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                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Το πρόβλημα της αναγνώρισης γλώσσας κειμένου

Στις μέρες μας, οι τηλεπικοινωνίες εχουν εκμηδενίσει τις αποστάσεις και οι άνθρωποι 

περισσότερο  παρά  ποτέ  χρησιμοποιούν  την  τεχνολογία  προκείμένου  να 

επικοινωνήσουν με άτομα από όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου. Ειδικά με την 

ολοένα  και  αυξανόμενη  διείσδυση  του  διαδικτύου  στη  ζωή  μας,  οι  διεθνείς 

επικοινωνίες έχουν εκτοξευθεί,  είτε για εμπορικούς ειτε για προσωπικούς λόγους. 

Όπως  ειναι  φυσικό  λοιπόν  όλες  αυτές  οι  επικοινωνίες  γίνονται  στις  διάφορες 

γλώσσες του κόσμου, δημιουργώντας έτσι πάρα πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους 

είδη κειμένων. Τα κείμενα που διακινούνται μέσω διαδικτύου ειδικότερα μπορούν να 

προέρχονται από διάφορες πηγές και να ειναι είτε προσεγμένα μέχρι την τελευταία 

λεπτομέρεια  (συντακτικά  και  ορθογραφικά)  όπως  αρμόζει  σε  μια  εμπορική 

αλληλογραφία,  είτε  όχι.  Άλλωστε  κανείς  δεν  προσέχει  την  ορθογραφία  του  οταν 

ανανεώνει βιαστικά την κατάσταση του στο facebook είτε στέλνει ενα “tweet” από το 

κινητό του τηλέφωνο!

Είναι φυσικό λοιπόν όλη αυτή η πληθώρα κειμένων να χρειάζεται να ταξινομηθεί 

προκειμένου  να  χρησιμοποιηθεί  για  οτιδήποτε,  και  μία  πολύ  βασική  ταξινόμηση 

ειναι ανάλογα με την γλώσσα του κειμένου. Βέβαια ο όγκος των κειμένων καθιστά 

απαγορευτική την ταξινόμηση από ανθρώπους, οπότε  δημιουργήθηκε η ανάγκη να 

δημιουργηθουν  αυτόματα  συστήματα  που  να  κάνουν  σωστή  αναγνώριση  της 

γλώσσας στην οποία ειναι γραμμένο ενα κείμενο.

Θεωρητικά παρόμοια ζήτηση υπάρχει και για την αυτόματη αναγνώριση ομιλίας σε 

πραγματικό χρόνο, καθώς ειναι πάρα πολλές οι εφαρμογές που θα μπορούσε να εχει 

ενα τέτοιο σύστημα στο σύγχρονο μάρκετινγκ και όχι μόνο, αλλά αυτό είναι ενα 

πολύ  πιο  σύνθετο  πρόβλημα  καθώς  υπεισέρχονται  και  άλλοι  παράγοντες  και 
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προβλήματα που προκύπτουν λόγω του διαφορετικού μέσου που χρησιμοποιήθηκε.

Το πρόβλημα της αναγνώρισης γλώσσας κειμένου από ηλεκτρονική μορφή μπορεί εν 

γένει να αναχθεί σε στατιστικό προβλημα ενός προκαθορισμένου συνόλου στοιχείων. 

Η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing) εξυπηρετεί αυτόν 

ακριβώς τον σκοπό. Η αναγνώριση της γλώσσας ενός κειμένου βρίσκει εφαρμογή σε 

διάφορα συστήματα που χρησιμοποιείται η φυσική γλώσσα όπως:

➔  Δρομολόγηση E-mail και μηχανές φιλτραρίσματος.

➔  Εφαρμογές Text mining.

➔  Κωδικοποίηση ιστοσελίδων.

➔ Μηχανές αναζήτησης.

➔ Συστήματα ανάκτησης πληροφοριών

➔ Σχολικά συστήματα εκμάθησης

Πλεόν εχουν σχεδιαστεί συστήματα με ποσοστά αναγνώρισης που αγγίζουν μέχρι και 

το 99% ακόμα και για μικρά κείμενα.

1.2 Αναγνώριση Γλώσσας Κειμένου σε Ηλεκτρονική Μορφή.
Η  αναγνώριση  της  γλώσσας  ενός  κειμένου  αντιμετωπίζεται  σαν  διαδικασία 

ταξινόμησης.  Αυτό  συμβαίνει  διότι  για  μια  δεδομένη  ακολουθία  χαρακτήρων 

(κωδικοποιημένους σε  extended ASCII)  πρέπει  να επιλεγεί το γλωσσικό μοντέλο 

από Ν διαθέσιμα μοντέλα που προσεγγίζει βέλτιστα την δοθείσα ακολουθία βάσει 

συγκεκριμένου  αλγορίθμου.  Η  απόφαση  προκύπτει  από  τα  χαρακτηριστικά  του 

κειμένου,  στο επίπεδο λίγων γραμμάτων ή λέξεων. Έχει παρατηρηθεί γενικά πως η 

επεξεργασία σε επίπεδο χαρακτήρα είναι  πιο γρήγορη  και  πιο σταθερή από την 

επεξεργασία σε επίπεδο λέξεων. Αξίζει να αναφερθεί εδώ πως το σύστημα δεν εχει 

την δυνατότητα να απορρίψει ενα κείμενο αδυνατώντας να το κατατάξει σε κάποια 

γλώσσα. Εφόσον συγκρίνουμε το κείμενο που έχουμε με τα γλωσσικά μοντέλα που 
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έχουμε εκπαιδεύσει το σύστημα μας, τότε το κείμενο κατατάσσεται σύμφωνα με την 

μέγιστη δυνατή ομοιότητα, ακόμα και αν ειναι μικρή. Άρα για να ειναι αξιόπιστο το 

σύστημα  μας,  θα  πρέπει  να  έχουμε  μοντελοποιήσει  όλες  τις  γλώσσες  (ή  όσο  το 

δυνατόν περισσότερες) που θα κληθεί να κατηγοριοποιήσει ώστε να μην βρεθεί σε 

καταστάσεις “μη χείρονος αποτελέσματος”.

 

1.3 Γενικά.
Όπως και  σε όλες σχεδόν τις εφαρμογές ταξινόμησης,  έτσι  και  στην αναγνώριση 

γλώσσας καλούμαστε να συμβιβάστούμε ανάμεσα στην ανάγκη για αποθηκευτικό 

χώρο  και  το  ελάχιστο  απαιτούμενο  μήκος  κειμένου  για  την  ζητούμενη  ακρίβεια 

ανάγνωσης.  Η ακρίβεια αναγνώρισης ενός κειμένου ειναι  προφανώς ανάλογη του 

μήκους του μήκους του κειμένου και  μάλιστα σε ακραίες περιπτώσεις  ελαχίστων 

χαρακτήρων τείνει στο μηδέν.  Βέβαια η μέγιστη δυνατή απαίτηση που μπορεί να 

υπάρχει ειναι για ελάχιστο μήκος κειμένου μίας λέξης. Όσο αυξάνεται το ελάχιστο 

μήκος κειμένου αυξάνεται και η ζητούμενη απαίτηση αναγνώρισης μέχρι το 100% 

στο οποίο φτάνει όταν πχ έχουμε μία παράγραφο λίγων εκατοντάδων χαρακτήρων. 

Όσον αφορά στο μέγεθος των εκάστοτε γλωσσικών μοντέλων, η οριακή περίπτωση 

μέγιστης απαίτησης είναι ένα πλήρες λεξιλόγιο για κάθε γλώσσα, ενώ η ελάχιστη 

περίπτωση, τείνει προς την  επιλογή ενός μικρού (συνήθως) αριθμού συνδυασμών 

χαρακτήρων (είτε με τη μορφή λέξεων είτε απλά αλληλουχιών) μαζί με στατιστικές 

πληροφορίες  για  τη  συχνότητα  εμφάνισής  τους.  Για  την  κάλυψη  ασαφών 

περιπτώσεων αλλά κυρίως για την μείωση του μεγέθους των γλωσσικών μοντέλων 

χωρίς όμως ταυτόχρονα να υπάρχει μείωση της απόδοσης και για την επεξεργασία 

πολυγλωσσικών  κειμένων,  έχουν  αναπτυχθεί  σύγχρονες  μέθοδοι  αναγνώρισης 

γλώσσας  που  χρησιμοποιούν  φράσεις  και  γραμματικά/μορφολογικά  στοιχεία  της 

εκάστοτε  γλώσσας  και  όχι  μόνο  το  λεξιλόγιο.  Πρόκειται  για  εξελιγμένα  και 

περίπλοκα  συστήματα  γλωσσολογικής  ανάλυσης  τα  οποία  αντιμετωπίζουν 

περιπτώσεις  στις  οποίες  οι  παραδοσιακές  μέθοδοι  στατιστικής  αλληλουχιών 
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χαρακτήρων έχουν φανεί ανεπαρκείς.

1.4  Ανάλυση  Συστημάτων  Αναγνώρισης  Γλώσσας  Ηλεκτρονικού 

Κειμένου.
Παρακάτω  θα  αναλύσουμε  κάποια  συστήματα  που  βασίζονται  σε  στατιστικές 

μεθόδους και λειτουργούν για ένα προκαθορισμένο σύνολο γλωσσών. Στο σχήμα 1.1 

φαίνεται το γενικό διάγραμμα ροής ενός τέτοιου στατιστικού συστήματος.

Χονδρικά, ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται από τρία στάδια:

• Το στάδιο της εκπαίδευσης του συστήματος

• Το στάδιο παραγωγής του γλωσσικού μοντέλου του αγνώστου κειμένου

• Το στάδιο της επιλογής/αναγνώρισης της γλώσσας

Στην  αρχή,  το  σύστημα  εκπαιδεύεται  για  κάθε  μία  γλώσσα,  δημιουργώντας  ενα 

γλωσσικό μοντέλο που να ανταποκρίνεται σε αυτήν από ενα εκπαιδευτικό κείμενο το 

οποίο  του  διαθέτουμε.  Κάθε  μέθοδος,  χρησιμοποιεί  μια  συγκεκριμένη στατιστική 

μέθοδο μοντελοποίησης της υπό εξέτασην γλώσσας.
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Κατόπιν,  όταν  τροφοδοτούμε  στο  σύστημα  ενα  κείμενο  το  οποίο  θέλουμε  να 

αναγνωρίσουμε παράγεται και για αυτό με την ίδια τεχνική ενα στατιστικό μοντέλο. 

Το  σύστημα μας,  συγκρίνει  το  μοντέλο  του  άγνωστου κειμένου  με  τα  γλωσσικά 

μοντέλα στα οποία  έχει  εκπαιδευτεί  και  υπολογίζει  την  απόσταση/διαφορά ή την 

ομοιότητα  των  δειγμάτων  βασισμένο  σε  κάποιον  αλγόριθμο.  Τελικά  το  σύστημα 

επιλέγει το γλωσσικό μοντέλο και κατά συνέπεια την γλώσσα που ειναι πιο κοντά 

στο μοντέλο του αγνώστου κειμένου. Παρακάτω αναλύονται κάποια συστήματα που 

διαφοροποιούνται  στον τρόπο της στατιστικής  μοντελοποιήσης των γλωσσών και 

του αγνώστου κειμένου, καθώς και στον αλγόριθμο υπολογισμού της απόστασης των 

γλωσσικών μοντέλων από το μοντέλο του αγνώστου κειμένου.

1.4.1 Η μέθοδος των Κοινών Λέξεων (Common Words Technique)

Σύμφωνα  με  αυτήν  τη  μέθοδο,  το  γλωσσικό  μοντέλο  ειναι  μια  απλά  μια  βάση 

δεδομένων  με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις σε κάθε γλώσσα που θέλουμε 

να  συμπεριλάβουμε  στο  σύστημα  μας.  Κάθε  λέξη  αποθηκεύεται  ανάλογα  με  τη 
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συχνότητα  εμφάνισης  της  στο  κείμενο  μέσω του  οποίου έγινε  η  εκπαίδευση του 

συστήματός μας και διαιρώντας την συχνότητα εμφάνισης της εκάστοτε λέξης με τη 

συνολική συχνότητα όλων των λέξεων, προκύπτει η πιθανότητα εμφάνισης της κάθε 

λέξης.  Το  προς  αναγνώριση  κείμενο  περνάει  απο  την  αντίστοιχη  διαδικασία  και 

δημιουργείται και για αυτό το μοντέλο με τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες λέξεις 

και τις πιθανότητες εμφάνισής τους.  Κατόπιν το μοντέλο αυτό συγκρίνεται  με τα 

μοντέλα όλων των γλωσσών που υπάρχουν στο σύστημα μας και  ανάλογα με το 

σύστημα βαθμολόγησης, η βάση δεδομένων με τις περισσότερες επιτυχίες σε αυτό το 

κείμενο μας δείχνει την γλώσσα του προς αναγνώριση κειμένου. 

Ένα παράδειγμα χρήσης της  Common Words  Technique  φαίνεται  παρακάτω.  Στο 

πείραμα χρησιμοποιήθηκαν άρθρα εφημερίδων από 9 ευρωπαϊκές γλώσσες. Η βάση 

δεδομένων  για  κάθε  γλώσσα  περιλάμβανε  100.000  λέξεις,  ενώ  επιπλέον 

αποθηκεύτηκαν και μικρές λέξεις (μήκους μέχρι 5 χαρακτήρων) που εμφανίζονταν 

πάνω απο τρεις  φορές  στα  κέιμενα.  Τα αποτελέσματα  φαίνονται  στον  παρακάτω 

πίνακα 1.2. Η στήλη “???” δείχνει τον αριθμό των κειμένων που παρουσίασαν ίδια 

πιθανότητα για παραπάνω απο μία γλώσσες.

Τα  πλεονεκτήματα  της  συγκεκριμένης  τεχνικής  είναι  η  ευκολία  που  έχει  στην 

υλοποίησή της, καθώς και η μικρή υπολογιστική δύναμη που χρειάζεται. Από την 

άλλη όμως παρουσιάζει και τα εξής πολύ σοβαρά μειονεκτήματα:

➔ Η κατασκευή της βάσης δεδομένων που χρειάζεται η τεχνική ειναι δύσκολη, 

και απαιτεί υπερβολικά μεγάλο αποθηκευτικό χώρο.
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➔ Είναι ανεπαρκής για μικρά κείμενα καθώς η πιθανότητα να υπάρχει μία από 

τις λέξεις της βάσης μέσα στο άγνωστο κείμενο ειναι μικρή, και μειώνεται όσο 

μειώνεται και η έκταση του κειμένου.

➔ Είναι  αναποτελεσματική  για  μη  Ευρωπαϊκές  γλώσσες  ή  για  κείμενο  από 

χαμηλής ποιότητας πρόγραμμα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR).

1.4.2 Συνδυασμός Μοναδικών Γραμμάτων (Unique Letter Combination)

Μία απλή παρατήρηση της γλωσσολογίας, ότι οι περισσότερες γλώσσες (άν όχι όλες) 

χρησιμοποιούν  μονάδικούς  χαρακτήρες  ή  μοναδικούς  συνδυασμούς  χαρακτήρων 

όπως τα γερμανικά  umlaut  στα φωνήεντα  a, u, o,  οι χαρακτηριστικοί τόνοι (accent 

aigu et grave) των γαλλικών ή τα διπλά φωνήεντα των φινλανδικών μας οδήγησε σε 

μια εξέλιξη της common words technique. 

Ο αλγόριθμος βαθμολόγησης των λιστών παραμένει ο ίδιος με την  common words 

αλλά αλλά επιλύεται το πρόβλημα του αποθηκευτικού χώρου. Επίσης έχει καλύτερα 

αποτελέσματα  για  μικρά  κείμενα,  αλλά  και  πάλι  υπάρχει  πιθανότητα  όταν 

χρησιμοποιούμε  πολύ  λιγες  λέξεις  (από  δέκα  και  κάτω)  να  μην  περιλαμβάνουν 

κάποιον από τους ειδικούς χαρακτήρες.  Ένα επιπλέον πρόβλημα αυτής της τεχνικής 

σε σχέση με την πατρική της είναι πως πολλές φορές, οι ειδικοί αυτοί χαρακτήρες 
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αντικαθίστανται  με  τους  αντίστοιχους  του  απλού  λατινικού  αλφαβήτου  χάριν 

ευκολίας. Το φαινόμενο αυτό συναντάται κατά κόρον στα κείμενα του διαδικτύου και 

μπορεί να οφείλεται είτε σε αστοχία του λογισμικού που μπορεί να μην υποστηρίζει 

τους συγκεκριμένους χαρακτήρες, είτε και σε αμέλεια/απροθυμία του χρήστη να έχει 

το κείμενό του την σωστή ορθογραφία.

