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Περίληψη

Η εργασία αυτή ασχολείται με την εξαγωγή ειδήσεων για γεγονότα του πραγ-
ματικού κόσμου, από σύνολα μηνυμάτων κοινωνικών δικτύων. Το κοινωνικό
δίκτυο που επικεντρωθήκαμε είναι το twitter. Μέσα από τα μηνύματα κοι-
νωνικών δικτύων, οι ειδήσεις διαδίδονται γρηγορότερα σε σχέση με τα πα-
ραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Όμως έχουν αποσπασματικό και θορυβώδη χα-
ρακτήρα. Εστιάζουμε λοιπόν στην κατάλληλη διαλογή και ομαδοποίηση των
μηνυμάτων. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η κίνηση των μηνυμάτων που αφορούν
ένα γεγονός είναι συγκεντρωμένη χρονικά κοντά στην στιγμή που εκτυλίσ-
σεται, χωρίζουμε τα μηνύματα σε περιοχές υψηλής και χαμηλής κίνησης μέσω
τεχνικών ανίχνευσης κορυφών στο ιστόγραμμα όγκου μηνυμάτων. Στην συ-
νέχεια ομαδοποιούμε περαιτέρω τις περιοχές που προκύπτουν με βάση το λεξι-
κογραφικό περιεχόμενο των tweet, χρησιμοποιώντας μοντέλα tf-idf και δίνο-
ντας επιπλέον βάρος σε κύρια ονόματα, τα οποία ανιχνεύουμε μηχανικά μέσω
part-of-speech tagging. Με βάση το λεξικογραφικό περιεχόμενο εξάγουμε συ-
σχετίσεις ανάμεσα στις ομάδες που δημιουργούνται. Τέλος, τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται με τρεις διαφορετικούς τρόπους: feed (παρόμοιο με το τρόπο
που παρουσιάζει ροές από μηνύματα το twitter), με την μορφή γράφου (όπου
φαίνονται καλύτερα οι συσχετίσεις) και timeline (όπου οι ομάδες τοποθετού-
νται χρονικά).



Abstract

In this work we try to extract news about real world events from social media
messages. Our efforts were focused on the microblogging social network
twitter. Through social media messages, news are spread faster than through
traditional news services. However, these messages are of fragmented and
noisy nature. Therefore, it is vital to cherrypick and cluster those messages.
Given that traffic about a real world event peaks near the time that it
happens, we segment our dataset in low and high traffic regions using peak
detection techniques. Then, we cluster the messages in the time regions
based on their word content, using tfidf models. We give extra weight to
proper nouns that we extract by using a part-of-speech tagger. We generate
relationships between the clusters based on their word content. We then
present the result with three different methods: by feed (similar to twitter),
by graph (where relationships are better understood) and by a timeline.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Περιγραφή του προβλήματος
Τα τελευταία χρόνια τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κάνει αισθητή την παρουσία

τους στην ζωή μας. Ένα από τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων
είναι η δυνατότητα των χρηστών τους να στέλνουν σύντομα μηνύματα (αλλιώς
status). Διαβάζοντας αυτά τα μηνύματα πολλές φορές μπορούμε να βγάλουμε
συμπεράσματα για γεγονότα που συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο, όπως για
περιβαλλοντικές καταστροφές, κοινωνικές εκδηλώσεις και πολιτικές εξελίξεις.
Ένα από τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα των ημερών είναι το twitter.
Για το έτος 2012, ο μέσος αριθμός ημερησίων μηνυμάτων ανέρχεται στα 340
εκατομμύρια[2].

Στο twitter, οι χρήστες περιορίζονται σε status, τα οποία ονομάζονται
tweets, με μήκος μικρότερο από 140 χαρακτήρες. Τα tweets μπορούν να περιέ-
χουν αναφορές σε ιστοσελίδες και χρήστες και πολυμέσα, όπως φωτογραφίες
και video. Οι χρήστες του twitter μπορούν να ακολουθούν άλλους χρήστες.
Αυτό έχει σαν συνέπεια, τα tweets των ατόμων που ακολουθούν να εμφανί-
ζονται στην αρχική τους οθόνη. Όταν κάποιο tweet θεωρηθεί σημαντικό από
κάποιο χρήστη, μπορεί να το κάνει retweet, δηλαδή να το κοινοποιήσει στους
δικούς του ακόλουθους, με την δυνατότητα να περιλαμβάνει κάποια μικρή δια-
φοροποίηση. Επίσης, κάποιος χρήστης μπορεί να προσθέσει κάποιο tweet στα
αγαπημένα του (favorites). Όταν ένας χρήστης αναφέρει κάποιο άλλο χρήστη
σε ένα tweet, η αναφορά αυτή ονομάζεται mention. Τα mentions χρησιμοποιού-
νται κατά κόρον για την δημιουργία δημοσίου διαλόγου μεταξύ των χρηστών.
Τέλος, ένα tweet μπορεί να σημειωθεί ρητά από τον δημιουργό του για το ποιο
θέμα αναφέρεται με την χρήση των hashtags. Ένα hashtag είναι της μορφής
#onoma_thematos, πχ #greece, #worldcup2014, #ISIS, #politics.

Το twitter έχει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά ψη-
φιακά μέσα ενημέρωσης (ηλεκτρονικές εφημερίδες/blogs). Η αμεσότητα της
επίδρασης των χρηστών μπορεί να βοηθήσει στην γρηγορότερη διάδοση των
ειδήσεων. Επίσης, κάποια tweets μπορεί να προέρχονται από χρήστες που είναι
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σχήμα 1.1: Ένα timeline από το twitter

μέσα στο χώρο των εξελίξεων, για παράδειγμα από πολιτικά πρόσωπα, δίνο-
ντας έτσι τα γεγονότα από μια πιο ανθρώπινη και προσωπική οπτική γωνία.
Στο twitter φτάνουν και αναφορές σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, μέσω
κοινοποίησης συνδέσμων από χρήστες, οπότε με αυτό τον τρόπο μπορούμε
να έχουμε μια ευρύτερη άποψη των θεμάτων που μας ενδιαφέρουν. Τα παρα-
δοσιακά μέσα ενημέρωσης δεν μπορούν να ανταποκριθούν καλά σε γεγονότα,
όπως οι φάσεις ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, που είναι πολύ μικρά και τοπικά
σε διάρκεια.

Βέβαια εκτός από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ενημέρωση μέσω του
twitter (έγκαιρη πληροφόρηση και παρουσίαση από πολλές οπτικές), αυτό δεν
παύει να είναι ένα κοινωνικό δίκτυο με ότι αυτό συνεπάγεται. Το περιεχόμενο
το οποίο παράγουν οι χρήστες του δεν έχει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση
και ο μεγαλύτερος όγκος των tweets είναι θόρυβος και κοινωνική ‘βαβούρα’.
Ένα μεγάλο κομμάτι είναι spam από απάτες, διαφημίσεις, κλπ. Το ποσοστό
των tweets που αναφέρονται σε ειδήσεις εκτιμάται στο 4%[3].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.2 Στόχοι της εργασίας
Ο τρόπος παρουσίασης των tweet σε μορφή λίστας (feed), σε συνδυασμό με

το μεγάλο τους όγκο και την απουσία οργάνωσης, δεν βοηθάει ιδιαίτερα στην
κατανόηση της εξέλιξης των γεγονότων από τον χρήστη. Κάποιας μορφής περί-
ληψη και πιο λογικά οργανωμένης παρουσίασης θα βοηθούσαν σημαντικά στην
βελτίωση της ενημέρωσης των χρηστών από δεδομένα κοινωνικών δικτύων.

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να εξάγει ειδήσεις μέσα από ένα σύνολο
από tweets και να τις παρουσιάσει στον χρήστη με ένα ευκολονόητο τρόπο. Τα
γεγονότα τα οποία παράγει είναι ομάδες από tweets, τις οποίες μπορούμε να
τοποθετήσουμε σε κάποιο σημείο στο χρόνο. Όπου είναι δυνατό, εμφανίζονται
και αλληλεπιδράσεις μεταξύ ομάδων δημιουργώντας έτσι μικρές ιστορίες. Για
παράδειγμα ένα γεγονός a οδήγησε σε ένα γεγονός b και αυτό με την σειρά
σε ένα γεγονός c. Αυτό που λαμβάνουμε στο τέλος είναι ένα timeline, στο
πνεύμα αυτού που φαίνεται στην εικόνα 1.2.

Σχήμα 1.2: Παράδειγμα timeline

Τα σύνολα των tweets που καλούμαστε να επεξεργαστούμε είναι της τά-
ξης των εκατομμυρίων. Λόγω του τεράστιου όγκου των δεδομένων, είμαστε
αναγκασμένοι να δώσουμε μεγάλη σημασία στην απόδοση των αλγορίθμων
εστιάζοντας στην εξοικονόμηση μνήμης. Συνοψίζοντας, στόχοι μας είναι να:
• Επιλέξουμε τα tweet που πιθανόν να αφορούν γεγονότα του πραγματικού
κόσμου

• Ομαδοποιήσουμε τα tweet αυτά με βάση το γεγονός που αφορούν και να
τα συνοψίσουμε

• Εξάγουμε συσχετίσεις ανάμεσα στα γεγονότα

• Παρουσιάσουμε τα γεγονότα στον χρήστη σε μορφή timeline

1.3 Μεθοδολογία
Η ανάλυση γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση ασχολούμαστε με την

επεξεργασία ή/και την συλλογή των tweets. Εφαρμόζουμε φίλτρα τα οποία
απορρίπτουν tweets που δεν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, όπως να είναι
τουλάχιστον κάποιου μεγέθους, να έχουν έναν λογικό αριθμό από συνδέσμους
κλπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο όγκος των tweet που αναφέρονται σε ένα γεγονός αυξάνεται δραματικά
κατά την διάρκεια του και μετά γρήγορα μικραίνει. Οπότε βρίσκοντας τις πε-
ριοχές αυξημένης πυκνότητας μπορούμε να αναγνωρίσουμε στην πλειονότητα
των περιπτώσεων ότι κάτι αξιοσημείωτο έχει συμβεί. Χωρίζουμε το σύνολο
των tweets χρονικά σε περιοχές αυξημένης και μη αυξημένης κίνησης. Μέσα
στις περιοχές που προκύπτουν μπορεί να υπάρχει πληροφορία για πολλά γεγο-
νότα, όπως και θόρυβος. Γι αυτό στην επόμενη φάση κάνουμε ομαδοποίηση των
tweets με βάση τις λέξεις τις οποίες τα αποτελούν, χρησιμοποιώντας τον αλγό-
ριθμο density-based spatial clustering of applications with noise (DBSCAN).

Στην συνέχεια αφού έχουμε δημιουργήσει ομάδες από tweets, που αντιστοι-
χούν σε υποψήφια γεγονότα, επιχειρούμε την συνένωση κάποιων από αυτές
που μοιάζουν πολύ ως προς το λεξικογραφικό περιεχόμενο και την τοποθέ-
τηση τους στον χρόνο. Μέσω ενός ευρετικού κανόνα για την εκτίμηση της
ποιότητας των ομάδων, απορρίπτουμε τις κακής ποιότητας ομάδες. Τα χαρα-
κτηριστικά που λαμβάνονται υπόψιν είναι η διάρκεια, ο αριθμός των διαφορετι-
κών όρων που εμφανίζονται, ο αριθμός των συνδέσμων, η μορφή του κειμένου
και το μέγεθος της ομάδας. Τέλος, με βάση την ομοιότητα στο λεξιλόγιο των
ομάδων γίνεται μια προσπάθεια εξαγωγής αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ομά-
δων. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να αναπαρασταθεί από έναν κατευθυνόμενο
γράφο, με κορυφές τα γεγονότα και ακμές τις μεταξύ τους συσχετίσεις.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συλλογής και ανάλυσης έγινε σε python
και το πρόγραμμα παρουσίασης των αποτελεσμάτων έγινε σε HTML+Javascript.
Η συλλογή από tweets γίνεται μέσω του twitter REST API.

1.4 Διάρθρωση
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κύριες έννοιες που θα μας

χρειαστούν για την κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος που περιγρά-
φεται από αυτή την εργασία.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται σε βάθος η μεθοδολογία και η υλοποίηση
της εργασίας.

Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνεται μια σύντομη περιγραφή συγγενικής δουλειάς
από άλλους, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα
που παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο που γίνεται παρουσίαση των απο-
τελεσμάτων.

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται απολογισμός της εργασίας και δίνονται
κατευθύνσεις για μελλοντική δουλειά.
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Κεφάλαιο 2

Υπόβαθρο

2.1 Twitter REST API και Streaming API
Το twitter μας επιτρέπει να ανακτήσουμε tweets μέσω από δυο API που

προσφέρει στο κοινό. Αυτά είναι το twitter REST API και το streaming API.
Και στα δύο αυτά επιβάλλεται περιορισμός στα δεδομένα που μπορούμε να
λάβουμε ανά λογαριασμό. Όλα τα δεδομένα είναι σε μορφή Javascript Object
Notation (JSON) στην οποία αναφερόμαστε στην επόμενη ενότητα.

Μέσω του twitter REST API αποκτούμε πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα.
Δηλαδή αναζητούμε σε tweet που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την εκτέλεση
του ερωτήματος που κάνουμε. Τα tweet αυτά μπορεί να είναι 7-9 ημερών.
Εκτός από αναζήτηση μπορούμε επίσης να ανακτήσουμε δεδομένα από την
προσωπική μας ροή, την ροή κάποιου άλλου χρήστη, την ροή από τους χρήστες
που ακολουθούμε, πληροφορίες για χρήστες, μια λίστα με θέματα που είναι
δημοφιλή την χρονική περίοδο που κάνουμε το ερώτημα και άλλα. Κάθε μια
από αυτές τις λειτουργίες έχει και διαφορετικό περιορισμό στον αριθμό των
ερωτημάτων που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε.[4]

Το streaming API μας επιτρέπει να λαμβάνουμε δεδομένα με συνεχή ρυθμό.
Αντί να στέλνουμε επαναληπτικά ερωτήματα στον εξυπηρετητή του twitter,
όπως κάναμε στην περίπτωση του twitter REST API, δημιουργούμε μια στα-
θερή σύνδεση μέσω της οποίας διέρχονται συνεχώς tweets. Υπάρχουν τρία
διαφορετικά είδη ροών. Η πρώτη είναι με δημόσια δεδομένα όπου μας δίνεται
πρόσβαση σε όλα τα tweet που διέρχονται στο σύστημα. Μπορούμε να επιλέ-
ξουμε θέματα τα οποία πραγματεύεται η ροή. Το δεύτερο και το τρίτο είδος
ροής αναφέρονται σε αναρτήσεις χρηστών. Κάθε λογαριασμός μπορεί να έχει
μόνο μια ανοικτή σύνδεση με το API.[5]

2.2 Javascript Object Notation (JSON)
Το JSON είναι μια δομή που περιγράφει αντικείμενα της Javascript. Χρη-

σιμοποιείται κατά κόρον από τεχνολογίες ιστού ή ακόμα και σε άλλες εφαρμο-
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γές για serialization στον δίσκο. Είναι η μορφή των δεδομένων που επιστρέ-
φεται από το API του twitter και την χρησιμοποιούμε για την αποθήκευση
αρχείων στα πλαίσια της εργασίας. Ένα αντικείμενο σε Javascript είναι ένα
key-value store ή ένα vector, όπου κάθε τιμή μπορεί να είναι ένα αντικείμενο σε
Javascript (πάλι key-value store ή vector) ή ένα αλφαριθμητικό, ένας αριθμός,
μια λογική τιμή ή null[6].

{
” lang ” : ” en ” , ” hashtags ” : [ ] , ” f a v o r i t e s ” : 0 ,
” t ex t ” : ” Greece , Spain and I t a l y are my top 3 ” ,
” time ” : ”2014−08−13T11 : 46 : 28+00 : 00 ” ,
” in_reply ” : nu l l , ” r e twee t s ” : 0 , ” u r l s ” : [ ] ,
” pos_tagged ” : [ [ ” g r eec ” , ”NNP” ] ,

[ ” , ” , ” , ” ] , [ ” spa in ” , ”NNP” ] ,
[ ” and ” , ”CC” ] , [ ” i t a l i ” , ”NNP” ] ,
[ ” are ” , ”VBP” ] , [ ”my” , ”PRP$ ” ] ,
[ ” top ” , ” JJ ” ] , [ ” 3 ” , ”CD” ] ] ,

” mentions ” : 0 ,
” named_entit ies ” : [ ” g r eec ” , ” spa in ” , ” i t a l i ” ] ,
” country ” : nu l l , ” id ” : 499522370210910209 ,
” i s_retweet ” : f a l s e
}

Σχήμα 2.1: Κείμενο JSON για tweet σε επεξεργασμένη μορφή

Υπάρχουν parsers για JSON σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Για
την ανάγνωση των δεδομένων πρέπει να αναγνωσθεί το αρχείο που το περιγρά-
φει εξ’ολοκλήρου, ακόμα και εάν το αντικείμενο που περιγράφεται είναι vector.
Αυτό σε μεγάλα αρχεία δημιουργεί αρκετές επιπλοκές. Σε κάποιες περιπτώσεις
μας ενδιαφέρει η επεξεργασία των αντικειμένων ένα-ένα και η τήρηση όλων
ταυτόχρονα στην μνήμη είναι σπάταλη. Για να παρακάμψουμε αυτόν τον περιο-
ρισμό, αποθηκεύουμε τα στοιχεία που αποτελούν το αντικείμενο ανά γραμμή,
με κάθε γραμμή να είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορούμε να διαβάσουμε.

