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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ε απηή ηελ εξγαζία, πξνηείλνπκε κηα λέα κέζνδν γηα ηελ εμόξπμε απόςεσλ θαη ηε
δεκηνπξγία πεξηιήςεσλ ζε ζπδεηήζεηο δηαδηθηπαθώλ θόξνπκ (Web Forums / Web
Discussion Boards). Πην ζπγθεθξηκέλα, δεκηνπξγνύκε πεξηιήςεηο ησλ ζπδεηήζεσλ
εμάγνληαο έλα κηθξό πνζνζηό ησλ αλαξηήζεσλ, έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε
θάιπςε ηνπ ζέκαηνο θαη λα παξνπζηάδνληαη όιεο νη δηαθνξεηηθέο απόςεηο ησλ
ζπκκεηερόλησλ. Γηα λα πεηύρνπκε ηα παξαπάλσ, εξγαδόκαζηε ζε δύν βαζηθνύο
άμνλεο. Πξώηνλ, εληνπίδνπκε όια ηα επηκέξνπο ζέκαηα ηεο ζπδήηεζεο θαη ηε ρσξίδνπκε
ζε ππν-ζπδεηήζεηο. Απηό καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα νκαδνπνηνύκε ηηο αλαξηήζεηο ζε
νκάδεο πνπ θαιύπηνπλ όια ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ. Γεύηεξνλ, δεκηνπξγνύκε
νκάδεο από ρξήζηεο πνπ ζπκθσλνύλ κεηαμύ ηνπο θαη πξνζδηνξίδνπκε ηηο πηζαλέο
δηαθσλίεο κεηαμύ ησλ νκάδσλ απηώλ. Απηό καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγνύκε
πεξηιήςεηο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή
αλαγλώξηζε νκάδσλ ρξεζηώλ, ησλ απόςεώλ ηνπο, ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπο θαη θπζηθά
ησλ ζεκείσλ ηξηβήο κεηαμύ ηνπο. Όιεο νη πεξηιήςεηο πεξηιακβάλνπλ κεηα-πιεξνθνξίεο
πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε αλαδήηεζε, κε ρξήζε παξαδνζηαθώλ
αιγνξίζκσλ αληηζηνίρηζεο ιέμεσλ-θιεηδηώλ. Αξρηθά πεηξάκαηα κε ηπραία επηιεγκέλα
δηαδηθηπαθά θόξνπκ θαη κε αλζξώπηλε αμηνιόγεζε έδσζαλ πνιύ ελζαξξπληηθά
απνηειέζκαηα θαη δείρλνπλ ηηο κεγάιεο δπλαηόηεηεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο θαη ησλ
αιγνξίζκσλ καο.
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ABSTRACT

In this thesis, we propose a novel method for opinion mining and summarization of
online web forum discussions that contain debates. We create summaries of the
discussions by extracting a small percentage of the posts, aiming at maximizing topic
coverage and bringing out the different viewpoints of the participants. To achieve this,
we proceed in two main steps. First, we identify all the sub-topics of the discussion and
divide it in sub-discussions. This enables us to cluster posts in groups that cover all the
topics discussed. Second, we create groups of agreeing users and identify
disagreements between them. This enables us to create summaries that can be used to
quickly and efficiently identify the different groups of users, their opinions, their
arguments and the point of friction between them. All summaries include metadata
information that can be used for searching by traditional keyword matching algorithms.
Initial experiments with randomly chosen web forum discussions and human evaluators
have given very encouraging results and indicate the great potential of the overall
approach and the specific algorithms.

SUBJECT AREA: Opinion Mining
KEYWORDS: opinion summarization, web forums, topic extraction, disagreement
estimation

Αθιεπώνοςμε ηην παπούζα πηςσιακή επγαζία ζηοςρ γονείρ μαρ για ηη ζςνεσή ζηήπιξή
ηοςρ ζηο δύζκολο δπόμο πος αποθαζίζαμε να ακολοςθήζοςμε
Θοδωπήρ, Μάνορ

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ

Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξνύζαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε
πξσηίζησο ηνλ επηβιέπνληά καο θαζ. Γηάλλε Ισαλλίδε γηα ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπ
ζηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ηελ άςνγε ζπλεξγαζία καο. Με ηελ εκπεηξία ηνπ, αιιά θαη κε
ηε γεληθόηεξε ζηάζε ηνπ σο επηζηήκνλαο θαη σο άλζξσπνο, θαηάθεξε λα καο δηδάμεη
πνιιά πεξηζζόηεξα απ‟ όζα κπνξνύλ λα απνηππσζνύλ κε απηή ηελ πηπρηαθή. ίγνπξα
ρξσζηάκε κεγάιν κέξνο ηεο ησξηλήο θαη κειινληηθήο επηηπρίαο καο ζε απηόλ. αο
επραξηζηνύκε!

Πξνζσπηθά, ζέισ αθόκα λα επραξηζηήζσ ηνλ ζπκθνηηεηή κνπ Μάλν γηα ηελ άςνγε
ζπλεξγαζία ηνπ θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο απηήο, από ην μεθίλεκα ηεο ζαλ κηα
πεξίιεςε γηα poster ζην ζπλέδξην ηνπ SIGMOD κέρξη θαη ηελ ππνβνιή ηεο ζαλ πιήξεο
επηζηεκνληθό άξζξν. Θέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ ηε Μέλε πνπ ήηαλ πάληα θνληά κνπ
θαη ζπκκεξηδόηαλ ππνκνλεηηθά ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο κνπ θαη κε εκςύρσλε. Σν
Μαλόιε πνπ ην κεξάθη ηνπ, νη ζπκβνπιέο ηνπ θαη ε ππνδεηγκαηηθή ζρεηηθή δνπιεηά ηνπ
απνηέιεζε βάζε θαη ζηόρν ζε απηά πνπ πξνζπαζώ λα πεηύρσ. Σέινο έλα κεγάιν
επραξηζηώ ζε όινπο ηνπο θίινπο κνπ ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ πνπ βνεζήζαλε ζην λα πεξάζεη απηόο ν ρξόλνο επράξηζηα ώζηε λα θνηηάσ
πίζσ θαη λα βιέπσ σξαίεο ζηηγκέο.
Θνδσξήο

Καηαξράο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην θίιν κνπ θαη ζπλάδειθν Θνδσξή γηαηί
απνδείρζεθε άςνγνο ζπλεξγάηεο ζηελ δύζθνιε πνξεία πνπ ρξεηάζηεθε λα
αθνινπζήζνπκε κέρξη ε εξγαζία καο λα θηάζεη ζηελ ησξηλή ηεο κνξθή. Οη ηεξάζηηεο
δπλαηόηεηέο ηνπ θαη ε πξνζσπηθόηεηά ηνπ ήηαλ ην ηέιεην ζπκπιήξσκα γηα ηελ νκάδα
καο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηζηήζην θίιν κνπ Παλαγηώηε γηα ηελ
πνιύηηκε θαη θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζε πνιιά ζηάδηα ηεο εξγαζίαο, από ηε ζπδήηεζε
ησλ αιγνξίζκσλ κέρξη ηε βνήζεηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ ηειηθνύ
ζπζηήκαηνο. Αιιά θπξίσο γηαηί, από ηα παηδηθά καο ρξόληα κέρξη θαη ζήκεξα, δελ
ζηακάηεζε πνηέ λα λνηάδεηαη γηα κέλα θαη λα κε βνεζάεη, κε ηελ ηδηαίηεξε νμπδέξθεηά
ηνπ, ζε ό,ηη ρξεηαδόκνπλ. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ
Κσλζηαληίλα, πνπ απνηειεί, απιά θαη κόλν κε ηελ παξνπζία ηεο, πεγή έκπλεπζεο,
ζηήξημεο θαη εξεκίαο ζηε δσή κνπ. Σεο νθείισ πνιύ πεξηζζόηεξα απ‟ όζα κπνξνύλ λα
εηπσζνύλ ζε κεξηθέο γξακκέο. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ νιόςπρα ηνπο γνλείο
κνπ, Γηάλλε θαη Μαηίλα, πνπ κε ηελ ζπλερή αγάπε θαη πξνζηαζία ηνπο κνπ επέηξεςαλ
λα αλαπηύμσ απξόζθνπηα ην ραξαθηήξα κνπ θαη λα αλαδεηήζσ ηε γλώζε ζε έλα
πεξηβάιινλ ζηήξημεο θαη θαηαλόεζεο. Ό,ηη είκαη ζήκεξα θαη ό,ηη γίλσ ζην κέιινλ ζα ην
νθείισ πάληα ζε απηνύο.
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ΠΡΟΛΟΓΟ
Η εξγαζία απηή πξαθηηθά μεθίλεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010 κε ηελ ππνβνιή κηαο
πεξίιεςεο ησλ αξρηθώλ καο ηδεώλ ζηνλ πξνπηπρηαθό δηαγσληζκό ηνπ ζπλεδξίνπ ACM
Sigmod (Special Interest Group on Management Of Data). Η πεξίιεςή απηή, πνπ
αλαθεξόηαλ ζε έλα θνκκάηη ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ην νπνίν όκσο πιένλ
έρεη εμειηρζεί αξθεηά, έγηλε δεθηή, θάηη πνπ απνηεινύζε θη από κόλν ηνπ κεγάιε
επηηπρία, κηαο θαη ήηαλ κόιηο ε δεύηεξε θνξά από θαηαβνιήο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ κηα
εξγαζία από θνηηεηέο ειιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ γηλόηαλ δεθηή. Ωο απνηέιεζκα,
θιεζήθακε λα ηαμηδέςακε ην θαινθαίξη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ζηελ πόιε
Indianapolis, γηα λα παξνπζηάζνπκε ηε δνπιεία καο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ
SIGMOD 2010 (http://www.sigmod2010.org/ugposter_list.shtml).
Γεδνκέλνπ όηη ε δνπιεηά καο ήηαλ ζε πνιύ πξώηκν ζηάδην ηε ζηηγκή πνπ γίλακε δεθηνί,
αθνινύζεζαλ κεξηθνί κήλεο πνιύ ζθιεξήο εξγαζίαο ώζηε λα έρνπκε ζηα ρέξηα καο θάηη
ην νπνίν λα είλαη παξνπζηάζηκν θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν. Σειηθά, ηνλ Ινύλην ήηαλ
ε ζηηγκή ηνπ κεγάινπ ηαμηδηνύ! Η εκπεηξία πνπ απνθνκίζακε από ηε ζπκκεηνρή καο ζε
έλα ηόζν θνξπθαίν ζπλέδξην θαζώο θαη ηα πνιύηηκα ζρόιηα πνπ ιάβακε πάλσ ζηελ
εξγαζίαο καο από δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο, ζίγνπξα καο έδσζαλ κηα ηεξάζηηα
ώζεζε γηα λα θηάζνπκε ζην απνηέιεζκα πνπ παξνπζηάδνπκε ζηελ παξνύζα εξγαζία.
Δπίζεο, ζην ηέινο ηνπ ζπλεδξίνπ, είρε πξνγξακκαηηζηεί θαη κηα βξάβεπζε γηα ηελ
θαιύηεξε εξγαζία ηνπ δηαγσληζκνύ. Η ραξά καο ήηαλ απεξίγξαπηε όηαλ, κεηά από έλα
αξρηθό ζνθ, ζπλεηδεηνπνηήζακε όηη είρακε βξαβεπηεί σο ε θαιύηεξε πξνπηπρηαθή
παξνπζίαζε
ηνπ
ζπλεδξίνπ
(http://www.sigmod.org/sigmod-awards/sigmodawards#undergraduate)!
Παξάιιεια κε ηα πξνεγνύκελα, εξγαζηήθακε ζηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο θαη ζε
κνξθή επηζηεκνληθνύ άξζξνπ κε ζθνπό λα ηελ ππνβάινπκε ζην ζπλέδξην Eureka 2010
(http://eureka.hpclab.ceid.upatras.gr/eureka2010). Η εξγαζίαο καο έγηλε δεθηή θαη
βξαβεύηεθε κε ην “Best Paper Award” ηνπ ζπλεδξίνπ!
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηειεί ηελ πην
πξόζθαηε θαη νινθιεξσκέλε έθδνζε ηεο δνπιεηάο καο, όπσο ηελ γξάςακε γηα λα ηελ
ππνβάινπκε σο επηζηεκνληθό άξζξν ζην επόκελν ζπλέδξην ηνπ SIGMOD (2011) πνπ
ζα γίλεη ζηελ Αζήλα.
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ
Ο Παγθόζκηνο Ιζηόο έρεη εμειηρζεί ζε κηα πνιύηηκε, αιιά ηδηαίηεξα αδόκεηε θαη δύζθνιε
ζηελ πινήγεζε, πεγή πιεξνθνξηώλ. Από ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή ζαλ κηα
«εγθπθινπαίδεηα» πιεξνθνξηώλ, όιν θαη πεξηζζόηεξν κεηαηξέπεηαη ζε κηα ζπλερώο
απμαλόκελε πεγή απόςεσλ ησλ ρξεζηώλ πνπ ζπκβάινπλ ζην πεξηερόκελό ηεο. Καη
κόλν από ηνλ αξηζκό ηνπ όγθνπ ηνπο, νη ελ ιόγσ απόςεηο κπνξεί λα έρνπλ ζπνπδαίν
ξόιν ζε θάζε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, όκσο δελ είλαη εύθνια πξνζβάζηκεο ή
θαηάιιεια παξνπζηαζκέλεο πξνο ηνλ ελδηαθεξόκελν ρξήζηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
ηνπ πινήγεζε.
Η Δμόξπμε Απόςεσλ είλαη έλαο ηνκέαο πνπ ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα ζηνλ εληνπηζκό, ηελ
εμαγσγή, ηνλ ζπλνςηζκό, θαη ηνλ ζπκπεξαζκό ησλ απόςεσλ πνπ εκθαλίδνληαη κε
αδόκεηε κνξθή ζε έγγξαθα ηνπ ηζηνύ. Η κέρξη ηώξα έξεπλα έρεη θπξίσο επηθεληξσζεί
ζε κία κόλν κνξθή ησλ γλσκώλ απηώλ, απηώλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε θξηηηθέο θαη
ζρνιηαζκνύο ηαηληώλ, πξντόλησλ, θ.ιπ. Άιιεο κνξθέο όκσο γλσκώλ θαη απόςεσλ πνπ
κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην Γηαδίθηπν είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο, όπσο απόςεηο γηα
ηξέρνληα γεγνλόηα, γηα ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο, θαζώο θαη άιια δεηήκαηα πνπ είλαη
αλνηθηά γηα ζπδήηεζε, γηα ηα νπνία έρεη δνζεί ειάρηζηε πξνζνρή από ηελ εξεπλεηηθή
θνηλόηεηα.
Η ελ ιόγσ πιεξνθνξία κπνξεί λα βξεζεί ζε πνιιά ζεκεία ηνπ δηαδηθηύνπ, αιιά ην
ζεκαληηθόηεξν θαη απηό πνπ ζπγθεθξηκέλα δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμππεξεηήζεη ην
ζθνπό απηό (παξάζεζε θαη ελαιιαγή απόςεσλ), είλαη ηα δηαδηθηπαθά θόξνπκ
ζπδεηήζεσλ γλσζηά θαη σο δηαδηθηπαθνί πίλαθεο ζπδεηήζεσλ. ε απηνύο ηνπο
ηζηνρώξνπο καθξέο θαη πνηθίιεο ζπλνκηιίεο ιακβάλνπλ ρώξα, θαη ελδηαθέξνπζεο
γλώκεο γηα πιεζώξα ζεκάησλ ζπλερώο αληαιιάζζνληαη κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ. Έλα
βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ δηαδηθηπαθώλ ζπδεηήζεσλ είλαη όηη ε αληαιιαγή απόςεσλ
γίλεηαη κε κηα «ρξήζηε-πξνο-ρξήζηε ζπλνιηθή αλσλπκία», πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη
όινη νη ρξήζηεο έρνπλ ηζόηηκν ξόιν ζηηο ζπδεηήζεηο (ζε αληίζεζε κε ηα blogs, γηα
παξάδεηγκα, όπνπ ν ζπγγξαθέο ηνπ blog νξίδεη ηε ζπδήηεζε) θαη κπνξνύλ λα
αλαξηήζνπλ