1.4.3 Στατιστικές διγραμμάτων (και Ν-γραμμάτων)

Η τεχνική αυτή εκμεταλλεύεται τα στατιστικά χαρακτηριστικά κάθε γλώσσας που 

αφορούν στη συχνότητα εμφάνισης διγραμμάτων, γιατί η ορθογραφική κανονικότητα 

και η συστηματικότητα κάθε γλώσσας φαίνεται, τόσο στις επιτρεπόμενες ακολουθίες 

χαρακτήρων,  όσο  και  στην  συχνότητα  εμφάνισης  της  κάθε  ακολουθίας,  και 

διευκολύνουν την μοντελοποίηση της γλώσσας.  Η βασική ιδέα της τεχνικής ειναι 

πως μια λέξη που περιέχει τον δίφθογγο  th  είναι πιο πιθανό να ειναι αγγλική από 

ιταλική.  Σε  κάθε  γλώσσα  υπάρχουν  δίφθογγοι,  προθέματα  ή  μορφολογικές 

καταλήξεις  που  εμφανίζονται  τακτικότατα,  ενώ  υπάρχουν  και  άλλες  αλληλουχίες 

χαρακτήρων που είναι είτε σπάνιες ή ακόμα και απαγορευμένες! Η αρχή αυτή μπορεί 

να γενικευτεί για αλληλουχίες Ν χαρακτήρων αλλά εδώ θα αναφερθούμε μόνο στα 

ζεύγη.

Για  να  λειτουργήσει  η  μέθοδος  αποδοτικά  χρειάζεται  ενα  αρκετά  μεγάλο  σώμα 

κειμένου,  της  τάξης  των  100  Kbytes από  το  οποίο  θα  εξαχθούν  τα  στατιστικά 

στοιχεία κάθε γλώσσας.  Το κείμενο αυτό θα πρέπει  να ειναι  όσο το δυνατόν πιο 

ουδέτερο  και  να  ποικίλει  λεξιλογικά,  ώστε  να  καλύπτει  αντιπροσωπευτικά  τη 

ολόκληρη τη γλώσσα και όχι μόνο κάποια κομμάτια της. Σε περίπτωση βέβαια που 

το σύστημα μας θα κληθεί να αναγνωρίσει κείμενο κάποιου ειδικού τύπου, θα πρέπει 

να εκπαιδευτεί σε ένα παρόμοιο κατά το δυνατόν κείμενο. Πριν επιχειρήσουμε την 

καταμέτρηση, πρέπει  το κείμενο μας να καθαριστεί  απο τα σημεία στίξης και να 

ενοποιηθούν  όλα  τα  κενά  (λεκτικά  σύνορα)  σε  ένα  χαρακτήρα.  Κατόπιν 

κατασκευάζονται  τα  γλωσσικά  μοντέλα  από  την  στατιστική  επεξεργασία  των 

σωμάτων του κειμένου. Εδώ δηλαδή φτιάχνεται ο πίνακας όλων των πιθανών ζευγών 
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χαρακτήρων  και  μετράται  για  κάθε  γλώσσα  η  συχνότητα  εμφάνισης  του  κάθε 

διγράμματος στο αντίστοιχο σώμα κειμένου. Από τον πίνακα αυτόν μπορούμε μετά 

είτε να υπολογίσουμε τη λογαριθμική πιθανότητα εμφάνισης του κάθε διγράμματος 

είτε να ταξινομήσουμε τα ζευγη χαρακτήρων κατά συχνότητα εμφάνισης. Ο τρόπος 

επιλογής  γλώσσας  μπορεί  να  βασίζεται  σε  πλειοψηφική  επιλογή,  σε  σύγκριση 

κατανομής ή σε συγκεντρωτική πιθανότητα όπως αναλύεται παρακάτω:

1.4.3.1 Πλειοψηφική επιλογή

Το  γλωσσικό  μοντέλο  κάθε  γλώσσας  αποτελείται  από  το  σύνολο  των  σχετικών 

συχνοτήτων εμφάνισης όλων των διγραμμάτων. Οι τιμές αυτές αποθηκεύονται και 

αποτελούν  μέρος  της  βάσης  δεδομένων του  συστήματος.  Κάθε  προς  αναγνώριση 

κείμενο δέχεται την ίδια επεξεργασία με το εκπαιδευτικό κείμενο, δηλαδή απαλοιφή 

των  σημείων  στίξης  και  ενοποίηση  των  διαφορετικών  χαρακτήρων  διαστήματος. 

Κατόπιν  κάθε  λέξη  αναλύεται  σε  διγράμματα  (ή  Ν-γράμματα  ανάλογα  με  την 

επιλογή που έχουμε κάνει) χωρίς όμως να παραλείπονται τα δύο διγράμματα με τον 

χαρακτήρα του κενού διαστήματος στην αρχή και το τέλος της λέξης. Έπειτα και για 

κάθε λέξη πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους οι σχετικές συχνότητες εμφάνισης όλων 

των διγραμμάτων που περιέχει με βάση το κάθε γλωσσικό μοντέλο που υπάρχει στο 

σύστημα.  Το  αποτέλεσμα  ειναι  ανάλογο  της  σχετικής  πιθανότητας  που  έχει  η 

συγκεκριμένη  λέξη  να  προέρχεται  από  κάθε  αντίστοιχη  γλώσσα,  η  οποία  πλέον 

συνιστά μια  “ψήφο” για  τη  συγκεκριμένη  γλώσσα.  Επειδή για  όλες  τις  γλώσσες 

χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός πολλαπλασιαστέων, δεν χρειάζεται να κανονικοποι-

ηθεί το αποτέλεσμα και να υπολογιστεί ακριβώς η πιθανότητα βάσει του τύπου του 

Bayes. Αν ένα δίγραμμα δεν εμφανίζεται ποτέ σε κάποια γλώσσα τότε η σχετική του 

συχνότητα ειναι μηδέν και το γινόμενο για τη λέξη μηδενίζεται άρα η γλώσσα αυτή 

αποκλείεται από την ψηφοφορία. Τελικά, γλώσσα του κειμένου θεωρείται η γλώσσα 

που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, αυτή δηλαδή που έχει τον μεγαλύτερο 

αριθμό λέξεων που μεγιστοποιούν τη συγκεντρωτική πιθανότητα των διγραμμάτων 

τους χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο γλωσσικό μοντέλο. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 
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υπολογισμός περιέχει μια σημαντική μη-γραμμικότητα διότι κάθε λέξη συνεισφέρει 

με το ίδιο βάρος στην τελική επιλογή γλώσσας ανεξάρτητα από ποια διγράμματα 

αποτελείται και το πόσο συχνά ειναι αυτά. Αξίζει να σημειωθεί πως όπως και σε όλες 

τις στατιστικές μεθόδους, η επιλογή γλώσσας είναι σχετική και μπορεί να δίνει μονο 

συγκριτικά  μεταξύ  γλωσσών.  Δεν  υπάρχει  κάποιος  αξίοπιστος  τρόπος  απόρριψης 

όλων των γλωσσών με αποτέλεσμα “άγνωστη γλώσσα”, ειδικά για μικρά κείμενα.

1.4.3.2 Σύγκριση Κατανομής

Από τη μέτρηση της σχετικής συχνότητας εμφάνισης των διγραμμάτων φτιάχνουμε 

τον πίνακα των διγραμμάτων ταξινομημένων κατά συχνότητα. Με αυτόν τον τρόπο 

αντικαθιστούμε  την  αριθμητική  πληροφορία  της  σχετικής  συχνότητας,  με  την 

πληροφορία της  θέσης.  Αυτή  η  διάταξη των  διγραμμάτων αποτελεί  το  γλωσσικό 

μοντέλο  το  οποίο  αποθηκεύεται  και  αποτελεί  μέρος  της  βάσης  δεδομένων  του 

συστήματός μας. Κάθε κείμενο που θέλουμε να αναγνωριστεί υπόκειται στην ίδια 

διαδικασία  ανάλυσης  και  καταμέτρησης  των  εμφανιζομένων  διγραμμάτων  και 

ταξινόμησής τους κατά σχετική συχνότητα εμφάνισης. Κατόπιν συγκρίνεται για κάθε 

γλωσσικό  μοντέλο  η  σειρά  των  διγραμμάτων  στο  μοντέλο  με  την  σειρά  που 

προέκυψε  από  την  ανάλυση  του  κειμένου.  Η  σύγκριση  μπορεί  να  γίνει  είτε 

υπολογίζοντας  τη  διαφορά του  κάθε  διγράμματος  στην  απόλυτη  θέση  κατάταξης 

μεταξύ  μοντέλου  και  κειμένου,  είτε  με  πιο  πολύπλοκες  μεθόδους  όπως  ο 

υπολογισμός κάποιου μη παραμετρικού δείκτη συνάφειας.

1.4.3.3 Συγκεντρωτική Πιθανότητα

Από τη μέτρηση της σχετικής συχνότητας εμφάνισης των διγραμμάτων στο σώμα 

του κειμένου, υπολογίζουμε και αποθηκεύουμε για κάθε δίγραμμα, το λογάριθμο της 

πιθανότητας  εμφάνισης  του.  Οι  τιμές  λογαριθμικής  συχνότητας  για  το  σώμα 

κειμένου της κάθε γλώσσας, αποτελούν το γλωσσικό μοντέλο που αποθηκεύεται στη 

βάση δεδομένων του συστήματός μας. Κάθε κείμενο αναλύεται σε διγράμματα με 
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την ίδια τεχνική που χρησιμοποιήσαμε και στις προηγούμενες φορές, απαλοίφοντας 

τα σημεία στίξης και ενοποιώντας τους χαρακτήρες του κενού διαστήματος χωρίς να 

παραλείπουμε τα δυο διγράμματα με τον χαρακτήρα του διαστήματος στην αρχή και 

στο  τέλος  κάθε  λέξης.  Κατόπιν,  αθροίζουμε  όλες  τις  λογαριθμικές  συχνότητες 

εμφάνισης όλων των διγραμμάτων που περιέχονται στο κείμενο με βάση το κάθε ένα 

γλωσσικό  μοντέλο  που  έχουμε.  Το  αποτέλεσμα  είναι  ανάλογο  της  σχετικής 

πιθανότητας του κειμένου να είναι  γραμμένο στην αντίστοιχη γλώσσα,  βάσει  της 

στατιστικής  των  διγραμμάτων.  Η  γλώσσα  της  οποίας  το  μοντελο  μας  δίνει  την 

μεγαλύτερη πιθανότητα για το κείμενο επιλέγεται ως γλώσσα του κειμένου.

Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε λογαρίθμους και όχι απευθείας τις σχετικές 

συχνότητες, όπως θα μπορούσαμε αφού πρόκειται για υπολογισμό συγκεντρωτικής 

πιθανότητας, ειναι για να αποφύγουμε την πιθανή υποχείλιση των υπολογισμών μετά 

απο πολλούς πολλαπλασιασμούς μικρών αριθμών (ειδικά για μεγάλα κείμενα όπου 

πιθανότατα  θα  εμφανίζονται  διγράμματα  με  σχετική  συχνότητα  εμφάνισης  πολύ 

μικρότερη του 1.0). Το άθροισμα των λογαρίθμων ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό 

των  σχετικών  συχνοτήτων  και  εφόσον  μας  ενδιαφέρει  μόνο  η  σύγκριση  των 

αποτελεσμάτων για κάθε γλωσσικό μοντέλο, τότε μας αρκεί η μονοτονικότητα της 

λογαριθμικής συνάρτησης.

Η  διαφορά  αυτής  της  μεθόδου  υπολογισμού  και  σύγκρισης  σε  σχέση  με  τις 

προηγούμενες είναι πως εδώ δεν παρεμβάλλεται η μη-γραμμικότητα της αποκοπής 

κατά  λέξη,  και  έτσι  κάθε  δίγραμμα  συνεισφέρει  με  ίδιο  βάρος  στον  τελικό 

υπολογισμό. Έτσι μια λέξη με διγράμματα μεγάλης συχνότητας σε μια συγκεκριμένη 

γλώσσα μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική για την τελική κατάταξη του κειμένου 

από μία άλλη λέξη με διγράμματα χαμηλότερης συχνότητας, ενώ στις προηγούμενες 

περιπτώσεις κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε. Οι προαναφερθείσες μέθοδοι για διγράμματα 

μπορούν να εφαρμοστούν και για απλούς χαρακτήρες ή ακόμα και για μεγαλύτερα 

τμήματα  κειμένου  (Ν>2).  Από  τη  βιβλιογραφία  προκύπτει  ότι  η  χρήση  απλών 

γραμμάτων  δεν  είναι  αξίοπιστη.  Επίσης  προκύπτει  ότι  δεν  χρησιμοποιούνται 

αλληλουχίες μήκους μεγαλύτερου του τρία (τριγράμματα) εκτός από την περίπτωση 
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των  μικτών  Ν-γραμμάτων  που  θα  αναφερθεί  στη  συνέχεια  και  στην  οποία 

περιλαμβάνονται τα πιο συχνά Ν-γράμματα με μήκος μεγαλύτερο από τρία.

1.5 Διάταξη μικτών Ν-γραμμάτων

Μία από τις πιο επιτυχημένες προσεγγίσεις είναι αυτή την μικτών Ν-γραμμάτων που 

προτάθηκε απο τον  Cavnar.  Αρχικά τους ενδιέφερε μόνο η κατηγοριοποίηση των 

κειμένων, αλλά διαπιστώθηκε πως η μέθοδος τους έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και 

στην  αναγνώριση γλώσσας.  Η βασική  ιδέα ειναι  πως κάθε  γλώσσα χρησιμοποιεί 

κάποια Ν-γράμματα πιο συχνά από κάποια άλλα, δίνοντας μας έτσι ενδείξεις για τη 

γλώσσα. Αυτό απορρέει από τον νόμο του Zipf :

Νόμος του Zipf:  Το μέγεθος της Ν-οστής μεγαλύτερης εμφάνισης ενός γεγονότος  

ειναι αντιστρόφως ανάλογη του βαθμού Ν.

Στο σχήμα 2 απεικονίζεται η σχέση μεταξύ συχνότητας και βαθμού.

Η μεγάλη της διαφορά της μεθόδου των Ν-γραμμάτων με τις προηγούμενες είναι πως 

το  μόνο  κριτήριο  επιλογής  των  αλληλουχιών  που  θα  χρησιμοποιήσει  στην 

αναγνώριση είναι η συχνότητα εμφάνισης τους και όχι το μήκος τους. Έτσι λοιπόν 

12

Σχήμα 2: Κατανομή σύμφωνα με το Νόμο του Zipf



καταμετρούνται  οι  απλοί  χαρακτήρες  (1-γράμματα),  τα  ζεύγη  χαρακτήρων 

(διγράμματα), οι τριάδες χαρακτήρων (τριγράμμα-τα) και ενδεχομένως οι τετράδες ή 

και  πεντάδες  χαρακτήρων.  Πρέπει  να επισημάνουμε  εδώ πως στην συγκεκριμένη 

μέθοδο χρησιμοποιούνται μόνο Ν-γράμματα διαδοχικών χαρακτήρων. Όπως σε όλες 

τις μέχρι τώρα μεθόδους που έχουν προταθεί, χρειαζόμαστε ενα ευμεγέθες κείμενο 

για  να  εξάγουμε  τα  γλωσσικά  μας  μοντέλα.  Για  την  μέθοδο  των  μικτών  Ν-

γραμμάτων, το μέγεθος του κάθε training κειμένου πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 

kilobytes.  Στο  training  κείμενο αφαιρούνται  όπως πάντα τα σημεία στίξης  και  οι 

αριθμοί. Κάθε λέξη ενισχύεται με τον χαρακτήρα του κενού διαστήματος στην αρχή 

και στο τέλος της και έτσι η παραγωγή των Ν-γραμμάτων γίνεται όπως φαίνεται στο 

παρακάτω παράδειγμα:

Εξαγωγή Ν-γραμμάτων για την λέξη “ΑΝΘΡΩΠΟΣ”:

Για Ν=1: τα μονογράμματα ειναι το κάθε γράμμα της λέξης ξεχωριστά.