2.3 Μηχανική μάθηση
Η μηχανική μάθηση (Machine Learning) είναι ένα υποπεδίο της πληροφο-

ρικής και της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI). Ασχολείται
με την κατασκευή και μελέτη συστημάτων που μαθαίνουν από δεδομένα, αντί
να ακολουθούν μια σειρά από εντολές[7]. Ένας πιο φορμαλιστικός ορισμός λέει
για την μηχανική μάθηση:

“Ένα πρόγραμμα λέμε ότι μαθαίνει από μια εμπειρία σε σχέση μια
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τάξη από εργασίες και μετρική απόδοσης P , αν η απόδοση στις ερ-
γασίες που ανήκουν στην , όπως μετριέται από την P , βελτιώνεται
με την εμπειρία ”[8]

Κάποιες χαρακτηριστικές εφαρμογές είναι το spam filtering, το Optical char-
acter recognition (OCR) και οι μηχανές αναζήτησης. Οι τρόποι με τους οποί-
ους γίνεται η μηχανική μάθησης χωρίζονται σε κατηγορίες.

Στην πρώτη κατηγορία, έχουμε την επιβλεπόμενη ή supervised μάθηση, ο
υπολογιστής δέχεται σαν είσοδο κάποια παραδείγματα δεδομένων, τα δεδομένα
εκπαίδευσης, μαζί με την επιθυμητή έξοδο. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα
σαν οδηγό, παραμετροποείται ή κτίζεται ένα μοντέλο το οποίο αργότερα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να παράγει έξοδο σε άγνωστα δεδομένα. Για τα δεδομένα
εκπαίδευσης χρησιμοποιείται κάποιου είδους ground truth. Ένα μειονέκτημα
του supervised learning είναι ότι η απόδοση είναι καλή για δεδομένα εισόδου
που ανήκουν στο ίδιο πεδίο εφαρμογής με τα δεδομένα εκπαίδευσης. Σε δεδο-
μένα που ξεφεύγουν από τα πλαίσια των πεδίων του συνόλου εκπαίδευσης η
απόδοση συνήθως χειροτερεύει.

Η επιβλεπόμενη μάθηση χρησιμοποιείται κυρίως για να επιλύσει το πρό-
βλημα της κατηγοριοποίησης (classification). Κλασικό παράδειγμα της κατη-
γοριοποίησης είναι το spam filtering.

Από την άλλη μεριά, έχουμε την άλλη κύρια κατηγορία μηχανικής μάθη-
σης, την μη επιβλεπόμενη ή unsupervised μάθηση. Σε αυτήν την περίπτωση
δεν έχουμε δεδομένα εκπαίδευσης, αλλά ο υπολογιστής προσπαθεί να εξάγει
συμπεράσματα από τα ίδια τα δεδομένα.

Ένα πρόβλημα που κατατάσσεται στην μη επιβλεπόμενη μάθηση είναι αυτό
της ομαδοποίησης (clustering). Κατά την ομαδοποίηση, δεδομένα τα οποία
έχουν κοινά χαρακτηριστικά συγκεντρώνονται μαζί για να δημιουργήσουν ομά-
δες. Η ερμηνεία και τα κριτήρια κατασκευής αυτών των ομάδων διαφέρουν
ανάλογα με την περίσταση και το πεδίο εφαρμογής.

Ένας αλγόριθμος ομαδοποίησης είναι ο DBSCAN, ο οποίος στηρίζεται
στην πυκνότητα των σημείων για να ξεχωρίσει ομάδες ακόμα και σε θορυβώδη
δεδομένα. Δέχεται δύο παραμέτρους. Η πρώτη ονομάζεται eps και αναφέρεται
στο περιθώριο στην απόσταση για το οποίο δύο σημεία θεωρούνται γειτονικά.
Η δεύτερη παράμετρος ονομάζεται minPts και ορίζει τον ελάχιστο αριθμό ση-
μείων που πρέπει να υπάρχει στην γειτονιά ενός σημείου ώστε να μην θεωρηθεί
θόρυβος. Έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η ομαδοποίηση μη ‘σφαρικά’
διαχωρισμένων ομάδων και την αντοχή στον θόρυβο. Δεν μπορεί όμως να
εφαρμοστεί καλά σε δεδομένα με περιοχές διαφορετικής πυκνότητας.

2.4 Επεξεργασία Φυσικής γλώσσας
Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Natural language processing (NLP))

είναι ένα υποπεδίο της πληροφορικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της γλωσ-
σολογίας που ασχολείται με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του υπολογιστή και
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Σχήμα 2.2: Παράδειγμα clustering με DBSCAN

ανθρωπίνων (φυσικών) γλωσσών. Πολλές από τις προκλήσεις της επεξεργα-
σίας φυσικής γλώσσας συνεπάγονται της κατανόησης φυσικής γλώσσας, δη-
λαδή της ικανότητας του υπολογιστή να εξάγει νόημα από εισόδους φυσικής
γλώσσας.

Αρχικά η επεξεργασία φυσικής γλώσσας γινόταν με ένα σύνολο χειρό-
γραφων κανόνων. Αργότερα ενσωματώθηκαν τεχνικές μηχανικής μάθησης, οι
οποίες έχουν αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με την χρήση χειρόγραφων κα-
νόνων. Κάποια από αυτά είναι:

• Οι τεχνικές μηχανικής μάθησης επικεντρώνονται στις πιο κοινές περι-
πτώσεις από μόνες τους, σε αντίθεση με τους χειρόγραφους κανόνες
όπου δεν είναι πάντα προφανές ποιες είναι αυτές

• Είναι γενικότερα πιο ανθεκτικές σε άγνωστες ή κακόμορφες εισόδους
(ορθογραφικά και συντακτικά λάθη κλπ)

• Η πολυπλοκότητα των συστημάτων μηχανικής μάθησης δεν αυξάνεται
όταν θέλουμε να αυξήσουμε την ακρίβεια του συστήματος. Το μόνο που
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χρειάζεται να κάνουμε είναι η τροφοδοσία του συστήματος με περισσό-
τερα δεδομένα εκπαίδευσης. Στην περίπτωση των χειρόγραφων κανόνων
η πολυπλοκότητα αυξάνει με πολύ μεγάλο ρυθμό και απαιτεί αρκετή δου-
λειά, περιορίζοντας έτσι την ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί.

Το κύριο μειονέκτημα της προσέγγισης με μηχανική μάθηση του NLP εί-
ναι η δημιουργία του ground truth, η οποία απαιτεί αρκετές και πολύπονες
εργατοώρες.

Τα κύρια προβλήματα που καλείται να επιλύσει η επεξεργασία φυσικής
γλώσσας είναι αρκετά και συμπεριλαμβάνουν την αυτόματη μετάφραση, την αυ-
τόματη περίληψη, την παραγωγή φυσικής γλώσσας και το OCR. Στα πλαίσια
της εργασίας θα ασχοληθούμε σε μικρό βαθμό με το Named entity recognition
(NER), το POS tagging, το word segmentation και το stemming.

Στο NER, δεδομένου ενός κειμένου, ο υπολογιστής καλείται να αναγνωρί-
σει ποιες από τις λέξεις που το αποτελούν αναφέρονται σε κύρια ονόματα. Κύρια
ονόματα είναι για παράδειγμα ονόματα ανθρώπων ή τοποθεσιών[9]. Εκτός από
το ποια είναι αυτά, μας ενδιαφέρει και ο τύπος τους (άνθρωπος, τοποθεσία,
οργανισμός, χρονικός προσδιορισμός, …). Παράδειγμα NER:

Jim bought 300 shares of Acme Corp. in 2006.
[Jim]Person bought 300 shares of [Acme Corp.]Organization in [2006]Time.

Το POS tagging αναφέρεται στην συντακτική ανάλυση προτάσεων. Δηλαδή
στην ανάθεση ετικετών (tags) που επιχειρούν να προσδιορίσουν του τι μέρος
του λόγου είναι (ουσιαστικό, επίρρημα, επίθετο, ρήμα κλπ) η κάθε λέξη που
αποτελεί την πρόταση. Η διαδικασία είναι γενικά πιο περίπλοκη από το να
έχουμε μια αντιστοίχιση λέξεων σε ετικέτες, γιατί μια λέξη μπορεί να είναι
διαφορετικό μέρος του λόγου ανάλογα με την πρόταση στην οποία βρίσκεται.
Οπότε στρεφόμαστε κυρίως σε τεχνικές μηχανικής μάθησης, χρησιμοποιώντας
σύνολα εκπαίδευσης των οποίων τις προτάσεις έχουν αναθέσει χειροκίνητα
άνθρωποι. Γενικά, το σύνολο των διαθέσιμων ετικετών (tags) δεν είναι κοινό
για όλους του POS taggers, αλλά εξαρτάται από το σύνολο εκπαίδευσης.

Σχήμα 2.3: Παράδειγμα POS tagging [1]

Το word segmentation ή tokenization είναι η διαδικασία που ένα κείμενο
μετατρέπεται από μια ροή χαρακτήρων σε μία λίστα λέξεων. Σε πολλές γλώσσες
αυτό είναι σχετικά απλό πρόβλημα, καθώς οι λέξεις οριοθετούνται από κενούς
χαρακτήρες ή σημεία στίξης. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις, όπως το can’t/can
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not κλπ. Σε κάποιες γλώσσες, όπως για παράδειγμα τα κινέζικα, δεν υπάρχει
τέτοια οριοθέτηση καθιστώντας το πρόβλημα δυσκολότερο.

Στο stemming, ο στόχος μας είναι η μετατροπή λέξεων σε κάποια μορφής
ρίζα, ομαδοποιώντας έτσι λέξεις με κοινή ρίζα μαζί. Για παράδειγμα το fishes
και το fishing έχουν κοινή ρίζα το fish. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στο
πρόβλημα, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την γλώσσα, όπως η χρήση
Look-up-tables (LUTs), η αφαίρεση των προεκτάσεων (suffix) των λέξεων (s,
ing, ed, …) και η προσαρμογή του αλγορίθμου στατιστικά ανάλογα με το μέρος
του λόγου της λέξης ή τις κοντινές λέξεις με την χρήση ngrams.

Μια κοινή τεχνική στην εξαγωγή πληροφορίας από φυσική γλώσσα είναι
η έννοια των stopwords. Ένα stopword είναι μια λέξη που δεν παρέχει κάποια
ουσιαστική πληροφορία. Τέτοιες λέξεις είναι για παράδειγμα οι βοηθητικές
λέξεις της εκάστοτε γλώσσας, πχ: and, or, if, do, is, κ.ο.κ.. Τα stopwords
χρησιμοποιούνται συνήθως ως αποθηκευμένες λίστες με λέξεις οι οποίες αφαι-
ρούνται σε διάφορες φάσεις της επεξεργασίας κειμένων φυσικής γλώσσας ώστε
να διευκολύνουν την διαδικασία της εξόρυξης πληροφορίας.

Τα δεδομένα κοινωνικών δικτύων και κυρίως αυτά που θέτουν κάποιο περιο-
ρισμό στο μέγεθος του περιεχομένου που παράγουν οι χρήστες (πχ twitter),
έχουν ιδιαιτερότητες ως προς το περιεχόμενο σε σχέση με τις πιο παραδο-
σιακές πηγές που εφαρμόζονται τα εργαλεία NLP. Τα δεδομένα κοινωνικών
δικτύων έχουν ανεπίσημο χαρακτήρα και λόγω των περιορισμών στο μέγεθος
των μηνυμάτων ή και για λόγους αποδοτικότητας κάποιες λέξεις συμπυκνώ-
νονται ή παραλείπονται. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στο
ότι τα δεδομένα από αυτές τις πηγές είναι ορθογραφικά ή συντακτικά σωστές.
Εκτός από αυτό, ο κάθε χρήστης έχει τον δικό του τρόπο έκφρασης, οπότε
τα μηνύματα δεν έχουν κανονική μορφή. Άρα το έργο των εργαλείων NLP
δυσχεραίνεται όταν προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε σε δεδομένα κοινωνικών
δικτύων.

Μια άλλη λειτουργία NLP που πιθανόν να χρειάζεται όταν έχουμε να κά-
νουμε με δεδομένα κοινωνικών δικτύων, είναι η ανίχνευση γλώσσας. Οι λύσεις
σε αυτό το πρόβλημα είναι βασισμένες σε στατιστικές μεθόδους. Μια από τις
προσεγγίσεις είναι να χρησιμοποιηθούν στοιχεία για το πόσο μπορεί να συμπιε-
στεί μια γλώσσα και άλλες βασίζονται σε δημιουργία n-grams.Στην περίπτωση
δεδομένων που προέρχονται από το twitter κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται γιατί σε
αυτά ανατίθεται από το API η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα.

2.5 Vector space model
Το vector space model είναι ένα μοντέλο αναπαράστασης εγγράφων σε

διανύσματα, όπου κάθε διαφορετική λέξη είναι μια διάσταση. Αν υπάρχει ο
όρος μέσα στο κείμενο τότε η τιμή της διάστασης είναι μη μηδενική. Επειδή ο
αριθμός των διαφορετικών όρων σε μια συλλογή κειμένων τείνει να είναι αρκετά
μεγάλος, οι απαιτήσεις για μνήμη είναι αρκετά υψηλές. Επίσης πολλοί από τους
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όρους δεν εμφανίζονται σε όλα τα έγγραφα. Για μείωση των απαιτήσεων σε
μνήμη μπορούμε να αναπαραστήσουμε τα διανύσματα με μια αραιή μορφή:

d = {(i, v) : v = di, v ̸= 0} (2.1)

Κρατάμε δηλαδή μόνο τις μη μηδενικές τιμές. i είναι το αναγνωριστικό του
όρου, για παράδειγμα ο αύξων αριθμός της διάστασης στην οποία αντιστοιχεί.
Πρακτικά, κάθε έγγραφο αναπαριστάται σε ένα σύνολο από τους όρους-λέξεις
που το αποτελούν. Γι αυτό το λόγο η αναπαράσταση αυτή ονομάζεται και Bag-
of-words (bow).

Το βάρος v που αντιστοιχεί σε κάθε διάσταση υπολογίζεται με διάφορα
μοντέλα. Το πιο κοινό είναι αυτό του term frequency-inverse document fre-
quency (tf-idf). Το v κάποιας διάστασης t ενός εγγράφου d σε μια συλλογή
D δίνεται ως το γινόμενο δύο όρων:

v = tf(t, d) · idf(t,D) (2.2)
Ο πρώτος όρος του γινομένου της 2.2 στην πιο απλή περίπτωση αντιστοιχεί

στην συχνότητα εμφάνισης του t στο d, f(t, d). Κάποιες από τις εναλλακτικές
είναι:

• Δυαδική συχνότητα: tf(t, d) = 1 αν υπάρχει το t στο d, διαφορετικά 0

• Λογαριθμική κλιμάκωση συχνότητας: tf(t, d) = log(f(t, d) + 1)

• Επαυξημένη συχνότητα, η οποία αποφεύγει την τάση προς μεγαλύτερα
έγγραφα:

tf(t, d) = 0.5 +
0.5 · f(t, d)

max{f(w, d) : w ∈ d}
(2.3)

Ο δεύτερος όρος της 2.2 είναι μια μετρική που αντιπροσωπεύει το πόση
πληροφορία παρέχει μια λέξη. Με αυτό εννοούμε το κατά πόσο κοινή είναι μια
λέξη στο σύνολο των εγγράφων. Για παράδειγμα το ‘και’ σαν λέξη δεν παρέχει
καμία πληροφορία. Αντίστοιχα σε ένα σύνολο εγγράφων που αναφέρεται σε
αγώνες ποδοσφαίρου, ο όρος ‘ποδόσφαιρο’ που εμφανίζεται περισσότερο και
παρέχει λιγότερη πληροφορία από τον όρο ‘Manchester Utd’. Μαθηματικά
ορίζεται από την εξίσωση:

idf(t,D) = log N

∥{d ∈ D : t ∈ d}∥
(2.4)

όπου N = ∥D∥, |{d ∈ D : t ∈ d}|: ο αριθμός των εγγράφων που εμφανί-
ζεται το t.

Τα έγγραφα που χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό των idf όρων, μπο-
ρούν να προέρχονται από κάποιο στατικό σύνολο δεδομένων ή να υπολογίζο-
νται από το σύνολο που θέλουμε να επεξεργαστούμε. Στην δεύτερη περίπτωση
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έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία στις λεξιλογικές ιδιομορφίες του συνόλου δε-
δομένων που αναλύουμε, το οποίο μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό ανάλογα
με το μέγεθος και την μεταβλητότητα του.

Ένα d ∈ D, μπορούμε να διακρίνουμε κατά πόσο μοιάζει με ένα άλλο
διάνυσμα-ερώτημα q, χρησιμοποιώντας την μετρική του cosine similarity. Το
cosine similarity αναφέρεται στο συνημίτονο της γωνίας μεταξύ των δύο δια-
νυσμάτων και άρα οι τιμές του βρίσκονται στο [0, 1]. Όσο μεγαλύτερη είναι η
ομοιότητα τους, τόσο πιο κοντά βρίσκονται στο 1. Αντίθετα, όσο πιο μακριά
είναι τόσο πλησιάζουν στο −1. Επιλέγουμε το συνημίτονο αντί την ίδια την
γωνία επειδή ο υπολογισμός του συνημιτόνου είναι απλούστερος, μέσω της
εξίσωσης του εσωτερικού γινομένου:

similarity = cos(θ) = A ·B
∥A∥∥B∥

(2.5)

Αν τα διανύσματα είναι κανονικοποιημένα, έχουν δηλαδή μήκος ίσο με μο-
νάδα, το cosine similarity δίνεται απλά από το εσωτερικό τους γινόμενο.