ηε

γλώκε

ηνπο

ρσξίο

λα

απνθαιύςνπλ

ηελ

πξαγκαηηθή

ηνπο

ηαπηόηεηα. Απηό ελζαξξύλεη ηηο αλνηθηέο ζπδεηήζεηο, όπνπ έλα πινύζην δίθηπν
δηαθσληώλ θαη ζπκθσληώλ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ. Δπηπιένλ, απηή ε κε
πεξηνξίζηκε δνκή ηεο ζπδήηεζεο απνηειεί θαη κηα κεγάιε επθαηξία γηα καθξέο
ζπδεηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα εθηείλνληαη ζε πνιιά επηκέξνπο ζέκαηα, πνπ ζπλήζσο όια
είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε ηεο ζπδήηεζεο.
Θ. Γεωργίου, Ε. Καρβοφνθσ
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ε απηή ηελ εξγαζία, επηθεληξσλόκαζηε ζην λα γίλνπλ νη δηάθνξεο απόςεηο πνπ
βξίζθνληαη ζε δηαδηθηπαθά θόξνπκ, εύθνια πξνζβάζηκεο ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ηνπ θόξνπκ, αιιά θαη ζε θάζε εμσηεξηθό ελδηαθεξόκελν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε
ρξνλνβόξα ιεπηνκεξήο αλάγλσζε κηαο ζπδήηεζεο ζην ζύλνιό ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα,
δεκηνπξγνύκε κηα πεξίιεςε ηεο ζπδήηεζεο εμάγνληαο έλα κηθξό πνζνζηό ησλ
αλαξηήζεσλ (νη αλαξηήζεηο είλαη ην δνκηθό ζηνηρείν ηνπ λήκαηνο – θάζε λήκα
αλαπαξηζηά κηα ζπδήηεζε), κε ηξόπν ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε θάιπςε ηνπ
ζέκαηνο θαη λα παξνπζηάδνληαη όιεο νη δηαθνξεηηθέο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Γηα παξάδεηγκα, αο κειεηήζνπκε κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ
αθνξνύλ ηελ άκβισζε. Καζώο ε ζπδήηεζε πξνρσξεί, δηάθνξεο ππν-ζπδεηήζεηο
αξρίδνπλ λα πξνθύπηνπλ, όζνλ αθνξά ηε ζύλδεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο ακβιώζεηο κε
ηελ εζηθή ηνπ ζέκαηνο, ηα δηάθνξα επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ην πόηε αξρίδεη ε δσή θαη
πόηε έλα έκβξπν γίλεηαη άλζξσπνο θιπ. Με ηελ εθαξκνγή αιγνξίζκσλ εμαγσγήο
πιεξνθνξίαο ηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνπκε ζε απηήλ ηελ εξγαζία, ε ζπδήηεζε
ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ζπδεηήζεηο θαη θάζε κία ζρεηίδεηαη κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ
πεξηγξάθνπλ ην ζέκα ηεο. Παξάιιεια, αλαγλσξίδνληαη νη ζπκθσλίεο θαη νη δηαθσλίεο
κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεκαηίδνληαη νκάδεο από ρξήζηεο πνπ
ζπκθσλνύλ κεηαμύ ηνπο. Σέινο, όιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζπλδπάδνληαη θαη
εμάγεηαη κηα κηθξή πεξίιεςε γηα θάζε επηκέξνπο ζπδήηεζε, ε νπνία πεξηέρεη θαη ηηο πην
ραξαθηεξηζηηθέο θαη ζεκαληηθέο αλαξηήζεηο ώζηε λα ηνλίδνληαη νη δηάθνξεο θαη
δηαθνξεηηθέο απόςεηο ησλ ρξεζηώλ. Η κέζνδόο καο αλαπαξηζηάηαη γξαθηθά ζην ζρήκα
1 παξαθάησ.
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ρήκα 1: Αθαηξεηηθό δηάγξακκα ξνήο ηεο κεζόδνπ καο

Αξρηθά, δεκηνπξγείηαη ν γξάθνο απαληήζεσλ, ν νπνίνο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηνπο ζηόρνπο ησλ απόςεσλ θάζε ρξήζηε, δειαδή, πνηνο απεπζύλεηαη ζε πνηνλ όηαλ
γίλεηαη κηα λέα αλάξηεζε (post). ηε ζπλέρεηα ν γξάθνο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα δύν,
σο επί ην πιείζηνλ αλεμάξηεηα, θνκκάηηα ηεο κεζόδνπ πνπ αθνινπζνύλ, δειαδή ηελ
εμόξπμε ηνπ ζέκαηνο θαη ηνλ εληνπηζκό δηαθσληώλ.
ην θνκκάηη ηεο εμόξπμεο ηνπ ζέκαηνο αλαγλσξίδνληαη νη επηκέξνπο ζπδεηήζεηο κέζα
ζε κία κεγαιύηεξε θαη γεληθόηεξε ζπδήηεζε, κε βάζε ηελ παξαηήξεζε όηη νη αλαξηήζεηο
πνπ απνηεινύλ απάληεζε από έλα ρξήζηε ζε έλαλ άιιν (θαη δελ είλαη γεληθέο
ηνπνζεηήζεηο ρσξίο ζπγθεθξηκέλν παξαιήπηε) είλαη πνιύ πηζαλό λα αθνξνύλ πεξίπνπ
ην ίδην ζέκα κε ηελ αλάξηεζε ζηελ νπνία απαληάλε. Απηό καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα
κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηνπηθέο νκάδεο αλαξηήζεσλ κέζα ζε κηα ζπδήηεζε πνπ
αθνξνύλ ην ίδην ππν-ζέκα (ζεκαηηθό πιαίζην αλάξηεζεο – thematic context), ην νπνία
πεξηγξάθεηαη από ιέμεηο-θιεηδηά ηα νπνία εμάγνπκε κε ρξήζε παξαδνζηαθώλ
αιγνξίζκσλ εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηώλ. Σέινο, γίλεηαη ζπγρώλεπζε όζσλ νκάδσλ
αλαξηήζεσλ ηπραίλεη λα έρνπλ θνηλέο ιέμεηο-θιεηδηά, θαζώο απηό ζεκαίλεη όηη
αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα. Οη ηειηθέο νκάδεο αλαξηήζεσλ πνπ κέλνπλ νξίδνπλ ηηο
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δηάθνξεο επηκέξνπο ζπδεηήζεηο ηεο ζπλνκηιίαο (πνπ αθνξνύλ θαη δηαθνξεηηθά ππνζέκαηα).
ην θνκκάηη ηνπ εληνπηζκνύ δηαθσληώλ δεκηνπξγνύληαη νκάδεο ρξεζηώλ νη νπνίνη
ζπκθσλνύλ ζε απηά πνπ ιέλε θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεηαη πνηεο από απηέο ηηο
νκάδεο έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε πάλσ ζην ίδην (ππν-)ζέκα. πκθσλίεο θαη δηαθσλίεο
εληνπίδνληαη κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε κηα ζπδήηεζε θαη ηνλ
ηξόπν πνπ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. Η αλάιπζε απηή εθαξκόδεηαη κόλν ζε ηκήκαηα
ηνπ γξάθνπ απαληήζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο πνιύ πηζαλό λα πεξηέρνπλ πινύζηα
αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ (θάζεηο "βξαζκνύ" ηεο ζπδήηεζεο). Δίλαη
ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη δελ γίλεηαη ρξήζε κεζόδσλ επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιώζζαο
ζην θνκκάηη απηό.
Οη επηκέξνπο ζπδεηήζεηο πνπ εληνπίδνπκε θαη νη αληίζηνηρεο ιέμεηο-θιεηδηά ηνπο, νη
νκάδεο ζπκθσλνύλησλ ρξεζηώλ θαη νη δηαθσλίεο κεηαμύ ηνπο, θαζώο θαη νη πεξηιήςεηο
πνπ ελ ηέιεη δεκηνπξγνύληαη, απνζεθεύνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Όιε απηή ε
πιεξνθνξία κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιινύο θαη ρξήζηκνπο
ηξόπνπο:
1. Από ηνπο ρξήζηεο ηνπ θόξνπκ ώζηε λα κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ εύθνια θαη γξήγνξα
ηη αθξηβώο ζπδεηηέηαη, θαη ζε ηη επίπεδν, ζε έλα λήκα (thread).
2. Από ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκό ζπδεηήζεσλ πνπ κπνξεί λα
ελδηαθέξνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε ηνπ θόξνπκ, γηα πξνηάζεηο θηιίαο κεηαμύ
ρξεζηώλ θιπ.
3. Από πξάθηνξεο πνπ ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ επεξσηήζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαδνζηαθή αλαδήηεζε ιέμεσλ-θιεηδηώλ, θαη λα αλαθηνύλ
πεξηιήςεηο ηεο γλώκεο ηνπ θνηλνύ πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα ηνπο
ελδηαθέξνπλ. Οη πεξηιήςεηο απηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη γηα ηελ
ππνζηήξημε

δηαθόξσλ

δηαδηθαζηώλ

ιήςεο

απνθάζεσλ,

λα

βνεζήζνπλ

ζηνλ

πξνζδηνξηζκό ηξερνπζώλ ηάζεσλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο κε δηάθνξα θνηλσληθά
πεηξάκαηα πνπ είλαη αλαγθαίνο κεγάινο όγθνο απόςεσλ θιπ.
Διπίδνπκε όηη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ζα κπνξέζνπκε λα
πξνζθέξνπκε κηα ζηέξεε βάζε γηα ηε κειινληηθή έξεπλα, θαη επίζεο, λα βνεζήζνπκε λα
επηζεκαλζεί ε ρξεζηκόηεηα θαη κνλαδηθόηεηα, ησλ απόςεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ρώξνπο
ζπδεηήζεσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ.
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2. ρεηηθή Βηβιηνγξαθία θαη Πξνγελέζηεξε Γνπιεηά
Η εξγαζία καο απνηειείηαη από ηξία θύξηα κέξε: ηελ αλάιπζε ηεο ξνήο ηεο ζπδήηεζεο,
ηελ εθηίκεζε δηαθσληώλ κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ, θαη ηελ πεξίιεςε ησλ απόςεσλ. Αλ θαη
ππάξρεη αξθεηή θαη ζεκαληηθή δνπιεηά ζε όινπο απηνύο ηνπο ηνκείο, δελ έρνπλ, κέρξη
ηώξα, ζπλδπαζηεί θαη εθαξκνζηεί ζε δηαδηθηπαθά θόξνπκ κε ζθνπό ηελ πεξηιεπηηθή
παξνπζίαζε ησλ απόςεσλ.
Η κέρξη ηώξα έξεπλα πάλσ ζηελ αλάιπζε ηεο ξνήο δηαδηθηπαθώλ ζπδεηήζεσλ
βαζίδεηαη θπξίσο ζε γισζζνινγηθέο κεζόδνπο, όπσο ε ιεθηηθή νκνηόηεηα θαη ε ζεκαηηθή
απόζηαζε γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ αλαξηήζεσλ ζε δηάθνξα ζέκαηα [14, 15]. Η ηδέα ηεο
ρξήζεο δνκηθώλ ζηνηρείσλ κηαο ζπδήηεζεο πξνηείλεηαη ζηηο εξγαζίεο [12, 13]. ηελ [12],
ε ώξα ηεο δεκνζίεπζεο κηαο αλάξηεζεο, ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ησλ
δεκνζηεύζεσλ ησλ αλαξηήζεσλ, θαζώο θαη ηα νλόκαηα ησλ ρξεζηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηε ζπδήηεζε ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμαγσγή ζρέζεσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ
ελδερνκέλσο λα αληηζηνηρνύλ ζε ζεκαηηθέο νκνηόηεηεο. ηελ [13], ν κεραληζκόο
παξαζέζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνθαζηζηεί εάλ κηα αλάξηεζε έρεη ζρέζε κε ην
αξρηθό ζέκα ηεο ζπδήηεζεο, αιιά ηα απνηειέζκαηα δελ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
αλάιπζε ηεο ξνήο ηνπ ζέκαηνο. Σέινο, κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα εηδηθά δνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ησλ δηαδηθηπαθώλ θόξνπκ γηα ηελ αλάιπζε ηεο ξνήο ηεο
ζπδήηεζεο πξνηείλεηαη ζηελ [11]. Η πξνζέγγηζή καο δηαθέξεη από ηηο ππάξρνπζεο
εξγαζίεο ζε δύν βαζηθά ζεκεία: 1) Τπνζέηνπκε κεδεληθή εθ ησλ πξνηέξσλ γλώζε ηνπ
ζέκαηνο πνπ ζπδεηηέηαη θαη 2) επηθεληξσλόκαζηε ζηε δνκηθή θαη όρη ιεθηηθή πιεξνθνξία
ησλ ζπδεηήζεσλ.
Έξεπλα πάλσ ζηελ αλαγλώξηζε ζπκθσληώλ θαη δηαθσληώλ ζε δηαδηθηπαθέο ζπλνκηιίεο
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο εξγαζίεο [1, 2, 3, 4]. Κνηλό ραξαθηεξηζηηθό απηώλ ησλ
εξγαζηώλ είλαη όηη ρξεζηκνπνηνύλ δεδνκέλα από δσληαλέο ζπλαληήζεηο θαη εθαξκόδνπλ
ηηο κεζόδνπο ηνπο ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλνκηιηώλ. ηελ [4], θπξίσο ρξεζηκνπνηνύληαη
ιεμηινγηθά θαη πξνζσδηαθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. παύζεηο) ζε κηα κε επνπηεπόκελε
πξνζέγγηζε κεραληθήο κάζεζεο. Οη εξγαζίεο πνπ αθνινύζεζαλ βειηίσζαλ ηε δνπιεηά
ζε απηόλ ηνλ ηνκέα, κε ηε δνθηκή θαη ηελ εθαξκνγή δηαθόξσλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο
κάζεζεο. Ιδηαηηέξνπ ελδηαθέξνληνο ρξήδεη ε [2], όπνπ εμεηάδεηαη ην πξόβιεκα
πξνζδηνξηζκνύ ηνπ ζηόρνπ κηαο γλώκεο πνπ εθθξάδεηαη από θάπνην ζπλνκηιεηή. Η
εξγαζία καο δηαθέξεη πνιύ από ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο, δεδνκέλνπ όηη δελ γίλεηαη
ρξήζε κεζόδσλ επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιώζζαο. Αλη' απηνύ, αθνινπζνύκε κηα λέα
πξνζέγγηζε όπνπ αλαιύνπκε ηελ ίδηα ηε ζπδήηεζε, θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνύκε
Θ. Γεωργίου, Ε. Καρβοφνθσ
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ραξαθηεξηζηηθά

βάζεη

ζηαηηζηηθώλ

θαη

αλαιύζεσλ

ζπκπεξηθνξάο

πάλσ

ζηηο

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ ζπλνκηιεηώλ.
ρεηηθά κε ηελ πεξηιήςεσλ απόςεσλ, ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο
έρεη επηθεληξσζεί ζηηο πεξηιήςεηο δηαθόξσλ εηδώλ θξηηηθώλ θαη ηνπνζεηήζεσλ πνπ
βξίζθνληαη ζηνλ παγθόζκην ηζηό [5, 6, 7]. Γνπιεηέο πεξηζζόηεξν ζρεηηθέο κε ηελ
παξνύζα εξγαζία κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζηηο [8, 9]. Οη εξγαζίεο απηέο επηθεληξώλνληαη
ζηελ πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ζέζεσλ ζε ηζηνιόγηα θαη ησλ ζρνιίσλ πνπ γίλνληαη ζε
απηά, θαη πξνζπαζνύλ λα αλαδείμνπλ απόςεηο κε δηαθνξεηηθή πνιηθόηεηα. Γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηεο πνιηθόηεηαο κηαο γλώκεο (αξλεηηθή, ζεηηθή ή νπδέηεξε) αιγόξηζκνη
αλάιπζεο