Για Ν=2: “_Α, ΑΝ, ΝΘ, ΘΡ, ΡΩ, ΩΠ, ΠΟ, ΟΣ, Σ_”

Για Ν=3: “_ΑΝ, ΑΝΘ, ΝΘΡ, ΘΡΩ, ΡΩΠ, ΩΠΟ, ΠΟΣ, ΟΣ_”

Για Ν=4: “_ΑΝΘ, ΑΝΘΡ, ΝΘΡΩ, ΘΡΩΠ, ΡΩΠΟ, ΩΠΟΣ, ΠΟΣ_”

Για Ν=5: “_ΑΝΘΡ, ΑΝΘΡΩ, ΝΘΡΩΠ, ΘΡΩΠΟ, ΡΩΠΟΣ, ΩΠΟΣ_”

Για κάθε λέξη, και για Ν=1-5 παράγονται όλα τα Ν-γράμματα και αποθηκεύονται σε 

έναν  πίνακα.  Για  κάθε  εμφάνιση  ενός  Ν-γράμματος  αυξάνεται  ένας  μετρητής, 

ξεχωριστός για κάθε Ν-γραμμα. Κατόπιν όλα τα Ν-γράμματα ανεξαρτήτως μεγέθους 

ταξινομούνται  κατά  σειρά  σχετικής  συχνότητας  εμφάνισης.  Έτσι,  μπορεί  ένα 

δίγραμμα που εμφανίζεται συχνότερα από ένα τετράγραμμα,  να βρίσκεται ψηλότερα 

στην κατάταξη.

Αξίζει να σημειωθεί, είναι πρακτικά αδύνατο να καταρτιστεί πίνακας όλων των Ν-

γραμμάτων  για  Ν=1-5  γιατί  αφενός  θα  ήταν  απαγορευτικό  από  πλευράς 

αποθηκευτικών απαιτήσεων, αφετέρου θα ήταν ανούσιο,  καθώς τα μονογράμματα 

δεν  προσδίδουν  καμία  χρήσιμη  στατιστική  πληροφορία,  και  επίσης  πολλοί 

συνδυασμοί για Ν>3 δεν εμφανίζονται ποτέ ή σχεδόν ποτέ.  Έτσι επιχειρείται μια 

καταγραφή  και  καταμέτρηση  των  συνδυασμών  που  εμφανίζονται  στο  training 
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κείμενο για κάθε Ν. Στη συνέχεια διατηρούνται  τα  k  συχνότερα Ν-γράμματα και 

καταρτίζουν ως διατεταγμένο πλέον σύνολο το γλωσσικό μοντέλο της κάθε γλώσσας. 

Το k μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 100 και 500 στοιχείων.

Για  να  γίνει  η  ζητούμενη  αναγνώριση  γλώσσας  ενός  αγνώστου  κειμένου, 

επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία για το κείμενο αυτό και δημιουργείται ένα 

προφίλ από Ν-γράμματα. Όπως και στη μέθοδο σύγκρισης κατανομής, υπολογίζεται 

η  μικρότερη  απόσταση  των  γλωσσικών  μοντέλων  με  το  προφίλ  του  άγνωστου 

κειμένου  και  έτσι  επιτυγχάνεται  η  αναγνώριση.  Η  διαδικασία  υπολογισμού  της 

απόστασης ονομάζεται “out of place” και προσδιορίζει τη διαφορά θέσης rank(ti,Lj) 

που κατέχει ένα συγκεκριμένο Ν-γραμμα ti σε ένα γλωσσικό μοντέλο Lj από τη θέση 

που  κατέχει  το  ίδιο  Ν-γραμμα  στο  γλωσσικό  μοντέλο  του  άγνωστου  κειμένου 

rank(ti,text).  Η απόσταση αυτή υπολογίζεται  αθροίζοντας όλες τις  αποστάσεις για 

κάθε Ν-γραμμα, όπου k ο αριθμός των Ν-γράμμων.

                      D j=∑
i=1

k

∣rank (ti , text )−rank (ti , L j)∣  

Κάθε Ν-γράμμα του άγνωστου κειμένου, μπορεί να υπάρχει αυτούσιο στο μοντέλο 

της γλώσσας με την οποία γίνεται η σύγκριση. Τα Ν-γράμματα αυτά που βρίσκονται 

στην ίδια θέση και στο γλωσσικό μοντέλο αλλά και στο προφίλ του κειμένου έχουν 

απόσταση 0. Αν η θέση τους διαφέρει, αποκτούν απόσταση ίδια με τη διαφορά θέσης 

με μεγαλύτερη τιμή διαφοράς την 3 όπως φαίνεται στο σχήμα 1.4. Όλες αυτές οι 

αποστάσεις προστίθενται και το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι η απόσταση μεταξύ 

του προφίλ του άγνωστου κειμένου και του γλωσσικού  μοντέλου. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται για όλα τα γλωσσικά μοντέλα, και τελικά επιλέγεται ώς γλώσσα 

του κειμένου εκείνη με την μικρότερη απόσταση.
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Το  μεγαλύτερο  πλεονέκτημα  αυτής  της  μεθόδου  ειναι  η  μεγάλη  της  αντοχή  σε 

ορθογραφικά λάθη, καθώς αυτά συμβαίνουν αρκετά σπάνια και έτσι τα λανθασμένα 

διγράμματα είναι πολύ χαμηλά στην κατάταξη οπότε δεν επηρρεάζουν την τελική 

επιλογή  γλωσσας.  Σε  ένα  πείραμα  που  έγινε,  επί  συνόλου  3713  δειγμάτων  από 

διάφορες γλώσσες παρουσιάστηκαν τα παρακάτω ενδιαφέροντα αποτελέσματα.
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Σχήμα 3: Υπολογισμός της απόστασης με τη μέθοδο "out of place"

Πίνακας 4: Αποτελέσματα της μεθόδου "Διάταξης μικτών Ν-γραμμάτων"



Από τα αποτελέσματα του πίνακα φαίνεται ξεκάθαρα πως το σύστημα μας, κάνει 

σωστή αναγνώριση γλώσσας ακόμα και για πολύ μικρά κείμενα (της τάξης των 1-2 

λέξεων).  Όσο το κείμενο μεγαλώνει,  δηλαδη περιέχει  περισσότερους χαρακτήρες, 

όπως  είναι  φυσικό  αυξάνεται  και  η  αποτελεσματικότητα  της  μεθόδου.  Ένα 

μειονέκτημα που οφείλουμε να αναφέρουμε είναι  πως η  μέθοδος  των μικτών Ν-

γραμμάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί για ασιατικά κείμενα, γιατί δεν είναι εφικτή η 

διάσπαση των ασιατικών γλωσσών σε Ν-γράμματα με τον τρόπο που περιγράψαμε.

1.6 Η Trigram Frequency Vector Τεχνική

Η βασική ιδέα πίσω από αυτήν την τεχνική είναι η σύγκριση ενός διανύσματος από 

συχνότητες τριγράμμων του αγνώστου κειμένου, με τα αντίστοιχα διανύσματα των 

γνωστών  γλωσσών  και  στην  επιλογή  του  πλησιέστερου.  Ένα  τρίγραμμα  ti 

δημιουργείται  από  τρεις  διαδοχικούς  χαρακτήρες  του  κειμένου  δηλαδή  ειναι 

ti=c1ic2ic3i.

Ένα  διάνυσμα  συχνοτήτων  τριγράμμων  ειναι  το  διάνυσμα  στον  χώρο  των  Ν 

διαστάσεων,  όπου  Ν  ο  αριθμός  των  πιθανών  τριγραμμάτων  και  ν i η  συχνότητα 

εμφάνισης του τριγράμμου ti.

                                  ν⃗=(ν1 , ν2 , ν3 , ... , νΝ )

Για την εκπαίδευση του συστήματος θα πρέπει να υπολογιστεί η σχετική συχνότητα 

για κάθε τρίγραμμα που εμφανίζεται στο  training text  κάθε γλώσσας. Με αυτές τις 

συχνότητες, κατασκευάζονται τα διανύσματα των γλωσσών  (l⃗ j) . Π.χ.  (⃗Eng ) , 

(D⃗e) , ...

Όταν πρέπει να προσδιοριστεί η γλώσσα του αγνώστου κειμένου, κατασκευάζεται 

ένα  αντίστοιχο  διάγραμμα σχετικών  συχνοτήτων τριγράμμων  (w⃗) .  Κατόπιν  το 

διάνυσμα  αυτό  συγκρίνεται  με  τα  διανύσματα  των  γλωσσών  στις  οποιες  έχει 

εκπαιδευτεί το σύστημα. Η σύγκριση αυτή γίνεται με υπολογισμό του normalized dot 

product των διανυσμάτων  σύμφωνα με τον τύπο:
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                                       w⃗⋅⃗l j=
∑
i=1

N

wi l i
j

∣⃗w∣∣⃗l j∣
 

Το  αποτέλεσμα  είναι  ένας  παράγοντας  που  δείχνει  πόσο  όμοια  είναι  τα  δύο 

διανύσματα.  Όσο  πιο  κοντά  στο  l  είναι  το  αποτέλεσμα,  τόσο  μεγαλύτερη  και  η 

ομοιότητα των δύο διανυσμάτων. Έτσι το σύστημα επιλέγει την γλώσσα που δίνει το 

μεγαλύτερο  dot  product  γιατί  είναι  εκείνη που είναι  πιο κοντά στην γλώσσα του 

άγνωστου κειμένου.

1.7 Μοντέλα Markov

Η μέθοδος  των μοντέλων  Markov  είναι  από τις  σημαντικότερες  στην στατιστική 

αναγνώριση  γλώσσας.  Σύμφωνα  με  την  μέθοδο  αυτή,  χρησιμοποιούμε  μοντέλα 

Markov  για  να υπολογίσουμε  την πιθανότητα ενός  κειμένου να πηγάζει  από ένα 

συγκεκριμένο  γλωσσικό  μοντέλο.  Δημιουργείται  ένα  γλωσσικό  μοντέλο  για  κάθε 

γλώσσα στην οποία εκπαιδεύεται το σύστημα. Σε αυτά τα μοντέλα, κάθε κατάσταση 

si συμβολίζει ένα τρίγραμμα c1ic2ic3i. Ως παράμετροι του μοντέλου Markov ορίζονται 

η “πιθανότητα μετάβασης” και η “αρχική πιθανότητα”:

αi=P(qt+1=sj|qt=si) : η πιθανότητα μετάβασης από την κατάσταση i στην κατάσταση j 

διότι μία κατάσταση c1c2c3 είναι δυνατόν να πάει μονο σε μια άλλη κατάσταση c2c3c4 

με πιθανότητα μετάβασης την πιθανότητα P(c4|c1c2c3).

πi=P(q1=si) : η πιθανότητα να ξεκινήσει μια ακολουθία από την κατάσταση i.

Αυτές οι πιθανότητες υπολογίζονται από την σχετική συχνότητα κάθε μετάβασης ή 

της αρχικής κατάστασης στο κείμενο που χρησιμοποιείται για εκπαίδευση:

                  αi , j=
( si→ s j)

si
                                 πi=

si(t=0)
sentences

 

Για να αναγνωρίσει τη γλώσσα ενός άγνωστου κειμένου το σύστημα, υπολογίζει την 

πιθανότητα εμφάνισης χρησιμοποιώντας όλα τα μοντέλα στα οποία εκπαιδεύτηκε και 

επιλέγει εκείνη με τη μεγαλύτερη πιθανότητα.
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                                  P (q1 , ... , qT )=πq1∏
t=1

T−1

αqtqt+1  

Σε  ένα  πείραμα   που  έγινε  για  την  συγκεκριμένη  μέθοδο,  χρησιμοποιήθηκαν  50 

κείμενα για την εκπαίδευση του συστήματος, μεγέθους 1000, 2000, 5000, 10000 και 

50000  bytes.  Ως κείμενα προς αναγνώριση επιλέχθηκαν 100 κείμενα, μεγέθους 20, 

50,  100,  200  και  500  bytes.  Έγιναν  πολλές  επαναλήψεις  των  πειραμάτων,  με 

διαφορετικά μεγέθη κειμένων να χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση και αναγνώριση 

κάθε φορά. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πινακα:

Παρατηρούμε πως όταν χρησιμοποιούνται  μικρά κείμενα για την εκπαίδευση του 

συστήματος μας, παρουσιάζεται καλύτερη απόδοση για διγράμματα και τριγράμματα 

ενώ όπως σε όλα τα στατιστικά συστήματα, όσο αυξανεται ο όγκος του κειμένου που 

δίνεται και για εκπαίδευση αλλά και για αναγνώριση, τόσο καλύτερα είναι και τα 

αποτελέσματα.  Χαρακτηριστικά  φαίνεται  στον  πίνακα  ότι  αν  χρησιμοποιήσουμε 

50kbytes για εκπαίδευση και 2kbytes για αναγνώριση το σύστημα εχει απόδοση 92% 

ενώ αν μεγαλώσει το μέγεθος του άγνωστου κειμένου στα 50kbytes τότε η απόδοση 

του συστήματος φτάνει το 100%.
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Πίνακας 5: Αποτελέσματα της μεθόδου των μοντέλων Markov



1.8 Η Μέθοδος Συμπίεσης με τον Αλγόριθμο PPM

Μια διαφορετική προσέγγιση στην αναγνώριση γλώσσας ενός κειμένου μας δίνει η 

μέθοδος συμπίεσης.  Το ακρωνύμιο  PPM  προέρχεται  από το “prediction by partial 

matching”  ή αλλιώς πρόβλεψη από μερικό ταίριασμα.  Η μέθοδος αυτή βασίζεται 

στην  ιδέα  πως  οι  αλγόριθμοι  συμπίεσης  ψάχνουν  στα  κείμενα  και  βρισκουν 

αληλλουχίες  χαρακτήρων  που  επαναλαμβάνονται  και  τις  κωδικοποιούν  με  τέτοιο 

τρόπο ώστε να ελαχιστοποιήσουν το χώρο που καταλαμβάνει  το κείμενο.  Επειδή 

ακριβώς αυτές οι αληλλουχίες είναι μοναδικές για κάθε γλώσσα με την κατάλληλη 

επεξεργασία μπορεί να προκύψει η ζητούμενη αναγνώριση. Για την εκπαίδευση του 

συστήματος,  χρησιμοποιούμε  μεγάλα  κείμενα  από  διάφορες  γλώσσες  που 

συμπιέζονται  με  τον  αλγόριθμο ΡΡΜ και  δημιουργούν τα  γλωσσικά μοντέλα.  Το 

άγνωστο  κείμενο  συμπιέζεται  επίσης  και  συγκρίνουμε  τον  αριθμό  των  bits  που 

χρειάζονται  για  την  κωδικοποίηση  του  κειμένου  με  τα  bits  που  χρειάστηκαν  τα 

γλωσσικά μοντέλα.

Κάπου εδώ πρέπει  να κάνουμε  μια  εισαγωγή στην έννοια  της  εντροπίας  και  της 

cross-εντροπίας.  Σύμφωνα  με  το  θεμελιώδες  θεώρημα  της  κωδικοποίησης  του 

Shannon, το χαμηλότερο όριο στον μέσο αριθμό των bits ανά σύμβολο που χρειάζονται  

για την κωδικοποίηση ενός μηνύματος μιας γλώσσας δίνεται  από την εντροπία της  

πιθανότητας κατανομής που ονομάζεται και “Εντροπία της γλώσσας”.