Αν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η απόσταση δύο διανυσμάτων, μπορούμε
εύκολα να την υπολογίσουμε από:

distance = 1− similarity (2.6)
Να σημειωθεί βέβαια, ότι δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις μιας μετρικής

απόστασης, όμως σε πολλές εφαρμογές αυτό δεν μας επηρεάζει. Εναλλακτικά,
μπορούμε να πάρουμε κανονική μετρική απόσταση, μετρώντας την απόσταση
της γωνίας δύο διανυσμάτων, αλλά αυτό είναι υπολογιστικά βαρύτερο καθώς
απαιτεί την εύρεση του τόξου συνημιτόνου.

2.6 Επέκταση ερωτήματος και Relevance Feed-
back

Query expansion ή επέκταση ερωτήματος ονομάζουμε μια τεχνική η οποία
προσπαθεί να μετατρέψει ένα αρχικό ερώτημα σε ένα σύστημα Information
Retrieval (IR), σε μια καλύτερη μορφή με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα των
αποτελεσμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει με αντικατάσταση συνονύμων, stemming
(για να συμπεριλάβουμε ομόριζες λέξεις), διόρθωση ορθογραφικών λαθών και
στάθμιση των όρων του αρχικού ερωτήματος. Η επέκταση ερωτήματος συνδέ-
εται με μία άλλη τεχνική για συστήματα IR, το relevance feedback/

Το relevance feedback βασίζεται στην ανατροφοδότηση της πληροφορίας
για την βελτίωση της περαιτέρω διαδικασίας αναζήτησης. Η λογική πίσω από
το relevance feedback είναι από ένα σύνολο αποτελεσμάτων, το οποίο ανα-
κτούμε από ένα αρχικό ερώτημα, να ανακτήσουμε επιπλέον αποτελέσματα από
ένα ερώτημα που δημιουργούμε βασιζόμενοι στο αν τα αρχικά αποτελέσματα
είναι σχετικά ή όχι. Είναι χρήσιμο το νέο ερώτημα που προκύπτει από την
διαδικασία της ανατροφοδότησης να σταθμίζεται με το αρχικό. Μια από τις πιο
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διαδεδομένες τεχνικές για αυτό είναι ο αλγόριθμος του Roccio[10]. Υπάρχουν
τρία είδη relevance feedback: explicit, implicit και blind/pseudo.[11]

Στο explicit relevance feedback, ο χρήστης του συστήματος σημειώνει
ρητά σχετικά και μη αποτελέσματα. Η σχετικότητα των αποτελεσμάτων μπορεί
να είναι δυαδικής μορφής (σχετικό/μη σχετικό) ή και βαθμολογούμενη (πχ μια
αριθμητική τιμή που συμβολίζει σχετικότητα).

Στο implicit relevance feedback, η σχετικότητα των εγγράφων εκφέρεται
από την συμπεριφορά του χρήστη. Συμπεριφορά είναι για παράδειγμα αν προέ-
βαλε ένα αποτέλεσμα ο χρόνος που παρέμεινε σε αυτό κ.α.. Ο χρήστης μπορεί
να μην είναι ενήμερος για την ύπαρξη της ανατροφοδότησης.

Τέλος, το pseudo ή blind relevance feedback είναι μια αυτόματη μέθοδος
που δεν χρειάζεται εκτεταμένη αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Αυτοματοποιεί
το κομμάτι της σημείωσης των αποτελεσμάτων θεωρώντας ότι τα πρώτα από τα
αποτελέσματα σε κατάταξη είναι σχετικά. Στην συνέχεια συνεχίζει όπως και
στις υπόλοιπες μορφές relevance feedback. Το relevance feedback γενικώς
δείχνει θετικά αποτελέσματα[12]. Το αυτόματο της διαδικασίας όμως επιφέρει
τον κίνδυνο να οδηγηθούμε να βρεθούμε εκτός από τα όρια του αρχικού θέ-
ματος. Για παράδειγμα εάν αναζητήσουμε για ορυχεία χαλκού και τα πρώτα
αποτελέσματα αναφέρονται στα ορυχεία χαλκού στην Χιλή, κινδυνεύουμε το
νέο ερώτημα που θα δημιουργηθεί να εμφανίζεται η Χιλή.
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Κεφάλαιο 3

Μεθοδολογία

3.1 Αρχιτεκτονική
Στο σχήμα 3.1 φαίνεται η γενική μορφή της αρχιτεκτονικής του συστήμα-

τος. Τα αρχεία συμβολίζονται με κυλίνδρους και οι διαδικασίες με ορθογώνια.
Ως ακατέργαστα tweets ορίζουμε μια ροή από tweets σε JSON, όπως αυτά
επιστρέφονται από το API του twitter. Ως επεξεργασμένα tweets ορίζουμε μια
ροή από tweets σε JSON, τα οποία έχουν υποστεί φιλτράρισμα και επεξερ-
γασία, ώστε να έρθουν στην μορφή που δέχεται το στάδιο της ανάλυσης. Ως
ομάδες tweets ορίζουμε μια δομή σε JSON που περιέχει την έξοδο του σταδίου
της ανάλυσης.

Διαισθητικά μπορούμε να χωρίσουμε την αρχιτεκτονική σε 3 μέρη. Στο
πρώτο μέρος είναι η προεπεξεργασία που είναι μέχρι το στάδιο των επεξερ-
γασμένων tweets. Στο δεύτερο μέρος, που είναι και το κυριότερο μέρος του
συστήματος, είναι η ανάλυση που φτάνει μέχρι το στάδιο των ομάδων από
tweets. Και τέλος, το τρίτο στάδιο είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Η
υλοποίηση είναι χωρισμένη σε αυτά τα τρία μέρη με δύο προγράμματα γραμ-
μένα σε python (εκ των οποίων επιλέγουμε το ένα ανάλογα με την περίσταση)
για το πρώτο, ένα πρόγραμμα σε python για το δεύτερο και μια εφαρμογή σε
HTML+Javascript για το τρίτο.

Προεπεξεργαία
/ Φιλτράρισμα

Ακατέργ.
tweets

Επεξεργ.
tweets

Χρονική
Κατάτμηση

Λεξικολογική
Ομαδοποίηση

Επεξεργασία
Ομάδων

Επιλογή
Ομάδων /
Εξαγωγή

Συσχετίσεων

Ομάδες
tweets

Παρουσίαση

Φίλτρο

Επέκταση
Ερωτήματος

Σχήμα 3.1: Γενικό μπλοκ διάγραμμα αρχιτεκτονικής του συστήματος
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Χρησιμοποιώντας το σύστημα μπορούμε να ενημερωθούμε για πρόσφατα
γεγονότα που αφορούν κάποιο θέμα. Αρχικά δημιουργούμε ένα σύνολο δεδο-
μένων με το πρόγραμμα του πρώτου μέρους που προσφέρει την διεπαφή με
το twitter και με κάποιο σχετικό ερώτημα. Στην συνέχεια τρέχουμε την δια-
δικασία της ανάλυσης και βλέπουμε τα αποτελέσματα από την διεπαφή της
παρουσίασης.

3.2 Προεπεξεργασία και Φίλτρα
Σε αυτό το στάδιο διαβάζονται σειριακά τα tweet και εάν περάσουν από

το φίλτρο που φαίνεται στο διάγραμμα ροής 3.2, περνάνε από το στάδιο της
επεξεργασίας. Πρακτικά κρατάμε tweet που:

• είναι σε γλώσσα που υποστηρίζεται από το σύστημα (μόνο αγγλικά προς
το παρόν). Αυτό το κάνουμε γιατί τα λεξιλογικά εργαλεία που χρησιμο-
ποιούνται πρέπει να υποστηρίζουν την γλώσσα των κειμένων, ώστε να
έχουμε πιο αποτελεσματική εφαρμογή της μεθόδου

• δεν είναι retweet (εκτός εάν έχουμε επιλέξει ότι επιθυμούμε και retweet).
Κάνουμε την υπόθεση ότι τα retweets ανήκουν στην κατηγορία των
κοινωνικών δεδομένων, οπότε τα απορρίπτουμε

• είναι τουλάχιστον 5 λέξεις και 20 χαρακτήρες σε μέγεθος. Για να μπο-
ρούμε να εξάγουμε κάποιο συμπέρασμα για κάποιο tweet, θα πρέπει να
μην είναι πολύ μικρό σε μέγεθος

• έχουν το πολύ 3 urls και hashtag. Tweet με υπερβολικά μεγάλο αριθμό
συνδέσμων και hashtags τείνουν να είναι spam

• δεν έχουν mentions (εκτός και εάν έχουμε επιλέξει διαφορετικά). Για
τον ίδιο λόγο που απορρίπτουμε και retweets

• έχουν ουσιαστικό ακολουθούμε από ρήμα (ελέγχουμε με χρήση POS
tagger). Είναι από τις βασικές συντακτικές δομές που συναντάμε σε μια
καλά διαμορφωμένη πρόταση

Μπορούμε λογικά να χωρίσουμε το φίλτρο σε δύο μέρη. Το πρώτο βασίζε-
ται στο περιεχόμενο και περιλαμβάνει τις συνθήκες για τη γλώσσα, το μέγεθος,
τον αριθμό συνδέσμων και hashtag και η συνθήκη που βασίζεται στο συντα-
κτικό. Το άλλο αναφέρεται στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και περιλαμβάνει
τους ελέγχους για retweets και mentions. Γενικά προσπαθούμε να αποφύγουμε
δεδομένα με κάθε είδους κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, γιατί συνήθως είναι θό-
ρυβος. Εάν όμως θέλουμε να εξάγουμε ειδήσεις κρατώντας πληροφορία και από
πιο κοινωνική σκοπιά, τότε υπάρχει η επιλογή τα κοινωνικά μέρη του φίλτρου
να απενεργοποιηθούν.
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Σε
υποστηριζόμενη

γλώσσα;

Αρχή

Αποδοχή Απόρριψη

Συμπερίληψη
retweets Είναι retweet;

Μεγαλύτερο
από 5 λέξεις

και 20
χαρακτήρες

Λιγότερα
από

4 Hashtags και
4 urls

Συμπερίληψη
με mentions Έχει mentions

POS tagger

Έχει
ουσιαστικό

ακολουθούμενο
από ρήμα;

Σχήμα 3.2: Διάγραμμα ροής φίλτρου επιλογής ακατέργαστων tweet
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Στο στάδιο της επεξεργασίας μεταφράζονται στην δομή που χρησιμοποιεί
το στάδιο της ανάλυσης. Μέσω αυτής της διαδικασίας περιορίζεται ο όγκος της
πληροφορίας σε αυτή που χρειαζόμαστε. Κάποια χαρακτηριστικά συμπτύσσο-
νται (πχ mentions) και άλλα αγνοούνται (πχ στοιχεία συμβεβλημένων χρη-
στών). Τα χαρακτηριστικά που έχουν τα επεξεργασμένα tweet είναι:

Πριν την έναρξη της ανάλυσης, γίνεται ανάγνωση του συνόλου δεδομένων
το οποίο περιγράφεται από μια ροή αντικείμενων σε JSON και μετατρέπεται
σε μια πιο βολική εσωτερική μορφή. Σε αυτή την φάση κάνουμε μια δεύτερη
επιλογή των δεδομένων με ένα ελαφρύτερο φίλτρο που φαίνεται στο διάγραμμα
ροής του σχήματος 3.3. Σε αυτό το φίλτρο περιλαμβάνεται μόνο το κοινωνικό
μέρος του πρώτου φίλτρου, δηλαδή ελέγχουμε μόνο για retweets ή mentions.

Ο λόγος που περιλαμβάνουμε αυτό το φίλτρο είναι για να μπορούμε να
πειραματιστούμε περισσότερο με τα δεδομένα μας. Εδώ, τα δεδομένα δεν χά-
νονται από τον δίσκο εάν δεν περάσουν τον έλεγχο του φίλτρο, σε αντίθεση
με το πρώτο φίλτρο. Εάν απορρίψουμε και τα retweets και τα mentions από το
πρώτο φίλτρο, το δεύτερο φίλτρο δεν έχει καμία επίδραση.

text Το κείμενο του tweet

time Ο χρόνος δημιουργίας του tweet κατά ISO

id Ο αριθμός αναγνώρισης του tweet από το twitter

pos_tagged H λίστα που ορίζεται από το σύνολο:

P = {(stem(t), pos(t)) ∀t ∈ T} (3.1)

όπου T το σύνολο των tokens/λέξεων του κειμένου του tweet, pos(t)
η τιμή που ανέθεσε ο POS tagger στο t και stem(t) η συνάρτηση
stemming. Το stemming πραγματοποιείται για λόγους απόδοσης τώρα
αντί για αργότερα και γίνεται μετά το πέρασμα του POS tagger ώστε να
μην επηρεάζει την διαδικασία του tagging.

named_entities Η παραγόμενη λίστα των κυρίων ονομάτων που περιέχονται
στο tweet όπως ορίζεται από το σύνολο:

N = {t1 ∀(t1, t2) ∈ P : t2 = NNP} (3.2)

όπου P το σύνολο που ορίστηκε στο χαρακτηριστικό pos_tagged και
NNP η τιμή που αντιστοιχεί στα κύρια ονόματα (proper nouns) η
partofspeech

hashtags Η λίστα των hashtags του tweet

urls Η λίστα των urls του tweet. Τα url βρίσκονται στην αρχική τους μορφή,
δηλαδή αυτή που παρείχε ο χρήστης και όχι στην μειωμένη μορφή που
δημιουργεί το twitter (http://t.co/xxx…)
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lang Ο κωδικός της γλώσσας του tweet κατά ISO

favorites Ο αριθμός των χρηστών που έχουν προσθέσει το tweet στα fa-
vorites τους

in_reply Μεταβλητή σημαία που δείχνει εάν το tweet είναι απάντηση σε άλλο
tweet

retweets Ο αριθμός των retweets που έγιναν στο tweet

mentions Η λίστα με τις αναφορές (mentions) σε χρήστες

is_retweet Μεταβλητή σημαία που δίνει εάν το tweet είναι retweet

is_informal Μεταβλητή σημαία που δίνει εάν το tweet είναι ανεπίσημο. Αυτό
γίνεται με χρήση κανονικών εκφράσεων (regular expressions) (ΚΕ):

is_informal =
∨
t∈T

t ∈ I ∨match(r, t) (3.3)

match(r, t) = το κείμενο t επαληθεύεται από ΚΕ r (3.4)
I: σύνολο ανεπίσημων λέξεων, r: κανονική έκφραση που επαληθεύεται
για ‘ανεπίσημους’ όρους (συνεχόμενα σύμβολα, θαυμαστικά …)

rank Μια τιμή tweetRank που υπολογίζεται από ευρετικό κανόνα και χρησι-
μοποιείται για την εκτίμηση της ποιότητας του tweet. Υπολογίζεται είτε
εδώ για λόγους απόδοσης ή κατά την ανάλυση για περισσότερη ευελιξία
σύμφωνα με τις σχέσεις:

tweetRank = w0(favorites+ retweets) + fu(∥urls∥)
+ w1cond2int(is_informal)

+ w2fs(text) (3.5)

fu(n) =

{
un, αν n ∈ [0, 2]

u3, αλλιώς
(3.6)

cond2int(c) =

{
1, αν c = Αληθής
0, αλλιώς

(3.7)

fs(t) =

{
r1, για πρώτο στοιχείο από (r1, r2) ∈ R : match(r2, t)

0, αλλιώς
(3.8)

όπου R μια ακολουθία ζευγαριών, τα οποία αντιστοιχούν κανονικές εκ-
φράσεις σε αριθμούς και match από 3.4. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή
η τιμή του tweetRank τόσο πιθανότερο είναι το tweet να είναι κα-
λής ποιότητας. Όπως φαίνεται από τις παραπάνω εξισώσεις, η τιμή του
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tweetRank εξαρτάται από το πλήθος των retweets και favorites, το πλή-
θος των urls, αν είναι ανεπίσημης μορφής και από το αν επαληθεύει
κάποια κανονική έκφραση στην οποία αντιστοιχεί ένα βάρος

Ο POS tagger είναι γενικής χρήσης, δηλαδή έχει εκπαιδευτεί σε σύνολο
δεδομένων που αποτελείται από μια πληθώρα ”παραδοσιακών” κειμένων και
συγκεκριμένα στο Penn Tree Bank [13]. Είναι ο προεπιλεγμένος tagger που
δίνεται με τη διανομή του NLTK, που είναι η βιβλιοθήκη NLP που χρησιμο-
ποιήθηκε στην υλοποίηση της εργασίας.

Ο αλγόριθμος για το stemming, δηλαδή της αντιστοίχησης των ομόριζων
λέξεων σε κοινές είναι ο Porter2[14], ένας από τους πιο διαδεδομένους αλ-
γόριθμους για stemming. Ο αλγορίθμος χρησιμοποιήθηκε αυτούσιος από την
βιβλιοθήκη NLTK.

3.3 Επέκταση ερωτήματος
Στο σύστημα υπάρχει λειτουργικότητα που μας επιτρέπει να κατασκευά-

σουμε ένα ερώτημα με το οποίο μπορούμε να πάρουμε επιπλέον αποτελέσματα
από λέξεις κλειδιά που εξάγουμε (επέκταση ερωτήματος). Αυτή η λειτουργία
έχει προφανέστερη εφαρμογή όταν χρησιμοποιούμε το twitter REST API ως
την πηγή των μηνυμάτων. Το ερώτημα είναι η σύζευξη των επιμέρους λέξεων
κλειδιών και άρα το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι η ένωση των αποτελεσμά-
των των επιμέρους λέξεων.