ζπλαηζζεκάησλ

ρξεζηκνπνηνύληαη

νη

νπνίνη

θάλνπλ

ρξήζε

πξνθαζνξηζκέλσλ βαζκνινγηώλ ζπλαηζζήκαηνο γηα δηάθνξεο ιέμεηο πνπ εθθξάδνπλ
γλώκε. Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε «όκνξθε» έρεη έλα ζεηηθό ζπλαίζζεκα, θαη νη απόςεηο
πνπ ηελ πεξηέρνπλ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζεηηθέο. Ωζηόζν, είλαη πνιύ εύθνιν λα
ζθεθηνύκε ξεαιηζηηθά παξαδείγκαηα όπνπ ε πνιηθόηεηα κηαο γλώκεο, όπσο
πξνζδηνξίδεηαη από ηελ αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο, ζα κπνξνύζε λα είλαη δηαθνξεηηθή γηα
δύν πνιύ παξόκνηεο απόςεηο, είηε ε ίδηα γηα δύν δηαθνξεηηθέο απόςεηο. Γηα
παξάδεηγκα, ππνζέηνπκε ηα εμήο δύν ζρόιηα από έλα ηζηνιόγην, ζρεηηθά κε ηηο
πξνεγνύκελεο πξνεδξηθέο εθινγέο ζηηο ΗΠΑ:
1. πκθσλώ, ν Μπάξαθ Οκπάκα έδσζε κηα πνιύ εκπλεπζκέλε νκηιία ρζεο, θαη
θαίλεηαη όηη πάεη θαηεπζείαλ γηα ηελ Πξνεδξία.
2. πγθξίλνληαο όιεο ηηο νκηιίεο πνπ έρσ αθνύζεη θαη από ηνπο δύν, κπνξώ λα ζαο πσ
όηη ν Μαθέηλ είλαη απιά απαίζηνο ζην λα παξνπζηάδεη ηηο ηδέεο ηνπ, αληηζέησο κε ηνλ
Οκπάκα.
ηελ εξγαζία καο, δελ ρξεζηκνπνηνύκε κεζόδνπο αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο γηα λα
βξνύκε

αληίζεηεο

απόςεηο. Αλη'

απηνύ,

εμεηάδνπκε

ηελ

αιιειεπίδξαζε

ησλ

ζπλνκηιεηώλ γηα λα βξνύκε ραξαθηεξηζηηθά πξόηππα ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία λα
απνθαιύπηνπλ ηε δηαθσλία ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα νκαδνπνηνύκε ηνπο ρξήζηεο πνπ
ζπκθσλνύλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο ίδησλ απόςεσλ.
Μηα πξόζθαηε θαη πνιύ ελδηαθέξνπζα εξγαζία ζρεηηθά κε πεξίιεςε απόςεσλ κπνξεί
λα βξεζεί ζηελ [10]. Παξά ην γεγνλόο όηη γίλεηαη μαλά ρξήζε ηεο πνιηθόηεηαο ησλ
απόςεσλ, θαη ε κέζνδνο έρεη δνθηκαζηεί ζε ζρόιηα θαη θξηηηθέο, ην ζεσξεηηθό πιαίζην
πνπ παξνπζηάδεηαη κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν γηα πην γεληθέο εξγαζίεο πεξίιεςεο θαη
εμαγσγήο απόςεσλ.
Θ. Γεωργίου, Ε. Καρβοφνθσ

16

Δθμιουργία Περιλιψεων Διαδικτυακϊν Συηθτιςεων μζςω Εξαγωγισ Θεμάτων Συηιτθςθσ και Εκτίμθςθσ Διαφωνιϊν

3. Γξάθνο Απαληήζεσλ
Η θαηλνηνκία ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ καο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη αλαιύνπκε
θπξίσο ηηο δνκηθέο πιεξνθνξίεο ησλ δηαδηθηπαθώλ θόξνπκ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
επηκέξνπο εξγαζηώλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ εηζαγσγή. Ο ηξόπνο πνπ νη ζπλνκηιεηέο
απαληάλε κεηαμύ ηνπο ζε έλα λήκα πξνζθέξεη πνιύ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηε ξνή ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη ηηο ζρέζεηο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο
κεηαμύ ηνπο. Γηα ηελ εμαγσγή ηεο δνκηθήο απηήο πιεξνθνξίαο, παξηζηάλνπκε κηα
ζπδήηεζε - λήκα σο έλα γξάθν κε αλαξηήζεηο γηα θόκβνπο θαη ζρέζεηο πνπ
ππνδεηθλύνπλ όηη κηα αλάξηεζε απαληάεη ζε κηα άιιε ζαλ αθκέο. Μηα ηέηνηα ζρέζε
κεηαμύ δύν αλαξηήζεσλ (ζρέζε απάληεζεο) δειώλεη όηη ν ζπγγξαθέαο ηεο δεύηεξεο
αλάξηεζεο απαληάεη ζην ζπγγξαθέα ηεο πξώηεο, θαη απηό ππνδεηθλύεηαη από ηελ
θαηεύζπλζε ησλ αθκώλ. Οη ζρέζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη είηε άκεζεο είηε έκκεζεο.
Ο ηξόπνο πνπ ζρεκαηίδνληαη άκεζεο ζρέζεηο κεηαμύ αλαξηήζεσλ, είλαη κέζσ ηνπ
κεραληζκνύ παξαζέζεσλ. Ο κεραληζκόο απηόο δειώλεη ζε πνηα αλάξηεζε απαληάεη
κηα άιιε. Δίλαη πνιύ παξόκνηνο κε ην κεραληζκό παξαζέζεσλ ηνπ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ όπνπ έλαο παξαζέηεη ην ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζέιεη λα
απαληήζεη. Οκνίσο, ηα δηαδηθηπαθά θόξνπκ πξνζθέξνπλ απηό ην βαζηθό εξγαιείν
ζηνπο

ρξήζηεο

ηνπο

ώζηε

λα

είλαη

νη

ζπδεηήζεηο

ζαθείο

θαη

θαηαλνεηέο. Υξεζηκνπνηνύκε εθηεηακέλα απηήλ ηελ πιεξνθνξία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ
γξάθνπ απαληήζεσλ. Αο ζεκεησζεί εδώ όηη κία αλάξηεζε κπνξεί λα απαληήζεη ζε
πνιιέο άιιεο ή λα έρεη ζρέζεηο απάληεζεο κε πνιιέο αλαξηήζεηο πνπ ηελ αθνινπζνύλ.
Πέξα από ηνλ εύθνια αλαγλσξίζηκν κεραληζκό παξαζέζεσλ, ππάξρνπλ θαη αξθεηνί
άιινη, πην έκκεζνη ηξόπνη κε ηνλ νπνίν νη ζπλνκηιεηέο απαληάλε ν έλαο ζηνλ
άιιν. Έρνπκε εληνπίζεη αξθεηά ηέηνηα πξόηππα απαληήζεσλ θαη ηα ρξεζηκνπνηήζακε
γηα λα αλαγλσξίδνπκε πνιύ πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο απαληήζεσλ. Απηά ηα πξόηππα
αλαιύνληαη δηεμνδηθά ζην επόκελν ππνθεθάιαην.
3.1 Πξόηππα Έκκεζσλ Απαληήζεσλ
Σα πξόηππα απαληήζεσλ πνπ έρνπκε εληνπίζεη πεξηγξάθνληαη θαιύηεξα κε γξαθηθή
απεηθόληζε. ηα γξαθήκαηα ησλ ζρεκάησλ 2 έσο 7, νη θόκβνη αληηζηνηρνύλ ζε
αλαξηήζεηο θαη επηζεκαίλνληαη κε έλαλ θσδηθό αξηζκό ελδεηθηηθό ηεο ζέζεο ηνπο ζηε
ζπδήηεζε. Κάησ από θάζε θόκβν ππάξρεη ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ηεο αλάξηεζεο. Οη
ζηεξεέο αθκέο ππνδεηθλύνπλ ππάξρνπζεο ζρέζεηο απάληεζεο, δειαδή εθείλεο πνπ
εμάγνληαη από ηνλ κεραληζκό παξαζέζεσλ ή από πξνεγνύκελεο εθαξκνγέο ησλ
Θ. Γεωργίου, Ε. Καρβοφνθσ
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πξνηύπσλ έκκεζσλ απαληήζεσλ, ελώ νη δηαθεθνκκέλεο αθκέο πξνζδηνξίδνπλ ηηο
έκκεζεο ζρέζεηο απάληεζεο πνπ ζα αλαγλσξηζηνύλ θαη δεκηνπξγεζνύλ κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ εθάζηνηε πξνηύπνπ. Η δηαδηθαζία μεθηλάεη κε έλα γξάθν απαληήζεσλ
πνπ πεξηιακβάλεη κόλν ηηο ζρέζεηο απαληήζεσλ από παξαζέζεηο (άκεζεο) θαη ηειεηώλεη
κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ γξάθνπ ώζηε λα πεξηέρεη θαη ηηο έκκεζεο ζρέζεηο απαληήζεσλ
πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ηα πξόηππα. ε θάζε βήκα, νη έκκεζεο ζρέζεηο πνπ έρνπλ
βξεζεί κέρξη εθείλν ην ζεκείν κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Ξεθηλώληαο από ηελ
πξώηε αλάξηεζε ηνπ λήκαηνο θαη δηαηξέρνληαο ηηο αλαξηήζεηο θαηά αύμνπζα ζεηξά
αλαγλσξηζηηθνύ αξηζκνύ δηαζθαιίδνπκε όηη αλαγλσξίδνληαη όια ηα πξόηππα πνπ
ππάξρνπλ ή πνπ ζρεκαηίδνληαη ελώ ηξέρεη ν αιγόξηζκνο εληνπηζκνύ ηνπο.

ρήκα 2: Πξόηππν έκκεζσλ απαληήζεσλ #1

ρήκα 3: Πξόηππν έκκεζσλ απαληήζεσλ #2

Θ. Γεωργίου, Ε. Καρβοφνθσ
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ρήκα 4: Πξόηππν κε-ξεηώλ απαληήζεσλ #3

ρήκα 5: Πξόηππν έκκεζσλ απαληήζεσλ #4

Όια ηα παξαπάλσ πξόηππα βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ ππόζεζε όηη, όηαλ δύν
ζπλνκηιεηέο αιιειεπηδξνύλ ζε θάπνην κέξνο ηεο ζπδήηεζεο, ηόηε δύν αλαξηήζεηο ηνπο
νη νπνίεο θαη είλαη θνληά κέζα ζην λήκα (αιιά ρσξίο λα πεξηέρνπλ παξαζέζεηο) ζα
κπνξνύζαλ κε αζθάιεηα λα ζπλδεζνύλ κε κηα αθκή, δεδνκέλνπ όηη είλαη πνιύ πηζαλό
λα απαληάλε ε κία ζηελ άιιε.
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ρήκα 6: Πξόηππν έκκεζσλ απαληήζεσλ #5

Σν ηειεπηαίν πξόηππν (# 5), βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε όηη ζηελ πξώηε ζειίδα ελόο
λήκαηνο, νη ζπλνκηιεηέο πνιύ ζπρλά απαληάλε ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνύλ ην κεραληζκό
παξάζεζεο γηαηί είλαη ζαθέο όηη απαληάλε ζην ζπγγξαθέα ηεο πξώηεο αλάξηεζεο
(εθθηλεηήο ηνπ λήκαηνο). Γεληθά, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη εδώ, νη
ζπλνκηιεηέο επέιεμαλ λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπλ ην κεραληζκό παξαζέζεσλ δηόηη είλαη
ζαθέο ζε θάζε πεξίπησζε όηη απαληάλε ζηελ ακέζσο πξνεγνύκελε αλάξηεζε (ή ηελ
πξώηε ηνπ λήκαηνο) θαη ζπλεπώο κηα παξάζεζε δελ είλαη απαξαίηεηε.
3.2 Αθκέο Γξάθνπ θαη Βάξε
ην ηέινο, ν γξάθνο απαληήζεσλ πεξηέρεη όιεο ηηο αλαξηήζεηο ηεο ζπδήηεζεο σο
θόκβνπο θαη όιεο ηηο ζρέζεηο απάληεζεο σο αθκέο, όπσο απηέο εμήρζεζαλ
ρξεζηκνπνηώληαο ην κεραληζκό παξαζέζεσλ θαη ηα πξόηππα εκκέζσλ απαληήζεσλ. Οη
αθκέο θαηεπζύλνληαη από κηα αλάξηεζε πξνο απηέο ζηηο νπνίεο απαληάεη. Έλα
παξάδεηγκα δίλεηαη ζην ζρήκα 7. Κάζε αθκή ζπλνδεύεηαη κε ηελ πιεξνθνξία ηνπ αλ ε
αληίζηνηρε ζρέζε απάληεζεο πξνέθπςε από παξάζεζε ή ζαλ έκκεζε απάληεζε.

ρήκα 7: Τπνζεηηθόο γξάθνο απαληήζεσλ κηα ζπδήηεζεο

Γηα ην ζθνπό ηεο εμαγσγήο ηνπ ζέκαηνο (θεθάιαην 4), θάζε αθκή ηνπ γξάθνπ έρεη έλα
βάξνο αλαιόγσο ηνπ πόζν κπνξεί ην ζέκα λα δηαηεξείηαη ακεηάβιεην κεηαμύ ησλ δύν
Θ. Γεωργίου, Ε. Καρβοφνθσ
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ζπλδεδεκέλσλ αλαξηήζεσλ. Με άιια ιόγηα, πόζν πηζαλό είλαη νη δύν αλαξηήζεηο λα
αθνξνύλ ην ίδην αθξηβώο ζέκα. Τπάξρνπλ ηξεηο κεηξηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ
εθηίκεζε απηή:
1. Βεβαηόηεηα Απάληεζεο: Γηα ηηο ζρέζεηο απάληεζεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κέζσ
ηνπ κεραληζκνύ παξαζέζεσλ, απηή ε κεηξηθή παίξλεη ηηκή 1, ππνδεηθλύνληαο κεδεληθή
αβεβαηόηεηα αθνύ νη ζπλνκηιεηέο παξαζέηνπλ κόλν αλαξηήζεηο πνπ ζέινπλ λα
ζρνιηάζνπλ ή ζηηο νπνίεο ζέινπλ λα αλαθεξζνύλε, νπόηε ην ζέκα είλαη πνιύ ζπρλά ην
ίδην. Γηα ηηο ζρέζεηο πνπ νξίδνληαη κέζα από ηα 3 πξώηα πξόηππα εκκέζσλ
απαληήζεσλ ε κεηξηθή παίξλεη ηηκή 0,8, ππνδεηθλύνληαο έλαλ πνιύ κηθξό βαζκό
αβεβαηόηεηαο, ελώ νη ζρέζεηο απάληεζεο πνπ νξίδνληαη από ηα δύν ηειεπηαία πξόηππα
δίλνπλ ηηκή 0,6. Οη αξηζκνί απηνί έρνπλ εκπεηξηθά εθηηκεζεί κεηά από ηελ εμέηαζε
πνιιώλ ζπδεηήζεσλ θαη ηε κέηξεζε ηεο αλαινγίαο ησλ ιάζνο θαηεγνξηνπνηήζεσλ πνπ
πξνθύπηνπλ ζε θάζε απάληεζε-πξόηππν.
2. Απόζηαζε Αλαξηήζεσλ: Απηή ε κεηξηθή είλαη ίζε κε ηνλ αξηζκό ησλ αλαξηήζεσλ πνπ
ππάξρνπλ ζην λήκα κεηαμύ δύν ζπλδεδεκέλσλ αλαξηήζεσλ ζην γξάθν. Όζν
κεγαιύηεξε είλαη ε απόζηαζε, ηόζν ιηγόηεξν πηζαλό νη ζπλδεδεκέλεο αλαξηήζεηο λα
αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα (δεδνκέλνπ όηη ην ζέκα κηαο ζπδεηεηήο ελ γέλεη
κεηαβάιιεηαη).
3. Υξνληθή Απόζηαζε: Η κεηξηθή απηή είλαη ίζε κε ηνλ ρξόλν (ζε ιεπηά) κεηαμύ ησλ
δεκνζηεύζεσλ δύν αλαξηήζεσλ. Καη πάιη, όζν πεξηζζόηεξνο είλαη ν ρξόλνο, ηόζν ην
ιηγόηεξν πηζαλό νη αλαξηήζεηο απηέο λα αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα.
ηα ζρήκαηα 8 θαη 9 εκθαλίδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο απόζηαζεο
αλαξηήζεσλ κεηαμύ ησλ ζπλδεδεκέλσλ αλαξηήζεσλ ελόο λήκαηνο. Δμεηάζακε 3000
αλαξηήζεηο από έλα δηαδηθηπαθό θόξνπκ, όπνπ ηα λήκαηα πεξηέρνπλ 15 αλαξηήζεηο
αλά ζειίδα. Να ζεκεησζεί όηη ζην ζρήκα 9 (ρξνληθή απόζηαζε), ν νξηδόληηνο άμνλαο
έρεη κνλάδα κέηξεζεο ώξεο θαη όρη ιεπηά πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηε κεηξηθή ρξνληθήο
απόζηαζεο.
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ρήκα 8: Καηαλνκή απόζηαζεο αλαξηήζεσλ