            H (Language)=H ( p)=∑
i=1

k

p (si) log2 p(si)  

όπου  k  είναι  το  μέγεθος  του  αλφαβήτου  και  si τα  σύμβολα  με  την  πιθανότητα 

κατανομής  τους  p(s).  Ορίζεται  ότι  ο  αρνητικός  λογάριθμος  -log2p(s1)  είναι  η 

πληροφορία που περιέχει ένα συγκεκριμένο σύμβολο, όπως πχ ο αριθμός των  bits 

που χρειάζονται για την κωδικοποίηση ενός συγκεκριμένου συμβόλου. Οι ξεχωριστές 

αυτές πιθανότητες των συμβόλων ειναι ανεξάρτητες και αθροίζονται. Η Η(Language) 

είναι ο μέσος όρος του αριθμού των bits που απαιτούνται για την κωδικοποίηση ενός 

συμβόλου  μιας  συγκεκριμένης  γλώσσας.  Για  να  επιτύχουμε  το  μέγιστο  ποσοστό 

συμπίεσης, τα σύμβολα θα πρέπει να συμπιεστούν με τη συγκεκριμένη πιθανότητα 
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κατανομής, αλλά επειδή είναι αδύνατο να γνωρίζουμε την πιθανότητα κατανομής για 

κάθε  γλώσσα,  θα  δημιουργήσουμε  τα  γλωσσικά  μοντέλα  χρησιμοποιώντας  κατα 

προσέγγιση την πιθανότητα κατανομής για την εκάστοτε γλώσσα.

Η  cross-εντροπία δηλώνει σε πιο βαθμό ένα γλωσσικό μοντέλο αποκλίνει από την 

πραγματική κατανομή και υπόλογίζεται για ενα γλωσσικό μοντέλο pM ως εξής:

            H (L , pm)=−lim
m→∞

1
n∑x1n

p(x1n)log2 pm(x1n)  

Με αυτόν τον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε την cross-εντροπία ενός κειμένου D 

ώς εξής:

H (L , pm , D)=−1
n

log2 pM (D)  όπου D = x1n.

Η βασική ιδέα πίσω από τη μέθοδο μερικού ταιριάσματος είναι  η πρόβλεψη του 

απερχόμενου χαρακτήρα χρησιμοποιώντας ένα σύνολο προηγούμενων χαρακτήρων 

με σταθερό πλαίσιο. Σε κάθε απερχόμενο χαρακτήρα έχει ανατεθεί μία πιθανότητα, η 

τιμή της οποίας εξαρτάται από το αν ο συγκεκριμένος χαρακτήρας έχει εμφανιστεί 

σε ακολουθία από τους προηγούμενους χαρακτήρες. Αν μια τέτοια ακολουθία δεν 

έχει  παρατηρηθεί  μέχρι  τώρα,  χρησιμοποιεί  την  πιθανότητα  διαφυγής  (escape 

probability) και το μέγεθος του πλαισίου, μειώνεται κατά 1. Η πιθανότητα διαφυγής 

για  μια  ακολουθία  λαμβάνει  τον  αριθμό  των  φορών  όπου  η  ακολουθία  έχει 

παρατηρηθεί ακολουθούμενη από έναν χαρακτήρα. Στο χαμηλότερο επίπεδο γίνεται 

έλεγχος για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ακολουθία με αυτόν το χαρακτήρα στο τέλος. 

Αν ο χαρακτήρας αυτός δεν έχει εμφανιστεί σε μια ακολουθία τότε το μέγεθος του 

πλαισίου ορίζεται σε -1. Σε αυτό το επίπεδο οι χαρακτήρες προβλέπονται ισοδύναμα. 

Αυτό  σημαίνει  πως  ο  κάθε  χαρακτήρας  λαμβάνει  μια  πιθανότητα,  η  οποία 

υπολογίζεται διαιρώντας το 1 με τον συνολικό αριθμό των χαρακτήρων που έχουν 

ήδη  εμφανιστεί.  Για  να  επιτευχθεί  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  συμπίεσης  για  ένα 

γλωσσικό μοντέλο pm πρέπει:
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H (L , pM , D)=−1
n

log2 pM (D)

H (L , pM , D)=−1
n

log2∏
i=1

n

pM (x i∣context i)

H (L , pM , D)=1
n ∑i=1

n

−log2 pM (x i∣context i)

όπου contexti=χ1,χ2,...,χi-1 

Στον παρακάτω πίνακα, επεξεργαζόμαστε την ακολουθία “abracadabra” χρησιμοποι-

ώντας το μέγιστο πλαίσιο για  k=2.  Σε πραγματικές εφαρμογές, ένα πλαίσιο με  k=5 

φαίνεται να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Το μοντέλο ξεκινάει με το μεγαλύτερο 

πλαίσιο  k=2,  χρησιμοποιώντας 2 γράμματα και εμφανίζοντας το επόμενο γράμμα. 

Παίρνουμε έτσι μία εκτίμηση “count” c=2 για ένα r που ακολουθεί την ακολουθία ab, 

καθώς αυτή η αλληλουχία εμφανίζεται δύο φορές στο “abracadabra”. Η πιθανότητα 

για  ένα  r  που  ακολουθεί  το  ab  είναι  2/3.  Το  υπόλοιπο  1/3  είναι  η  πιθανότητα 

διαφυγής (escape probability).
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Στον  πινακα  7 βλέπουμε  τον  υπολογισμό  για  τους  χαρακτήρες  c,  d  και  t  να 

ακολουθούν την ακολουθία ra.  Για το c  θα ειναι 1/2 γιατί εμφανίζεται ακριβώς μία 

φορά  μετά  το  ra.  Έτσι  ο  απαιτούμενος  χώρος  για  την  κωδικοποίηση  θα  ειναι 

-log21/2=1 bit.  Αν ο χαρακτήρας d ακολουθεί το ra, το σύστημα πέφτει στο πλαίσιο 

k=1,  αφού  η  ακολουθία  αυτή  δεν  έχει  εμφανιστεί  ακόμα  αποθηκεύοντας  την 

πιθανότητα διαφυγής σε 1/2. Στο μικρότερο πλαίσιο  k=1  η ακολουθία  a →d έχει 

εμφανιστεί  με  πιθανότητα 1/6.  Για την ακρίβεια  είναι  1/7 αλλά ένας  μηχανισμός 

απαγόρευσης διαγράφει την εμφάνιση του c μετά το a. Το c να ακολουθεί το ab έχει 

ήδη κωδικοποιηθεί για  k=2.  Με την χρησιμο-ποίηση του μηχανισμού απαγόρευσης 

δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελική πιθανότητα προβλέψεις χαμηλότερου βαθμού. 

Αυτό μας αφήνει με αναγκαίο χώρο κωδικοποίησης −log2(
1
2
)×( 1

6
)=3.6bits .
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Πίνακας 6: To PPMC μοντέλο που επεξεργάζεται την ακολουθία "abracadabra"



Στον παρακάτω πινακα φαίνονται τα αποτελέσματα ενός πειράματος με τη μέθοδο 

συμπίεσης. Για την αξιολόγηση του συστήματος, χρησιμοποιήθηκαν κομμάτια από 

την Βίβλο στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, λατινικά και ισπανικά. Κάποια 

από αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία γλωσσικών μοντέλων, ενώ κάποια 

άλλα  για  τις  προσομοιώσεις.  Το  μέγεθος  του  πλαισίου  τέθηκε  στα  5  ΡΡΜ.  Η 

μικρότερη τιμή συμπίεσης μας δείχνει τη σωστή γλώσσα.

Σε ένα δεύτερο πείραμα που έγινε από τον Teahan συγκεντρώθηκαν κείμενα από το 

διαδίκτυο σε 16 διαφορετικές γλώσσες μέσω του www.google.com. Τα κείμενα αυτά 

χωρίστηκαν σε δύο ίσα μέρη, και το μεν πρώτο χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση 

του συστήματος, το δε δεύτερο για την προσομοίωση. Το δεύτερο κομμάτι χωρίστηκε 

σε τμήματα από 50 εώς 500 bytes. Από τα αποτελέσματα προκύπτει πως 2500 bytes 

εκπαιδευτικού  κειμένου  είναι  αρκετά  για  να  επιτύχουμε  ποσοστό  επιτυχούς 

αναγνώρισης άνω του 95%. Τα αποτελέσματα τους φαίνονται αναλυτικότερα στον 

παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 7: To PPMC μοντέλο που επεξεργάζεται τους χαρακτήρες "c, d, t"

Πίνακας 8: Αποτελέσματα αναγνώρισης γλώσσας με χρήση του αλγορίθμου PPMC

http://www.google.com/


1.9 Ομάδες Χαρακτήρων (Kikui)

Για  να  αντιμετωπιστεί  το  πρόβλημα  της  αναγνώρισης  των  Ασιατικών  γλωσσών 

προτάθηκε  από  τον  Kikui  ο  παρακάτω  αλγόριθμος.  Η  μεγάλη  διαφορά  των 

Ασιατικών με τις Ευρωπαϊκές γλώσσες είναι πως οι ασιατικές δεν έχουν τον ίδιο 

τρόπο για να ορίζουν την αρχή και το τέλος μιας λέξης, καθιστώντας έτσι πολλές από 

τις μεθόδους αναγνώρισης που αναπτύξαμε μέχρι τώρα άχρηστες. Ο Kikui  εξετάσε 

πρώτα  τις  ομάδες  χαρακτήρων  για  να  διαχωρίσει  το  ασιατικό  κείμενο  από  το 

ευρωπαϊκό.  Στις μέρες μας υπάρχουν πολλά συστήματα κωδικοποίησης όπως πχ το 

ISO 8859-1  ή το  ASCII.  Κάθε σύστημα κωδικοποίησης περιλαμβάνει ενα σύνολο 

χαρακτήρων  και  έναν  τρόπο  κωδικοποίησης  που  καθορίζει  το  πως  θα 

αντιπροσωπεύεται μία αληλλουχία από byte. Ανάλογα με το σύστημα κωδικοποίησης 

η  αναπαράσταση  των  αληλλουχιών  μπορεί  να  αλλάζει  οπτικά.  Αν  κάποιος  δεν 

γνωρίζει το σύστημα κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε τότε η αληλλουχία δεν 

μπορεί να αναπαρασταθεί με τον επιθυμητό τρόπο. Μία λύση σε αυτό το πρόβλημα 
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Πίνακας 9: Αποτελέσματα για 16 γλώσσες

Text 1: Αποτελέσματα για 16 γλώσσες με τη μέθοδο συμπίεσης



είναι η χρήση της κωδικοποίησης  Unicode  που συνδυάζει όλους τους μέχρι τώρα 

γνωστούς  χαρακτήρες  σε  ένα σύστημα.  Όσο όμως  παραμένουν  ακόμα σε  ευρεία 

χρήση άλλα συστήματα κωδικοποίησης το Unicode δεν έχει γίνει ακόμα το πρότυπο.

Ο αλγόριθμος υποστηρίζει τα παρακάτω συστήματα:

• 7bit ISO 646 USA (ASCII), JIS Code (ISO-2022-jp), KS C 5601-1992, GB 

2312-80, ISO-2022-int

• 8bit  ISO-8859-1,  EUC-GB(simplified  Chinese),  EUC-KS,  EUC-JIS(UJIS), 

BIG5 (traditional chinese), Shift JIS(MS Kanji Code)

• Entitiy Reference με ASCI επεξηγήσεις (πχ το ¨o αναπαριστάται ως ”&Ouml”) 

για τις διευκρινήσεις του ISO-8859.

Συμπεριέλαβαν τις παρακάτω γλώσσες:

• Ευρωπαϊκές: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά

• Ασιατικές: Κινεζικά, Κορεάτικα, Ιαπωνικά

Ο αλγόριθμος δουλεύει σε δύο στάδια. Στο πρώτο βήμα ο αλγόριθμος εξακριβώνει 

ποιο  σύστημα  κωδικοποίησης  έχει  χρησιμοποιηθεί  στο  κέιμενο.  Αυτό  βρίσκεται 

εύκολα αν παρατηρηθούν συγκεκριμένες αληλλουχίες διαφυγής (escape sequences). 

Το σύστημα ISO-2022 μπορεί να περιέχει διαφορετικές ομάδες χαρακτήρων σε ένα 

σχέδιο κωδικοποίησης. Για την εναλλαγή μεταξύ των ομάδων αυτών, προστίθεται 

στο  κείμενο  μία  ειδική  αληλλουχία  διαφυγής.  Τέτοιες  αληλλουχίες  διαφυγής 

υπάρχουν  στο  σύστημα  κωδικοποίησης  JIS  (ISO-2022-jp).  Για  παράδειγμα  η 

αληλλουχία “ESC $ B” δηλώνει την αρχή μίας ομάδας χαρακτήρων σε JIS σύστημα 

και η “ESC ( B” την αρχή μιας ομάδας χαρακτήρων σε ASCII.  Αν βρεθούν τέτοιες 

αληλλουχίες, τότε ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί δύο επαναλήψεις για να διαπιστώσει 

το  σύστημα  κωδικοποίησης  αλλά  και  τη  γλώσσα.  Στην  πρώτη  επανάληψη  ο 

αλγόριθμος προσπαθεί να βρει Ασιατικούς χαρακτήρες δοκιμάζοντας όλα τα πιθανά 

συστήματα κωδικοποίησης.  Ένα παράδειγμα δίνεται  στο  (Kikui  95).  Στην πρώτη 

επανάληψη  υποθέτουμε  πως  η  αληλλουχία  ειναι  κωδικοποιημένη  κατά  EUC-JIS 

όπου EUC σημαίνει “Εκτεταμένος Κώδικας Unix” (Extended Unix Code). Έχει έναν 

κώδικα ως πρωτεύοντα και μπορεί να έχει μέχρι τρεις επιπλέον κώδικες. Ο EUC-JIS 
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είναι ο συνδυασμός των ASCII, JIS X0201 και  JIS X0208 και χρησιμοποιείται στα 

μηχανήματα  Unix  στην Ιαπωνία. Αν δύο διπλανά  bytes  ταιριάζουν με το πρότυπο 

[A1H-FEH]{2}  π.χ.  Δύο  byte  από  Α1  έως  FE,  τότε  αυτό  μάλλον  είναι  ενας 

χαρακτήρας σε JIS που αποθηκεύεται σε μια λίστα ακολουθιών.

Μόλις  η  πρώτη  επανάληψη  συλλέξει  όλες  τις  διαθέσιμες  ακολουθίες,  η  δεύτερη 

επανάληψη προσπαθεί να κατατάξει τις ακολουθίες που βρίσκονται στη λίστα σε μία 

γλώσσα  συγκρίνοντάς  τες  με  στατιστικά  γλωσσικά  μοντέλα  για  τις  Ασιατικές 

γλώσσες. Αν το αποτέλεσμα υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο κατώφλι, τότε το κείμενο 

κατατάσσεται σύμφωνα με το αντίστοιχο γλωσσικό μοντέλο. Σε αντίθετη περίπτωση 

υποθέτουμε ότι  δεν υπάρχουν Ασιατικές ακολουθίες και  το κείμενο κατατάσσεται 

στις  Ευρωπαϊκές  γλώσσες.   Για  να  βρεθούν  οι  πιθανότητες  για  τις  ευρωπαϊκές 

γλώσσες  χρησιμοποιείται  η  μέθοδος  των  μικτών Ν-γραμμάτων που  περιγράφεται 

στην  παράγραφο  1.5.  Οι  ασιατικές  γλώσσες  έχουν  συγκεκριμένες  ιδιότητες  που 

καθιστούν  την  εφαρμογή  της  μεθόδου  των  Ν-γραμμάτων  αδύνατη.  Επειδή  στις 

ασιατικές  γλώσσες  υπάρχουν  πολλοί  διαφορετικοί  χαρακτήρες  και  δεν 

παρουσιάζονται  ορατά  όρια  μεταξύ  των  λέξεων,  σε  αντίθεση  με  τις  ευρωπαϊκές 

γλώσσες,  για  την  δημιουργία  των  γλωσσικών  μοντέλων,  χρησιμοποιούνται 

μονογράμματα βασισμένα στους χαρακτήρες.