Οι υποψήφιες λέξεις κλειδιά εξάγονται με εφαρμογή του αλγορίθμου Rapid
Automatic Keyword Extraction (RAKE)[15]. Η αρχή λειτουργίας του RAKE
είναι ότι χωρίζουμε τις λέξεις του κειμένου στα stopwords και τα σημεία στίξης.
Οι ακολουθίες λέξεων που δημιουργούνται είναι οι υποψήφιες λέξεις κλειδιά.
Στο παρακάτω παράδειγμα, οι υποψήφιες λέξεις κλειδιά για την πρόταση της
πρώτης γραμμής φαίνονται ανάμεσα στις κάθετες γραμμές της δεύτερης:

Compatibility of systems of linear constraints over the set of natural numbers.
Compatibility | systems | linear constraints | set | natural numbers

Από τις υποψήφιες λέξεις κλειδιά που λαμβάνουμε από τον RAKE, απορ-
ρίπτουμε αυτές που περιέχουν όρους που έχει σημειώσει ο POS tagger ως
ρήματα, επιρρήματα και επίθετα. Στην συνέχεια μετράμε την συχνότητα εμφά-
νισης των λέξεων αυτών στα μηνύματα. Αν ξεπερνάει ένα κατώφλι που έχουμε
θέσει, τότε επιλέγουμε την λέξη κλειδί για προσθήκη στο επεκταμένο ερώ-
τημα. Είναι σύνηθες όταν επιλέγουμε λέξεις κλειδιά που αποτελούνται από δύο
ή περισσότερες λέξεις να επιλέγονται και οι μεμονωμένες λέξεις που το αποτε-
λούν. Οι μεμονωμένες λέξεις όμως τείνουν να έχουν γενικότερο νόημα, οπότε
να ξεφεύγουν από τα όρια του θέματος. Γι αυτό αφαιρούμε τις μεμονωμένες
λέξεις, που εμφανίζονται μέσα στις λέξεις κλειδιά που έχουμε επιλέξει.
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Αρχή

Συμπερίληψη
με mentions Έχει mentions

Αποδοχή Απόρριψη

Συμπερίληψη
retweets Έίναι retweet

Σχήμα 3.3: Διάγραμμα ροής δευτέρου φίλτρου

3.4 Χρονική κατάτμηση σε περιοχές υψηλής
και χαμηλής κίνησης

Το πρώτο μέρος της φάσης της ανάλυσης χωρίζουμε τα tweets με βάση το
χρόνο δημιουργίας τους. Αρχικά δημιουργούμε το ιστόγραμμα H του όγκου
των tweets ανά timeslot, όπου timeslot είναι μια επιλεγμένη σταθερά σε δευτε-
ρόλεπτα. Στο σχήμα 3.4 φαίνεται ένα παράδειγμα ενός τέτοιου ιστογράμματος.

Η τιμή σε κάθε slot υπολογίζεται από:

vi = ∥{t ∈ T :
(t−min(T ))

timeslot
= i}∥, i = 0, 1, . . . (3.9)

όπου T είναι το σύνολο των timestamps των tweets (σε δευτερόλεπτα σε
σχέση με μια κοινή ημερομηνία αναφοράς) και vi είναι η τιμή του slot i το
οποίο καλύπτει το χρονική περιοχή:

[b, b+ timeslot) (3.10)
b = min(T ) + i · timeslot (3.11)

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες υπάρχει αυξημένη κίνηση.
Αυτές οι περιοχές γενικά θα μπορούσαν να είναι το αποτέλεσμα κάποιου γε-
γονότος του πραγματικού κόσμου. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να διαχωρί-
σουμε τα δεδομένα σε περιοχές υψηλής και χαμηλής κίνησης. Μπορούμε ανά-
λογα με την περίσταση να κρατήσουμε ή να αγνοήσουμε τις περιοχές χαμηλής
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Σχήμα 3.4: Παράδειγμα ιστογράμματος αριθμού tweets

κίνησης. Τα κριτήρια με τα οποία θα κάνουμε αυτή την επιλογή θα αναλυθούν
στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων.

Η ανίχνευση των περιοχών υψηλής κίνησης γίνεται χρησιμοποιώντας ένα
φίλτρο βασισμένο σε κινούμενη διάμεσο. Χρησιμοποιούμε ένα κινούμενο παρά-
θυρο μήκους filter_length. Χρησιμοποιώντας τις τιμές μέσα σε αυτό το παρά-
θυρο δημιουργούμε μια κρίσιμη καμπύλη. Όταν υπάρχει ικανός αριθμός συνεχό-
μενων σημείων του ιστογράμματος πάνω από την κρίσιμη καμπύλη (min_points),
τότε αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν μια περιοχή υψηλής κίνησης.

Η κρίσιμη καμπύλη για την θέση i του ιστογράμματος H υπολογίζεται
αρχικά επιλέγοντας τη ακολουθία Si που ορίζεται από την ταξινομημένη κατά
αύξουσα σειρά διάταξη του συνόλου των τιμών του H που βρίσκονται μέσα
στο παράθυρο W :

W = [i− filter_length
2

, i+
filter_length

2
] (3.12)

Si = (hj , hj+1, . . .), j ∈W,hj ∈ H,hj ≤ hj+1 (3.13)
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Σχήμα 3.5: Παράδειγμα ανίχνευσης κορυφών στο ιστόγραμμα του 3.4

Με άλλα λόγια, το Si περιέχει τα filter_length/2 δείγματα από δεξιά του i
και τα filter_length/2 δείγματα από αριστερά, ταξινομημένα κατά αύξουσα
σειρά.

Ορίζουμε την συνάρτηση centered_mean ως τον μέσο όρο μεταξύ του low
και high της ποσοστιαίας κατάταξης των τιμών μιας ταξινομημένης ακολουθίας
S:

centered_mean(S, low, high) =
1

∥S∥

i=high·∥S∥∑
i=low·∥S∥

Si (3.14)

και την συνάρτηση median ως την εξειδίκευση της centered_mean για
low = 0.45 και high = 0.55:

median(S) = centered_mean(S, 0.45, 0.55) (3.15)

Υπολογίζουμε την τιμή της μέσης απόστασης της τιμής της median από
την τιμή του ιστογράμματος για κάθε σημείο/παράθυρο:

H ′ = {hi −median(Si) ∀i = 0, 1, . . . , ∥H∥ − 1} (3.16)
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d′ = centered_mean(H, 0.25, 0.75) (3.17)
όπου hi η τιμή της ακολουθίας H και Si η ακολουθία που δίνεται από την 3.13
στην θέση i

Επίσης υπολογίζουμε έναν σταθμισμένο μέσο όρο των διαφορών των δειγ-
μάτων από τα γειτονικά τους:

Di =

j=∥w∥−1∑
j=0

wj · (si+j − si+j−1)

j=∥w∥−1∑
j=0

wj

(3.18)

Τελικά η κρίσιμη καμπύλη C έχει τιμή στην θέση i:

Ci = median(Si) + a · d′ + b ·max(0, Di) (3.19)

Ο πρώτος όρος είναι η διάμεσος του παραθύρου και ακολουθεί το κέντρο
του ιστογράμματος. Ο δεύτερος όρος ανεβάζει την καμπύλη πάνω από το πλά-
τος της κυμάτωσης που συνήθως υπάρχει. Τέλος, ο τρίτος όρος κατεβάζει την
καμπύλη όταν στα επόμενα δείγματα έχουμε απότομη άνοδο. Στο σχήμα 3.5 η
κρίσιμη καμπύλη που εξάγουμε για το ιστόγραμμα του σχήματος 3.4 είναι με
πράσινο χρώμα, ενώ τις περιοχές υψηλής κίνησης τις εντοπίζουμε με κόκκινο.

Μετά από την ανίχνευση των κορυφών, έχουμε δημιουργήσει περιοχές στον
χρόνο τις οποίες χρησιμοποιούμε για να ομαδοποιήσουμε μαζί τα tweet που
ανήκουν στην ίδια περιοχή.

3.5 Λεξικογραφική ομαδοποίηση
Σε αυτό το βήμα της ανάλυσης προσπαθούμε να ομαδοποιήσουμε μαζί τα

tweet που ανήκουν στην ίδια χρονική περιοχή και έχουν κοινό λεξιλογικό περιε-
χόμενο, καθώς αυτά είναι πολύ πιθανόν να αναφέρονται στο ίδιο γεγονός. Την
ομαδοποίηση στον χρόνο την έχουμε πραγματοποιήσει από το προηγούμενο
βήμα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε, λοιπόν, είναι να εφαρμόσουμε λεξικογρα-
φική ομαδοποίηση σε κάθε ένα από τα σύνολα από tweets του προέκυψαν. Ο
αλγόριθμος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο DBSCAN[16], με χαρακτηρι-
στικά τα bag-of-words που προκύπτουν από τις λέξεις του κείμενου του κάθε
tweet.

Για τον υπολογισμό των bag-of-words πρέπει να έχουμε ένα λεξικό, δη-
λαδή μια αντιστοιχία λέξεων σε ακεραίους. Το λεξικό το δημιουργούμε από
τις λέξεις των tweet που αποτελούν το σύνολο των δεδομένων μας. Οι λέξεις
που χρησιμοποιούμε είναι τα πρώτα στοιχεία των ζευγαριών του διανύσματος
pos_tagged, φιλτράροντας stopwords, urls και λέξεις με μη λατινικούς χαρα-
κτήρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν υποστεί stemming από το στάδιο της
προεπεξεργασίας.
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Η διαδικασία δημιουργίας λεξικού είναι απλή: η πρώτη λέξη που εμφανίζεται
για πρώτη φορά ανατίθεται στον αριθμό 0, η δεύτερη στον αριθμό 1 κ.ο.κ. Αφού
περάσουμε από όλες τις λέξεις του συνόλου δεδομένων απορρίπτουμε λέξεις
που εμφανίζονται σε λιγότερα από κάποιο αριθμό κείμενα και περισσότερα από
κάποιο ποσοστό των κειμένων. Τέλος, αν χρειάζεται περιορίζουμε το μέγεθος
του λεξικού σε ένα αυθαίρετο μέγεθος (25k) προτιμώντας λέξεις που εμφανί-
ζονται σε περισσότερα κείμενα. Το μέγεθος του λεξικού είναι και ο αριθμός
των διαστάσεων των διανυσμάτων (bag-of-words) που θα προκύψουν.[17][18]

Ο υπολογισμός των τιμών της κάθε διάστασης του bag-of-words είναι βα-
σισμένος σε tfidf . Η εξαγωγή του bag-of-words Bi του tweet i με σύνολο
λέξεων Wi, δεδομένου του λεξικού dict σε αραιά μορφή συνοψίζεται στις πα-
ρακάτω σχέσεις:

B′
i = {(dict(w), v(w)) ∀w ∈Wi} (3.20)

Bi =
B′

i

∥B′
i∥

(3.21)

v(w) = f(w) · log 2
D

df(w)
(3.22)

όπου df(w) ο αριθμός των κειμένων (tweet) που εμφανίζεται ο όρος w, D ο
συνολικός αριθμός των κειμένων και:

f(w) =

{
b, αν w ∈ N

1, αλλιώς
(3.23)

με N το σύνολο των κυρίων ονομάτων του συνόλου δεδομένων και b μια
σταθερά, γενικά b ≥ 1. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε την συνάρτηση f για
τον υπολογισμό του tf όρου είναι ώστε τα κύρια ονόματα να έχουν μεγαλύτερο
βάρος όταν στην συνέχεια χρησιμοποιήσουμε cosine similarity. Όπως φαίνεται
από την 3.21, τα Bi κανονικοποιούνται ώστε να έχουν μοναδιαίο μήκος.

Έχοντας τα bag-of-words των tweets μπορούμε να περάσουμε στην ομαδο-
ποίηση. Όπως προαναφέραμε ο αλγόριθμος ομαδοποίησης που χρησιμοποιούμε
είναι βασισμένος στον DBSCAN. Η αρχή λειτουργίας του είναι ότι επισκεπτό-
μαστε κάθε σημείο μια φορά, αν έχει ικανό αριθμό (minPts, μια παράμετρος)
γειτονικών σημείων (οπού γειτονιά ορίζεται από: d < eps με d να είναι η από-
σταση των σημείων και eps μια άλλη παράμετρος), τότε το ομαδοποιούμε μαζί
με κάθε γειτονικό σημείο των γειτονικών του σημείων. Η παραπάνω διαδικασία
μπορεί να οδηγήσει στο να έχουμε δύο σημεία που να ανήκουν σε περισσότε-
ρες από μια ομάδες, κάτι το οποίο δεν μας ενοχλεί. Αν θέλαμε θα μπορούσαμε
εύκολα να τοποθετούμε κάθε σημείο μόνο σε μια ομάδα.

Ως συνάρτηση απόστασης (distance) χρησιμοποιούμε το cosine distance,
το οποίο αναλύθηκε στο κεφάλαιο του υποβάθρου (βλ. εδώ). Η πολυπλοκότητα
του αλγορίθμου είναι O(N ·C(regionQuery)), όπου N ο αριθμός των σημείων.
Οπότε η υπολογιστική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι O(N2).
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Δεδομένα: D: σύνολο των σημείων, eps: παράμετρος απόστασης,
minPts: παράμετρος ελάχιστων σημείων

Αποτέλεσμα: ομάδες σημείων
1 CL← ∅
2 V ← ∅
3 C ← ∅
4 Για κάθε σημείο s ∈ D κάνε
5 Αν p ̸∈ V τότε
6 V ← V ∪ p
7 N ← regionQuery(p, eps,D)
8 Αν ∥N∥ ≥ minPts τότε
9 Αν ∥C∥ ≥ 1 τότε
10 CL← CL ∪ {C}
11 τέλος
12 C ← ∅
13 expandCluster(p,N,C, eps,minPts, V,D)

14 τέλος
15 τέλος
16 τέλος
17 επέστρεψε CL

Αλγόριθμος 1: Λεξικογραφική ομαδοποίηση

Δεδομένα: p: σημείο, N : γειτονικά σημεία, C: σύνολο προς
επέκταση, eps: παράμετρος απόστασης, minPts:
παράμετρος ελάχιστων σημείων, V : σύνολο σημείων που
έχουν επισκεφτεί, D: σύνολο όλων των σημείων

Αποτέλεσμα: επέκταση του C
1 C ← C ∪ {p}
2 Για κάθε σημείο s ∈ N κάνε
3 V ← V ∪ {s}
4 N ′ ← regionQuery(p, eps,D)
5 Αν ∥N ′∥ ≥ minPts τότε
6 N ← N ∪N ′

7 τέλος
8 C ← C ∪ {s}
9 τέλος
10 επέστρεψε

Διαδικασία expandCluster(p, N, C, eps, minPts, V, D)
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Δεδομένα: p: σημείο, eps: παράμετρος απόστασης, D: σύνολο
σημείων

Αποτέλεσμα: σύνολο γειτονικών σημείων
1 N ← ∅
2 Για κάθε σημείο s ∈ D κάνε
3 Αν (distance(p, s) ≤ eps) ∧ (distance(p, s) > 0) τότε
4 N ← N ∪ {s}
5 τέλος
6 τέλος
7 επέστρεψε

Συνάρτηση regionQuery(p, eps, D)

Για την κάθε ομάδα υπολογίζεται το συνολικό διάνυσμα bag-of-words για
την ομάδα j ως το κανονικοποιημένο διανυσματικό άθροισμα Bj :

B′
j =

l=Nj−1∑
l=0

k=M−1∑
k=0

bjlk (3.24)

Bj =
B′

j

∥B′
j∥

(3.25)

μεM να είναι το μήκος του λεξικού, j το μέγεθος της ομάδας j και bjlk η τιμή
στην διάσταση k του bag-of-words του lοστού tweet της jοστής ομάδας.

Για να αντιμετωπίσουμε την τετραγωνική χρονική πολυπλοκότητα μπο-
ρούμε προαιρετικά να προβούμε σε ομοιόμορφη δειγματοληψία χρησιμοποιώ-
ντας ένα αυθαίρετο ανώτατο όριο στο μέγεθος κάθε χρονικής ομάδας το
οποίο ονομάζουμε time_segment_limit. Δηλαδή επιλέγουμε τυχαία μέχρι
time_segment_limit tweet πριν προχωρήσουμε στην εκτέλεση του αλγόριθ-
μου λεξικογραφικής ομαδοποίησης. Εάν υπάρχει μικρότερος αριθμός tweet από
το time_segment_limit στην χρονική περιοχή, η δειγματοληψία δεν έχει επί-
δραση. Ουσιαστικά με την δειγματοληψία θέτουμε ένα άνω φράγμα στο χρόνο
υπολογισμού ανά περιοχή.

