμότερη η χρήση 3 διαφορετικών ΜΔΥ, αντί
μιας κοινής ΜΔΥ και για τις 3 κατηγορίες ερωτήσεων.
y Οι ΜΔΥ της εργασίας δεν εκμεταλλεύονται επαρκώς τα
δεδομένα εκπαίδευσης, όπως φαίνεται από τις καμπύλες
μάθησης.
y
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Μελλοντικές επεκτάσεις
y Χρήση ιδιοτήτων που μετρούν την ομοιότητα μεταξύ της

ερώτησης και της πρότασης από την οποία προέρχεται η
υποψήφια απάντηση.
y Κάναμε μερικά πειράματα, χωρίς βελτίωση αποτελεσμάτων.
y Αλλά αμφιβολίες αν οι υλοποιήσεις των μέτρων ομοιότητας που

χρησιμοποιήσαμε δουλεύουν σωστά για τα ελληνικά.

y Βελτίωση του συστήματος σε συνεργασία με τους διαχειριστές

των μηχανών αναζήτησης των εφημερίδων:

y Βαθύτερη γνώση του τρόπου λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης.
y Εκτενέστερη γνώση των δυνατοτήτων που προσφέρουν κατά τη

σύνταξη ερωτημάτων προς αυτές.

y
y
y
y
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Αναζήτηση κειμένων στα αρχεία περισσότερων εφημερίδων.
Χρήση γενικών μηχανών αναζήτησης (π.χ. Google).
Χρήση της ελληνικής έκδοσης της Wikipedia.
Βελτίωση της ταχύτητας του συστήματος (κυρίως το ΣΑΟΟ).

Ευχαριστώ!
Μαριλένα Κολλιάρου