Για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου, επιλέχθηκαν 1340 κείμενα 

από  το  διαδίκτυο.  700  από  αυτά  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  εκπαίδευση  του 

συστήματος και 640 για την εξέταση. Το ποσοστό σφάλματος που παρουσιάστηκε 

στο  πείραμα  ειναι  4.8%  για  Ευρωπαϊκά  κείμενα  και  4.6%  για  Ασιατικά.   Τα 

περισσότερα  από  τα  σφάλματα  αυτά  φαίνεται  να  οφείλονται  σε  μεμονομένους 

ασιατικούς  χαρακτήρες,  ή  ονόματα  και  συνέβησαν  κυριως  σε  κείμενα  που  ήταν 

γραμμένα σε Ευρωπαϊκή γλώσσα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα 

αποτελέσματα του πειράματος.
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Πίνακας 10: Αποτελεσματα της μεθόδου του Kikui



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1 Εισαγωγή
Από το κεφάλαιο 1 που αναλύσαμε τις διάφορες μεθόδους που έχουν προταθεί κατά 

καιρούς για το πρόβλημα της αναγνώρισης της γλώσσας ενός κειμένου φαίνεται πως 

υπάρχουν τρία βασικά στάδια για κάθε σύστημα αναγνώρισης γλώσσας:

• Το στάδιο εκπαίδευσης του συστήματος

• Το στάδιο επεξεργασίας του άγνωστου κειμένου

• Το στάδιο της αναγνώρισης

Στο στάδιο εκπαίδευσης του συστήματος λαμβάνει  χώρα η επεξεργασία μεγάλων 

κειμένων από τις διάφορες γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση. 

Τα  αποτελέσματα  αυτού  του  σταδίου  αποθηκεύονται  στην  βάση  γνώσης  του 

συστήματος και αποτελούν τα γλωσσικά μοντέλα του.

Στο δεύτερο στάδιο, το άγνωστο κείμενο υφίσταται μία παρόμοια επεξεργασία με 

αυτήν των κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του συστήματος και 

παράγεται ένα γλωσσικό μοντέλο για το κείμενο αυτό.

Στο  τρίτο  στάδιο,  γίνεται  η  σύγκριση  του  γλωσσικού  μοντέλου  του  αγνώστου 

κειμένου  με  όλα  τα  γλωσσικά  μοντέλα  που  υπάρχουν  στη  βάση  γνώσης  του 

συστήματός και λαμβάνεται η απόφαση της γλώσσας που είναι γραμμένο το κείμενο. 

Η  σύγκριση  γίνεται  με  τον  υπολογισμό  της  απόστασης  που  έχουν  τα  γλωσσικά 

μοντέλα από το μοντέλο του αγνώστου κειμένου και το σύστημα επιλέγει το μοντέλο 

με τη μικρότερη απόσταση. Κάθε σύστημα μπορεί να περιέχει διαφορετικό τρόπο 

υπολογισμού  της  απόστασης.  Εμείς  επιλέξαμε  να  βασίζεται  ο  υπολογισμός  στην 

εξαγωγή τριγραμμάτων και στην σύγκριση της εντροπίας των γλωσσικών μοντέλων.

2.2 Ανάλυση του Συστήματος
2.2.1  Στάδιο Εκπαίδευσης του Συστήματος

Κατά την εκπαίδευση του συστήματος, χρησιμοποιούμε μεγάλα κομμάτια κειμένου 
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από  κάθε  γλώσσα  που  επεξεργάζονται  κατάλληλα  ώστε  να  δημιουργηθούν  τα 

γλωσσικά  μοντέλα  των  γλωσσών.  Ο  τρόπος  επιλογής  των  κειμένων  και  τα 

χαρακτηριστικά  τους  αναλύονται  στο  κεφάλαιο  3  που  περιγράφεται  η  βάση 

δεδομένων  που  κατασκευάσαμε  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  διπλωματικής.  Η 

παραγωγή  των  γλωσσικών  μοντέλων  ειναι  εξαιρετικά  κρίσιμη  για  την  σωστή 

λειτουργία του συστήματος μας, καθώς αν τα μοντέλα δεν είναι σωστά θα οδηγήσει 

σε εσφαλμένη αναγνώριση γλώσσας αφού η τελευταία βασίζεται στην σύγκριση των 

γλωσσικών μοντέλων με το μοντέλο του αγνώστου συστήματος. 

Στο  παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται  η  διαδικασία  παραγωγής  του  γλωσσικού 

μοντέλου.

Αφαίρεση  σημείων  στίξης  και  αριθμών:  Τα  Ν-γράμματα  που  χρησιμοποιούνται 

πρέπει  να  αποτελούνται  μόνο  από  χαρακτήρες  ή/και  το  κενό  διάστημα.  Αυτό 

συμβαίνει διότι το σύστημα μας δεν μπορεί να ξεχωρίσει ένα σημείο στίξης από έναν 

χαρακτήρα  ή  έναν  αριθμό,  οπότε  αν  δεν  τα  αφαιρέσουμε  θα  τα  λάβει  κανονικά 

υπόψη του στην παραγωγή των Ν-γραμμάτων και των σχετικών συχνοτήτων τους. 

Κάτι  τέτοιο  όμως  είναι  λάθος  διότι  τα  σημεία  στίξης  και  οι  αριθμοί  δεν  δίνουν 
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Σχήμα 4: Διαδικασία παραγωγής γλωσσικού μοντέλου



κάποια  πληροφορία  για  τη  γλώσσα.  Τουναντίον  μάλιστα,  επειδή  μειώνουν  τις 

σχετικές συχνότητες εμφάνισης των υπολοίπων και  χρήσιμων Ν-γραμμάτων στην 

ουσία  παραπλανούν  το  σύστημα  και  μπορεί  να  το  οδηγήσουν  σε  εσφαλμένες 

αποφάσεις. Για το λόγο αυτό μέρος της προεργασίας που κάνουμε στα κείμενα μας 

ειναι η απαλοιφή των σημείων στίξης και των αριθμών που υπάρχουν.

Παραγωγή λίστας λέξεων: Το δεύτερο στάδιο επεξεργασίας είναι ο διαχωρισμός των 

λέξεων  του  κειμένου  που  οδηγούν  στη  δημιουργία  λίστας  λέξεων.  Αυτός  ο 

διαχωρισμός είναι απαραίτητος προκειμένου να έχουμε μια ποιοτικότερη ανάλυση 

των Ν-γραμμάτων  του κειμένου σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της κάθε γλώσσας. 

Η  αυτόματη  αναγνώριση  γλώσσας  κειμένου  είναι  βασισμένη  στη  διαφορά 

συχνότητας εμφάνισης ορισμένων ακολουθιών γραμμάτων σε κάθε γλώσσα, καθώς 

επίσης και στα διαφορετικά της χαρακτηριστικά. Ένα εύκολο παράδειγμα που μας 

έρχεται στο μυαλό για αυτό είναι οι συχνές χαρακτηριστικές καταλήξεις της κάθε 

γλώσσας  όπως  το  -ing  για  τα  αγγλικά,  ή  το  -en  για  τα  γερμανικά.  Αν  δεν 

διαχωρίσουμε  τις  λέξεις  του  κειμένου,  τότε  η  επιπλέον  πληροφορία  των  συχνών 

προθεμάτων και καταλήξεων χάνεται, γιατί σε αυτήν την περίπτωση, οι καταλήξεις 

συνδυάζονται  με  το  πρώτο γράμμα της  επόμενης  λέξης  και  τα  προθέματα με  το 

τελευταίο της προηγούμενης, δημιουργώντας και πάλι στατιστικά σφάλματα. Για το 

λόγο  αυτό  είναι  αναγκαίος  και  ο  διαχωρισμός  του  κειμένου  σε  λέξεις  και  η 

δημιουργία λίστας λέξεων.

Παραγωγή Ν-γραμμάτων: Το σύστημα παίρνει μία μία τις λέξεις από τη λίστα και 

παράγει τα κατάλληλα Ν-γράμματα ανάλογα με το μέγεθος του Ν που έχουμε ορίσει. 

Για  τις  ανάγκες  της  παρούσας  διπλωματικής  χρησιμοποιήσαμε  τριγράμματα,  άρα 

στις παραμέτρους του συστήματος θέσαμε Ν=3.

Υπολογισμός  συχνότητας  Ν-γραμμάτων:  Αυτό  είναι  το  βασικότερο  στάδιο  της 

διαδικασίας παραγωγής του γλωσσικού μοντέλου.  Εδώ υπολογίζεται  η συχνότητα 
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εμφάνισης του κάθε Ν-γράμμου σύμφωνα με τον απλό τύπο:

συχνότητα Ν−γράμμου= Aριθμός εμφανίσεων του Ν −γράμμου
Συνολικός αριθμός των Ν −γράμμων

 

Παραγωγή γλωσσικού μοντέλου: Στο τελευταίο αυτό στάδιο της προεργασίας γίνεται 

η οργάνωση των Ν-γράμμων και των συχνοτήτων τους ώστε να δημιουργηθεί ένας 

βασικός κανόνας όσον αφορά στον τρόπο αποθήκευσής τους. Όταν υπολογιστούν 

όλες οι  συχνότητες των Ν-γράμμων, αποθηκεύονται  με αλφαβητική σειρά σε μια 

λίστα που αποτελεί το γλωσσικό μοντέλο της εκάστοτε γλώσσας.

2.2.2 Στάδιο Παραγωγής Μοντέλου του Αγνώστου Κειμένου

Το άγνωστο  κείμενο  που  πρέπει  να  αναγνωριστεί  από  το  σύστημα  μας,  περνάει 

ακριβώς από την ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω. Απαλοίφονται όλα τα 

σημεία στίξης και οι αριθμοί από το σώμα του κειμένου. Διαχωρίζονται οι λέξεις 

μεταξύ τους και αποθηκεύονται σε μια ξεχωριστή λίστα λέξεων, παράγονται όλα τα 

ζητούμενα  τριγράμματα  (ή  Ν-γράμματα  στην  γενικότερη  περίπτωση)  και 

υπολογίζονται  οι  συχνότητες  για  κάθε  εμφανιζόμενο  τρίγραμμα.  Τα  τριγράμματα 

κατατάσσονται  σε  αλφαβητική  σειρά  και  αποθηκεύονται  σε  ένα  αρχείο  για  να 

αποτελέσουν το γλωσσικό μοντέλο του αγνώστου κειμένου.  Βέβαια το  γλωσσικό 

μοντέλο  του  άγνωστου  κειμένου  δεν  αποθηκεύεται  στην  βάση  γνώσης  του 

συστήματος,  αλλά  χρησιμοποιείται  προσωρινά  για  την  σύγκριση  με  τα  υπόλοιπα 

γλωσσικά μοντέλα για την εξαγωγή συμπερασμάτων και κατόπιν διαγράφεται.

2.2.3 Το Στάδιο Αναγνώρισης της Γλώσσας

Στο τελευταίο αυτό στάδιο της διαδικασίας, το σύστημα χρησιμοποιεί τα γλωσσικά 

μοντέλα που δημιουργήθηκαν μέχρι τώρα για να κάνει την σύγκριση του γλωσσικού 

μοντέλου του αγνώστου κειμένου με τα αντίστοιχα μοντέλα των γνωστών γλωσσών 

που υπάρχουν στην φορτωμένα στη βάση γνώσης του συστήματος. Για την ακρίβεια 

συγκρίνονται  οι  συχνότητες  των  τριγραμμάτων  του  αγνώστου  κειμένου  με  τις 
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συχνότητες τριγραμμάτων των γλωσσικών μοντέλων που έχει ήδη το σύστημα. Μια 

ασφαλής υπόθεση είναι πως πολλά από τα τριγράμματα δύο διαφορετικών κειμένων 

που  είναι  όμως  γραμμένα  στην  ίδια  γλώσσα  θα  είναι  κοινά,  και  η  διαφορά στη 

συχνότητα  εμφάνισης  τους  θα  ειναι  μικρή  σε  σχέση  με  τις  άλλες  γλώσσες.  Το 

σύστημα  μας  δουλεύει  με  τον  εξής  απλό  αλγόριθμο:  Για  κάθε  τρίγραμμα  που 

ανιχνεύεται στο άγνωστο κείμενο το σύστημα μας, ψάχνει αν υπάρχει σε κάποιο από 

τα γλωσσικά μοντέλα που υπάρχουν στη βάση γνώσης του και  άν  το βρεί,  τότε 

αφαιρεί τη συχνότητα του τριγράμμου γου γλωσσικού μοντέλου από τη συχνότητα 

του τριγράμμου του αγνώστου κειμένου. Αν το αποτελεσμα προκύψει αρνητικό τότε 

πολλαπλασιάζεται με το -1. Άρα συνολικά η απόσταση υπολογίζεται από τον τύπο:
Απόσταση=συχνότητα τριγράμμου γλωσσικού μοντέλου−συχνότητα τριγράμμουαγνώστου μοντέλου

Ένα παράδειγμα υπολογισμού της απόστασης μεταξύ του αγνώστου κειμένου και 

του γλωσσικού μοντέλου με τυχαίες τιμές, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Αν ένα τρίγραμμα από το μοντέλο του αγνώστου κειμένου δεν υπάρχει στο γλωσσικό 
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μοντέλο τότε το σύστημα του εκχωρεί την τιμή 1, που αποτελεί τη μέγιστη απόσταση 

όπως φαίνεται στο παράδειγμα μας για το τρίγραμμα  (abc).  Από τις αλλεπάληλες 

συγκρίσεις του μοντέλου του αγνώστου κειμένου με τα γλωσσικά μοντέλα της βάσης 

γνώσης, επιλέγεται τελικά ως “σωστή” γλώσσα αυτή με την μικρότερη απόσταση 

γλωσσικού μοντέλου.

2.3 Το CMU-Cambridge Statistical Language Modeling Toolkit
2.3.1 Εισαγωγή

Η πρώτη έκδοση του  Carnegie  Mellon  University  Statistical  Language  Modeling 

toolkit  (CMU-SLM)  δημιουργήθηκε  το  1994  από  τον  Roni  Rosenfeld  για  να 

διευκολύνουν  την  κατασκευή  και  δοκιμή  γλωσσικών  μοντέλων  διγράμμων  και 

τριγράμμων.  Σήμερα  χρησιμοποιείται  ευρύτατα  σε  πάνω  απο  12  χώρες  και 

τουλάχιστον 40 ακαδημαϊκά, ερευνητικά και βιομηχανικά εργαστήρια.

Το CMU-SLM toolkit είναι μία συλλογή από εργαλεία γραμμένα σε γλώσσα C ώστε 

να αποφευχθεί η εξάρτηση από  shell scripts  και εργαλεία  UNIX  όπως το  sort  και 

awk. 

Κάποια από τα εργαλεία που περιέχονται στο  CMU-SLM χρησιμοποιούνται για να 

επεξεργαστούν γενικά δεδομένα κειμένων σε:

• λίστες συχνοτήτων λέξεων και λεξιλόγια

• μετρήσεις λεκτικών διγράμμων και τριγράμμων

• μετρήσεις λεκτικών διγράμμων και τριγράμμων για συγκεκριμένα λεξιλόγια

• στατιστικές σχετικές με διγράμματα και τριγράμματα

• διάφορα Back-off γλωσσικά μοντέλα διγράμμων και τριγράμμων.

Άλλα  εργαλεία  χρησιμοποιούν  τα  προκύπτοντα  γλωσσικά  μοντέλα  για  να 

υπολογίσουν:

• την περιπλοκή (Perplexity)

• Out-Of-Vocabulary (OOV) ρυθμούς

• αναλογίες εύστοχων διγράμμων και τριγράμμων
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• κατανομή των back-off σεναρίων

• σχολιασμός των δοκιμαστικών δεδομένων με γλωσσικές επιδόσεις.

2.3.2 Συμβατική θεωρία μοντελοποίησης γλώσσας

2.3.2.1 Εξομάλυνση (smoothing)

Τα συμβατικά γλωσσικά μοντέλα βασίζονται στα μοντέλα διγράμμων ή τριγράμμων. 