Για να ισοσταθμίσουμε την δειγματοληψία, μειώνουμε ανάλογα την παρά-
μετρο minPts και μεγαλώνουμε το χαρακτηριστικό του μεγέθους των cluster
που προκύπτουν. Με μαθηματικούς ορισμούς, το μέγεθος l μιας ομάδας που
αποτελείται από το σύνολο των tweets T και προήλθε από μια χρονική ομάδα
C ′ που είναι ένα δείγμα της αρχικής χρονικής ομάδας C δίνεται από:

l = ∥T∥ · ∥C∥
∥C ′∥

(3.26)

και αντίστοιχα η τιμή της παραμέτρου minPts γίνεται:

minPts = minPts · ∥C
′∥

∥C∥
(3.27)
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Το συνολικό bag-of-words της ομάδας δίνεται από το σταθμισμένο κανο-
νικοποιημένο διανυσματικό άθροισμα των επιμέρους ομάδων. Εάν Ck είναι το
bag-of-words, lk το μέγεθος και Tk το σύνολο των tweets της ομάδας k που
προκύπτει από την σύμπτυξη των ομάδων i με bag-of-words Bi, μέγεθος li και
σύνολο tweet Ti, με την ομάδα j με bag-of-words Bj , μέγεθος lj και σύνολο
tweet Tj τότε:

C ′
k = li ·Bi + lj ·Bj (3.28)

Ck =
B′

k

∥B′
k∥

(3.29)

lk = li + lj (3.30)
Tk = Ti ∪ Tj (3.31)

3.6 Επεξεργασία ομάδων
Σε αυτό το σημείο έχουμε δημιουργήσει ομάδες από tweets, οι οποίες απο-

τελούν υποψήφια γεγονότα και περιγράφονται από ένα σύνολο αυξόντων αριθ-
μών tweet, ένα σταθμισμένο ανάλογα την δειγματοληψία μέγεθος και το διάνυ-
σμα bag-of-words της 3.24, το οποίο ονομάζουμε κέντρο της ομάδας. Χρησιμο-
ποιώντας τους αύξοντες αριθμούς διαβάζουμε δεδομένα από το αρχικό σύνολο
δεδομένων για να δημιουργήσουμε μια πιο πλήρη περιγραφή των ομάδων. Οι
ομάδες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

text Η ακολουθία των πιο κοντινών στο κέντρο (κατά cosine distance) tweet,
τα οποία είναι ικανώς διαφορετικά με τα υπόλοιπα, ταξινομημένα κατά
φθίνουσα σειρά σύμφωνα με μια ευρετική τιμή. Η ευρετική τιμή είναι η
ίδια με αυτή του χαρακτηριστικού rank των tweet που δίνεται από την
σχέση 3.5.

title Η ετικέτα της ομάδας, δίνεται από το πρώτο στοιχείο του text

len Ο αριθμός των tweet που αποτελούν την ομάδα, λαμβάνοντας υπόψιν τυ-
χόν δειγματοληψία

urls Η ένωση των επιμέρους συνόλων url των tweet που αποτελούν την ομάδα

terms Ο αριθμός των διαφορετικών όρων που εμφανίζονται στα tweet της
ομάδας. Δίνεται από τον αριθμό των μη μηδενικών διαστάσεων του κέ-
ντρου. Αυτό προφανώς είναι το μήκος της αραιής μορφής.

informal Το πλήθος των tweet της ομάδας που είναι ‘ανεπίσημα’:

informal =
∑
t∈T

cond2int(t.is_informal) (3.32)

retweets Το άθροισμα των retweet των επιμέρους tweet της ομάδας
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favorites Το άθροισμα των favorites των επιμέρους tweet

start time Η ελάχιστη τιμή των ημερομηνιών των επιμέρους tweet

end time Η μέγιστη τιμή των ημερομηνιών των επιμέρους tweet

avg time Ο μέσος όρος των ημερομηνιών των επιμέρους tweet

time histogram Ιστόγραμμα όγκου tweets, παρόμοιο με αυτό που δημιουρ-
γούμε για την χρονική κατάτμηση, με την διαφορά ότι χρησιμοποιούμε
μόνο τα tweets της ομάδας

pos_tags Το συνολικό πλήθος των επιμέρους tags του pos_tagged για όλα
τα tweet της ομάδας. Δηλαδή pos_tagsRB είναι το πλήθος επιρρημάτων
(adverbs) που εμφανίζονται στα κείμενα της ομάδας

rank Ευρετική τιμή αξιολόγησης της ομάδας. Δίνεται από:

rank′ = w0len

+ w1(favorites+ retweets)

+ w2∥urls∥
+ w3terms

+ w4(end_time− start_time)

+ w5informal

+ w6 · ⌊
pos_tagsRB

len
⌋

+ w7

∑
t∈text

fs(t)

∥text∥
(3.33)

rank = rank′ − threshold (3.34)
Το timeslot είναι η παράμετρος την οποία χρησιμοποιούμε και στο στάδιο
της χρονικής κατάτμησης. Το theshold είναι ένα όριο στην αξιολόγηση
που θα χρησιμοποιήσουμε αργότερα στην επιλογή ομάδων. Το αφαιρούμε
από το υπόλοιπο άθροισμα ώστε να μεταφέρουμε το σημείο αναφοράς
στην τιμή του threshold. Έτσι:

rank′ > threshold⇔ (3.35)

rank + threshold > threshold⇔ (3.36)
rank > 0⇔ (3.37)

Χρησιμοποιώντας την τιμή του rank μπορούμε προαιρετικά να διαλέξουμε
ανά χρονική περιοχή, έναν επιλεγμένο αριθμό από ομάδες με την καλύτερη
βαθμολογία.
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Τέλος, για την ολοκλήρωση της δημιουργίας ομάδων, συγχωνεύουμε όμοιες
ομάδες. Ως όμοιες θεωρούμε τις ομάδες e1,e2 αν ικανοποιούν την σχέση:

1− sim(e1, e2)e
−a·dt(e1,e2) ≤ global_merge_threshold (3.38)

Όπου a μια σταθερά απόσβεσης, global_merge_threshold μια σταθερά κα-
τωφλίου, sim(e1, e2) το cosine similarity των κέντρων τους και dt(e1, e2) η
μεταξύ τους απόσταση σε δευτερόλεπτα η οποία δίνεται από:

dt(e1, e2) =


0, αν e1, e2 συγκρούονται χρονικά
e1,start − e2,end, αν e1 μετά από e2

e2,start − e1,end, αν e2 μετά από e1

(3.39)

Αυτό γίνεται για να καλύψουμε την περίπτωση όπου κατά την χρονική κατά-
τμηση διαχωρίσαμε tweets που ανήκουν στο ίδιο γεγονός.

3.7 Επιλογή ομάδων
Πριν την αποθήκευση των ομάδων στο αρχείο προς παρουσίαση κάνουμε

διαλογή για να αποκλείσουμε αυτές που είναι κακής ποιότητας. Το φίλτρο
φαίνεται στο διάγραμμα ροής στο σχήμα 3.6. Ουσιαστικά απορρίπτουμε ομάδες
που έχουν πάνω από ένα κατώφλι ποσοστό ‘ανεπίσημα’ tweet και αυτά που
έχουν αρνητικό rank. Το rank εξαρτάται όπως έχουμε δει στο κεφάλαιο της
επεξεργασίας από ένα άλλο κατώφλι.

Οι ομάδες που αποκλείονται λόγω διαλογής ή κατάταξης ανά χρονική πε-
ριοχή αποθηκεύονται και αυτές σε ξεχωριστό σημείο του αρχείου εξόδου για
λόγους εξακρίβωσης.

3.8 Δημιουργία συσχετίσεων
Ελέγχοντας την ομοιότητα μεταξύ των ομάδων δημιουργούμε συσχετίσεις

των οποίων την κατεύθυνση ορίζουμε από την χρονική τους διάταξη. Οι συσχε-
τίσεις συμβολίζουν σχέσεις του τύπου: το γεγονός A που αντιπροσωπεύει μια
ομάδα a οδήγησε στο γεγονός που αντιπροσωπεύεται από μια άλλη ομάδα b.
Η συσχέτιση r(a, b) δεδομένης απόστασης συνημιτόνου cd μεταξύ τους δίνεται
από:

r(a, b) =


a→ b, αν (cd ≤ th) ∧ (start_timea < start_timeb)

a← b, αν (cd ≤ th) ∧ (start_timea ≥ start_timeb)

a ασύνδετο με b, αλλιώς
(3.40)

και το βάρος της δίνεται από το cd. Για τον υπολογισμό του cd περιορίζουμε τα
bag-of-words στους επικρατείς μόνο όρους, δηλαδή τους όρους που έχουν το

32



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Αρχή

informal/len >= 
threshold

Αποδοχή Απόρριψη

rank >= 0

Σχήμα 3.6: Διάγραμμα ροής φίλτρου διαλογής ομάδων tweets

μεγαλύτερο βάρος και είναι κύρια ονόματα. Στην συνέχεια κανονικοποιούμε τα
διανύσματα που προκύπτουν. Στην παραπάνω εξίσωση th είναι το κατώφλι που
έχουμε επιλέξει. Σαν αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας έχουμε ουσιαστικά
δημιουργήσει έναν γράφο με κορυφές τις ομάδες και ακμές τις συσχετίσεις
όπως ορίστηκαν στην 3.40.

Επειδή χρησιμοποιούμε το λεξιλόγιο για την δημιουργία των συσχετίσεων
μεταξύ των κόμβων είναι πολύ πιθανόν να καταλήξουμε σε έναν γράφο της
μορφής του σχήματος 3.7. Αυτή η μορφή όμως, σπάνια αναπαριστά πραγμα-
τικά γεγονότα. Διαισθητικά θα προτιμούσαμε να είχαμε τον αντίστοιχο γράφο
του σχήματος 3.8. Εφόσον ένα γεγονός a οδήγησε σε ένα γεγονός b και αυτό
σε ένα γεγονός c, είναι περιττό να πούμε ότι το a οδήγησε στο c, αφού συσχετί-
ζεται έμμεσα μέσω του b. Όσο περισσότερες ακμές έχουμε, τόσο δυσκολότερη
είναι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τον χρήστη. Εκτελούμε λοιπόν ένα
βήμα επιλογής ακμών. Αυτό που κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε τις ακμές που
συνδέουν κορυφές για τις οποίες υπάρχει διαφορετικό/μακρύτερο μονοπάτι.
Δηλαδή, αν E είναι το σύνολο των ακμών και simple_paths(n1, n2) μια συ-
νάρτηση που δίνει όλα τα απλά μονοπάτια από την κορυφή n1 στην κορυφή n2,
τότε το τελικό σύνολο ακμών E′ δίνεται από:

E′ = {e = (n1, n2) ∈ E : ∥simple_paths(n1, n2)∥ = 1} (3.41)

Η σχέση 3.41 λαμβάνει υπόψιν ότι το μονοπάτι (n1, n2) δια μέσου της e περιέ-
χεται στο επιστρεφόμενο σύνολο της simple_paths(n1, n2).
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Σχήμα 3.7: Παράδειγμα γράφου σε
κακή μορφή

1 

2 

3 

4 

5 

Σχήμα 3.8: Παράδειγμα γράφου σε
καλή μορφή

Η συνάρτηση simple_paths, καθώς και όλες οι σχετικές με γράφους λει-
τουργίες, προήλθαν από το module της python networkx[19]. Θα μπορούσαμε
να βελτιώσουμε την απόδοση της παραπάνω φάσης, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η
συνάρτηση simple_paths επιστρέφει ολόκληρη την λίστα των απλών διαδρο-
μών, ενώ μια επιπλέον μας αρκεί.

3.9 Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται μέσω περιηγητή ιστού (web

browser). Το πρόγραμμα αποτελείται από μια ιστοσελίδα γραμμένη σε HTML
και Javascript. Τα δεδομένα αποστέλλονται στον υπολογιστή του χρήστη και
οπτικοποιούνται με την βοήθεια της βιβλιοθήκης vis.js[20]. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται με 3 διαφορετικούς τρόπους: μια λίστα από tweets (feed), time-
lines και γράφο. Έχουμε την επιλογή να εμφανίζονται ή όχι οι ομάδες που
έχουν αποκλειστεί. Τα στοιχεία είναι κωδικοποιημένα χρωματικά: με πράσινο
εμφανίζονται οι ομάδες που επιλέχθηκαν, με κόκκινο οι ομάδες που αποκλεί-
στηκαν και μπορούμε να κάνουμε όλα τα στοιχεία να φαίνονται με κίτρινο
χρώμα για να κάνουμε αξιολόγηση.

Το feed παρουσιάζει τις ομάδες με τον τίτλο τους. Η σειρά που παρου-
σιάζονται μπορεί να είναι χρονική, με βάση την αξιολόγηση ή το μέγεθος των
ομάδων. Τα στοιχεία του feed μπορούν επίσης να επεκταθούν για να παρου-
σιάσουν εκτενέστερες πληροφορίες όπως τα υπόλοιπα στοιχεία του text, από
ποιους όρους αποτελείται το κέντρο κ.α..

Το δεύτερο κομμάτι της ιστοσελίδας παρουσιάζει τα αποτελέσματα με την
μορφή γράφου. Περνώντας με το ποντίκι πάνω από την κάθε κορυφή εμφανί-
ζεται ο τίτλος και η ημερομηνία σε ένα αναδυόμενο παράθυρο (tooltip).

Τέλος, στο κομμάτι των timelines αναπαριστούμε τις ομάδες σαν ορθο-
γώνια ανάλογου μεγέθους τοποθετημένα κατάλληλα στον χρόνο. Μέσα στα
ορθογώνια φαίνεται το ιστόγραμμα με τον όγκο των tweet ανά timeslot. Από
κάτω φαίνονται οι περιοχές υψηλής κίνησης και παρακάτω το ιστόγραμμα για
ολόκληρο το σύνολο δεδομένων μαζί με την κρίσιμη καμπύλη.
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Σχήμα 3.9: Παράδειγμα visualization:feed - Με κόκκινο εμφανίζονται οι ομάδες
που έχουν απορριφθεί από το στάδιο επιλογής ομάδων, με πράσινο οι ομάδες
που έχουν επιλέγει, με πιο σκούρο χρώμα είναι η επιλεγμένη ομάδα και η προ-
τελευταία ομάδα έχει επεκταθεί για να παρουσιάσει περισσότερες πληροφορίες
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Σχήμα 3.10: Παράδειγμα visualization: απόσπασμα από αποτελέσματα πειραμά-
των σε σύνολο δεδομένων για το παγκόσμιο κύπελλο. Με βελάκια φαίνονται
οι ακμές και πάνω στους κόμβους αναγράφεται ο τίτλος τους. Με πέρασμα
του ποντικιού από πάνω τους εμφανίζουν tooltip με τίτλο και ημερομηνίες της
ομάδας

Σχήμα 3.11: Παράδειγμα visualization:timeline - Στο πάνω μέρος με ανοικτό
πράσινο χρώμα φαίνονται οι ομάδες τοποθετημένες στο χρόνο, στη μέση με
σκούρο πράσινο χρώμα φαίνονται οι χρονικές περιοχές υψηλής κίνησης και στο
κάτω μέρος φαίνεται το ιστόγραμμα κίνησης
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Κεφάλαιο 4

Σχετική Βιβλιογραφία

Η εργασία αυτή ασχολείται με την περιοχή έρευνας του topic detection
and tracking (TDT) που είναι ενεργή τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος του
TDT είναι να εξάγει έγγραφα ειδήσεων, δεδομένου κάποιων ροών πολυμεσικών
δεδομένων (κείμενα, ήχος, κ.α.). Οι εργασίες του TDT περιλαμβάνουν τα story
segmentation, topic detection, new event detection, link detection και topic
tracking. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας ασχολούμαστε κυρίως με το topic
detection και το link detection. Το topic detection είναι η ομαδοποίηση μαζί
εγγράφων που αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Το link detection ασχολείται με
την ανίχνευση της θεματικής σύνδεσης δύο εγγράφων. Η εργασία είναι επίσης
σχετική με την περιοχή του multi-document summarization (MDS).

Στην εργασία τους οι Nallapati et al.[21] προσπαθούν να προωθήσουν την
ιδέα των timelines, τα οποία περιέχουν και την πληροφορία της συσχέτισης, για
την παρουσίαση των θεμάτων έναντι των παραδοσιακών μεθόδων που περιορί-
ζονται σε λίστες εγγράφων. Η δουλειά τους επικεντρώνεται σε παραδοσιακά
μέσα ενημέρωσης όπως είναι οι ψηφιακές εφημερίδες. Αρχικά ομαδοποιούν τα
έγγραφα με χρήση ενός agglomerative αλγορίθμου, δηλαδή ξεκινώντας από
ομάδες που αποτελούνται από ένα έγγραφο, τον εαυτό τους, συμπτύσουν επα-
ναληπτικά τις πιο όμοιες ομάδες. Η ομοιότητα εξάγεται με tf-idf και cosine
similarity σε συνδυασμό με όρους που αναφέρονται στην κοινή αναφορά σε
κάποιο πρόσωπο ή τοποθεσία. Η συσχέτιση των εγγράφων στη συνέχεια υπό-
κεινται χρονική απόσβεση, ώστε πιο απομακρυσμένα χρονικά έγγραφα να θε-
ωρούνται λιγότερο όμοια. Για την εξαγωγή συσχετίσεων μεταξύ των ομάδων
χρησιμοποιούν την μέση ομοιότητα των αποστάσεων μεταξύ όλων των αντί-
στοιχων εγγράφων.

Οι Fung et al.[22] προτείνουν τον αλγόριθμο Time Driven Documents-
partition (TDD) για την δημιουργία μιας ιεραρχίας γεγονότων από ένα σύνολο
εγγράφων, βασιζόμενοι σε ένα ερώτημα. Ο αλγόριθμος τους χρησιμοποιεί τα
bursty χαρακτηριστικά των εγγράφων για να βρει τα έγγραφα που είναι συ-
ναφή με το ερώτημα και στην συνέχεια τα ομαδοποιήσει σε γεγονότα. Για τα
γεγονότα αυτά βρίσκει τις συσχετίσεις και δημιουργεί το τελικό timeline. Ως

37



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

bursty ορίζουμε τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν τις ξαφνικές μεταβολές
στην πυκνότητα, για παράδειγμα στην κίνηση δικτύου.