ρήκα 9: Καηαλνκή ρξνληθήο απόζηαζεο

Δίλαη πξνθαλέο όηη νη πεξηπηώζεηο πνπ θπξηαξρνύλ είλαη εθείλεο όπνπ νη αλαξηήζεηο
απαληνύλ ζηελ αθξηβώο ηειεπηαία αλάξηεζε ηνπ λήκαηνο (ή ηελ πξνεγνύκελε) θαη ζε
πνιύ ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα (1-2 ώξεο). Δπίζεο, είλαη ζαθέο όηη νη ρξήζηεο ησλ
δηαδηθηπαθώλ θόξνπκ ηείλνπλ λα απαληάλε ζε αλαξηήζεηο ησλ νπνίσλ ε δεκνζίεπζε
δελ έγηλε παξά 7 ώξεο πξηλ, ην πνιύ (δειαδή είλαη ζρεηηθά πξόζθαηεο). Δπίζεο, ελ
γέλεη απαληάλε κεηαμύ ησλ 15 ηειεπηαίσλ αλαξηήζεσλ θαη όρη ζηηο παιαηόηεξεο (λα
ζεκεησζεί όηη 15 είλαη επίζεο ν αξηζκόο ησλ αλαξηήζεσλ αλά ζειίδα ζην δηαδηθηπαθό
θόξνπκ πνπ αλαιύζακε). Θέηνπκε ηνπο αξηζκνύο απηνύο ησλ αλαξηήζεσλ (15) θαη ηνπ
ρξόλνπ (7 ώξεο) σο όξηα πέξαλ ησλ νπνίσλ νη αλαξηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο
είλαη πνιύ πηζαλό πιένλ λα αθνξνύλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα.
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Σα όξηα απηά ηα ρξεζηκνπνηνύκε ζηνλ ηύπν πνπ έρνπκε νξίζεη γηα ηελ αλάζεζε βαξώλ
ζε αθκέο (ρήκα 10) θαη πξνζδηνξίδνπλ πόηε νη απνζηάζεηο αλαξηήζεσλ θαη ρξόλνπ ζα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ βάξνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη εληόο
ησλ παξαπάλσ νξίσλ ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν αθνύ ε
ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηώλ είλαη θαη δηαθνξεηηθή. ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νη απνζηάζεηο
αλαξηήζεσλ θαη ρξόλνπ δελ ππεξβαίλνπλ απηά ηα όξηα, κόλνλ ν παξάγνληαο
βεβαηόηεηαο απάληεζεο θαζνξίδεη ηελ νκνηόηεηα ηνπ ζέκαηνο δύν ζπλδεδεκέλσλ
αλαξηήζεσλ (πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ππάξρνπλ ζην ππνθεθάιαην 3.3).

ρήκα 10: Βάξνο αθκήο (i, j)

ηνλ ηύπν ηνπ βάξνο ζην ζρήκα 10, νη ζηαζεξέο α θαη β είλαη αξηζκνί πνπ εμνκαιύλεη
ηηο ηηκέο ησλ απνζηάζεσλ, δεδνκέλνπ όηη ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο κνλάδεο
(αλαξηήζεηο θαη ηα ιεπηά αληίζηνηρα). Η κεηαβιεηή ppp («posts per page») πεξηέρεη ηνλ
αξηζκό ησλ αλαξηήζεσλ αλά ζειίδα (ζην παξάδεηγκά καο είλαη ίζνο κε 15). Οη
κεηαβιεηέο time_distance (ρξνληθή απόζηαζε), post_distance (απόζηαζε αλαξηήζεσλ)
θαη certainty_factor (παξάγνληαο βεβαηόηεηαο) παίξλνπλ ηηκέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο
κεηξηθέο κεηαμύ ησλ θόκβσλ i θαη j.
3.3 Θεκαηηθό Πιαίζην Αλάξηεζεο
Σέινο, είλαη ζεκαληηθό λα εηζαρζεί ν όξνο «ζεκαηηθό πιαίζην αλάξηεζεο» (ζην νπνίν ζα
αλαθεξόκαζηε θαη ζαλ «ζεκαηηθό πιαίζην»), πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηηο κεζόδνπο καο
γηα ηελ αλάιπζε ηεο ξνήο ηνπ ζέκαηνο θαη ηε δεκηνπξγία νκάδσλ ζπκθσλνύλησλ
ρξεζηώλ. Κάζε αλάξηεζε πεξηβάιιεηαη από πνιιέο άιιεο, κέζα ζε έλα λήκα. Ωζηόζν,
ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ππάξρνπλ θνληηλέο αλαξηήζεηο, νη νπνίεο όκσο δελ
αλαθέξνληαη ζην ίδην αθξηβώο ζέκα. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ππάξρεη κηα μαθληθή αιιαγή
ηνπ ζέκαηνο ζα βξεζνύλ αλαξηήζεηο πνπ είλαη πνιύ θνληά, αιιά κε δηαθνξεηηθό
ζέκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζεκαηηθό πιαίζην ηεο θάζε αλάξηεζεο ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη κόλν ηηο αλαξηήζεηο πνπ έρνπλ παξόκνην ζέκα, θαη δελ αθνξνύλ ηελ λέα
θαηεύζπλζε πνπ πήξε ε ζπδήηεζε. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα
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θαζνξίζνπκε απηά ηα ζεκαηηθά πιαίζηα πεξηγξάθεηαη ζην επόκελν θεθάιαην
(ππνθεθάιαην 4.1).
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4. Αλάιπζε Ρνήο πδήηεζεο (Thread Extraction)
ε απηό ην θεθάιαην, πεξηγξάθνπκε ηε κέζνδό καο γηα ηελ αλάιπζε ηεο ξνήο κηαο
ζπδήηεζεο. Η αλάιπζε απηή έρεη λα θάλεη κε ηνλ εληνπηζκό αιιαγώλ ζηε ξνή ηνπ
ζέκαηνο κηαο ζπδήηεζεο θαη παξνπζηάδνπκε αιγνξίζκνπο πνπ ην επηηπγράλνπλ κε ηελ
νκαδνπνίεζε αλαξηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ην ίδην ζέκα. Η θύξηα ηδέα είλαη ε δεκηνπξγία
ζεκαηηθώλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ (παξάγξαθνο 4.2) γηα θάζε αλάξηεζε ελόο λήκαηνο θαη ζηε
ζπλέρεηα ε νκαδνπνίεζε απηώλ ζε ππν-ζπδεηήζεηο (παξάγξαθνο 4.3). Δίλαη ζεκαληηθό
εδώ λα ηνλίζνπκε όηη ε ζπδήηεζε είλαη όιν ην λήκα, ελώ κηα ππν-ζπδήηεζε είλαη έλα
κέξνο ηεο ζπδήηεζεο πνπ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαη "ζηαζεξό" ζέκα ζε όιεο ηηο
αλαξηήζεηο ηεο.
Η ζεκαληηθόηεξε πξόθιεζε πνπ έπξεπε λα αληηκεησπίζνπκε ζε απηό ην έξγν ήηαλ όηη
νη πεξηζζόηεξεο αλαξηήζεηο δελ πεξηέρνπλ επαξθή ζεκαηηθή πιεξνθνξία (πξνθύπηνπλ
πνιύ ιίγεο ή θαη θαζόινπ ιέμεηο-θιεηδηά). Γηα λα βξίζθνπκε επηηπρώο ιέμεηο-θιεηδηά γηα
θάζε αλάξηεζε, εθηόο ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αλάξηεζεο επεθηείλνπκε ηελ
αλάιπζε θαη ζην ζεκαηηθό πιαίζηό ηεο (δειαδή ζηηο ζρεηηθέο αλαξηήζεηο πνπ αθνξνύλ
ην ίδην ζέκα).
4.1 Γεηηνλίεο Αλαξηήζεσλ
Γηα θάζε αλάξηεζε ζην γξάθν απαληήζεσλ είκαζηε ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα
νκάδα από άιιεο αλαξηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή κέζα από ζρέζεηο
απαληήζεσλ. Απηή ε νκάδα ρξεζηκνπνηείηαη σο ην ζεκαηηθό πιαίζην ηεο αλάξηεζεο θαη
νη αλαξηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη είλαη πνιύ πηζαλό λα αθνξνύλ ην ίδην αθξηβώο ζέκα.
Γηα λα βξνύκε ηνπο γείηνλεο κηαο αλάξηεζεο ζην γξάθν απαληήζεσλ (π.ρ., γηα ηελ
αλάξηεζε κε αλαγλσξηζηηθό αξηζκό i) ζπιιέγνπκε όιεο ηηο αλαξηήζεηο πνπ ζπλδένληαη
κε απηήλ κέζσ αθκώλ απαληήζεσλ. πλερίδνπκε λα ζπιιέγνπκε θόκβνπο πνπ
ζπλδένληαη κε ηνλ i, όζν ην βάξνο ηνπ κνλνπαηηνύ πνπ ηνπο ζπλδέεη δελ είλαη
κεγαιύηεξν από κηα ηηκή w. Όηαλ δελ ππάξρνπλ άιινη θόκβνη γηα λα επηζθεθηνύκε (όινη
όζνη απνκέλνπλ βξίζθνληαη πην καθξηά από ηελ απόζηαζε w) ε επαλάιεςε
ηεξκαηίδεη. Η ηηκή ηνπ w νξίδεηαη ζαλ ε κέγηζηε απόζηαζε αλαξηήζεσλ θαη ρξόλνπ γύξσ
από ηνλ θόκβν i πνπ ην ζέκα είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη "ζηαζεξό" (θαη ε ηηκή απηή είλαη
κεηαβιεηή αλάινγα ην θόξνπκ, ην λήκα θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ).
Γηα λα εθηηκήζνπκε ηε ηηκή ηνπ w, αλαιύζακε αξθεηά λήκαηα θαη δηαπηζηώζακε όηη
πξέπεη λα είλαη αλάινγν κε ηελ ππθλόηεηα ηεο ζπδήηεζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη όηαλ κηα
ζπδήηεζε είλαη πνιύ αξαηή, ζην w πξέπεη λα αλαηεζεί κηα κεγάιε ηηκή ώζηε λα
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ππάξρνπλ επαξθείο αξηζκνί γεηηόλσλ γηα θάζε αλάξηεζε. Η ππθλόηεηα ελόο λήκαηνο
ππνινγίδεηαη δηαηξώληαο ηνλ αξηζκό ησλ αλαξηήζεσλ κε ηε δηαθνξά ηεο ώξαο αλάκεζα
ζηε δεκνζίεπζε ηεο πξώηεο θαη ηειεπηαίαο αλάξηεζεο.
Γηα ηε ζπιινγή όισλ ησλ γεηηόλσλ κηαο αλάξηεζεο ρξεζηκνπνηνύκε έλαλ αιγόξηζκν
αλαδήηεζεο «πξώηα θαηά πιάηνο» όπνπ επηζθεπηόκαζηε όινπο ηνπο θόκβνπο
μεθηλώληαο από ηελ αλάξηεζε i θαη ζπλερίδνπκε όζν ην βάζνο ηεο αλαδήηεζεο
(ζπλνιηθό βάξνο ησλ κνλνπαηηώλ πνπ αθνινπζνύκε) δελ ππεξβαίλεη ην w. ην ηέινο,
θάζε αλάξηεζε ηεο ζπδήηεζεο είλαη πιένλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ αληίζηνηρε νκάδα από
γεηηνληθέο αλαξηήζεηο. Απηέο νη νκάδεο κπνξεί λα είλαη επηθαιππηόκελεο (ή αθόκε θαη
ίδηεο) γηα αλαξηήζεηο πνπ είλαη πνιύ θνληά ζην γξάθν. Έλα παξάδεηγκα γεηηνληθώλ
αλαξηήζεσλ γηα ηελ αλάξηεζε i δίλεηαη ζην ρήκα 11, όπνπ νη γεηηνληθνί θόκβνη
εκθαλίδνληαη κε ζθνύξν ρξώκα. Απηνί νη γείηνλεο όπσο είπακε, ζπλζέηνπλ ην ζεκαηηθό
πιαίζην ηεο αλάξηεζεο i.