Επειδή όμως ακόμα και τα μεγαλύτερα σώματα κειμένων αναγκαστικά θα περιέχουν 

μόνο ένα μικρό κομμάτι των πιθανών τριγράμμων για μια γλώσσα, ειναι απαραίτητη 

η  εξομάλυνση  των  δεδομένων  για  να  αποκτήσουμε  καλύτερες  εκτιμήσεις  για  τα 

λιγότερο συχνά ή και ανύπαρκτα γεγονότα.

Η μέγιστη εκτίμηση πιθανότητας  για  την πιθανότητα ενός  γεγονότος  Ε  το  οποίο 

πραγματοποιήθηκε r φορές από τις R πιθανές φορές είναι P(E) = r/R. Σε ένα αραιό 

όμως  δείγμα,  η  μέγιστη  πιθανότητα   εκτίμησης  είναι  μεροληπτικά υψηλή για  τα 

γεγονότα  που  παρατηρήθηκαν  και  αντίστοιχα  χαμηλή  για  εκείνα  που  δεν 

παρατηρήθηκαν.  Για  να  διορθώσουμε  αυτή  την  μεροληψία,  αναδιανέμουμε 

(discounting) ένα μέρος της πιθανότητας από τα εμφανιζόμενα γεγονότα προς τα μη-

εμφανιζόμενα  πολλαπλασιάζοντας  τις  μετρήσεις  με  έναν  συντελεστή  dr.  Έτσι  η 

τροποιημένη  καταμέτρηση  r* είναι  r*=rdr και  η  αναθεωρημένη  εκτίμηση 

πιθανότητας  ειναι  P(E)=r*/R.  Η  υπόλοιπη  πιθανότητα  διανέμεται  στα  μη 

εμφανιζόμενα γεγονότα. Αν ένα δοθέν Ν-γράμμα (w1,w2,...,wN) δεν έχει παρατηρηθεί 

στο εκπαιδευτικό κείμενο τότε η πιθανότητα P(wN|w1,w2,...,wN-1) μπορεί να εκτιμηθεί 

από ένα χαμηλότερης τάξης μοντέλο όπως π.χ. Το P(wN|w2,...,wN-1) σε μια διαδικασία 

που  ονομάζεται  υπαναχώριση (backing-off).  Συχνά,  η  υπαναχώριση  και  η 

αναδιανομή  συνδυάζονται  ανάλογα  με  το  σχέδιο  που  πρότεινε  ο  Katz  [8]  που 

συνδυάζει την αναδιανομή Good-Turing και την υπαναχώριση.

2.3.2.2 Όριο αποκοπής (Cutoffs)

Προκειμένου να μειωθεί το μέγεθος του κάθε γλωσσικού μοντέλου, συχνά, τα σπάνια 

Ν-γράμματα διαγράφονται  από το  μοντέλο.  Ο αριθμός  μετρήσεων κάτω από τον 

οποίο τα Ν-γράμματα διαγράφονται ονομάζεται όριο αποκοπής (cutoff)  και μπορεί 
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να ποικίλει από σενάριο σε σενάριο. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πως το μέγεθος 

του  ορίου  αποκοπής  επηρρεάζει  το  μέγεθος  και  την  περιπλοκή  ενός  γλωσσικού 

μοντέλου τριγραμμάτων.

                      Cutoffs   Size of model Perplexity
Bigram Trigram
0 0 219 MB 114.0
1 1 80 MB 119.8
2 2 49 MB 124.0
5 5 26 MB 133.1
10 10 17 MB 143.4
20 20 11 MB 156.8
50 50 8 MB 180.7
100 100 6 MB 203.9

2.3.2.3 Δείκτες Περιεχομένου (Context cues)

Τα  γλωσσικά  δεδομένα,  εκλαμβάνονται  από  το  σύστημα  σαν  μια  σειρά  λέξεων 

διάσπαρτη με δείκτες περιεχομένου (context cues). Αυτά είναι διάφορες ενδείξεις που 

φανερώνουν  τις  προτάσεις,  τις  παραγράφους  και  άλλες  τέτοιες  χρήσιμες  για  το 

γλωσσικό  μοντέλο  πληροφορίες  οι  οποίες  μπορούν  μεν  να  επηρρεάσουν  την 

πρόβλεψη αλλά δεν θα πρέπει να προβλέπονται οι ίδιες.

2.3.2.4 Είδη λεξιλογίου

Το λογισμικό περιέχει τρία είδη λεξιλογίου, κάθε ένα από τα οποία διαχειρίζεται τις 

εκτός λεξιλογίου (Out-Of-Vocabulary OOV) λέξεις με διαφορετικό τρόπο.

Ένα  κλειστό λεξιλόγιο  (closed vocabulary)  απλά δεν τις λαμβάνει καθόλου υπόψη 

του.  Οποιεσδήποτε  τέτοιες  λέξεις  εμφανιστούν  είτε  στο  εκπαιδευτικό  είτε  στο 

δοκιμαστικό  κείμενο  θα  προκαλέσουν  σφάλμα  στο  σύστημα.  Αυτός  ο  τύπος 

μοντέλου  μπορεί  να  είναι  χρήσιμος  σε  ένα  περιβάλλον  ελέγχου/εντολών  που  το 

λεξιλόγιο που καταλαβαίνει το σύστημα είναι περιορισμένο και μπορούμε να είμαστε 

σίγουροι  πως  δεν  θα  βρεθούν  λέξεις  εκτός  λεξιλογίου  αλλά  στην  αναγνώριση 
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γλώσσας δεν έχει πρακτική εφαρμογή.

Ένα  ανοικτό  λεξιλόγιο  από  την  άλλη  επιτρέπει  την  ύπαρξη  των  λέξεων  εκτός 

λεξιλογίου  και  μάλιστα  τις  κωδικοποιεί  με  το  ίδιο  σύμβολο.  Στο  λογισμικό 

εμπεριέχονται δύο τύποι ανοικτού λεξιλογίου. Ο πρώτος τύπος συμπεριφέρεται στις 

εκτός λεξιλογίου λέξεις ακριβώς όπως και σε όλες τις υπόλοιπες. Ο δεύτερος τύπος 

δημιουργήθηκε για να καλύψει τις περιπτώσεις που στο εκπαιδευτικό κείμενο δεν 

συναντήθηκαν λέξεις εκτός λεξιλογίου αλλά θέλουμε να επιτρέψουμε την εμφάνιση 

τους στα δοκιμαστκά δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση που 

είχαμε ενα περιορισμένο εκπαιδευτικό κείμενο και μπορούσαμε να διαλέξουμε ένα 

λεξιλόγιο  που  να  το  καλύπτει  πλήρως.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  μια  αυθαίρετη 

ποσότητα πιθανότητας δεσμεύεται για λέξεις εκτός λεξιλογίου.

2.3.3 Πολλαπλές μέθοδοι Αναδιανομής

2.3.3.1 Αναδιανομή Good-Turing

Αν ορίσουμε  ως  nr τον  αριθμό  των  γεγονότων  που  συμβαίνουν  r φορές,  τότε  η 

μέθοδος αναδιανομής Good-Turing ορίζει :

                                  d r=

(r+1)nr

rnr
−

(k+1)nk+1

n1

1−
(k+1)nk+1

n1

 

για r<k (όπου συνήθως k=7) και dr=1 για μεγαλύτερα μεγέθη, υποθέτωντας πως τα 

γεγονότα που συμβαίνουν περισσότερες από εφτά φορές εκτιμώνται καλά από την 

μέγιστη  πιθανότητα.  Η προσέγγιση  αυτή  βέβαια  έχει  κάποια  μειονεκτήματα.  Για 

παράδειγμα απαιτούμε dr>0 για όλα τα r και αυτό περιορίζει τις σχετικές τιμές των 

n1,n2,...,nk+1.   Γενικά  τέτοιοι  περιορισμοί  ικανοποιούνται  από  τα  δεδομένα  υπο 

κανονικές  συνθήκες,  μπορεί  όμως  να  μην  ικανοποιηθούν  αν  τα  δεδομένα  έχουν 

υποστεί  επεξεργασία.   Η  αναδιανομή  Good-Turing  είναι  η  βασική  μέθοδος 

αναδιανομής του συστήματος, όμως έχουν συμπεριληφθεί και κάποιες επιπλέον οι 

οποίες  δεν  έχουν  το  πρόβλημα  που  αναφέρθηκε  παραπάνω  και  κάποιες  φορές 
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παράγουν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτές αναλύονται παρακάτω:

2.3.3.2 Γραμμική Αναδιανομή

Στην γραμμική Αναδιανομή, μία ποσότητα ανάλογη προς κάθε μέγεθος αφαιρείται 

από το εν λόγω μέγεθος.  Θέτουμε δηλαδή  dr = 1 –  α.  Σε αυτήν την περίπτωση 

επιλέγουμε τέτοιο α ώστε η γραμμική αναδιανομή να εκχωρήσει την ίδια πιθανότητα 

στα μη εμφανιζόμενα γεγονότα με την αναδιανομή Good-Turing:

                                                  d r=1−
n1

R
 

όπου R είναι ο αριθμός των λέξεων στο εκπαιδευτικό κείμενο.

2.3.3.3 Απόλυτη Αναδιανομή

Η Απόλυτη Αναδιανομή επιτυγχάνεται αν αφαιρέσουμε μια σταθερά b από κάθε ένα 

μέγεθος.

                                                  d r=
r−b

r
 

2.3.3.4 Αναδιανομή Witten-Bell

Στην  συγκεκριμένη  αναδιανομή,  η  αναλογία  αναδιανομής  δεν  εξαρτάται  από  το 

μέγεθος  του  γεγονότος  αλλά από τον  αριθμό  t των διακριτών γεγονότων που το 

ακολούθησαν.  Έτσι  για το δίγραμμα “AB”  το  t είναι  ο  αριθμός των ξεχωριστών 

διγράμμων της μορφής “A*” που υπάρχουν στο μοντέλο.

                                                   d r(t )=
R

R+T
 

2.3.4 Ρύθμιση χρήσης του CMU SLM toolkit.

Σε αυτήν την παράγραφο θα εξηγήσουμε βήμα προς βήμα τη διαδικασία μέσω της 

οποίας  έγιναν  οι  δοκιμές  αγνώστων  κειμένων  για  τις  ανάγκες  της  παρούσας 

διπλωματικής καθώς και τις ρυθμίσης του CMU SLM toolkit που χρησιμοποιήσαμε 
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για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Το γενικό διάγραμμα ροής του λογισμικού φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

1)Το  προκαταρκτικό  στάδιο  για  την  εξαγωγή  ενός  γλωσσικού  μοντέλου  είναι  ο 

καθορισμός του λεξιλογίου του μοντέλου. Το εργαλείο  text2wfreq  έχει σαν είσοδο 

ένα αρχείο .txt και δημιουργεί μία λίστα κάθε λέξης που υπάρχει στο συγκεκριμένο 

αρχείο μαζί με τον αριθμό τον εμφανίσεών της. Κατόπιν το εργαλείο  wfreq2vocab 

παίρνει σαν είσοδο αυτή τη λίστα λέξεων και τη μετατρέπει σε ένα αρχείο λεξιλογίου 

που περιέχει τις 20.000 πιο συχνές λέξεις. Επιπλέον δε, δημιουργείται και ένα αρχείο 

που περιέχει όλους τους δείκτες περιεχομένου για το λεξιλόγιό μας. Ο κώδικας που 

έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι εδώ είναι:

text2wfreq <test.txt > test.wfreq
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wfreq2vocab < test.wfreq > test.vocab

2) Το πρώτο βήμα για την εξαγωγή του γλωσσικού μοντέλου είναι να μετατρέψουμε 

το εκπαιδευτικό μας κείμενο σε μία λίστα από χαρακτηριστικά Ν-γράμματα  (id N-

grams) δηλαδή Ν-γράμματα με κάθε λέξη να αντιστοιχεί σε έναν ακέραιο, ο οποίος 

είναι μηδέν για τις λέξεις εκτός λεξιλογίου. Αυτό γίνεται με τον κώδικα:

text2idngram -n 3 -buffer 100 -temp temp -vocab test.vocab < test.txt > test.idngram 

Η επιλογή -n 3 υποδηλώνει ότι φτιάχνουμε ένα γλωσσικό μοντέλο τριγραμμάτων και 

η  επιλογή  -buffer δείχνει  στο  λογισμικό πόση μνήμη  RAM  να δεσμεύσει  για  τις 

ανάγκες του (εδώ 100 mbytes) και τέλος η επιλογή -temp μας επιτρέπει να ορίσουμε 

ακριβώς σε ποιο φάκελο θα αποθηκευτούν τα προσωρινά αρχεία που δημιουργεί το 

λογισμικό μας.

Το  δεύτερο  βήμα  είναι  να  μετατρέψουμε  τη  λίστα  των  χαρακτηριστικών 

τριγραμμάτων σε ένα δυαδικό αρχείο γλωσσικού μοντέλου. Αυτό επιτυγχάνεται με 

τον κώδικα:

idngram2lm -idngram test.idngram -n 3 -vocab test.vocab -binary test.binlm 

Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  σε  αυτό  το  στάδιο  μπορούμε  να  παραμετροποιήσουμε 

αρκετά πράγματα με τις αντίστοιχες εντολές. Μπορούμε να ορίσουμε κάποια από τις 

μεθόδους αναδιανομής που αναφέραμε πιο πάνω, να θέσουμε τα όρια αποκοπής ή 

ακόμα να ορίσουμε το είδος του λεξιλογίου (κλειστό ή ανοικτό).  Αν δεν οριστεί 

συγκεκριμένη μέθοδος αναδιανομής τότε το σύστημα χρησιμοποιεί την αναδιανομή 

Good-Turing  όπως στην περίπτωσή μας. Επιπλέον θα μπορουσαμε να εξάγουμε το 

γλωσσικό μοντέλο σε πρότυπο ARPA.

3) Για την σύγκριση του γλωσσικού μοντέλου με το μοντέλο του αγνώστου κειμένου 

χρησιμοποιούμε την εντολή:

echo perplexity -text unknown.txt | evallm -binary test.binlm

και  παίρνουμε  τα  κάτωθι  αποτελέσματα  (οι  αριθμοί  είναι  φανταστικοί  χάριν 

παραδείγματος, τα δικά μας πειραματικά αποτελέσματα αναλύονται στο κεφάλαιο 4)

Computing perplexity of the language model with respect to the text unknown.txt

Perplexity= 170.83, Entropy = 7.47 bits

39



Computation based on 7182890 words.

Number of 3-grams hit = 389921

Number of 2-grams hit = 274493

Number of 1-grams hit = 641604

331849 OOVs (4,62%) and 553271 context cues were removed from the calculation.

Στο παράδειγμα αυτό επι της ουσίας συγκρίναμε το άγνωστο κείμενο unknown.txt με 

το γλωσσικό μοντέλο μίας γνωστής γλώσσας και υπολογίστηκε η απόσταση των δύο 

μοντέλων. Φυσικά αυτή η μία σύγκριση δεν μας λέει απολύτως τίποτε για το κείμενο 

γιατί όπως έχουμε τονίσει η αναγνώριση της γλώσσας ενός κειμένου γίνεται ανάμεσα 

σε διάφορες γλώσσες. Θα πρέπει δηλαδή το ίδιο μοντέλο του κειμένου unknown.txt 

να συγκριθεί με όλα τα υπόλοιπα γλωσσικά μοντέλα που υπάρχουν αποθηκευμένα 

στο σύστημα μας, και μόνο μετά από αυτήν τη διαδικασία θα είμαστε σε θέση να 

κάνουμε την τελική αξιολόγηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1 Εισαγωγή

Στο  πλαίσιο  της  παρούσας  διπλωματικής  κρίθηκε  αναγκαία  η  δημιουργία  μίας 

καινούριας βάσης δεδομένων (corpus)  η οποία θα ανταποκρίνεται με τον καλύτερο 

τρόπο στις εξελίξεις στον χώρο της αναγνώρισης γλώσσας κειμένου. Τα πειράματα 

μας έγιναν χρησιμοποιώντας μέρος ή μέρη των κειμένων της βάσης δεδομένων που 

δημιουργήσαμε. Η επεξεργασία που ήταν αναγκαία για την πειραματική διαδικασία 

καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν θα αναλυθούν και θα σχολιαστούν στο 

τέταρτο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε με σαφήνεια το περιεχόμενο 

της βάσης δεδομένων μας, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Θα εξηγήσουμε με ποιον 

τρόπο δουλέψαμε για τη δημιουργία της βάσης, καθώς επίσης και τις σκέψεις που 

μας οδήγησαν στην επιλογή των συγκεκριμένων γλωσσών που συμπεριλάβαμε αλλά 

και στην επιλογή των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων που περιέχονται. Πριν από όλα 

όμως οφείλουμε να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις Ευρωπαϊκές γλώσσες μιας 

και αυτές είναι που θα μας απασχολήσουν.