Η εργασία των C. Yang et al.[23] ασχολείται με την ανίχνευση των δια-
συνδέσεων ομάδων εγγράφων που προέρχονται από ψηφιακές ειδησεογραφι-
κές υπηρεσίες (CNN.com). Στόχος τους είναι η δημιουργία ενός γράφου που
περιγράφει την εξέλιξη ενός θέματος (event evolution). Στον ορισμό της συ-
σχέτισης μεταξύ εγγράφων δέχονται ότι για την συσχέτιση ενός γεγονότος A
με ένα άλλο B: το A θα πρέπει να προηγείται χρονικά του B, το A με το B να
έχουν κοινό λεξιλόγιο και κοινούς κύριους όρους και όσο πιο μακριά είναι χρο-
νικά, τόσο πιο απίθανο είναι να συνδέονται. Για την ανίχνευση της συσχέτισης
δύο εγγράφων χρησιμοποιείται ένας δείκτης που είναι ανάλογος της ομοιότη-
τας της ορολογίας (tf-idf+cosine similarity) και αντιστρόφως ανάλογος της
χρονικής διαφοράς.

Στην δουλειά των Yan et al.[24] αναθέτουν ημερομηνίες σε κάθε μία από τις
προτάσεις των εγγράφων. Στην συνέχεια δημιουργούν δύο συμπληρωματικούς
γράφους με τις προτάσεις σαν κορυφές: έναν που έχει για ακμές τις συσχετίσεις
σε τοπικό χρονικό επίπεδο και έναν που έχει για ακμές τις συσχετίσεις σε
καθολικό. Τέλος, επιλέγουν τις καλύτερες προτάσεις για να δημιουργήσουν το
τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι μια περίληψη των εγγράφων παρουσιασμένη
με την μορφή ενός timeline.

Οι Dingding Wang et al.[25] στην εργασία τους προτείνουν ένα πλαίσιο
για την δημιουργία ιστοριών από δεδομένα κειμένου και εικόνας. Ξεκινώντας
από ένα ερώτημα και ένα σύνολο εικόνων με μια σύντομη περιγραφή για την
κάθε μία, κατασκευάζεται ένας πολλαπλός γράφος που έχει τις εικόνες σαν κο-
ρυφές. Οι κορυφές έχουν βάρος ανάλογο της απόστασης τους από το ερώτημα.
Ο γράφος αυτός έχει δύο σετ ακμών, έναν μη κατευθυνόμενο που αναπαριστά
την ομοιότητα ανάμεσα στα αντικείμενα και ένα κατευθυνόμενο που εκφρά-
ζει χρονική συσχέτιση. Η ομοιότητα υπολογίζεται από το cosine similarity
χρησιμοποιώντας σαν χαρακτηριστικά για το κείμενο bag-of-words και για τις
εικόνες Color and Edge Directivity Descriptor (CEDD)(Χατζηχριστοφής και
Μπουτάλης 2008). Ο γράφος αυτός βελτιστοποιείται βρίσκοντας τα κυρίαρχα
σύνολα και στην συνέχεια χρησιμοποιώντας δέντρα Steiner.

Η εργασία των Lin et al.[26] ασχολείται με την δημιουργία timeline γε-
γονότων από δεδομένα που προέρχονται από το twitter. Η μεθοδολογία τους
περιλαμβάνει δύο βήματα. Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει ένα γλωσσικό μοντέλο
με pseudo-relevance feedback για την επέκταση του αρχικού ερωτήματος με
σκοπό την ανάκτηση σχετικών tweets. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στις περιό-
δους υψηλής κίνησης των γεγονότων. Το δεύτερο βήμα είναι η βελτιστοποίηση
ενός γράφου η οποία γίνεται με προσεγγιστικούς αλγορίθμους για κυρίαρχα
σύνολα και δέντρα Steiner.

Το Sumblr (SUMmarization By stream cLusteRing)[27] είναι το προ-
τεινόμενο σύστημα στην δουλειά των Shou et al. το οποίο στοχεύει στην
πραγματικού χρόνου περίληψη μιας συνεχόμενης ροής από tweets. Κατά την
διάρκεια της εκτέλεσης του συστήματος συγκεντρώνονται στατιστικά δεδο-
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μένα, ώστε να είναι εφικτή η δημιουργία περιλήψεων για αυθαίρετες χρονικές
περιόδους. Τα δεδομένα που κρατιούνται για κάθε ομάδα είναι περιλήψεις των
timestamp και επιμέρους σταθμισμένων με tf-idf bag-of-words των tweet που
την αποτελούν. Τέλος, το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει timelines μηχανικά
από ροές tweet.

Σχήμα 4.1: Μπλοκ διάγραμμα sumblr

Στην εργασία τους οι Zhu et al.[28] χρησιμοποιούν τεχνικές random walk
για την δημιουργία αλυσίδων από άρθρα ειδήσεων. Κύριος στόχος τους εί-
ναι η ανίχνευση κρυμμένων συσχετίσεων μεταξύ εγγράφων, κάτι που θα ήταν
χρήσιμο για την βελτίωση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων από μηχα-
νές αναζήτησης. Ο αλγόριθμος τους στηρίζεται στην επιλογή και αργότερα
αφαίρεση (pruning) άρθρων για την συμπλήρωση ενός γράφου-αλυσίδας έχο-
ντας δεδομένο τον αρχικό και τελικό κόμβο. Η επιλογή στηρίζεται στο πόσο
προσβάσιμος είναι ένας κόμβος από τον αρχικό ή τελικό κόμβο. Η προσβα-
σιμότητα υπολογίζεται από την πιθανότητα να φτάσουμε από έναν κόμβο σε
έναν άλλο κάνοντας τυχαίες προσπελάσεις λαμβάνοντας υπόψιν τις συσχετίσεις
μεταξύ των εγγράφων-κόμβων. Για τον υπολογισμό της συσχέτισης δύο εγ-
γράφων χρησιμοποιούν βάρη tf-idf. Δύο άρθρα μπορούν να σχετίζονται άμεσα
αν έχουν υψηλό cosine similarity ή έμμεσα αν είναι σχετικά με ένα τρίτο συν-
δετικό έγγραφο.

Οι Huang [29] στην εργασία τους στοχεύουν στην δημιουργία timelines δί-
νοντας σημασία στις σχέσεις μεταξύ των ευρύτερων γεγονότων (topic/theme)
και των υπό-γεγονότων που τα απαρτίζουν. Στηρίζονται στην ανάθεση ημερο-
μηνιών σε κάθε μία από τις προτάσεις που απαρτίζουν την συλλογή εγγραφών
και την τοποθέτηση στην ίδια υπό-συλλογή των προτάσεων που έχουν την ίδια
ημερομηνία. Στην συνέχεια χρησιμοποιούν την χρονική τοπικότητα των λέξεων
για να χωρίσουν τις προτάσεις σε τοπικές ή καθολικές. Τέλος, με χρήση τεχνι-
κών βελτιστοποίησης επιλέγουν τις καλύτερες προτάσεις για την δημιουργία
του τελικού timeline.

Στην ερευνητική δουλεία των Santos et al.[30] ασχολούνται με την δημιουρ-
γία ιστοριών από δεδομένα που προέρχονται από το twitter. Χρησιμοποιούν τα
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μεταδεδομένα που περιέχει το tweet, όπως τα hashtag, τον χρήστη, την χρονική
στιγμή και την γεωγραφική προέλευση, για την εξαγωγή συσχετίσεων μεταξύ
των tweet. Επικεντρώνονται στην χωροχρονική άποψη των δεδομένων. Συ-
γκεκριμένα, χρησιμοποιούν μια παραλλαγή του PageRank για χωροχρονικές
οντότητες, την οποία ονομάζουν ContextRank.
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Κεφάλαιο 5

Πειράματα και
αποτελέσματα

Για τα πειράματα χρησιμοποιήσαμε 4 διαφορετικά σύνολα δεδομένων τα
οποία προέρχονται από το Twitter. Τα δύο από αυτά (με ερωτήματα ‘greece’
και ‘ebola’) συλλέχθηκαν μέσω του σεναρίου εντολών το οποίο έχουμε δη-
μιουργήσει για την συλλογή δεδομένων από το twitter REST API κατά τον
Αύγουστο του 2014. Το twitter REST API όπως έχουμε αναφέρει, επιτρέπει
την συλλογή tweet μέχρι και 7-9 μέρες πριν. Το τρίτο και το μεγαλύτερο σε
έκταση (wc2014) προήλθε από ένα έτοιμο μεγάλο σύνολο δεδομένων με θέμα
το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου που διεξήχθη στην Βραζιλία το καλοκαίρι
του 2014. Το τελευταίο σύνολο δεδομένων συλλέχθηκε τέλη Σεπτεμβρίου για
εξακρίβωση παραμέτρων χρησιμοποιώντας το ερώτημα ‘isis’. Για αυτό το σύ-
νολο δεδομένων ρυθμίσαμε το πρώτο φίλτρο να μην απορρίπτει retweets και
tweets με mentions, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις των τριών πρώτων. Στα-
τιστικά στοιχεία για τα σύνολα δεδομένων φαίνονται στον πίνακα 5.1. Εκτός
από τα προηγούμενα σύνολα δεδομένων, δημιουργήσαμε ακόμη μερικά για πει-
ραματισμό με την επέκταση ερωτήματος με αρχικό ερώτημα ‘korea’.
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Πίνακας 5.1: Σύνολα Δεδομένων

Ερώτημα Μέγεθος Αρχ. μέγ.a Ποσ. κράτ.b Μέγεθος Ημερομηνία
greece 16115 164438 10.20% 12.3MB 6 Αυγ - 13

Αυγ 2014
ebola 193052 866296 22.28% 152.5MB 16 Αυγ - 23

Αυγ 2014
wc2014 4446443 43317119 10.26% 3.3GB 10 Ιουν - 14

Ιουλ 2014
isis 200000 456479 43.81% 165.0MB 25 Σεπ - 27

Σεπ 2014
a Αριθμός tweet πριν το φίλτρο
bΠοσοστό των αρχικών tweet που επιλέχθηκαν από το φίλτρο

Κάθε σύνολο δεδομένων έχει διαφορετική φύση. Το σύνολο δεδομένων
που προέρχεται από το ερώτημα ‘greece’ έχει πολλά επιμέρους και ασύνδετα
μεταξύ τους γεγονότα, όποτε έχουμε χρονική επικάλυψη σε αρκετά σημεία. Το
σύνολο δεδομένων ‘ebola’ αναφέρεται στην παγκόσμια επιδημία των ημερών.
Είναι λοιπόν αναμενόμενο να έχουμε και εδώ χρονική επικάλυψη ανάμεσα στα
γεγονότα τα οποία όμως έχουν κοινό θέμα. Το σύνολο δεδομένων ‘wc2014’
που αναφέρεται στο παγκόσμιο κύπελλο είναι χρονικά εντοπισμένο γεγονός
με τα υπό-γεγονότα να είναι οι επιμέρους αγώνες, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα
σειριακά, δηλαδή υπάρχει πολύ μικρή επικάλυψη και τα γεγονότα βρίσκονται
κυρίως στις περιοχές μεγάλης κίνησης. Το σύνολο δεδομένων είναι παρόμοιο
‘isis’ με το σύνολο δεδομένων ‘ebola’, αλλά αναφέρεται σε ένα πολύ μικρότερο
χρονικό διάστημα.

Αρχικά θα εξετάσουμε την επίδραση των διαφόρων παραμέτρων και τεχνι-
κών, χρησιμοποιώντας τα μικρότερα σύνολα δεδομένων. Η σειρά των πειραμά-
των είναι τέτοια ώστε οι σημαντικότερες παράμετροι να επιλέγονται πρώτες.
Απώτερος σκοπός μας είναι να προχωρήσουμε στην εκτέλεση στο σύνολο
δεδομένων του παγκοσμίου κυπέλλου με τις καλύτερες παραμέτρους από τις
προηγούμενες εκτελέσεις. Οι μετρικές που χρησιμοποιούμε είναι το precision,
το recall, το f-measure και το accuracy για τις ομάδες-γεγονότα που παράγο-
νται.

precision =
|{σχετικά έγγραφα} ∩ {ανακτημένα έγγραφα}|

|{ανακτημένα έγγραφα}| (5.1)

recall = |{σχετικά έγγραφα} ∩ {ανακτημένα έγγραφα}|
|{σχετικά έγγραφα}| (5.2)

F-measure = 2 · precision · recallprecision+ recall (5.3)
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Η 5.1 αναφέρεται στο κατά πόσο τα έγγραφα που ανακτήθηκαν είναι σχε-
τικά, χωρίς να μας ενδιαφέρουν τα σχετικά έγγραφα που δεν ανακτήθηκαν. Από
την άλλη πλευρά έχουμε τη 5.2, η οποία αναφέρεται στο ποσοστό των σχετι-
κών εγγράφων που ανακτήθηκαν από το σύνολο όλων των εγγράφων, χωρίς να
μας απασχολεί αν στα ανακτημένα έγγραφα υπάρχουν και μη σχετικά. Τέλος,
η 5.3 είναι ο αρμονικός μέσος των δύο προηγούμενων.

Σε περίπτωση που ο ακριβής αριθμός των εγγραφών δεν μπορεί να προσ-
διοριστεί καταφεύγουμε στην πιθανοτική ερμηνεία των παραπάνω μετρικών, ως
εξής:

precision = P (ένα ανακτημένο έγγραφο να είναι σχετικό) (5.4)

recall = P (να ανακτηθεί ένα σχετικό έγγραφο) (5.5)
Επειδή δεν γίνεται να γνωρίζουμε ποια είναι τα γεγονότα που δεν εμφανίζο-

νται χωρίς ανάγνωση αρκετά μεγάλων συνόλων δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψιν
μας μόνο τις ομάδες που εμφανίζονται στα αποτελέσματα. Σε αυτά περιλαμ-
βάνονται για το στάδιο της αξιολόγησης και οι ομάδες που έχουν απορριφθεί
στη φάση της επιλογής ομάδων. Οπότε η τιμή του recall που υπολογίζουμε
αναφέρεται μόνο στο στάδιο της επιλογής. Το ίδιο ισχύει και για τα F-measure
και Accuracy. Η αξιολόγηση γίνεται στο στάδιο της παρουσίασης στο feed,
σημειώνοντας το κουτάκι R αν το αποτέλεσμα θεωρείται καλό και το κουτάκι I
για να αγνοηθεί. Η περιήγηση και η αξιολόγηση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώ-
ντας το πληκτρολόγιο για επιτάχυνση της διαδικασίας.

Για το στάδιο της επιλογής έχουμε επιλέξει τιμές παραμέτρων στις 3.5 και
3.6 ως:

w = [−25,−1000, 600] (5.6)
u = [0, 250,−250,−1] (5.7)

Για την αξιολόγηση των ομάδων έχουμε επιλέξει στην 3.33:

w = [7, 0, 50, 10,−250/timeslot,−25,−6000, 2000] (5.8)

Ο υπολογιστής που χρησιμοποιήθηκε είχε επεξεργαστή AMD Phenom II
X6 1100T (6 cores @3.3Ghz) και RAM 2x4GB @1333MHz. Η αποθήκευση
και ανάγνωση έγινε σε εξωτερικό σκληρό δίσκο συνδεδεμένο με USB3. Το
λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε είναι Linux διανομής Mint έκδοση
17, με έκδοση πυρήνα 3.13.0-24-generic.

5.1 Χρονική Κατάτμηση
Στο σχήμα 5.1 φαίνεται η χρονική κατάτμηση στο σετ δεδομένων της Ελ-

λάδας για διάφορες τιμές των filter_lenght, min_points και timeslot. Με
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t σημειώνεται το timeslot σε δευτερόλεπτα, με f το filter_length και με m
το min_points. Οι τιμές των βαρών που έχουμε επιλέξει στις 3.18,3.19 είναι:

w = [0.1, 0.6, 0.2, 0.1] (5.9)

a = 8, b = 1.25 (5.10)
Επιλέγουμε timeslot = 3600s και min_points = 2. Στο σχήμα 5.2 βλέ-

πουμε τα γραφήματα για διάφορες τιμές του filter_length. Εξάγουμε το συ-
μπέρασμα ότι όσο μικρότερο το filter_length, τόσο περισσότερο η κρίσιμη
καμπύλη ακολουθεί το ιστόγραμμα. Αυτό είναι θετικό σε ιστογράμματα με συ-
νεχή ανεβοκατεβάσματα αλλά έχει αρνητική επίδραση όταν οι κορυφές είναι πιο
ξεκάθαρες ή ‘αργές’. Η τιμή του timeslot εξαρτάται από την φύση των δεδο-
μένων. Δηλαδή εάν θέλουμε να κάνουμε ανάλυση σε δεδομένα που αναφέρεται
σε κάποιο αθλητικό γεγονός και επιθυμούμε η ανάλυση να βρει ”φάσεις”, τότε
timeslot της τάξης των μερικών λεπτών θα ήταν πιο κατάλληλο από της τάξης
της μίας ώρας που έχουμε επιλέξει εδώ. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του, τόσο
πιο ομαλή είναι η καμπύλη του ιστογράμματος. Το ιστόγραμμα γενικώς επι-
δρά σαν φίλτρο χαμηλών συχνοτήτων. Πολύ μεγάλες τιμές του min_points,
ελαττώνουν των αριθμών των κορυφών που ανιχνεύονται.