ρήκα 11: Παξάδεηγκα γεηηόλσλ κηαο αλάξηεζεο i ζην γξάθν απαληήζεσλ

4.2 Θεκαηηθέο Λέμεηο-Κιεηδηά
Σν ζύλνιν ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα αλάξηεζε αλαπαξηζηάηαη από έλα
ζύλνιν ιέμεσλ-θιεηδηώλ. Οη ζεκαηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά κπνξνύλ λα είλαη είηε κεκνλσκέλεο
ιέμεηο είηε κηθξέο θξάζεηο. Σν ζύλνιν ησλ ιέμεσλ απηώλ γηα θάζε αλάξηεζε εμάγεηαη ζε
δύν ζηάδηα:
1. Γισζζηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αλάξηεζεο
Έλαο αιγόξηζκνο εμόξπμεο ζεκαηηθώλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ [16] εθαξκόδεηαη ζε θάζε
αλάξηεζε ηεο ζπδήηεζεο θαη παξάγεη ιέμεηο-θιεηδηά θαζώο θαη ηηο αληίζηνηρεο
βαζκνινγίεο ηνπο (πόζν ζρεηηθέο είλαη κε ην ζέκα ηεο αλάξηεζεο). Όπσο αλαθέξζεθε
πξνεγνπκέλσο όκσο, ππάξρνπλ αλαξηήζεηο κε κε επαξθέο πεξηερόκελν πνπ δελ
παξάγνπλ ρξήζηκα απνηειέζκαηα. Γηα λα ιάβνπκε πξαγκαηηθά ρξήζηκα απνηειέζκαηα
θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ βήκαηνο, νη αλαξηήζεηο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ
500 ιέμεηο θάηη ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη αξθεηά ζπρλά. Πεηξακαηηθή αλάιπζε πνπ θάλακε
νδήγεζε ζε κεδεληθό αξηζκό ζεκαηηθώλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ γηα πεξηζζόηεξεο από ην 10%
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ησλ αλαξηήζεσλ θαη ζε κία κόλν ιέμε-θιεηδί γηα πεξηζζόηεξεο από ην 15%. Απηό
αζξνίδεη ζην 25% ησλ αλαξηήζεσλ λα κελ πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή
πιεξνθνξία.
2. Μεηαβαηηθή

ζπζρέηηζε

ησλ

ιέμεσλ-θιεηδηώλ

κε

ρξήζε

ησλ

γεηηνληθώλ

αλαξηήζεσλ
ε απηό ην βήκα ζπγρσλεύνπκε όιεο ηηο ιέμεηο-θιεηδηά κηαο αλάξηεζεο κε ηηο ιέμεηοθιεηδηά ησλ γεηηνληθώλ αλαξηήζεώλ ηεο θαη θξαηάκε ηηο 5 πην ζπρλά εκθαληδόκελεο. Η
αλάιπζε ζπρλνηήησλ θάζε ιέμεο γίλεηαη κε βάζε ηε ξίδα ηεο. Οξίδνπκε σο ζπρλόηεηα
ελόο όξνπ ην άζξνηζκα ησλ επί κέξνπο βαζκνινγηώλ ηνπ ζε θάζε αλάξηεζε ζηελ νπνία
εκθαλίδεηαη. Όιεο νη ιέμεηο-θιεηδηά ηπγράλνπλ ίζεο κεηαρείξηζεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν,
αθόκε θαη γηα ηηο αλαξηήζεηο κε θησρό πεξηερόκελν, ζπιιέγνπκε ιέμεηο-θιεηδηά από ηηο
αλαξηήζεηο ηνπ ζεκαηηθνύ ηνπο πιαηζίνπ.
Αλαξηήζεηο πνπ παξακέλνπλ ρσξίο ζέκα (θακία ή κία ζεκαηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά) αθόκα
θαη κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, είλαη απηέο κε ηόζν θησρό πεξηερόκελν όζν θαη
ζεκαηηθό πιαίζην. Δπηπρώο, ηέηνηεο πεξηπηώζεηο θαίλεηαη λα απνηεινύλ ιηγόηεξν από ην
5% ηνπ ζπλόινπ, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη πάλσ από ην 95% ησλ αλαξηήζεσλ
θαηαιήγνπλ κε 5 ζπγθεθξηκέλεο θαη θαηαλνεηέο ζεκαηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά.
4.3 Οκαδνπνίεζε πδεηήζεσλ ζε Τπν-ζπδεηήζεηο
ην ηέινο, νκαδνπνηνύκε ηηο δηαδνρηθέο, κέζα ζην λήκα, αλαξηήζεηο πνπ πεξηέρνπλ
θνηλέο ζεκαηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά (topic keywords) (ηηο νπνίεο βξίζθνπκε κε ηελ κέζνδν
πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα). Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα ζπγθεθξηκέλε
ζεκαηηθή ιέμε-θιεηδί ππάξρεη ζηηο αλαξηήζεηο 10 έσο 35, 37, 40 έσο 48 θαη 80 έσο 106,
δύν νκάδεο ζα δεκηνπξγεζνύλ θαη ζα πεξηέρνπλ ηηο αλαξηήζεηο κε αλαγλσξηζηηθνύο
αξηζκνύο από 10 έσο 48 θαη από 80 έσο 106. Να ζεκεησζεί όηη κηα αλνρή ίζε κε „tol‟
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ αλαδήηεζε γηα δηαδνρηθέο αλαξηήζεηο πνπ ζα νκαδνπνηεζνύλ
(ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα ην „tol‟ είλαη ίζν κε 3 – ην „tol‟ είλαη πάιη αλάινγν ηεο
ππθλόηεηαο ηεο ζπδήηεζεο). Με απηό ηνλ ηξόπν δεκηνπξγνύκε κεγαιύηεξεο θαη πην
νπζηαζηηθέο νκάδεο. Σέινο, ζπγρσλεύνπκε όιεο ηηο νκάδεο πνπ επηθαιύπηνληαη θαη νη
λέεο νκάδεο πνπ πξνθύπηνπλ απνηεινύλ ηηο ππν-ζπδεηήζεηο πνπ εμάγνληαη ζαλ
απνηέιεζκα ηεο κεζόδνπ.
ην ρήκα 12 θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ελόο λήκαηνο πνπ ρσξίδεηαη ζε 3 επηκέξνπο
ππν-ζπδεηήζεηο. Η δηαθεθνκκέλε γξακκή αληηπξνζσπεύεη ηηο αλαξηήζεηο ηνπ λήκαηνο
θαη νη αγθύιεο ζεκαηνδνηνύλ ηα όξηα ησλ νκάδσλ αλαξηήζεσλ πνπ κνηξάδνληαη θνηλέο
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ιέμεηο-θιεηδηά. Τπν-ζπδεηήζεηο

παξάγνληαη

ζηε

ζπλέρεηα,

από

ηε

ζπγρώλεπζε

επηθαιππηόκελσλ ζπλόισλ αλαξηήζεσλ.

ρήκα 12: Αλάιπζε ελόο λήκαηνο ζε ππν-ζπδεηήζεηο
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5. Γεκηνπξγία Οκάδσλ Υξεζηώλ
Η δεύηεξε θάζε ηεο κεζόδνπ πνπ πξνηείλνπκε γηα εμόξπμε απόςεσλ απνηειείηαη από
ηε δεκηνπξγία νκάδσλ ζπκθσλνύλησλ ρξεζηώλ θαη ηελ αλαγλώξηζε δεζκώλ δηαθσλίαο
κεηαμύ ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη απηό ην ζηάδην είλαη ελ πνιινίο
αλεμάξηεην από ηε κέζνδν εμόξπμεο ζεκάησλ ζπδήηεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ
πξνεγνύκελε ελόηεηα. Όκσο, ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ δύν κεζόδσλ ελώλνληαη ζηα
πιαίζηα ηνπ αιγνξίζκνπ δεκηνπξγίαο πεξηιήςεσλ πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηελ ελόηεηα 6.
5.1 Αλάιπζε Αληηπαξαζεηηθώλ πδεηήζεσλ
5.1.1 Βαζηθέο Παξαηεξήζεηο
Η κέζνδόο καο γηα ηελ αλίρλεπζε ζπκθσλίαο / δηαθσλίαο δε βαζίδεηαη ζε ηερληθέο
επεμεξγαζίαο θαη θαηαλόεζεο θπζηθήο γιώζζαο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην θείκελν ησλ
αλαξηήζεσλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη θαζ 'νηνλδήπνηε ηξόπν, θάηη πνπ θαζηζηά απηή ηε
κέζνδν θαζνιηθά εθαξκόζηκε ζε νπνηνδήπνηε ρώξν δηαδηθηπαθήο ζπδήηεζεο,
αλεμάξηεηα ηεο γιώζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Αλη‟ απηνύ, ζηεξίδεηαη ζε δηάθνξα
ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα πιαίζηα ελόο
δηαδηθηπαθνύ ρώξνπ ζπδήηεζεο, όπσο απηά παξαηεξήζεθαλ εκπεηξηθά κεηά από
εμέηαζε κηαο επξεία θιίκαθαο ηέηνησλ ζπδεηήζεσλ. Οη πην ζεκειηώδεηο από απηέο ηηο
παξαηεξήζεηο είλαη όηη θάζε αληηπαξαζεηηθή ζπδήηεζε πεξηιακβάλεη ελ γέλεη ηα εμήο
ζηάδηα:
1. Μηα θάζε ζέξκαλζεο, όπνπ ην ζέκα εηζάγεηαη θαη εθθξάδνληαη νη πξώηεο
γλώκεο. πλήζσο, νη ζπκκεηέρνληεο δελ εθθξάδνπλ έληνλε δηαθσλία αθόκα,
αιιά

πξνζπαζνύλ

λα

θαηαλνήζνπλ

ηηο

γεληθέο

απόςεηο

ησλ

άιισλ

ζπκκεηερόλησλ. Απηή ε θάζε είλαη ζπλήζσο κηθξήο δηάξθεηαο, ηδηαίηεξα ζε
αλεπίζεκεο θαη νκόηηκεο αληηπαξαζεηηθέο ζπλνκηιίεο, θαη κπνξεί αθόκε θαη λα
απνπζηάδεη εμ' νινθιήξνπ αλ νη ζπκκεηέρνληεο γλσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο θαιά.
2. Μηα θάζε βξαζκνύ, όπνπ ε αληαιιαγή απόςεσλ είλαη πην ζπρλή θαη
επηθεληξσκέλε. Σν γεληθό ζέκα ηεο ζπδήηεζεο έρεη ήδε θαζνξηζηεί θαη ε
ζπδήηεζε δελ έρεη πιένλ δηεξεπλεηηθό ραξαθηήξα. Ο θύξηνο ζθνπόο ηεο
αληαιιαγήο απόςεσλ γίλεηαη ηώξα ε ππνζηήξημε ηεο εγθπξόηεηαο ησλ απόςεσλ
πνπ εθθξάδνληαη, θαη ε αληίθξνπζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηεο άιιεο πιεπξάο. Δίλαη
ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη ζε απηή ηε θάζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ λέα ππνζέκαηα γηα ζπδήηεζε.
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3. Μηα θάζε ςύμεο, όπνπ ε ζπδήηεζε εξεκεί, επεηδή δελ ππάξρνπλ λέεο απόςεηο
λα ζπδεηεζνύλ, ή επεηδή θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ε ζπλαίλεζε δελ πξόθεηηαη πνηέ
λα επηηεπρζεί. ε απηό ην ζεκείν ε ζπδήηεζε κπνξεί λα ππνζηεί είηε εθ λένπ
ζέξκαλζε θαη λα επηζηξέςεη ζε έλα ζεκείν βξαζκνύ, πρ κε ηελ εηζαγσγή λέσλ
απόςεσλ πξνο δηαβνύιεπζε, ή λα ιήμεη εληειώο.
Γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ ζπκθσληώλ θαη δηαθσληώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζε απηέο ηηο
ζπδεηήζεηο, επηθεληξσλόκαζηε θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ δηαθόξσλ ζηαδίσλ
βξαζκνύ ηεο ζπδήηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ησλ θάζεσλ βξαζκνύ
ε αθόινπζε παξαηήξεζε είλαη γεληθά αιεζήο:
Οη δηαθσλίεο ζπλερώο ηξνθνδνηνύληαη από ηελ αδπλακία ζπλαίλεζεο θαη ηελ αλάγθε λα
αληηθξνπζηνύλ ηα επηρεηξήκαηα ηεο αληίπαιεο πιεπξάο. Απηό ζεκαίλεη όηη ε αληαιιαγή
απόςεσλ κεηαμύ ησλ νκάδσλ πνπ δηαθσλνύλ γίλεηαη κε πνιύ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα
από ό, ηη εληόο ησλ νκάδσλ, όπνπ ηα κέιε ηνπο ζπκθσλνύλ κεηαμύ ηνπο.
5.1.2 Δληνπηζκόο Φάζεσλ Βξαζκνύ
Γηα λα κπνξέζνπκε λα επσθειεζνύκε από ηελ πξνεγνύκελε παξαηήξεζε, πξέπεη
πξώηα λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα κέξε ηεο ζπδήηεζεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζεηο
βξαζκνύ. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, έλαο αμηόπηζηνο ηξόπνο γηα
ηνλ εληνπηζκό απηώλ ησλ θάζεσλ είλαη ε αλαγλώξηζε ηεο πςειήο ζπρλόηεηαο ηεο
αληαιιαγήο απόςεσλ, ηδίσο ζε ζύγθξηζε κε εθείλε ησλ θάζεσλ ζέξκαλζεο θαη ηεο
ςύμεο.
Γηα λα επηηεπρζεί απηό, ζα δεκηνπξγήζνπκε πξώηα ην γξάθν απαληήζεσλ από όιε ηε
ζπδήηεζε, κε ηε κέζνδν πνπ αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 3. Απηόο ν γξάθνο ζπλήζσο δελ
είλαη ζπλδεδεκέλνο, αιιά απνηειείηαη από ζπλδεδεκέλνπο ππν-γξάθνπο, θάπνηνη από
ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξε ππθλόηεηα ζπλδέζεσλ από ηνπο
ππόινηπνπο. Απηά ηα ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα ηνπ γξάθνπ δείρλνπλ ζπρλέο θαη
καθξνζθειείο αληαιιαγέο απόςεσλ, θάηη πνπ δείρλεη κηα έληνλε ζπδήηεζε θαη, θαηά
ζπλέπεηα,

θάζεηο

βξαζκνύ. Απηά

ηα

θνκκάηηα

ηνπ

γξάθνπ

αλαγλσξίδνληαη

ρξεζηκνπνηώληαο έλα όξην ζηνλ αξηζκό ησλ αλαξηήζεσλ πνπ πεξηέρνπλ (tbp), θαη θάζε
ζηνηρείν ηνπ γξάθνπ πνπ πεξηέρεη πεξηζζόηεξεο αλαξηήζεηο από απηό ην όξην εμάγεηαη
σο θάζε βξαζκνύ ηεο ζπδήηεζεο.
Γηα ηελ επίηεπμε αλάθηεζεο κεγαιύηεξσλ θνκκαηηώλ ηεο ζπδήηεζεο θαηά ηε θάζε ηεο
δεκηνπξγίαο πεξίιεςεο θαη επίζεο, γηα λα ππάξμεη κηα αλνρή ζηα αλαπόθεπθηα ιάζε
θαηά ηελ αλαγλώξηζε κε ξεηώλ απαληήζεσλ, πξνζπαζνύκε λα ζπλελώζνπκε νξηζκέλα
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κέξε ηνπ γξάθνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ δύν κέξε ηνπ γξάθνπ έρνπλ έλα ζεκαληηθό
πνζνζηό ησλ ζπδεηεηώλ ηνπο θνηλό, θαη ε ηειεπηαία αλάξηεζε ηνπ πξώηνπ ηκήκαηνο
είλαη θνληά ζηελ πξώηε αλάζεζε ηνπ δεύηεξνπ (tCPET), ηόηε ηα δύν απηά κέξε εμάγνληαη
ζαλ κηα εληαία θάζε βξαζκνύ ηεο ζπδήηεζεο. Πξαθηηθά, απηό ζεκαίλεη όηη νη αλαξηήζεηο
ηνπο ζα ζπλππνινγηζηνύλ ελαληίνλ ηνπ νξίνπ γηα ηελ εμαγσγή θάζεσλ βξαζκνύ, θαη
εάλ ην ζπλνιηθό πιήζνο αλαξηήζεσλ ηνπο μεπεξλά απηό ην όξην, ηόηε θαη νη δύν ζα
εμαρζνύλ σο κία εληαία θάζε βξαζκνύ.
Για κάθε ζπλδεδεκέλν ππνγξάθν cp1
Για κάθε άιιν ζπλδεδεκέλν ππνγξάθν cp2
αν πνζνζηό_ίδησλ_αληηθεηκέλσλ(cp1.ζπδεηεηέο, cp2. ζπδεηεηέο) >
thcpet θαη cp2.πξώηε_αλάξηεζε.ρξόλνο_δεκνζίεπζεο –
cp1.ηειεπηαία_αλάξηεζε.ρξόλνο_δεκνζίεπζεο < time-distance
πξόζζεζε cp1 θαη cp2 ζαλ έλαλ εληαίν ππνγξάθν ζηελ
component_list
ζηακάηεζε ηελ επαλάιεςε
αν cp1 δελ ζπλελώζεθε κε θαλέλα ππνγξάθν
πξόζζεζε cp1 ζηελ component_list
Για κάθε ππνγξάθν ζηελ component-list
ζέζε posts ίζν κε ην πιήζνο ησλ αλαξηήζεσλ εληόο ηεο cp
αλ posts > thbp
εμήγαγε cp ζαλ θάζε βξαζκνύ

ρήκα 13: Ο αιγόξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή θάζεσλ βξαζκνύ