3.2 Οι γλώσσες της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει 23 επίσημες γλώσσες. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

Αγγλικά, Βουλγάρικα, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Ιρλανδικά, 

Ισπανικά,  Ιταλικά,  Λεττονικά,  Λιθουανικά,  Μαλτέζικα,  Ολλανδικά,  Ούγγρικα, 

Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβάκικα, Σλοβένικα, Σουηδικά, Τσέχικα και 

Φινλανδικά.  Η πρώτη Ευρωπαϊκή Οδηγία που προσδιόριζε  τις  επίσημες  γλώσσες 

εκδόθηκε  το  1958  και  όριζε  ώς  τέτοιες  τα  Γαλλικά,  Γερμανικά,  Ολλανδικά  και 

Ιταλικά μιας και  αυτές ήταν οι  επίσημες γλώσσες των κρατών μελών εκείνη την 

εποχή. Έκτοτε καθώς νέες χώρες γίνονταν δεκτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση  ο αριθμός 

των επίσημων γλωσσών αυξανόταν. Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των γλωσσών ειναι 

μικρότερος  από  αυτόν  των  κρατών-μελών  καθώς  κάποιες  χώρες  έχουν  κοινές 

γλώσσες όπως για παράδειγμα το Βέλγιο που έχει ως επίσημες γλώσσες τα Γαλλικά, 

41



τα  Γερμανικά  και  τα  Ολλανδικά.  Αν  συνυπολογίσουμε  τώρα  και  χώρες  που  δεν 

ανήκουν στην Ευρωπαϊκή ένωση αλλά γεωγραφικά ανήκουν στην Ευρώπη όπως η 

Νορβηγία ή η Λευκορωσία, τότε ο αριθμός των επίσημων γλωσσών στην ευρωπαϊκή 

επικράτεια  ανέρχεται  σε  περίπου  30-40  γλώσσες,  ανάλογα  με  τον  ορισμό  της 

“επίσημης γλώσσας”.

Ένας  πολύ  κατατοπιστικός  χάρτης  των  ευρωπαικών  γλωσσών  φαίνεται  στο 

παρακάτω σχήμα:

Διακρίνεται εύκολα ότι τα σύνορα μεταξύ των γλωσσών, σπάνια συμπίπτουν με αυτά 

των κρατών ειδικότερα στην κεντρική Ευρώπη. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει 

και  στις  μη-επίσημες  γλώσσες  όπως  ειναι  τα  Βασκικά,  τα  Καταλανικά,  τα 

Λουξεμβουργιανά,  ή  ακόμα  και  στις  διάφορες  διαλέκτους  που  τείνουν  προς 
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εξαφάνιση  στις  Βρετανικές  νήσους  όπως  τα  Γαελικά.  Σύμφωνα  με  στοιχεία  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οκτώ πιο διαδεδομένες επίσημες γλώσσες στην επικράτεια 

της  είναι  (τα  ποσοστά  που  αναφέρονται  είναι  επί  του  συνόλου  του  Ευρωπαϊκού 

πληθυσμού) :

1) 19% Γερμανικά

2) 13% Γαλλικά

3) 12% Αγγλικά

4) 11% Ιταλικά

5) 9% Ισπανικά

6) 9% Πολωνικά

7) 7% Ρουμανικά

8) 5% Ολλανδικά

Οι αριθμοί αυτοί αλλάζουν άρδην αν λάβουμε υπόψη μας τις γλωσσικές ικανότητες 

των ανθρώπων. Η παρακάτω λίστα δείχνει τις οκτώ πιο διαδεδομένες γλώσσες στην 

Ευρωπαϊκή επικράτεια με βάση τον αριθμό των ομιλούντων.

1) 49% Αγγλικά

2) 35% Γερμανικά

3) 26% Γαλλικά

4) 16% Ιταλικά

5) 15% Ισπανικά

6) 10% Πολωνικά

7) 7% Ρώσσικα

8) 6% Ολλανδικά

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η γλώσσα με τους πιο πολλούς ομιλητές στην 

Ευρώπη  είναι  τα  Αγγλικά,  με  δεύτερα  τα  Γερμανικά  τα  οποία  όμως  είναι  η  πιο 

διαδεδομένη  επίσημη  γλώσσα.  Στοιχεία  μεγαλύτερης  κλίμακας  μας  δίνει  το  SIL 

Ethnologue, που καταγράφει τις πιο διαδεδομένες γλώσσες με βάση τον αριθμό των 
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ομιλητών για όλη την υφήλιο στον παρακάτω πίνακα: 

Γλώσσα Χώρα 
καταγωγής

Σύνολο χωρών Ομιλητές  (σε 
εκατομμύρια)

1 Κινέζικα Κίνα 31 1,213
2 Ισπανικά Ισπανία 44 329
3 Αγγλικά Αγγλία 112 328
4 Αραβικά Σαουδ. Αραβία 57 221
5 Ινδικά Ινδία 20 182
6 Bengali Μπαγκλαντες 10 181
7 Πορτογαλικά Πορτογαλία 37 178
8 Ρώσικα Ρωσια 33 144
9 Ιαπωνικά Ιαπωνία 25 122
10 Γερμανικά Γερμανία 43 90.3

Συγκεκριμένα, στην στήλη με τίτλο “χώρα καταγωγής” αναγράφεται η χώρα από την 

οποία προέρχεται η εκάστοτε γλώσσα, ενώ στη στήλη με τίτλο “σύνολο χωρών” ο 

αριθμός όλων των κρατών στις οποίες η συγκεκριμένη γλώσσα είναι αναγνωρισμένη 

είτε ως επίσημη είτε ως γλώσσα μεταναστών. Η στήλη “ομιλητές” δίνει τον αριθμό 

(σε  εκατομμύρια)  των  ανθρώπων  που  χρησιμοποιούν  την  κάθε  γλώσσα  ως 

πρωτεύουσα στις χώρες τους.  

(πηγή: http://www.ethnologue.org/ethno_docs/distribution.asp?by=size )

Το  γεγονός  και  μόνο  ότι  σε  παγκόσμια  κλίμακα  μέσα  στη  δεκάδα  των  πιο 

διαδεδομένων  γλωσσών  υπάρχουν  5  ευρωπαϊκές  γλώσσες  υποδηλώνει  το  πόσο 

σημαντικές είναι. 

3.3 Επιλογή Γλωσσών

Το να  φτιάχναμε  μία  βάση  δεδομένων  για  όλες  τις  ευρωπαϊκές  γλώσσες  παρότι 

ενδιαφέρον και χρήσιμο, θα ξέφευγε πολύ από τα όρια της παρούσας διπλωματικής. 

Έπρεπε λοιπόν να αποκλείσουμε κάποιες γλώσσες για να καταλήξουμε στις δέκα που 
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χρησιμοποιήσαμε.  Η  αναγνώριση  της  γλώσσας  ενός  κειμένου  βασίζεται  στη 

σύγκριση. Εφόσον λοιπόν το λογισμικό μας χρησιμοποιεί στατιστικά μοντέλα για να 

πραγματοποιήσει  αυτή  τη  σύγκριση,  κρίναμε  σκόπιμο  να  αποκλείσουμε  από  τη 

διαδικασία  εξ  αρχής  όσες  ευρωπαϊκές  γλώσσες  δεν  χρησιμοποιούν  το  λατινικό 

αλφάβητο. Ο λόγος είναι προφανής, δεν χρειάζεται στατιστική για να διαχωριστούν 

μεταξύ τους γλώσσες που είναι γραμμένες σε διαφορετικά αλφάβητα. Κανείς ποτέ 

δεν  πρόκειται  να  μπερδέψει  τα  Γερμανικά  με  τα  Ελληνικά  και  τα  Σέρβικα, 

φροντίζουν για αυτό το Ελληνικό και το Κυριλλικό αλφάβητο αντίστοιχα. Το πρώτο 

στάδιο  της  επιλογής  έγινε,  η  βάση  δεδομένων  μας  θα  έχει  μόνο  γλώσσες  που 

χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο.  Στο δεύτερο στάδιο επιλογής θελήσαμε να 

διατηρήσουμε μια ισορροπία μεταξύ γλωσσών της βόρειας Ευρώπης και γλωσσών 

της  νότιας.  Τα  γεωγραφικά  όμως  όρια  εκτός  από  ασαφή  είναι  επιπλέον  και 

δύσχρηστα γιατί πολύ σπάνια παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σε έναν υπολογιστή. 

Αντί  αυτών,  ανατρέξαμε  στη  θεωρητική  γλωσσολογία  και  συγκεκριμένα  στις 

οικογένειες  γλωσσών.  Όπως  φαίνεται  στην  παρακάτω  εικόνα,  στην  Ευρώπη 

απαντώνται τέσσερις ομάδες γλωσσών. Η Γερμανική, η Ρωμανική, η Σλάβική καθώς 

και η Φινοουγγρική. 
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Στην  εικόνα  2  φαίνεται  ξεκαθαρα  η  διάδοση  των  τριών  μεγάλων  οικογενειών 

γλωσσών στην Ευρώπη. Σημειώνονται με κυανές αποχρώσεις οι Ρωμανικές γλώσσες, 

σε πράσινες αποχρώσεις οι Σλαβικές και τέλος με ερυθρές οι Γερμανικές. Οι τρείς 

αυτές ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια των Ινδο-Ευρωπαϊκών γλωσσών, ενώ η 

Φινοουγγρική  (της  ευρύτερης  οικογένειας  των  Ουραλικών  γλωσσών)  ειναι 

ξεχωριστή και εντάσεται στις τουρκογενείς γλώσσες. Αποκλείοντας την οικογένεια 

των  σλαβικών  γλωσσών,  επειδή  κάποιες  από  αυτές  χρησιμοποιούν  το  κυριλλικό 

αλφάβητο όπως προαναφέραμε,  καταλήξαμε στο να εξετάσουμε γλώσσες από τις 

τρεις  άλλες  οικογένειες.  Τελικά  στην  βάση  δέδομένων  συμπεριλάβαμε  5 

γερμανογενείς γλώσσες, Αγγλικά, Γερμανικά, Δανέζικα, Νορβηγικά, Ολλανδικά και 

Σουηδικά,  4  ρωμανικές  γλώσσες,  Γαλλικά,  Ιταλικά,  Ισπανικά  και  Πορτογαλικά 

καθώς και τα Φινλανδικά ως μοναδικό εκπρόσωπο της Φινοουγγρικής οικογένειας 

για να συμπληρωθεί ο ζητούμενος αριθμός των δέκα γλωσσών. Αξίζει να σημειωθεί 

πως επιλέξαμε μόνο επίσημες γλώσσες κρατών και όχι κάποιες ελάσσονες γλώσσες 

και  διαλέκτους  που  απαντώνται  στην  Ευρώπη.  Αυτό  θα  μπορούσε  να  γίνει  στο 

μέλλον ως προσθήκη της ήδη υπάρχουσας βάσης, ώστε δυνητικά μετά από κάποιες 

τροποποιήσεις, η βάση να περιέχει όλες τις γλώσσες, επίσημες και ανεπίσημες που 

υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, βοηθώντας έτσι και στην διατήρηση τους. 

3.4 Επιλογή Θεματικών Ενοτήτων

Έχει συχνά αναφερθεί πως τα κείμενα που θα αποτελέσουν το εκπαιδευτικό κομμάτι 

σε ένα σύστημα αναγνώρισης γλώσσας πρέπει να έχουν ύφος ανάλογο με εκείνο των 

κειμένων που το σύστημα θα κληθεί να αναγνωρίσει, ή στην περίπτωση που αυτό δεν 

ειναι εκ των προτέρων γνωστό, τότε πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν ουδέτερο ύφος 

και ποικιλία στον τρόπο γραφής. Το διάσημο Brown Corpus περιέχει 15 διαφορετικές 

θεματικές ενότητες, θα τις αναφέρουμε ονομαστικά: 

• Τύπος: Ρεπορτάζ

• Τύπος: Γράμματα προς τον Εκδότη

• Τύπος: Κριτικές
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• Θρησκεία

• Δεξιοτεχνίες και χόμπι

• Δημοφιλή βιβλία και περιοδικά

• Βιογραφίες

• Νομικά Κείμενα

• Επιστημονικά Συγγράματα

• Βιβλία Φαντασίας

• Επιστημονική Φαντασία

• Αστυνομικά μυθιστορήματα

• Περιπέτειες

• Ρομαντικές Ιστορίες

• Χιουμοριστικά Κείμενα.

Σε αυτές τις δεκαπέντε διαφορετικές θεματικές ενότητες όντως διακρίνουμε κείμενα 

με μεγάλη ποικιλομορφία τόσο στο ύφος του συγγραφέα όσο και στον τρόπο γραφής. 

Το μόνο πράγμα που σίγουρα δεν θα συναντήσουμε είναι το προφανές: Λάθη. Όλα 

αυτά τα κείμενα συλλέχθηκαν από επιφανείς πηγές, και είναι λογικό να κατέβαλαν 

κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα κείμενα τους να μην περιέχουν σφάλματα. Λίγα 

πράγματα έχουν αλλάξει στον τομέα των εκδόσεων από το 1961 που δημιουργήθηκε 

η πρώτη έκδοση του  Brown Corpus  μέχρι  σήμερα και  σίγουρα οι  σύγχρονοι μας 

εκδότες απεχθάνονται τα λάθη εξίσου με τους παλαιότερους. 

Στις μέρες μας όμως και ειδικά όταν μιλάμε για ένα σύστημα αναγνώρισης γλώσσας 

κειμένου το οποίο μπορεί να έχει εξαχθεί με διάφορους τρόπους πρέπει το κείμενο 

μας να μην είναι εκ των προτέρων αψεγάδιαστο. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πάρα 

πολλά  κείμενα  χωρίς  τέλεια  ορθογραφία  είτε  γιατί  οι  συγγραφείς  τους  δεν 

ενδιαφέρονται για αυτό, θεωρώντας πως τα κείμενα τους θα περάσουν το νόημα που 

θέλουν παρά τις όποιες ατέλειες έχουν είτε και καθαρά λόγω άγνοιας. Οι συγγραφείς 

των κειμένων που αποτελούν τη βάση δεδομένων μας δεν είναι όλοι λόγιοι. Φυσικά 

έχουμε και λόγια κείμενα, αφού και αυτά είναι μέρος των πιθανών κειμένων-στόχων 
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του  συστήματος  μας,  αλλά  δεν  έχουμε  αποκλειστικά  τέτοια.  Τα  κείμενα  μας 

συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο είτε από ομάδες συζητήσεων είτε από ηλεκτρονικές 

εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών, είτε και από διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες. 

Για τη βάση δεδομένων μας διαλέξαμε μόνο τέσσερις κατηγορίες, καθώς θεωρήσαμε 

αφενός πως με προσεκτική επιλογή των εν λόγω κατηγοριών αλλά και των κειμένων 

που  τις  αποτελούν  μπορούμε  όντως  να  έχουμε  αρκετή  ποικιλομορφία  τόσο 

περιεχομένου όσο και ύφους, και αφετέρου αν προσθέταμε επιπλέον κατηγορίες, θα 

ξεφεύγαμε από τα στενά όρια μιας διπλωματικής. Βέβαια όπως αναφέρθηκε και πιο 

πάνω,  αυτό  δεν  σημαίνει  πως  δεν  μπορεί  να  γίνει  κάποια  επιπλέον  δουλειά  στο 

μέλλον για να εμπλουτιστεί περαιτέρω η βάση.

Η  πρώτη  θεματική  ενότητα  είναι  η  Λογοτεχνία.  Καλώς  ή  κακώς,  οποιαδήποτε 

συζήτηση γίνεται  γύρω από κείμενα καταλήγει  αργά ή γρήγορα στην λογοτεχνία. 