Για τα επόμενα πειράματα θα χρησιμοποιούμε:

timeslot = 3600seconds (5.11)

min_points = 2 (5.12)
filter_length = max(12, 2 ·max(W )) (5.13)

ΌπουW το σύνολο των μηκών των περιοχών υψηλής κίνησης που προκύπτουν
χρησιμοποιώντας αρχικά filter_length = filter_length0 που δίνεται από:

filter_length0 = max(16, 16 · 3600/timeslot) (5.14)
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t= 60s, f= 40, m= 10 t= 600s, f= 14, m= 4 t= 1200s, f= 14, m= 3

t= 3600s, f= 12, m= 2 t= 7200s, f= 8, m= 2 t= 10800s, f= 8, m= 3

t= 1200s, f= 7, m= 3 t= 3600s, f= 6, m= 2 t= 7200s, f= 4, m= 2

Σχήμα 5.1: Χρονική κατάτμηση στο σύνολο δεδομένων ‘greece’ για διάφορες
τιμές των timeslot, filter_length και min_points
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t= 3600s, f= 2, m= 2 t= 3600s, f= 4, m= 2 t= 3600s, f= 8, m= 2

t= 3600s, f= 12, m= 2 t= 3600s, f= 18, m= 2 t= 3600s, f= 24, m= 2

t= 3600s, f= 32, m= 2 t= 3600s, f= 40, m= 2 t= 3600s, f= 54, m= 2

Σχήμα 5.2: Χρονική κατάτμηση στο σύνολο δεδομένων ‘greece’ για timeslot =
3600s, min_points = 2 και διάφορες τιμές του filter_length

Στο σχήμα 5.3 παρουσιάζουμε το αποτέλεσμα της χρονικής κατάτμησης
για το σύνολο δεδομένων ’wc2014’ για την προαναφερθείσα επιλογή.

5.2 Λεξικογραφική ομαδοποίηση
Για το βήμα της λεξικογραφικής ομαδοποίησης πρέπει να επιλέξουμε τις πα-

ραμέτρους eps και minPts. Τα αποτελέσματα για διάφορες τιμές των minPts
και eps για το σύνολο δεδομένων ‘greece’ φαίνονται στον πίνακα 5.2. Όπου
υπήρχαν διπλά αποτελέσματα, δηλαδή ομάδες που αναφέρονται στο ίδιο γεγο-
νός, θεωρήθηκαν στην πρώτη εμφάνιση ως σχετικά και στις επόμενες όχι.

Η παράμετρος minPts εισάγει ένα κάτω φράγμα για το μέγεθος των ομά-
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Πίνακας 5.2: Αποτελέσματα στο σετ δεδομένων ‘greece’ για διάφορες τιμές τιμές
των παραμέτρων eps και minPts

minPts eps Precision Recall* F-measure* Accuracy* TPa Pb

10 0.25 0.636 1.000 0.778 0.680 14 22
25 0.25 0.750 1.000 0.857 0.778 6 8
50 0.25 – – – – 0 0
10 0.30 0.667 1.000 0.800 0.750 16 24
25 0.30 0.571 1.000 0.727 0.667 4 7
50 0.30 0.500 1.000 0.667 0.667 1 2
10 0.40 0.654 0.944 0.773 0.730 17 26
25 0.40 0.778 1.000 0.875 0.800 7 9
50 0.40 0.500 1.000 0.667 0.500 1 2
10 0.50 0.800 0.952 0.870 0.813 20 25
25 0.50 1.000 1.000 1.000 1.000 8 8
50 0.50 1.000 1.000 1.000 1.000 2 2
10 0.55 0.679 0.950 0.792 0.714 19 28
25 0.55 0.889 1.000 0.941 0.900 8 9
50 0.55 1.000 1.000 1.000 1.000 2 2
10 0.60 0.781 0.962 0.862 0.805 25 32
25 0.60 1.000 1.000 1.000 1.000 8 8
50 0.60 1.000 1.000 1.000 1.000 2 2
10 0.65 0.893 0.962 0.893 0.846 25 28
25 0.65 1.000 1.000 1.000 1.000 10 10
50 0.65 1.000 1.000 1.000 1.000 3 3
10 0.70 0.828 1.000 0.906 0.886 24 29
25 0.70 1.000 0.900 0.947 0.929 9 9
50 0.70 1.000 1.000 1.000 1.000 4 4
10 0.75 0.743 0.929 0.825 0.784 26 35
25 0.75 0.769 1.000 0.870 0.833 10 13
50 0.75 1.000 1.000 1.000 1.000 4 4
10 0.85 0.857 0.857 0.857 0.778 24 28
25 0.85 0.875 1.000 0.993 0.889 7 8
50 0.85 0.800 1.000 0.889 0.833 4 5
10 0.95 0.800 1.000 0.889 0.833 4 5
25 0.95 0.333 1.000 0.500 0.500 1 3
50 0.95 1.000 1.000 1.000 1.000 2 2

a Οι ορθά επιλεγμένες ομάδες
bΟ συνολικός αριθμός των επιλεγμένων ομάδων
* Ως έγγραφα θεωρούνται οι ομάδες που δημιουργεί η ανάλυση. Ομάδες που δεν
αναγνωρίζονται από το πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται. Τα αποτελέσματα αφορούν την
φάση της επιλογής.
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Πίνακας 5.3: Feed για το σετ δεδομένων ‘greece’ για eps =
0.65,minPts = 25

Τίτλος Ημερομηνία Μa

A woman walks across the deck of MS
Turanor PlanetSolar moored in Athens,
Greece …

6 Αυγ 04:06 - 6
Αυγ 2014 15:53

88

Dele Adeleye joins OFI Crete: Greece
Super League side OFI Crete have
completed …

6 Αυγ 15:52 - 6
Αυγ 2014 23:32

25

#News DealBook: Former Greek Central
Banker Questioned on Bank Sale:
Financial pr…

6 Αυγ 17:19 - 7
Αυγ 2014 08:21

27

#Greece: Greek parliament approves
multi-bill of reform: Greek parliament
approve…

6 Αυγ 18:08 - 7
Αυγ 2014 02:06

28

Ebola: India, Greece warns nationals
about travel to Nigeria, others Greece and
…

7 Αυγ 17:16 - 7
Αυγ 2014

89

Afellay joins Olympiacos on loan:
Olympiacos have signed Barcelona’s
Dutch midfie…

9 Αυγ 15:27 - 10
Αυγ 2014 13:51

33

FLASH: Batang Gilas yields to Greece,
faces USA next to end Fiba U17 stint...
htt…

9 Αυγ 16:10 - 10
Αυγ 2014 13:49

80

Greece raises 1.3 bln euros from 3-month
treasure bill sale: ATHENS, Aug. 12
(Xin…

12 Αυγ 09:32 - 12
Αυγ 2014 16:07

73

Greek PM says important tomb found in
northen dig AMPIPOLIS, Greece (AP) –
Arche…

12 Αυγ 10:55 - 13
Αυγ 2014 11:45

908

Greek economy contracts at slowest rate
since 2008Q ATHENS, Greece (AP) –
Greece…

12 Αυγ 22:01 - 13
Αυγ 2014 11:45

169

aΜέγεθος, αριθμός tweet που αποτελούν την ομάδα
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Σχήμα 5.3: Χρονική κατάτμηση στο σύνολο δεδομένων ‘wc2014’ για
timeslot = 3600s

δων που παράγονται ανά χρονική περιοχή και ουσιαστικά περιορίζει τον τελικό
αριθμό τους. Επιλέγουμε μια τιμή που δίνει έναν λογικό αριθμό αποτελεσμά-
των ανάλογα με το σύνολο δεδομένων. Η παράμετρος αυτή είναι προφανώς
εξαρτημένη από την πυκνότητα της κίνησης. Η τιμή των minPts = 25 είναι
γενικά μια καλή επιλογή.

Η παράμετρος eps καθορίζει το μέγεθος της γειτονιάς των bag-of-words
των tweet. Όταν έχει μεγάλη τιμή δημιουργεί υπέρ-ομάδες που περιέχουν tweet
από πολλά γεγονότα κάτι το οποίο είναι ανεπιθύμητο. Από την άλλη μεριά,
μικρό eps έχει την τάση να οδηγεί στην δημιουργία πολλαπλών ομάδων για
το ίδιο γεγονός, κάτι επίσης ανεπιθύμητο. Από αποτελέσματα του 5.2, μια
καλή επιλογή είναι το eps = 0.65, αφού έχει την καλύτερη απόδοση σε όλα
τα minPts σε σχέση με τις υπόλοιπες. Στον πίνακα 5.3 φαίνεται το feed των
αποτελεσμάτων για το σύνολο δεδομένων ‘greece’ με eps = 0.65,minPts =
25.

Στο επόμενο μέρος των πειραμάτων θα δοκιμάσουμε την εκτέλεση του
τελευταίου πειράματος με τροποποίηση της ενίσχυσης των κυρίων όρων (b
στην 3.23). Τα αντίστοιχα αποτελέσματα παραθέτονται στο πίνακα 5.4. Όπως
είναι φανερό, οι βέλτιστες τιμές για το b είναι κοντά στο 1.5 με 2. Οπότε
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η επιλογή μας για b = 2 που χρησιμοποιούσαμε στα μέχρι τώρα πειράματα
αποδεικνύεται καλή.

Πίνακας 5.4: Αποτελέσματα στο σετ δεδομένων ‘greece’ για διά-
φορες τιμές ενίσχυσης κυρίων ονομάτων

b Precision Recall* F-measure* Accuracy* TP P
0.5 0.818 1.000 0.900 0.875 9 11
1 0.778 1.000 0.875 0.818 7 9
1.5 1.000 1.000 1.000 1.000 10 10
2 1.000 1.000 1.000 1.000 10 10
3 0.889 0.889 0.889 0.875 8 9
5 0.889 1.000 0.941 0.923 8 9
* Ως έγγραφα θεωρούνται οι ομάδες που δημιουργεί η ανάλυση. Ομάδες που
δεν αναγνωρίζονται από το πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται. Τα
αποτελέσματα αφορούν την φάση της επιλογής.

5.3 Επίδραση δειγματοληψίας
Σε αυτό το στάδιο θα αναλύσουμε την επίδραση της δειγματοληψίας στα

αποτελέσματα. Εκτελούμε την ανάλυση στο σύνολο δεδομένων της εμπόλας,
με όλες τις προηγούμενες επιλογές, με διάφορες τιμές του time_segment_limit.
Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 5.5. Η πρώτη στήλη περιέχει το ανώ-
τατο όριο που ορίζουμε. Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει τον ελάχιστο λόγο
δειγματοληψίας και η τελευταία τον χρόνο εκτέλεσης. Να σημειώσουμε ότι
στα μέχρι τώρα πειράματα δεν κάναμε δειγματοληψία.

Παρατηρούμε ανάλογη συμπεριφορά με τα πειράματα για την παράμετρο
minPts. Όσο λιγότερα δείγματα παίρνουμε, τόσο μειώνεται ο αριθμός των
ομάδων που επιστρέφονται, με συνέπεια να βελτιώνονται οι μετρικές. Στον πί-
νακα 5.6 φαίνεται απόσπασμα από εκτέλεση της μεθόδου στο σύνολο ebola.
Στο σχήμα 5.5 βλέπουμε τον αντίστοιχο γράφο και στο 5.6 βλέπουμε πως
φαίνονται οι εκτεταμένες πληροφορίες μίας ομάδας του συνόλου των αποτελε-
σμάτων.

5.4 Αξιολόγηση φίλτρων
Θα εξετάσουμε την χρησιμότητα της απόρριψης retweets και tweets με

mentions εκτελώντας την ανάλυση μας στο σύνολο δεδομένων ‘isis’ και χρη-
σιμοποιώντας τις επιλογές του δεύτερου φίλτρου. Κάνουμε δειγματοληψία με
time_segment_limit = 30000. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα
5.7.
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Σχήμα 5.4: Χρόνος εκτέλεσης για διάφορες τιμές του time_segment_limit

Τα τελευταία δυο αποτελέσματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα πε-
ρισσότερα retweets έχουν mentions, οπότε το φίλτρο που απορρίπτει mentions
απορρίπτει και την πλειονότητα των retweets.

5.5 Εφαρμογή μεθόδου στο σύνολο δεδομένων
για το Παγκόσμιο Κύπελο 2014

Στο αυτό το μέρος των πειραμάτων μας θα αναλύσουμε το σύνολο δεδομέ-
νων για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Θα εξετάσουμε τα αποτελέσματα
την μια φορά περιλαμβάνοντας τα tweet που βρίσκονται σε χρονικές περιοχές
χαμηλής κίνησης και την δεύτερη χωρίς. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των
αποτελεσμάτων κάνουμε δειγματοληψία με time_cluster_limit = 30000 και
minPts = 100. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα 5.8. Βλέπουμε
ότι χωρίς την συμπερίληψη των περιοχών χαμηλής κίνησης βρίσκουμε πάρα
πολύ λιγότερα αποτελέσματα. Εκτός από το precision, που λόγο της μείωσης
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Πίνακας 5.5: Αποτελέσματα στο σετ δεδομένων ‘ebola’ για διάφορες τιμές του
time_segment_limit

ΜΑ a ΕΛb Prec Recall* F-meas* Accur* TP P ΧΕc

– 1.000 0.922 0.742 0.822 0.742 141 153 3h 12m
50000 0.722 0.939 0.743 0.829 0.738 124 132 1h 58m
30000 0.433 0.977 0.857 0.913 0.850 84 86 29m 0s
20000 0.289 0.984 0.924 0.953 0.917 61 62 15m 26s
10000 0.144 1.000 0.962 0.980 0.963 25 25 4m 31s
5000 0.072 1.000 1.000 1.000 1.000 10 10 1m 38s
500 0.007 – – – – 0 0 23s

aΜέγιστος αριθμός, Η τιμή της παραμέτρου time_segment_limit
bΗ ελάχιστη τιμή του λόγου ∥Si∥/∥Si0∥, i = 0, 1, .., ∥S∥, όπου Si είναι το σύνολο των
σημείων της χρονικής περιοχής i (των χρονικών περιοχών S) που προκύπτουν από την
δειγματοληψία του αρχικού σύνολου Si0

c Χρόνος εκτέλεσης
* Ως έγγραφα θεωρούνται οι ομάδες που δημιουργεί η ανάλυση. Ομάδες που δεν
αναγνωρίζονται από το πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται. Τα αποτελέσματα αφορούν την
φάση της επιλογής.

του αριθμού των αποτελεσμάτων βελτιώθηκε, οι υπόλοιπες μετρικές πέφτουν
αρκετά.

Κάποια από τα γεγονότα που βρήκε ο αλγόριθμος φαίνονται στον πίνακα
5.9.

5.6 Χρήση επέκτασης ερωτήματος
Σε αυτό το μέρος θα δοκιμάσουμε την επίδραση της λειτουργικότητας επέ-

κτασης ερωτήματος. Ξεκινάμε με αρχικό ερώτημα:

Q = korea (5.15)

Ζητάμε 25k αποτελέσματα και θέτουμε το ελάχιστο όριο συχνότητας για
επιλογή από τις υποψήφιες λέξεις κλειδιά στην τιμή 500. Το ερώτημα Q που
προκύπτει είναι:

Q′ = north korea
∨ south korea
∨ north korean leader kim jong
∨ kim jong (5.16)

Στην συνέχεια κάνουμε αναζήτηση με το επεκταμένο ερώτημα που δημιουρ-
γήσαμε στην ίδια χρονική περιοχή (10 Οκτ 20:36 - 11 Οκτ 13:33 2014) που
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Πίνακας 5.6: Απόσπασμα feed για το σετ δεδομένων ‘ebola’ σε χρονολογική
σειρά για εκτέλεση της μεθόδου με παραμέτρους time_segment_limit =
20000, eps = 0.65, minPts = 50, timeslot = 3600s

Τίτλος
Olympics: Ebola hits youth event http://t.co/PgvSMKwmkM
Ebola: Health workers scared, flee Lagos Isolation ward
http://t.co/NNvALRmDm2.
Ebola health workers battle death, heat, rumors - New Mexico woman
being tested for Ebola …
News by BBC Liberia imposes curfew over Ebola: Liberia imposes a
night-time curfew and qua…
BREAKING: Leader of Sawyer’s medical team, Dr Ameyo Adadevoh
dies of Ebola: Dr. Ameyo Adadevoh, the consult.
Liberia: 3 receiving untested Ebola drug improving
http://t.co/ixFCLHCKnw …
VIDEO: Ebola survivor ’thrilled to be alive’: Ebola virus survivor Dr
Kent Brantly has des…
African nations tighten Ebola travel bans: African countries have
tightened travel curbs i…
Ebola: Every Region Of Liberia Hit By Ebola: Every region of Liberia
has now been hit by E…
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Liberia: 3 receiving untested Ebola drug VIDEO: Ebola survivor 'thrilled to be alive'

Ebola: US Commends Nigeria as Four
more patients are discharged

News by BBC Liberia imposes curfew over Ebola

Ebola: Health workers scared, flee Lagos Isolation
BREAKING: Leader of Sawyer's medical team, Dr

Ameyo Adadevoh dies of Ebola

#USAHeadlines Quarantine creates 'plague villages'

African nations tighten Ebola travel bans

Σχήμα 5.5: Απόσπασμα γράφου για το σύνολο δεδομένων ‘ebola’ για εκτέλεση
της μεθόδου με παραμέτρους time_segment_limit = 20000, eps = 0.65,
minPts = 50, timeslot = 3600s

ορίζει το αρχικό. Στον πίνακα 5.10 φαίνονται στοιχεία για τα αποτελέσματα
κάθε ερωτήματος. Παρατηρούμε ότι η ένωση των επιμέρους αποτελεσμάτων δεν
έχει μέγεθος ίσο με το άθροισμα των μεγεθών τους. Αυτό φυσικά συμβαίνει
λόγω της επικάλυψης μεταξύ τους.