ηηο ελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ, παξνπζηάδνπκε ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
ηελ εθηίκεζε ησλ ζπκθσληώλ θαη ησλ δηαθσληώλ κεηαμύ ησλ ζπδεηεηώλ. Γηα απηό ην
ζθνπό ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κόλν ηα ηκήκαηα ηνπ γξάθνπ απαληήζεσλ πνπ
εμήρζεζαλ σο θάζεηο βξαζκνύ. Κάλνπκε ηελ παξαδνρή όηη νη ζρέζεηο ζπκθσλίαο θαη
δηαθσλίαο πνπ ζα εληνπίζνπκε κέζα ζε απηέο ηηο θάζεηο ζα ηζρύνπλ ζε όιε ηε
ζπδήηεζε θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζε θάζε επηκέξνπο ππν-ζπδήηεζε έρνπκε εληνπίζεη. Με
άιια ιόγηα, θάλνπκε ηελ παξαδνρή όηη νη δηαθσλίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε έλα κέξνο
ηεο ζπδήηεζεο δελ αιιάδνπλ ζε ζπκθσλίεο ζε έλα άιιν κέξνο, θαη αληηζηξόθσο. Δίλαη
ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί σζηόζν, όηη ε πηζαλόηεηα λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζρέζεηο
ζπκθσλίαο/δηαθσλίαο ζε ηκήκαηα ηνπ γξάθνπ πνπ δελ είλαη θάζεηο βξαζκνύ είλαη
ακειεηέα, δεδνκέλνπ όηη είλαη πνιύ ζπάλην ηέηνηεο ζρέζεηο λα δεκηνπξγνύληαη ζηηο
θάζεηο ζέξκαλζεο ή ςύμεο.
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5.2 Αλάιπζε ηεο Αιιειεπίδξαζεο Οκάδαο-πδεηεηή
ηελ ελόηεηα απηή, ζα παξνπζηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ εάλ έλαο ζπδεηεηήο D ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε ηελ νκάδα G.
Όζνλ αθνξά ηελ G, ζεσξνύκε όηη γλσξίδνπκε όινπο ηνπο ζπδεηεηέο πνπ πεξηέρεη (πνπ
ζπκθσλνύλ κεηαμύ ηνπο), θαζώο θαη ηνπο δεζκνύο δηαθσλίαο ηεο G κε άιιεο νκάδεο
ζπδεηεηώλ.
Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε εάλ ν D ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε ηελ G, ρξεζηκνπνηνύκε ηηο
παξαηεξήζεηο πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα,
αλαιύνπκε ηα κέξε ηνπ γξάθνπ απαληήζεσλ πνπ εμήρζεζαλ σο βάζεηο βξαζκνύ θαη ηα
νπνία πεξηέρνπλ αλαξηήζεηο κεηαμύ ησλ D θαη G, ώζηε λα ππνινγίζνπκε ηξεηο βαζηθέο
ηηκέο: 1) πιθανέρ αλληλεπιδπάζειρ, δειαδή έλα κέηξν ησλ επθαηξηώλ πνπ είραλ νη D θαη
G λα αληαιιάμνπλ απόςεηο, 2) ηην ένηαζη ηηρ αλληλεπίδπαζηρ, δειαδή ηνλ αξηζκό ησλ
θνξώλ πνπ κηα πξαγκαηηθή αληαιιαγή απόςεσλ ζπλέβε κεηαμύ ησλ D θαη G,
3) πλήθορ κοινών εσθπών, δειαδή ηνλ αξηζκό ησλ θνξώλ πνπ νη D θαη G αληάιιαμαλ
απόςεηο κε έλα θνηλό ηξίην ζπδεηεηή D'.
Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, κέζα ζε κηα θάζε βξαζκνύ, ε
ζπρλόηεηα αληαιιαγήο απόςεσλ κεηαμύ ησλ δύν ζπδεηεηώλ πνπ δηαθσλνύλ είλαη πνιύ
πςειόηεξε απ' όηη κεηαμύ δύν πνπ ζπκθσλνύλ. Η γεληθή ηδέα πνπ εηζάγνπκε κε ηηο
κεζόδνπο πνπ αθνινπζνύλ, είλαη όηη εάλ ν D δηαθσλεί κε ηελ G, ηόηε ε ένηαζη ηηρ
αλληλεπίδπαζηρ κεηαμύ ηνπο ζα έρεη κεγάιε ηηκή. Από ηελ άιιε πιεπξά, εάλ
ζπκθσλνύλ, ε έληαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ζα έρεη ρακειή ηηκή, αιιά ζα ππάξρεη
κεγάιε ηηκή ζην πλήθορ κοινών εσθπών. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, κία πςειή ηηκή
ζην πλήθορ πιθανών αλληλεπιδπάζεων είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπκε
όηη ν D θαη νη ζπδεηεηέο ζηελ G είραλ πνιιέο επθαηξίεο λα αληαιιάμνπλ απόςεηο κεηαμύ
ηνπο, θαη είηε επέιεμαλ λα ην πξάμνπλ (ένηαζη αλληλεπίδπαζηρ), είηε επέιεμαλ λα
εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πξνο άιινπο, θνηλνύο, ζπδεηεηέο (κοινοί εσθποί).
Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα παξαπάλσ ζεκεία θαη λα εληζρύζνπκε ηελ εγθπξόηεηά ηνπο,
παξνπζηάδνπκε έλα παξάδεηγκα πνπ ζπλδπάδεη ηηο πξνεγνύκελεο ηδέεο.
Αο ππνζέζνπκε όηη ν D ζπκκεηέρεη ζε κηα ζπδήηεζε όπνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί δύν
νκάδεο ζπκθσλνύλησλ ζπδεηεηώλ, νη G1 θαη G2, θαη όηη ε G1 δηαθσλεί κε ηελ
G2. Έλαο ζπδεηεηήο D1 από ηελ G1 εθθξάδεη ηε γλώκε ηνπ θαη ακέζσο έλαο ζπδεηεηήο
D2 από ηελ G2 απαληάεη ζε απηόλ. Αο ππνζέζνπκε όηη ν D απαληά ζηνλ D2. Απηό
ζεκαίλεη όηη ην D είρε κηα πηζαλή αιιειεπίδξαζε θαη κε ηελ G1 θαη κε ηελ G2, αθνύ
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εμέθξαζε ηελ άπνςή θνληά ζε κηα απόςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ηόζν από ηελ G1 όζν θαη
από ηελ G2. Όκσο, επέιεμε λα αιιειεπηδξάζεη κόλν κε ηελ G2, ελώ είρε θαη έλαλ θνηλό
ζηόρν κε ηελ G1, ηνλ D2. Δάλ απηό ζπκβαίλεη ζπρλά, δειαδή ν D λα απαληάεη ζε
ζπδεηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ G2, αλ θαη ζα κπνξνύζε λα έρεη επηιέμεη λα απαληήζεη ζε
αλαξηήζεηο ζπδεηεηώλ ηεο G1 νη νπνίεο έγηλαλ θαη απηέο ζε θνληηλή ρξνληθή ζηηγκή θαη
ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο αθξηβώο ζπδήηεζεο, ηόηε ν D είλαη πνιύ πηζαλό λα ζπκθσλήζεη
κε ηελ G1 θαη ζα πξέπεη λα ηνλ εληάμνπκε σο κέινο ηεο.
ην ππόινηπν ηεο παξνύζαο ελόηεηαο, πεξηγξάθνπκε ηα πξνεγνύκελα ηξία
ραξαθηεξηζηηθά κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα θαη κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο.
Πιθανέρ Αλληλεπιδπάζειρ
Γηα λα κεηξήζνπκε ηηο πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ D θαη G ρξεζηκνπνηήζνπκε
ηελ ηδέα ησλ ζεκαηηθώλ πιαηζίσλ πνπ παξνπζηάζηεθε ζην θεθάιαην 3. Σν πιαίζην κηαο
αλάξηεζεο είλαη έλα ζύλνιν αλαξηήζεσλ νη νπνίεο είλαη πνιύ πηζαλό λα ζπδεηνύλ
αθξηβώο ην ίδην ζέκα. Υξεζηκνπνηνύκε απηό ην πιαίζην σο έλδεημε κηαο ζεηξάο
απόςεσλ πνπ εθθξάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο κηθξνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο νξίδνληαη κε ηνλ αθόινπζν αιγόξηζκν:
Για κάθε αλάξηεζε P ηεο D
βξεο όιεο ηηο αλαξηήζεηο PS πνπ είλαη κέξνο ηνπ
ζεκαηηθνύ πιαηζίνπ ηεο P
ζσνολικό_πλήθος_αναρηήζεων_ηης_D++
αν PS πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ κηα αλάξηεζε από
ζπδεηεηή πνπ αλήθεη ζηελ G
πλήθος_πιθανών_αλληλεπιδράζεων++
πηζαλέο_αιιειεπηδξάζεηο=

ρήκα 14: Ο αιγόξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πηζαλώλ
αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ηνπ ζπδεηεηή D θαη ηεο νκάδαο G

Δίλαη πξνθαλέο όηη ε ηηκή απηνύ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ είλαη κεηαμύ 0 θαη 1.Τςειόηεξεο
ηηκέο δείρλνπλ όηη νη D θαη G έρνπλ εθθξάζεη πνιιέο απόςεηο θνληά κεηαμύ ηνπο θαη
πάλσ ζην ίδην ζέκα, θαη επνκέλσο είλαη πνιύ θαινί ππνςήθηνη γηα ηελ εμαγσγή κηαο
ζρέζεο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ρακειόηεξεο ηηκέο δείρλνπλ όηη
ν D δελ ήηαλ ελεξγόο όηαλ ζπδεηεηέο ηνπ G εμέθξαζαλ ηηο απόςεηο ηνπο, θαη θαηά
ζπλέπεηα δελ ζα ήηαλ αζθαιέο λα εμαρζνύλ ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο.
Ένηαζη Αλληλεπίδπαζηρ
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Γηα ηε κέηξεζε ηεο ένηαζηρ ηηρ αλληλεπίδπαζηρ κεηαμύ D θαη G ρξεζηκνπνηνύκε ην
γξάθν απαληήζεσλ γηα λα εληνπίζνπκε αλαξηήζεηο ηνπ D πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε
αλαξηήζεηο ζπδεηεηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ G. Απηέο νη αλαξηήζεηο ζα είλαη ηόηε
απαληήζεηο, ξεηά ή όρη, ε κία ζηελ άιιε, νπόηε νη δύν ζπδεηεηέο αληαιιάζζνπλ άκεζα
απόςεηο κεηαμύ ηνπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ένηαζη ηηρ αλληλεπίδπαζηρ θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ
αθόινπζν αιγόξηζκν:
Για κάθε αλάξηεζε P ηεο D
αν P ζπλδέεηαη κε αθκή ζηνλ πίλαθα απαληήζεσλ
κε αλάξηεζε P2 από ζπδεηεηή πνπ αλήθεη ζηελ G
αλληλεπιδράζεις++
ζσνολικό_πλήθος_αναρηήζεων_ηης_D ++
έληαζε_αιιειεπίδξαζεο=

ρήκα 15: Ο αιγόξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο έληαζεο ηεο
αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπ ζπδεηεηή D θαη ηεο νκάδαο G

Οη ηηκέο θνληά ζην 1 ζεκαίλνπλ όηη ν D έρεη αθηεξώζεη κεγάιν κέξνο ηεο ζπκβνιήο ηνπ
ζηε ζπδήηεζε ζε αληαιιαγή απόςεσλ κε ηελ G. Ωο εθ ηνύηνπ, είλαη πνιύ πηζαλό λα
δηαθσλνύλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ηηκέο πνπ πξνζεγγίδνπλ 0 ζεκαίλνπλ όηη ν D έρεη
εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ζηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο ζπδεηεηέο, θάηη πνπ απνηειεί κηα
θαιή έλδεημε ζπκθσλίαο, ηδίσο εάλ απηέο νη ηξίηνη ζπδεηεηέο είλαη ηα θνηλνί γηα ηνπο D
θαη G.
Κοινοί Εσθποί
Γηα ηε κέηξεζε ησλ θνηλώλ ερζξώλ ησλ D θαη G ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ηνπο
δεζκνύο δηαθσλίαο κεηαμύ ηεο G θαη ησλ άιισλ νκάδσλ. Απηό καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα
λα πξνζδηνξίζνπκε όινπο ηνπο ζπδεηεηέο πνπ δηαθσλνύλ κε ηελ G, θαη κπνξνύκε λα
ππνινγίζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ D κε απηέο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πιήζνο κοινών εσθπών πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ αθόινπζν
αιγόξηζκν:
Για κάθε δεζκό δηαθσλίαο L ηεο G
έζησ G` ε νκάδα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ G κέζσ
ηνπ L
πξόζζεζε όινπο ηνπο ζπδεηεηέο ηεο G` ζηελ
enemies-list
Για κάθε ζπδεηεηή D` ζηελ enemies-list
αν ππάξρεη αλάξηεζε P από ηνλ D ε νπνία
ζπλδέεηαη ζην γξάθν απαληήζεσλ κε αλάξηεζε P`
από ηνλ D`
αλληλεπιδράζεις++
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θνηλνί_ερζξνί =

ρήκα 16: Ο αιγόξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνύ ησλ θνηλώλ ερζξώλ κεηαμύ ζπδεηεηή D θαη νκάδαο G

Τςειέο ηηκέο ζεκαίλνπλ όηη ν D έρεη αληαιιάμεη πνιιέο απόςεηο κε ζπδεηεηέο κε ηνπο
νπνίνπο ε G δηαθσλεί. Απηό απνηειεί κηα πνιύ θαιή έλδεημε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμύ D
θαη G. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ηηκέο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην 0 είλαη κηα έλδεημε πηζαλήο
δηαθσλίαο, ηδίσο εάλ ε έληαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ D θαη G είλαη
πςειή. εκεηώζηε

όηη

ζε

νξηζκέλεο,

αξθεηά

ζπάληεο,

πεξηπηώζεηο

απηό

ην

ραξαθηεξηζηηθό κπνξεί λα έρεη ηηκέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 1.Όηαλ ζπκβεί απηό, ζα
κεηαηξέςνπκε ηηο ηηκέο απηέο ζε 1, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα θνηλή θιίκαθα γηα όια ηα
ραξαθηεξηζηηθά.
Από ηελ αμία ησλ ηξηώλ απηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ δεκηνπξγείηαη έλα δηάλπζκα, ην νπνίν
ζηε ζπλέρεηα θαλνληθνπνηείηαη ώζηε λα παξάζρεη κεγαιύηεξε αλνρή θαηά ηε δηαδηθαζία
αλίρλεπζεο ζπκθσληώλ/δηαθσληώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε ηηκή αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα
ζύλνιν αξηζκώλ {1,2,3,4,5}, πνπ θπκαίλεηαη από εμαηξεηηθά αλεπαξθήο (1) σο
εμαηξεηηθά επαξθήο (5). Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηε ζεκαζηνινγία ηεο θάζε
θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκήο αλά ραξαθηεξηζηηθό.
Πίλαθαο 1. Η ζεκαζηνινγία ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ ηηκώλ αλά ραξαθηεξηζηηθό
Τιμή

1

2

Σημασιολογία ανά Χαρακτηριστικών
Πιθανέρ Αλληλεπιδπάζειρ: Πολύ λίγερ εςκαιπίερ
αλληλεπίδπαζηρ, δεν μποπούν να εξασθούν ζσέζειρ με
αζθάλεια
Ένηαζη Αλληλεπίδπαζηρ: Πολύ λίγερ
αλληλεπιδπάζειρ, πολύ καλή ένδειξη ζςμθυνίαρ
Κοινοί εσθποί: Πολύ λίγοι κοινοί εσθποί, πολύ καλή
ένδειξη διαθυνίαρ
Λίγερ εςκαιπίερ αλληλεπίδπαζηρ, μποπεί να
σπηζιμοποιηθεί για ηην εξαγυγή ζσέζευν μόνο αν ηα
δύο άλλα σαπακηηπιζηικά έσοςν πολύ εςνοφκέρ ηιμέρ
Λίγερ αλληλεπιδπάζειρ, καλή ένδειξη διαθυνίαρ
Λίγοι κοινοί εσθποί, καλή ένδειξη διαθυνίαρ

3

4

Ικανοποιηηικό πλήθορ πιθανών αλληλεπιδπάζευν, οι
ζσέζειρ μποπούν να εξασθούν με αζθάλεια
Ένα οςδέηεπο πλήθορ αλληλεπιδπάζευν, ανεπαπκέρ
για διαθυνία, αλλά και απκεηά μεγαλύηεπο απ’ όηι θα
μποπούζε να ςποζηηπίξει μια ζςμθυνία
Ένα οςδέηεπο πλήθορ κοινών εσθπών, ανεπαπκέρ για
ζςμθυνία, αλλά και απκεηά μεγαλύηεπο απ’ όηι θα
μποπούζε να ςποζηηπίξει μια διαθυνία
Καλό πλήθορ πιθανών αλληλεπιδπάζευν, οι ζσέζειρ
μποπούν να εξασθούν με ιδιαίηεπη αζθάλεια
Πολλέρ αλληλεπιδπάζειρ, καλή ένδειξη διαθυνίαρ
Πολύ κοινοί εσθποί, καλή ένδειξη ζςμθυνίαρ
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5

Πάπα πολλέρ πιθανέρ αλληλεπιδπάζειρ, οι ζσέζειρ
μποπούν να εξασθούν με μεγάλη βεβαιόηηηα
Πάπα πολλέρ αλληλεπιδπάζειρ, πολύ καλή ένδειξη
διαθυνίαρ
Πάπα πολύ μεγάλο πλήθορ κοινών εσθπών, πολύ καλή
ένδειξη ζςμθυνίαρ

Αθόηνπ ην δηάλπζκα έρεη θαλνληθνπνηεζεί, πξνζδηνξίδνπκε δύν ηηκέο βεβαηόηεηαο γηα ην
θαηά πόζν ην δηάλπζκα απηό ππνδειώλεη ζπκθσλία ή δηαθσλία ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ
αθόινπζν απιό αιγόξηζκν:
Βεβαιότητα Σσμυωνίας

Βεβαιότητα Διαυωνίας

αν
πιθανέρ_αλληλεπιδπάζειρ<2
επίστρεψε -1
επίστρεψε
πιθανέρ_αλληλεπιδπάζειρ +
(6 – ένηαζη_αλληλεπίδπαζηρ)
+ κοινοί_εσθποί

αν πιθανέρ_αλληλεπιδπάζειρ<2
επίστρεψε -1
επίστρεψε
πιθανέρ_αλληλεπιδπάζειρ +
ένηαζη_αλληλεπίδπαζηρ + (6 –
κοινοί_εσθποί)

Δάλ γηα κία από απηέο ηηο ηηκέο ε βεβαηόηεηα είλαη πάλσ από έλα ρεηξνθίλεηα
πξνζδηνξηδόκελν όξην (tconf), ηόηε εμάγεηαη ε αληίζηνηρε ζρέζε κεηαμύ ηνπ ηξέρνληνο
ζπδεηεηή θαη ηεο νκάδαο. ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε ειάρηζηε ηηκή γηα
ην όξην απηό είλαη ίζε κε 12, έηζη ώζηε λα είλαη αδύλαην λα εμαρζεί ηαπηόρξνλα
ζπκθσλία θαη δηαθσλία κεηαμύ ησλ D θαη G.
5.3 Αιγόξηζκνο Γεκηνπξγίαο Οκάδσλ
ηελ ελόηεηα απηή, παξνπζηάδνπκε ηνλ αιγόξηζκν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ
ζπδεηεηώλ θαη ζύλδεζή ηνπο κε ζρέζεηο ζπκθσλίαο θαη δηαθσλίαο. Μέζα ζηελ ίδηα
νκάδα, νη ζπδεηεηέο έρνπλ παξόκνηεο απόςεηο πάλσ ζην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο, ελώ νη
ζπδεηεηέο ζε νκάδεο πνπ ζπλδένληαη κε έλαλ ζύλδεζκν δηαθσλίαο εθθξάδνπλ
δηαθνξεηηθέο απόςεηο.
Αξρηθά, ζε έλα ζηάδην πξνεπεμεξγαζίαο, αθαηξνύκε όινπο ηνπο ζπδεηεηέο πνπ έρνπλ
αξηζκό αλαξηήζεσλ κηθξόηεξν από έλα όξην (tSNP), αθνύ ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε
ζπδήηεζε είλαη αζήκαληε.
Έπεηηα, αλαδεηνύκε ηνλ ζπδεηεηή πνπ έρεη ην κεγαιύηεξν άζξνηζκα αλαξηήζεσλ θαη
απαληήζεσλ ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ. Μηα αξρηθή νκάδα δεκηνπξγείηαη θαη απηόο ν ρξήζηεο
εληάζζεηαη ζε απηή. Έπεηηα ζπλερίδνπκε κε ηνλ θεληξηθό αιγόξηζκν γηα ηε δεκηνπξγία
νκάδσλ θαη ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπο όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:
Για κάθε ζπδεηεηή D πνπ δελ αλήθεη ζε θακία νκάδα
Για κάθε νκάδα G ήδε δεκηνπξγεκέλε
rel_sum = (αλαξηήζεηο ηεο D πνπ απαληνύλ ζε αλαξηήζεηο
ηεο G) + (αλαξηήζεηο ηεο G πνπ απαληνύλ ζε αλαξηήζεηο ηνπ
D)
έζησ D ν ζπδεηεηήο κε ην κεγαιύηεξν rel_sum
δεκηνύξγεζε νκάδα GD θαη πξόζζεζε ηνλ D ζε απηή
Θ. Γεωργίου, Ε. Καρβοφνθσ
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Για κάθε ήδε ππάξρνπζα νκάδα G εθηόο ηεο GD
δεκηνύξγεζε ην διάνσζμα ταρακηηριζηικών κεηαμύ D θαη G
αν βεβαίνηεηα_ζπκθσλίαο(δηάλπζκα ραξαθηεξηζηηθώλ) > thrsex
δεκηνύξγεζε ζρέζε ζπκθσλίαο κεηαμύ GD θαη D
αν βεβαίνηεηα_δηαθσλίαο(δηάλπζκα ραξαθηεξηζηηθώλ) > thrsex
δεκηνύξγεζε ζρέζε δηαθσλίαο κεηαμύ GD θαη D

ρήκα 17: Ο αιγόξηζκνο δεκηνπξγίαο νκάδσλ θαη ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπο

εκεηώζηε όηη γηα θάζε ζρέζε ζπκθσλίαο θαη δηαθσλίαο απνζεθεύνπκε έλαλ αξηζκό
πνπ ππνδειώλεη ηε δύλακή ηεο. Απηή ε δύλακε είλαη ίζε κε ηε βεβαηόηεηα ηνπ
δηαλύζκαηνο ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμαγσγή απηνύ ηνπ
ζπλδέζκνπ.
Ο αιγόξηζκνο πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 16 εθηειείηαη επαλαιεπηηθά έσο όηνπ όινη νη
ζπδεηεηέο έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία. ην ηέινο θάζε επαλάιεςεο, ιακβάλεη ρώξα έλα
βήκα ζπγρώλεπζεο πνπ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όζεο ζρέζεηο
ζπκθσλίαο

αλαθαιύθζεθαλ

γηα

ηε

ζπγρώλεπζε

ηεο

νκάδαο

πνπ

κόιηο

δεκηνπξγήζεθε (GD) κε άιιεο νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από πξνεγνύκελεο
επαλαιήςεηο ηνπ αιγνξίζκνπ. Απηό καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε κεγαιύηεξεο
νκάδεο ζπκθσλνύλησλ ζπδεηεηώλ, θάηη πνιύ ρξήζηκν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ
πεξηιήςεσλ πνπ ζα αθνινπζήζεη.
Πξηλ από ηελ παξνπζίαζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζπγρώλεπζεο, πξέπεη λα νξίζνπκε ην πόηε
ε ζπγρώλεπζε δύν νκάδσλ είλαη αζπλεπήο:
Η ζπγρώλεπζε δύν νκάδσλ είλαη αζπλεπήο αλ θαη κόλν αλ ε νκάδα πνπ ζα πξνθύςεη
από ηε δηαδηθαζία ζπγρώλεπζεο νδεγεί ζε ζρέζε δηαθσλίαο πξνο ηελ ίδηα ηελ νκάδα, ή
ζε ζρέζεηο ζπκθσλίαο θαη δηαθσλίαο πξνο κηα ηξίηε νκάδα.
Σώξα είκαζηε έηνηκνη γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζπγρώλεπζεο. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί όηη ε πξώηε νκάδα πνπ εμεηάδεηε γηα ζπγρώλεπζε ζα είλαη ε GD, δειαδή ε
νκάδα πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία επαλάιεςε ηνπ αιγνξίζκνπ δεκηνπξγίαο
νκάδσλ. ε θάζε επόκελν βήκα, ε νκάδα πνπ ειέγρεηαη γηα δπλαηόηεηα ζπγρώλεπζεο
ζα είλαη απηή πνπ ε GD ζπγρσλεύζεθε καδί ηεο, θαη νύησ θαζεμήο, κέρξη όηνπ δελ
ππάξμνπλ άιιεο ζπγρσλεύζεηο.
έζησ GL ε νκάδα πνπ δεκηνπξγήζεθε πην πξόζθαηα
Για κάθε δεζκό ζπκθσλίαο L ηεο GL ζε θζίλνπζα ζεηξά δύλακεο
έζησ GM ε νκάδα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ GL κέζσ ηνπ L
αν ζπλεπήο_ζπλέλσζε(GL, GM)
δεκηνύξγεζε λέα νκάδα G
πξόζζεζε όινπο ηνπο ζπδεηεηέο ησλ GL θαη GM
ζηελ G
πξόζζεζε όινπο ηνπο δεζκνύο ησλ GL θαη GM ζηελ G
γηα ηνπο δεζκνύο κε θνηλέο νκάδεο θξάηεζε απηόλ κε ηε
κεγαιύηεξε δύλακε
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αθαίξεζε ηεο GL θαη GM
ζηακάηεζε ηελ επαλάιεςε
αν ζπλέβε κηα ζπγρώλεπζε ζηελ πξνεγνύκελε επαλάιεςε εθηέιεζε
θαη πάιη ηνλ αιγόξηζκν ζπγρώλεπζεο, κε GL = G

ρήκα 18: Ο αιγόξηζκνο ζπγρώλεπζεο νκάδσλ

ην ηέινο, ππάξρεη έλα ζηάδην κεηα-επεμεξγαζίαο κε ζηόρν ηε ζπγρώλεπζε κηθξώλ
νκάδσλ κε κεγαιύηεξεο. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ησλ
παξαγόκελσλ πεξηιήςεσλ κέζσ ηεο απνθπγήο πεξηθεξεηαθώλ απόςεσλ, πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα δηεθδηθήζνπλ δπζαλάινγν ρώξν ζηελ πεξίιεςε. Γηα ην ζθνπό απηό
νξίδνπκε δύν είδε νκάδσλ: 1) Μεγάιε νκάδα, ε νπνία είλαη κηα νκάδα κε ζπλνιηθό
πιήζνο αλαξηήζεσλ κεγαιύηεξν από έλα νξηζκέλν όξην (tlgpt), 2) κηθξή νκάδα, ε νπνία
είλαη κηα νκάδα πνπ ην κέγηζην πιήζνο ησλ αλαξηήζεώλ ηεο πνπ απαληνύλ ζε
αλαξηήζεηο από ζπδεηεηέο κηαο άιιεο νκάδαο, είλαη κηθξόηεξν από έλα ζπγθεθξηκέλν
όξην (tSGPT).
Σν ζηάδην ηεο κεηα-επεμεξγαζίαο απνηειείηαη από ηε ζπγρώλεπζε κηθξώλ νκάδσλ κε
κεγαιύηεξεο, αθόκε θαη αλ δελ έρνπλ ζρέζε ζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπο, αξθεί όκσο λα κελ
έρνπλ νύηε ζρέζε δηαθσλίαο. Μηα κηθξή νκάδα ζπγρσλεύεηε κε κηα κεγάιε νκάδα αλ νη
ζρέζεηο ηεο είλαη ππνζύλνιν ησλ ζρέζεσλ ηεο κεγάιεο νκάδαο. Με απηό ηνλ ηξόπν
δηαηεξνύκε ηηο ζρέζεηο ηεο κεγάιεο νκάδαο αλέπαθεο, ελώ ηαπηόρξνλα θαη ε κηθξή
νκάδα θξαηηέηαη από ην λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ ηειηθή πεξίιεςε.
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6. Δμαγσγή Αλαξηήζεσλ γηα ηε Γεκηνπξγία Πεξίιεςεο
Οη κέζνδνη πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηα θεθάιαηα 4 θαη 5 ζπλδπάδνληαη γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα πεξίιεςε ησλ απόςεσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε έλα λήκα
ζπδήηεζεο. Οη δεκηνπξγνύκελεο πεξηιήςεηο απνηεινύληαη από έλα κηθξό πνζνζηό ησλ
αλαξηήζεσλ ηνπ λήκαηνο ζπδήηεζεο, επηιεγκέλεο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα
κεγηζηνπνηεζεί ε θάιπςε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ επηκέξνπο ππν-ζεκάησλ ηεο ζπδήηεζεο,
θαη λα αλαδεηρζνύλ όιεο νη δηαθνξεηηθέο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Ωο ζηάδην πξνεπεμεξγαζίαο, αλαθηνύκε ην ζύλνιν ησλ αλαξηήζεσλ, ρσξηζκέλεο αλά
ππν-ζπδήηεζε, όπσο πεξηγξάθηεθε ζηελ παξάγξαθν 4. ηε ζπλέρεηα, απηέο νη
αλαξηήζεηο ηαμηλνκνύληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ πιήζνπο ησλ ρξήζηκσλ θξάζεσλιέμεσλ (ιέμεηο-θιεηδηά) πνπ πεξηέρνπλ, κηαο θαη αλαξηήζεηο κε πεξηζζόηεξεο ιέμεηοθιεηδηά είλαη πηζαλόηεξν λα πεξηγξάθνπλ ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο πην απνηειεζκαηηθά
από ηπραίεο αλαξηήζεηο.
Ο αιγόξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ πεξίιεςε έρεη σο εμήο:
Για κάθε ππνζπδεηήζε SD
Για κάθε δεύγνο νκάδσλ G1 θαη G2 πνπ ζπλδένληαη κε ζρέζε δηαθσλίαο
Για κάθε αλάξηεζε P ηεο SD ζε θζίλνπζα ζεηξά πιήζνπο αλαξηήζεσλ
αν P αλαξηήζεθε από ζπδεηεηή ηεο G1
GG = G1, GS = G2
αλλιώς αν P αλαξηήζεθε από ζπδεηεηή ηεο G2
GG = G2, GS = G1
αλλιώς ζπλέρηζε κε ηελ επόκελε αλάξηεζε P
για κάθε αλάξηεζε P2 ηεο SD
αν P2 απαληά ζε P θαη έγηλε από ζπδεηεηή ηεο GS
για κάθε αλάξηεζε P3 ηεο SD
αν P3 απαληά ζε P2 θαη έγηλε από ζπδεηεηή ηεο GG
πξόζζεζε (P, P2, P3) ζηελ πεξίιεςε
ζηακάηεζε θαη ηα 3 επίπεδα επαλάιεςεο θαη ζπλέρηζε
ζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ κε ην επόκελν δεύγνο νκάδσλ G1, G2