Στην συνέχεια εκτελούμε την ανάλυση με τα αποτελέσματα να φαίνονται
στον πίνακα 5.11. Στα αποτελέσματα αυτά θεωρούμε σαν σχετικές ομάδες μόνο
αυτές που είναι εντός θέματος με το αρχικό ερώτημα, σε αντίθεση με τα προη-
γούμενα πειράματα που μας ενδιέφερε απλά να είναι ειδήσεις. Οι παράμετροι
που χρησιμοποιούμε είναι timeslot = 3600, min_points = 25, eps = 0.65 και
δεν κάνουμε δειγματοληψία. Παρατηρούμε ότι χωρίς το αρχικό ερώτημα δεν
επηρεάζεται η ακρίβειας και μειώνεται ελαφρά ο αριθμός των ομάδων. Αυτό
συμβαίνει επειδή εξειδικεύουμε το ερώτημα μας. Στην περίπτωση που περιλαμ-
βάνουμε και το αρχικό ερώτημα, παρατηρούμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των
αποτελεσμάτων και η ακρίβεια παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα.

54



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σχήμα 5.6: Επιπλέον στοιχεία από ομάδα για σύνολο δεδομένων ‘ebola’ για
εκτέλεση της μεθόδου με παραμέτρους time_segment_limit = 20000, eps =
0.65, minPts = 50, timeslot = 3600s

Πίνακας 5.7: Αποτελέσματα στο σετ δεδομένων ‘isis’ για διάφορα φίλτρα

Mena Retb Μέγεθος Prec Recall* F-meas* Accur* TP P
Ναι Ναι 200000 0.592 0.963 0.733 0.676 77 130
Ναι Όχι 91243 0.667 0.898 0.765 0.686 44 66
Όχι Ναι 62656 0.778 0.891 0.831 0.753 49 63
Όχι Όχι 62651 0.778 0.891 0.831 0.753 49 63
a Το φίλτρο διατηρεί τα tweets με mentions
b Το φίλτρο διατηρεί τα retweets
* Ως έγγραφα θεωρούνται οι ομάδες που δημιουργεί η ανάλυση. Ομάδες που δεν
αναγνωρίζονται από το πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται. Τα αποτελέσματα αφορούν την
φάση της επιλογής.

Πίνακας 5.8: Αποτελέσματα στο σετ δεδομένων ‘wc2014’

ΧΚa Prec. Recall* F-meas.* Accur.* TP P ΧE
Ναι 0.873 0.888 0.880 0.816 103 118 8h 03m
Όχι 0.944 0.548 0.694 0.583 17 18 4h 04m
a Ανάλυση χρονικών περιοχών χαμηλής κίνησης
* Ως έγγραφα θεωρούνται οι ομάδες που δημιουργεί η ανάλυση. Ομάδες που δεν
αναγνωρίζονται από το πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται. Τα αποτελέσματα αφορούν
την φάση της επιλογής.
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Πίνακας 5.9: Απόσπασμα feed για το σετ δεδομένων ‘wc2014’ σε χρονολογική
σειρά με παραμέτρους time_cluster_limit = 30000, minPts = 100, eps =
0.65

Τίτλος
Neymar of Brazil celebrates his second goal.
Uruaguay makes England suffer: Two goals from Luiz Suarez earned
Uruguay a 2-1 victory against England in Thurs ….
If the world cup was a watsapp group Spain-Left las night England-Left
an hour ago USA-Offline
AN INCONVENIENT TOOTH: Luiz #Suarez charged by FIFA over
alleged bitting.
Home already: England flops return after World Cup exit: Roy Hodgson’s
dejected side touched down at Mancheste …
Messi is carrying Argentina, Neymar is carrying Brazil and British
Airways are carrying England
I’m following Ecuador versus France in FIFA Global Stadium
#ECUFRA #worldcup #joinin
BREAKING: Sulley Muntari and Kevin-Princce Boateng have been
kicked out of the Ghana #WorldCup squad: …Costa Rica is making
their first appearance in the roun of 16 since 1990 #COSvsGRE
#WorldCup2014
Video: World Cup predictions: Argentina vs Switzerland (with official
England Football)
World Cup: Mexico manager Miguel Herrera blames referee, Arjen
Robben diving for elimination #MLS
BEST SAVER: Enyeama has saved 19 goals so far in the
#WorldCup2014 - more than any other keeper #FRA vs #NGA
Keshi quits as Nigeria coach http://t.co/1DDgMNs1 #worldcup
#worldcup
World Cup match fixing claims made - #Disappointing #WorldCup2014
Brazil doctor confirms Neymar out of World Cup
Brazil vs Germany World Cup 2014 comment: Daviz Luiz falls from
leader to symbol of national humiliation
Say it isnt so. Apparently North Korea tell its ppl that theyre in the
#WorldCup finals.
Brazil lost their mojo. The better team won. #BrazilVsNetherlands
#WorldCup2014
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Πίνακας 5.10: Στοιχεία συνόλων δεδομένων από επέκταση ερωτήματος

Ερώτημαc Μέγεθος Αρχ. μέγ.a Ποσ. κράτ.b

Q 25000 127354 19.63%
north korea 13471 45000 21.45%
south korea 6087 23000 26.47%
kim jong 14265 66500 29.94%
north korean leader kim jong 1845 6900 27.95%
Q′ 25236 – –
Q′ ∪Q 33167 – –
a Αριθμός tweet πριν το φίλτρο
bΠοσοστό των αρχικών tweet που επιλέχθηκαν από το φίλτρο
c Βλέπε σχέσεις 5.15 και 5.16

Πίνακας 5.11: Αποτελέσματα ανάλυσης μετά από επέ-
κταση ερωτήματος με παραμέτρους ανάλυσης timeslot =
3600, min_points = 25, eps = 0.65 και χωρίς δειγματο-
ληψία

Ερώτημα a Precision TP FNb P
Q 0.829 29 4 35
Q′ 0.813 26 6 32
Q′ ∪Q 0.810 34 5 42
a Βλέπε σχέσεις 5.15 και 5.16
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Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα και
μελλοντική εργασία

Το σύστημα που προτείνεται από αυτή την εργασία λειτουργεί σχετικά
καλά για την εξαγωγή ειδήσεων από δεδομένα που προέρχονται από το twitter.
Υπάρχουν βέβαια κάποια μειονεκτήματα και μέρη που θα μπορούσαν να βελ-
τιωθούν.

Με χρήση τεχνικών indexing, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ευρετήριο
και να κάνουμε την αναζήτηση γειτονικών σημείων κατά cosine similarity σε
χρόνο μικρότερο από γραμμικό, καταλήγοντας σε συνολική χρονική πολυπλο-
κότητα καλύτερη από O(N2). Μια από αυτές τις τεχνικές είναι το Locality
Sensitive Hashing (LSH)[31]. Η εκτέλεση του αλγορίθμου DBSCAN θα γι-
νόταν δραστικά γρηγορότερη με αυτόν τον τρόπο.

Ένα μειονέκτημα του αλγορίθμου μας είναι ότι η διαδικασία επιλογής και
αξιολόγησης ομάδων και tweet γίνεται μέσω ευρετικών κανόνων, ενώ θα μπο-
ρούσε να γίνει καλύτερα αν χρησιμοποιούσαμε τεχνικές μηχανικής μάθησης.
Ακόμη, επειδή τα γλωσσικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε και πιο συγκεκρι-
μένα ο pos-tagger και ο stemmer, είναι σχεδιασμένα για την αγγλική γλώσσα,
είμαστε αναγκασμένοι να περιοριστούμε σε tweet που είναι στα αγγλικά. Επί-
σης, το φίλτρο για την ανίχνευση κορυφών επιβάλλει μια καθυστέρηση στο
σύστημα τουλάχιστον filter_length/2. Αυτό φυσικά δεν μας απασχολεί όταν
εκτελούμε το σύστημα σε δεδομένα που έχουμε ήδη αποθηκεύσει στον δίσκο
και έχουμε το σύνολο τους στην διάθεση μας εξαρχής.

Το σύστημα θα μπορούσε να μετατραπεί σε σύστημα πραγματικού χρόνου,
όπου αντί για ένα έτοιμο σετ ιστορικών δεδομένων, θα δέχεται σαν είσοδο μια
συνεχή ροή από tweet όπως καταφθάνουν από το δεύτερο API που παρέχει
το twitter, το streaming API. Ο αλγόριθμος θα κρατήσει τα φίλτρα και την
προεπεξεργασία που έχει τώρα. Θα ήταν καλό να αλλάξει τον αλγόριθμο χρο-
νικής κατάτμησης για τον λόγο της καθυστέρησης που αυτός επιφέρει. Ο αλ-
γόριθμος λεξικογραφικής ομαδοποίησης μπορεί να αντικατασταθεί με κάποιον
agglomerative-ιεραρχικό, ο οποίος θα επανεκκινείται για κάθε ‘άνοιγμα’ χρο-
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νικής περιοχής και θα τελειώνει στο τελείωμα της. Μετά συνεχίζουμε κατά
τα συναφή να ενώνουμε με προηγούμενες ομάδες και να εμπλουτίζουμε ένα
γράφο που κρατάμε. Μια από τις προκλήσεις της παραπάνω πρότασης είναι η
ανανέωση των σταθερών και των μοντέλων με την πάροδο του χρόνου. Εάν το
σύστημα μετατραπεί σε σύστημα πραγματικού χρόνου, μπορεί να χρησιμοποιεί
ανατροφοδότηση από τον χρήστη για την βελτίωση του (relevance feedback).

Ένα από τα συμπεράσματα που εξάγουμε από τα πειράματα είναι ότι οι με-
γάλες ομάδες (οι οποίες επιζούν την δειγματοληψία και ομαδοποίηση) είναι τις
περισσότερες φορές καλής ποιότητας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε τις
παραμέτρους minPts και time_segment_limit ανάλογες με μια μόνο παρά-
μετρο που επιλέγει ο χρήστης και αναφέρεται στον όγκο των αποτελεσμάτων.

Η ποιότητα των συσχετίσεων μεταξύ των γεγονότων, θα μπορούσε να
βελτιωθεί. Επιπλέον πληροφορία για το λεξιλόγιο, όπως είναι οι λίστες συνώ-
νυμων θα βοηθούσαν συσχετίζοντας λέξης με το ίδιο νόημα, κάτι το οποίο με
το απλό λεξιλόγιο δεν γίνεται. Το stemming το οποίο κάνουμε είναι ένα βήμα
προς αυτή την κατεύθυνση αλλά δεν έχει επίδραση για μη ομόριζες λέξεις.
Θα μπορούσαμε επίσης να συμπεριλαμβάναμε και άλλα κριτήρια πέρα από το
λεξικογραφικό περιεχόμενο για την εξαγωγή τους, όπως για παράδειγμα να
χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία των χρηστών ή την τοποθεσία των tweet.
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Γλωσσάρι

bow Αραιή αναπαράσταση του vector space model, που κρατιούνται μόνο οι
διαστάσεις με μη μηδενικές τιμές. 14

CEDD Χαρακτηριστικό που εξάγεται από εικόνες και μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για indexing και ανάκτηση. 38

classification Διαχωρισμός εισόδων δεδομένων σε κατηγορίες. 10

clustering Διαχωρισμός εισόδων δεδομένων σε ομάδες, συνήθως με βάσει
κάποια κοινά χαρακτηριστικά. 2, 10, 11, 60

cosine similarity Μετρική ομοιότητας διανυσμάτων βασισμένο στο εσωτε-
ρικό γινόμενο. 15

DBSCAN Αλγόριθμος clustering, που βασίζεται στην πυκνότητα των ση-
μείων. 2, 7, 10, 11, 26, 27

ground truth Σύνολο δεδομένων που αντιπροσωπεύουν την αντικειμενική
‘αλήθεια’ για κάποιο σύνολο ερωτημάτων. 10, 12

ham μη κακόβουλο/ανεπιθύμητο μήνυμα.. 62

HTML Γλώσσα markup περιγραφής ιστοσελίδων. 7, 17, 34

Internet Παγκόσμιο δίκτυο διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών που χρη-
σιμοποιεί την σουίτα πρωτοκόλλων TCP/IP. 62

IR Περιοχή έρευνας που ασχολείται με την ανάκτηση πληροφορίας. 15

Javascript Γλώσσα προγραμματισμού με κύρια εφαρμογή σε τεχνολογίες
ιστού. 7–9, 17, 34

JSON Κείμενο που περιγράφει δεδομένα χρησιμοποιώντας την δομή αντικει-
μένων σε javascript. 1, 2, 8, 9, 17, 20
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key-value store Κατηγορία δομών δεδομένων που αντιστοιχούν τιμές κλει-
διά από ένα σύνολο τιμών σε ένα άλλο. 9

LSH Τεχνικές κατακερματισμού που αντιστοιχούν γειτονικά σημεία στη ίδια
τιμή κατακερματισμού. 58

LUT Πίνακας αναζήτησης, μια αποθηκευμένη δόμη δεδομένων που αντιστοι-
χεί ένα σύνολο εισόδων σε κάποιες εξόδους. Χρησιμοποιείται σε περι-
πτώσεις που είναι εφαρμόσιμο για να μειωθεί ο χρόνος εκτέλεσης εις
βάρος του μεγέθους της απαιτούμενης μνήμης και της ακρίβειας των
αποτελεσμάτων. 13

MDS Περιοχή έρευνας που ασχολείται με την περίληψη πολλαπλών εγγράφων.
37

NER Εξαγωγή κυρίων ονομάτων και οντοτήτων. 12

ngram Λίστα n διαδοχικών λέξεων. Λέμε unigram για μονές λέξεις, digram
για δύο διαδοχικές λέξεις κ.ο.κ.. 13

NLP Επεξεργασία φυσικής γλώσσας από τον υπολογιστή, με σκοπό την εξα-
γωγή νοήματος ή παραγωγή φυσικού κειμένου. 10, 12, 13, 22

NLTK Βιβλιοθήκη επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για python. 22

OCR Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, συνήθως γραμμάτων, αριθμών ή συμ-
βόλων με χρήση υπολογιστή. 10, 12

parser Πρόγραμμα ή μέρος προγράμματος που μετατρέπει κείμενο σε δομές
δεδομένων. 9

POS Μέρος του λόγου. 2, 12, 18, 20, 22

pseudo-relevance feedback Μια υποκατηγορία του relevance feedback που
δεν υπάρχει χρήστης ο οποίος να βοηθάει στην αξιολόγηση των αποτε-
λεσμάτων, η ανατροφοδότηση γίνεται μηχανικά. 38

python Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. 7, 17, 61

RAKE Αλγόριθμος εξαγωγής λέξεων κλειδιών. 22

relevance feedback Μια τεχνική κατά την οποία έχοντας ανακτήσει ένα
σύνολο αποτελεσμάτων μέσω ενός ερωτήματος χρησιμοποιούμε άμεση ή
έμμεση ανατροφοδότηση για την βελτίωση των επόμενων ερωτημάτων.
Για παράδειγμα τα προσωποποιημένα αποτελέσματα που παρουσιάζουν οι
μηχανές αναζήτησης με βάση το προηγούμενο ιστορικό περιήγησης είναι
μια μορφής (έμμεσου) relevance feedback. 15, 59, 61
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serialization Μετατροπή δομών δεδομένων σε γραμμική μορφή όπως κει-
μένο. 9

spam κακόβουλο ή ανεπιθύμητο μήνυμα. 5, 62

spam filtering Ο διαχωρισμός μηνυμάτων σε κακόβουλα ή ανεπιθύμητα (spam)
και μη κακόβουλα (ham). 10

stemming Μετατροπή λέξεων στην ρίζα τους (πχ naturally→ natural). 12,
13

stopword Κοινή/βοηθητική λέξη. 13

TDD Αλγόριθμος ομαδοποίησης εγγράφων στηριζόμενος στην χρονική το-
πικότητα. 37

TDT Περιοχή έρευνας που απασχολείται με την αναγνώριση και παρακολού-
θηση γεγονότων αντλώντας πληροφορία από ροές εγγράφων. 37

tf-idf Μοντέλο υπολογισμού τιμών για το vector space model. 14

twitter Κοινωνικό δίκτυο στο οποίο οι χρήστες του αναρτούν μηνύματα πε-
ριορισμένου μεγέθους. 4

vector Δομή δεδομένων συνεχόμενης μνήμης και τυχαίας προσπέλασης με
μεταβαλλόμενο μέγεθος. 9

vector space model Αλγεβρικό μοντέλο αναπαράστασης εγγράφων σε δια-
νύσματα, όπου κάθε διαφορετική λέξη είναι μια διάσταση. 13, 60, 62

word segmentation Διαχωρισμός εγγράφου σε λέξεις. 12

WWW Ένα σύστημα διασυνδεδεμένων εγγράφων υπερκειμένου, το οποίο
προσπελάζεται μέσω του Internet. 62

μηχανή αναζήτησης Ένα σύστημα πληροφορικής το οποίο χρησιμοποιεί-
ται για την αναζήτηση εγγράφων, για παράδειγμα σελίδων στον World
wide web (WWW). 10
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