ρήκα 19: Ο αιγόξηζκνο δεκηνπξγίαο πεξίιεςεο

Οη πιεηάδεο πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ηνπ πξνεγνύκελνπ αιγνξίζκνπ, παξνπζηάδνληαη κε
ηε κνξθή γξάθνπ, έηζη ώζηε ν ηειηθόο ρξήζηεο λα κπνξεί λα εληνπίζεη εύθνια ηηο
ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ εκθαληδόκελσλ αλαξηήζεσλ. Να ζεκεησζεί όηη κηα πιεηάδα πνπ
απνηειείηαη από ηξεηο αλαξηήζεηο νπζηαζηηθά παξνπζηάδεη ηε γλώκε ηεο νκάδαο, ηελ
απάληεζε κηαο νκάδαο πνπ δηαθσλεί κε ηελ πξνεγνύκελε γλώκε θαη, ηέινο, ηελ
δεπηεξνινγία ηεο αξρηθήο νκάδαο. Απηό ην βάζνο είλαη ζπλήζσο αξθεηό γηα λα
παξνπζηαζηεί απνηειεζκαηηθά ην ζεκείν ηξηβήο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ θαη νη απόςεηο
ησλ δύν πιεπξώλ.
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Κάζε πεξίιεςε ππνζηεξίδεηαη θαη από πιεξνθνξίεο κεηαδεδνκέλσλ πνπ κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο παξαδνζηαθνύο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ηελ αλάθηεζε
ζπγθεθξηκέλσλ πεξηιήςεσλ.
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7. Πεηξακαηηθή Αμηνιόγεζε
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο αμηνιόγεζεο ησλ κεζόδσλ πνπ παξνπζηάζακε, δεκηνπξγήζακε
κηα πιαηθόξκα αμηνιόγεζεο όπνπ άλζξσπνη αμηνινγεηέο κπνξνύζαλ λα δηαβάζνπλ θαη
λα βαζκνινγήζνπλ πεξηιήςεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε ρξήζε αιγνξίζκσλ καο.
ηελ ελόηεηα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνπκε ηε ιίζηα κε ηηο αθξηβείο ηηκέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ
παξνπζηάζηεθαλ
παξνπζηάδνπκε

ζηελ
ζε

ηε

πιαηθόξκα

πξνεγνύκελα
δηαδηθαζία

αμηνιόγεζεο
ηκήκαηα

αμηνιόγεζεο

γηα

ηεο

ηα

δηάθνξα

πηπρηαθήο. Μεηά

ιεπηνκεξώο

θαη

όξηα
από

πνπ
απηό,

αλαιύνπκε

ηα

απνηειέζκαηά ηεο.
7.1 Λεπηνκέξεηεο Τινπνίεζεο
Οη αθόινπζεο ηηκέο επηιέρζεθαλ κεηά από εθηελή πεηξακαηηζκό θαη αμηνιόγεζε ηεο
πνηόηεηαο ησλ δεκηνπξγνύκελσλ νκάδσλ θαη πεξηιήςεσλ. Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί
όηη ηα λήκαηα ζπδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ζθνπό απηό είλαη δηαθνξεηηθά
από εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιόγεζε.
Πίλαθαο 2. Οη νξηαθέο ηηκέο, όπσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πιαηθόξκα αμηνιόγεζεο
thbp = 30

thcpet = 3

thsnp = 3

thsgpt = 10

thlgpt = μέζο πλήθορ αναπηήζευν ανά ομάδα
thconf = 12

tol = 3

Ο πίλαθαο 3 πεξηέρεη ηηο αθξηβείο αληηζηνηρίεο κεηαμύ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ
γλσξηζκάησλ θαη ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ ηηκώλ ζε {1,2,3,4,5}. Απηέο νη αληηζηνηρίζεηο
είλαη νη ίδηεο γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, αλ ε ένηαζη ηηρ
αλληλεπίδπαζηρ κεηαμύ ηνπ ζπδεηεηή D θαη ηεο νκάδαο G είλαη 15%, ηόηε ε
θαλνληθνπνηεκέλε ηηκή, ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζα είλαη 2. ε απηό ην
ζεκείν αμίδεη λα ηνληζηεί μαλά όηη κόλν νη θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
ηνλ ππνινγηζκό ηνπ βαζκνύ βεβαηόηεηαο ζπκθσλίαο θαη δηαθσλίαο (ελόηεηα 5.2).
Πίλαθαο 3. Αληηζηνηρήζεηο Υαξαθηεξηζηηθώλ
1

2

3

4

5

0%-9%

10%-20%

21%-32%

33%-50%

51%+

7.2 Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 λήκαηα ζπδήηεζεο πνπ είραλ επηιεγεί ηπραία
από έλα κεγαιύηεξν ζύλνιν από 30 λήκαηα ζπδήηεζεο πνπ πξνέξρνληαη από έλα
γλσζηό θόξνπκ ηνπ Γηαδηθηύνπ. Κάζε λήκα ζπδήηεζεο πεξηείρε θαηά κέζν όξν 175
αλαξηήζεηο, θαη ζπλνιηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξίπνπ 700 αλαξηήζεηο.
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Μεηά ηελ εθαξκνγή αιγνξίζκσλ καο, θάζε λήκα ζπδήηεζεο ρσξίζηεθε, θαηά κέζν όξν,
ζε 2 κηθξόηεξεο ππν-ζπδεηήζεηο. Δπίζεο, γηα θάζε λήκα, δεκηνπξγήζεθε έλαο κηθξόο
αξηζκόο (2 έσο 4) κεγάισλ νκάδσλ από ζπδεηεηέο. Γεκηνπξγήζεθε επίζεο, έλα ζύλνιν
από κηθξόηεξεο νκάδεο, κε ιηγόηεξνπο ζπδεηεηέο θαη αλαξηήζεηο, αιιά νη νκάδεο απηέο
δελ είραλ κεγάιν αληίθηππν ζηηο ηειηθέο πεξηιήςεηο.
Μεηά ηνλ εληνπηζκό ησλ επηκέξνπο ζπδεηήζεσλ θαη νκάδσλ, δεκηνπξγήζεθαλ
πεξηιήςεηο γηα θάζε λήκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αιγόξηζκν πνπ πεξηγξάθηεθε ζην
θεθάιαην 6. Καηά κέζν όξν, παξήρζεζαλ 4,5 πιεηάδεο (P, P2, P3) γηα θάζε λήκα
ζπδήηεζεο. Γεδνκέλνπ όηη θάζε πιεηάδα πεξηέρεη 3 αλαξηήζεηο, νη ζπλνιηθέο πεξηιήςεηο
γηα θάζε λήκα πεξηείραλ 13,5 αλαξηήζεηο. Απηό είλαη πεξίπνπ ην 8% ηνπ κεγέζνπο ελόο
λήκαηνο.
Κάζε πεξίιεςε αμηνινγήζεθε από 7 αμηνινγεηέο νη νπνίνη θιήζεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ
ηελ πνηόηεηα ησλ πεξηιήςεσλ θαη ηελ αθξίβεηα ησλ νκάδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη
ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπο. Σν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο πεξηειάκβαλε 5 επίπεδα
βαζκνινγίαο, από 0 έσο θαη 5, κε ην 0 είλαη ν ρεηξόηεξνο βαζκόο. Γεδνκέλνπ όηη δελ
δόζεθε επηινγή γηα νπδέηεξε βαζκνιόγεζε, νη ηηκέο 2,1,0 είλαη απμαλόκελα αξλεηηθέο
θαη από νη ηηκέο 3,4,5 είλαη απμαλόκελα ζεηηθέο. Η αμηνιόγεζε νξγαλώζεθε σο εμήο:
Αξρηθά, δεηήζεθε από ηνπο αμηνινγεηέο λα πεξηεγεζνύλ γξήγνξα ζηηο αλαξηήζεηο ησλ
επηκέξνπο ππν-ζπδεηήζεσλ πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία πεξηιήςεσλ. Ο ρξόλνο
πνπ δόζεθε γηα ην έξγν απηό ήηαλ κηθξόο, έηζη ώζηε λα ππήξρε κηα επθαηξία λα
εμνηθεησζνύλ κε ην ζέκα, αιιά όρη ηόζν πνιύ ώζηε λα είλαη πξν-θαηεηιεκκέλνη θαη λα
ζπκπιεξώζνπλ θελά ζηηο πεξηιήςεηο κε ό, ηη είραλ δηαβάζεη. Μεηά από απηό,
παξνπζηάζηεθαλ νη πεξηιήςεηο πνπ παξήρζεζαλ γηα ηελ ηξέρνπζα ππν-ζπδήηεζε θαη νη
αμηνινγεηέο θιήζεθαλ λα ηηο κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο
βαζκνινγήζνπλ ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο:
1. Πνηόηεηα ησλ πεξηιήςεσλ. Αλ ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο απόςεηο θαη ηα
επηρεηξήκαηα ησλ νκάδσλ ζπδεηεηώλ θαη έλησζαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ
θάιπςε ηνπ ζέκαηνο, ηνπο δεηήζεθε λα δώζνπλ έλα ζεηηθό βαζκό. Αλ είραλ ηελ
αίζζεζε όηη νη πεξηιήςεηο ήηαλ δύζθνιν λα θαηαλνεζνύλ θαη πεξηείραλ
πιεξνθνξίεο πνπ ήηαλ είηε άζρεηεο κε ην ζέκα είηε ειιηπείο, ηνπο δεηήζεθε λα
δώζνπλ έλαλ αξλεηηθό βαζκό.
2. Η αθξίβεηα ηνπ αιγνξίζκνπ δεκηνπξγίαο νκάδσλ. Γηα θάζε πιεηάδα (P, P2, P3)
δεηήζεθε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ε P2 έδεηρλε πξάγκαηη δηαθσλία θαη εμέθξαδε
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δηαθνξεηηθή άπνςε από απηό πνπ εθθξαδόηαλ ζηελ Ρ, θαη αλ ε P3 δηαθσλνύζε
κε ηελ P2 θαη εμέθξαζε κία παξόκνηα άπνςε κε ηελ P.
Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο (Πίλαθαο 4), ππνινγίζηεθαλ κε ηελ αθαίξεζε ηόζν
ηεο πςειόηεξεο όζν θαη ηεο ρακειόηεξεο βαζκνινγίαο από ην θάζε ζύλνιν ησλ
αμηνινγήζεσλ.

Παξνπζηάδνληαη

επίζεο,

ηα

απνηειέζκαηα

ρσξίο

απηήλ

ηελ

ηξνπνπνίεζε, θαη θαίλνληαη ζηνλ ίδην πίλαθα ζε παξέλζεζε. Δίλαη ζεκαληηθό λα
παξαηεξεζεί όηη απηέο νη ηηκέο είλαη πνιύ θνληά κεηαμύ ηνπο, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη ε
αμηνιόγεζε

ήηαλ

ζπλεπήο

θαη

δελ

ππήξραλ

κεγάιεο

απνθιίζεηο

ζηηο

βαζκνινγίεο. Όπσο κπνξνύκε λα δνύκε, νη βαζκνί θαη γηα ηηο δύν θαηεγνξίεο
αμηνιόγεζεο είλαη ζηε ζεηηθή θιίκαθα.
Πίλαθαο 4. Σα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ
Ποιόηηηα Πεπίλητηρ

Ακπίβεια Δημιοςπγούμενυν
Ομάδυν

3,34

3,77

(3,4)

(3,8)

Δθηόο από απηέο ηηο βαζκνινγίεο, δεηήζακε επίζεο από ηνπο αμηνινγεηέο λα καο
πξνζθέξνπλ ζρόιηα ππό ηε κνξθή ειεύζεξνπ θεηκέλνπ. Μηα θνηλή παξαηήξεζε όισλ
ησλ αμηνινγεηώλ ήηαλ όηη βξήθαλ ην θείκελν ησλ επηκέξνπο αλαξηήζεσλ πνπ
πεξηέρνληαλ ζηηο πεξηιήςεηο λα είλαη θάπσο κεγάιν, αλ θαη νη πεξηιήςεηο νη ίδηεο ήηαλ
έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό ηνπ αξρηθνύ κεγέζνπο ηνπ λήκαηνο. Απηή είλαη κηα θαιή
έλδεημε όηη πξέπεη λα εξγαζηνύκε ζηελ αλάπηπμε κεζόδσλ πνπ δελ θάλνπλ εμόξπμε
νιόθιεξσλ αλαξηήζεσλ, αιιά κόλν ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ κέζα ηνπο πνπ
πεξηέρνπλ ηηο πην πιήξεηο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα.
Παξ 'όια απηά, νη πεξηζζόηεξνη αμηνινγεηέο επίζεο αλέθεξαλ όηη νη επηιερζείζεο
αλαξηήζεηο ήηαλ πνιύ δηαθσηηζηηθέο γηα ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο θαη όηη νη δηαθνξεηηθέο
απόςεηο ησλ ζπδεηεηώλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζαθείο.
πλνιηθά, είκαζηε πνιύ επραξηζηεκέλνη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο θαη
είκαζηε αηζηόδνμνη γηα ηελ επηηπρία ησλ πξνηεηλόκελσλ κεζόδσλ καο.
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8. Μειινληηθέο Καηεπζύλζεηο
ηελ ηξέρνπζα εξγαζία καο επηθεληξσζήθακε ζηελ εμόξπμε ηνπ ελόο κηθξνύ πνζνζηνύ
αλαξηήζεσλ ώζηε λα επηηεπρζεί κηα απνηειεζκαηηθή πεξίιεςε ησλ δηαθνξεηηθώλ
απόςεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζε έλα λήκα ζπδήηεζεο. Ο επόκελνο ζηόρνο καο
είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε, αμηνπνηώληαο ηηο αλαξηήζεηο πνπ ήδε έρνπκε εμνξύμεη σο
κέξνο ησλ πεξηιήςεσλ, ηα δηάθνξα είδε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδνληαη από
ηνπο ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα ζέκαηα ηεο ζπδήηεζεο. θνπεύνπκε λα
δεκηνπξγήζνπκε κηα εθηεηακέλε νληνινγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηώλ θαη λα ηελ
ππνζηεξίμνπκε κε θαλόλεο ζπκπεξαζκνύ. Οη θαλόλεο απηνί κπνξνύλ έπεηηα λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ δεζκώλ ζπλαηζζεκάησλ κεηαμύ ησλ νκάδσλ,
ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ ζεκάησλ, όπσο απηά εμάγνληαη από ηελ ηξέρνπζα δνπιεηά καο.
Η επηηπρία ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα κπνξεί λα καο επηηξέςεη λα δεκηνπξγνύκε
πεξηιήςεηο ρσξίο ηε ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηώλ, αιιά κε ηε ρξήζε ζεκαζηνινγηθώλ
θαλόλσλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζηε βάζε
δεδνκέλσλ καο. Η ηξέρνπζα έξεπλα ζηηο ηερλνινγίεο ζεκαζηνινγηθνύ ηζηνύ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη σο έλαο πνιύηηκνο νδεγόο ζηηο πξνζπάζεηέο καο.
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9. ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ξελόγισζζνο όξνο
Web Forum / Web Discussion Board
Post
Thread
Thread Extraction
Topic Extraction
Topic Keyword
Post Thematic Context
Information Extraction (IR)
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Διιεληθόο Όξνο
Φόξνπκ / Γηαδηθηπαθόο Σόπνο πδήηεζεο
Αλάξηεζε
Νήκα
Αλάιπζε Ρνήο πδήηεζεο
Δμαγσγή Θέκαηνο
Θεκαηηθή Λέμε-Κιεηδί
Θεκαηηθό Πιαίζην Αλάξηεζεο
Δμαγσγή Πιεξνθνξίαο

45

Δθμιουργία Περιλιψεων Διαδικτυακϊν Συηθτιςεων μζςω Εξαγωγισ Θεμάτων Συηιτθςθσ και Εκτίμθςθσ Διαφωνιϊν

ΤΝΣΜΗΔΙ – ΑΡΚΣΙΚΟΛΔΞΑ – ΑΚΡΧΝΤΜΙΑ
SIGMOD
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