Είναι τόσο σημαντική θεματική ενότητα που δεν θα μπορούσε με τίποτε να λείπει 

από οποιαδήποτε βάση δεδομένων θέλει να λέγεται πλήρης. Τα λογοτεχνικά κείμενα 

που  επιλέχθηκαν,  προσπαθήσαμε  κατά  το  δυνατόν  να  είναι  από  κλασσικούς 

συγγραφείς, αλλά παράλληλα να βρίσκονται και κοντά στις σύγχρονες μορφές της 

εκάστοτε γλώσσας. Με το κριτήριο αυτό απορρίφθηκαν πχ τα έργα του Σαιξπηρ για 

τα Αγγλικά καθώς λέξεις και γραμματικοί τύποι αρχαϊζουσας γλώσσας (όπως thy αντί 

για the) θα οδηγούσαν το σύστημα μας σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Τα λογοτεχνικά 

κείμενα επειδή κατά κανόνα είναι έργα λόγιων συγγραφέων τείνουν να έχουν πάντα 

μια  πιο  εξεζητημένη  μορφή  γλώσσας,  που  απευθύνεται  σε  αναγνώστες 

συγκεκριμένου  μορφωτικού  επιπέδου.  Έπιπλέον  επειδή  είναι  προσεγμένα κείμενα 

χωρίς  γραμματικά  ή  συντακτικά  σφάλματα  μπορούν  να  δώσουν  εξαιρετικά 

αποτελέσματα στα στατιστικά μας μοντέλα. Τέλος, κάποια από αυτά μπορεί να έχουν 

ιδιότητες  που  δεν  είναι  άμεσα  εμφανείς.  Το  κλασσικό  έργο  “Δον  Κιχώτης”  του 

Ισπανού Μιγκέλ ντε Θερβάντες είναι ίσως το πιο παλιό από τα λογοτεχνικά κείμενα 

που περιλάβαμε στην βάση μας, αλλά το αξίζει και με το παραπάνω: Περιέχει το 

99% των  Ισπανικών  λέξεων!  Η  πλήρης  λίστα  των  κειμένων  που  απαρτίζουν  τη 
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θεματική ενότητα υπάρχει στο Παράρτημα 1.

Η  δεύτερη  θεματική  ενότητα  είναι  τα  Ιστορικά  Κείμενα.  Σε  αντίθεση  με  τα 

Λογοτεχνικά κείμενα, τα Ιστορικά δεν εμπίπτουν στην κατηγορία του αναγκαίου για 

κάθε βάση δεδομένων. Τα επιλέξαμε όμως γιατί κατά τη γνώμη μας αποτελούν ένα 

όριο  μεταξύ  του  λόγιου  και  του  μη-λόγιου  τρόπου  γραφής.  Τα  κείμενα  που 

απαρτίζουν  την  εν  λόγω  κατηγορία  επιλέχθηκαν  και  από  ιστορικά  βιβλία,  αλλά 

κυρίως μέσω της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας  wikipedia (www.wikipedia.org).  Η 

wikipedia  είναι  μια  εγκυκλοπαίδεια  ανοικτού  κώδικα,  που  ο  καθένας  μπορεί  να 

συνεισφέρει  γράφοντας  ή  συμπληρώνοντας  ένα  αρθρο.  Αυτή  ακριβώς  η  ιδιότητα 

είναι που την καθιστά πολύ χρήσιμη για την περίπτωση μας, διότι τα άρθρα της είναι 

γραμμένα από απλούς ανθρώπους, σίγουρα εγγράμματους, αλλά σε καμία περίπτωση 

λόγιους. Έτσι λοιπόν κρίθηκε ως το ιδανικό μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στους δύο 

τρόπους γραφής. Επιπλέον είναι διαθέσιμη σε πάνω από 250 γλώσσες και αυτό μας 

έδωσε  μια  ξεχωριστή  ιδέα.  Κάποια  από  τα  ιστορικά  κείμενα  είναι  ακριβώς  οι 

διαφορετικές  εκδόσεις  του ίδιου άρθρου και  στις  10 γλώσσες  που υποστηρίζει  η 

βάση μας. Αυτό αφ'ενός μας έλυσε τα χέρια για γλώσσες με μικρό όγκο δεδομένων 

όπως τα φινλανδικά, αφετέρου μας έδωσε μια ιδέα η οποία μπορεί να υλοποιηθεί στο 

μέλλον,  σαν  προέκταση της  ήδη  υπάρχουσας  έρευνας.  Να δούμε  πως  και  αν  θα 

μπορεί να υποστηριχθεί και η μετάφραση κειμένων μέσα σε ένα σύστημα παρόμοιο 

με αυτό που χρησιμοποιήσαμε για την αναγνώριση γλώσσας.

Η  τρίτη  θεματική  ενότητα  ειναι  τα  Ειδησεογραφία.  Κείμενα  παρμένα  από  τις 

διαδικτυακές εκδόσεις διαφόρων εφημερίδων και περιοδικών. Τα κείμενα αυτά ήταν 

και τα πιο χρονοβόρα στη συλλογή τους, καθώς τα ρεπορτάζ και τα άρθρα ειδικά 

στις  διαδικτυακές  εκδόσεις  δεν  ειναι  μεγάλα.  Αυτό  βέβαια  εξασφάλισε  πληθώρα 

διαφορετικών  συγγραφέων  με  ότι  αυτό  συνεπάγεται  για  το  ύφος  και  την 

ποικιλομορφία του περιεχομένου. Επιπλέον, για πρώτη φορά μιας και μας δόθηκε η 

δυνατότητα, συμπεριλάβαμε στα κείμενα και σχόλια αναγνωστών πάνω στα άρθρα. 
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Έτσι έχουμε κείμενα όλων των ειδών, καθώς οι αναγνώστες που σχολιάζουν κατά 

κανόνα  δεν  γράφουν  σωστά  όλες  τις  λέξεις  ή  χρησιμοποιούν  απλοποιημένους 

λατινικούς  χαρακτήρες  αντί  για  τους  σωστούς  της  εκάστοτε  γλώσσας  τους  χάριν 

συντομίας. Το σύστημα μας θα πρέπει λοιπόν να εκπαιδευτεί και σε τέτοιου είδους 

κείμενα ώστε τα γλωσσικά μοντέλα που θα έχει στην βάση γνώσης του να είναι όσο 

το δυνατόν πιο κοντά στα κείμενα που θα κληθεί  να κατηγοριοπιήσει. Οι εφημερίδες 

ήταν  κατά  βάση  πολιτικές  και  όσο  το  δυνατόν  πιο  γνωστές.  Τα  περιοδικά  ήταν 

ποικίλης  ύλης.  Λεπτομερής  λίστα  των  εφημερίδων  και  των  περιοδικών  που 

χρησιμοποιήσαμε ως πηγές υπάρχει στο Παράρτημα 1.

Η  τέταρτη  και  τελευταία  θεματική  ενότητα  είναι  τα  Αθλητικά.  Μία  επιλογή  που 

ενδεχομένως  να  ξενίσει  κάποιους,  όμως  θα  εξηγήσουμε  τους  λόγους  που  μας 

οδήγησαν  σε  αυτήν.  Ο  Αθλητισμός  είναι  ένας  κλάδος  με  ευρύτατη  διάδοση  και 

κοινωνική  διαστρωμάτωση.  Ολοένα  και  περισσότερος  κόσμος  ασχολείται  με  τον 

αθλητισμό και παρακολουθεί τα αθλητικά δρώμενα ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης. 

Οι τελικοί του Champion's League μεταδίδονται ζωντανά σε πάνω απο 150 χώρες και 

αυτό  από  μόνο  του  δείχνει  πόσοι  άνθρωποι  ενδιαφέρονται  και  ψάχνουν  να 

ενημερωθούν  για  αυτό.  Μέσω  του  αθλητισμού  καταργούνται  τα  σύνορα  και 

μπερδεύονται οι γλώσσες. Τα κείμενα που αναφέρονται σε διεθνείς αγώνες βρίθουν 

από λέξεις οι οποίες είναι ξένες προς το σώμα της κάθε γλώσσας. Αυτό που σε άλλες  

περιπτώσεις θα μπέρδευε το σύστημα μας, δηλαδή στοιχεία μίας γλώσσας να έχουν 

παρεισφρήσει μέσα σε μία άλλη, σε κείμενα αθλητικού περιεχομένου τείνει να είναι 

ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Εκλαμβάνουμε λοιπόν αυτήν τη θεματική ενότητα, ως 

τη  πλέον  δύσκολη  πρόκληση  για  το  σύστημά  μας.  Αν  παραχθούν  ποιοτικά 

αποτελέσματα  σε  ένα  τόσο  δύσκολο  περιβάλλον  τότε  μάλλον  είμαστε  σε  καλό 

δρόμο! Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε ήταν η ίδια με αυτή της προηγούμενης 

θεματικής  ενότητας.  Και  πάλι  αντλήσαμε  κείμενα  από  διαδικτυακές  εκδόσεις 

αθλητικών εφημερίδων και περιοδικών. Όπως και προηγουμένως εντάξαμε και τα 

τυχόν  σχόλια  των  αναγνωστών  στα  άρθρα  και  τα  ρεπορτάζ,  και  μάλιστα 
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παρατηρήσαμε πως τα σχόλια ήταν κατά μέσο όρο πιο ανορθόγραφα σε σχέση με τα 

σχόλια των πολιτικών άρθρων. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις γινοταν έντονη 

χρήση σημειολογίας (έγραφαν με κεφαλαία, κάτι που στην διάλεκτο του διαδικτύου 

υποδηλώνει οτι “φωνάζεις”) και σημείων στίξης με συγκεκριμένο νόημα (smilies). 

Αυτά μπορεί  στο δικό μας σύστημα να περνάνε απαρατήρητα αφού όπως έχουμε 

ξαναπεί  απαλοίφουμε  τα  σημεία  στίξης  πριν  εκκινήσουμε  τη  διαδικασία 

αναγνώρισης, όμως στο μέλλον ή σε κάποιους άλλους ερευνητές μπορεί να φανούν 

χρήσιμα οπότε θεωρήσαμε σκόπιμο να τα περιλάβουμε στη βάση. Ακριβής λίστα των 

ιστοσελίδων από τις οποίες αντλήσαμε κείμενα υπάρχει στο Παράρτημα 1.

3.5 Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση της Βάσης Δεδομένων

Το  Brown Corpus  περιέχει 1,014,312 Αγγλικές λέξεις χωρισμένες σε 15 θεματικές 

ενότητες. Θα θέλαμε να ακολουθήσουμε αυτό το μοτίβο αναλογικά, αλλά κάτι τέτοιο 

θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο καθώς θα έπρεπε να γίνει σε δέκα γλώσσες και όχι σε 

μία,  και  όπως  αναφέραμε  και  πιο  πάνω  ειδικά  η  συλλογή  των  αθλητικών  και 

δημοσιογραφικών  κειμένων  ήταν  αρκετά  δύσκολη.  Αντί  αυτού  λοιπόν 

περιοριστήκαμε σε ένα εύρος λέξεων από 250,000 εώς 600,000 περίπου για την κάθε 

γλώσσα. Τα ακριβή στοιχεία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Λογοτεχνία Ιστορία Ειδησεογραφία Αθλητικά ΣΥΝΟΛΟ

Αγγλικά 209790 18692 19485 80314 325376 (7,5%)

Γαλλικά 228560 18773 260000 52360 559693(12,9%)

Γερμανικά 292857 24007 199247 15830 531941 (12,27%)

Φινλανδικά 200054 11127 73257 8991 293429 (6,76%)

Νορβηγικά 153710 16974 21009 66188 257881 (5,94%)

Σουηδικά 288678 13626 72188 53596 428088 (9,87%)

Πορτογαλικά 171435 84070 125599 12990 404094 (9,32%)

Ολλανδικά 206543 30657 201151 80314 518665 (11,96%)

Ισπανικά 163851 19394 203837 22997 410079 (9,46%)

Ιταλικά 248560 125675 208699 24244 607178 (14%)

ΣΥΝΟΛΟ 2010038 422995 1384472 413919 4336424 (100%)

 

Οι αριθμοί που είναι στην παρένθεση στην τελευταία στήλη, αντιπροσωπεύουν το 
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ποσοστό  της  βάσης  δεδομένων  που  αντιστοιχεί  στη  συγκεκριμένη  γλώσσα. 

Προσπαθήσαμε  κατά  το  δυνατόν  ώστε  τα  κείμενα  να  είναι  ισομεγέθη  για  κάθε 

γλώσσα και για κάθε θεματικό αντικείμενο, αλλά αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό, οπότε 

επειδή  η  βάση  θα  δοκιμαστεί  σε  στατιστικά  μοντέλα  εφαρμόσαμε  τον  κανόνα 

“περισσότερα = καλύτερα” και δεν αφαιρέσαμε τίποτε από τα επιπλέον δεδομένα. 

Χάριν ευκολίας για τα μελλοντικά πειράματα που θα εκτελέσουμε χρησιμοποιώντας 

τη βάση δεδομένων, φροντίσαμε κάποια μορφολογικά θέματα. Έτσι σε κάθε γραμμή 

κειμένου των αρχείων .txt της βάσης, συμπεριλάβαμε μόνο μία περίοδο λόγου. Αυτό 

είναι  απαίτηση  των  περισσοτέρων  σύγχρονων  προγραμμάτων  που  εκτελούν 

αναγνώριση  γλώσσας  κειμένου,  συνεπώς  θεωρήθηκε  σκόπιμο  να  ληφθεί  υπόψιν. 

Επιπλέον δε, διευκολύνεται πολύ περισσότερο ο τεμαχισμός της Βάσης σε κείμενα 

συγκεκριμένου μεγέθους περιόδων για τις διάφορες επαναλήψεις των πειραμάτων. 

Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής, 

χρησιμοποιήσαμε κείμενα τριών διαφορετικών μεγεθών (μίας περιόδου, δεκαπέντε 

περιόδων και τριάντα περιόδων) όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 4.

Μία άλλη απαίτηση που ικανοποιήθηκε ήταν η κωδικοποίηση όλων των κειμένων σε 

σύστημα  Unicode UTF-8.  Το συγκεκριμένο σύστημα επιλέχθηκε γιατί είναι το πιο 

πλήρες,  αφού  περιέχει  όλα  τα  απαραίτητα  σύμβολα  που  αντιπροσωπεύουν  τους 

διάφορους  φθόγγους  των  γλωσσών  και  έτσι  δεν  δημιουργούνται  προβλήματα 

συμβατότητας με το λογισμικό και δεν “χάνονται” χαρακτήρες λόγω μη επαρκούς 

κωδικοποίησης.

3.6 Διαθεσιμότητα της Βάσης

Το  ότι  η  βάση  δημιουργήθηκε  για  να  χρησιμοποιηθεί  για  αναγνώριση  γλώσσας 

κειμένων,  δεν  σημαίνει  οτι  αυτός  είναι  και  ο  μοναδικός  της  σκοπός.  Κατά  τη 

διάρκεια  της  συλλογής  δεδομένων,  εσκεμμένα  περιοριστήκαμε  αποκλειστικά  και 

μόνο σε κείμενα τα οποία δεν διέπονται από πνευματικά δικαιώματα. Θεωρούμε πως 

κάτι τέτοιο παρόλο που μπορεί να παρουσιάζει κάποιες τεχνικές δυσκολίες αξίζει 

γιατι  δίνει  τη δυνατότητα επεξεργασίας της βάσης και  από τρίτους,  με  σκοπό τη 
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βελτίωση ή την επέκτασή της. Για το λόγο αυτό άλλωστε και θα βρίσκεται διαθέσιμη 

για  όλους  τους  ερευνητές  και  ενδιαφερόμενους,  μέσω  της  ιστοσελίδας  του 

Εργαστηρίου  Ενσύρματης  Τηλεπικοινωνίας  του  Πανεπιστημίου  Πατρών 

http://www.wcl.ece.upatras.gr/ καθώς  και  του  αποθετηρίου  λογισμικού  ανοιχτού 

κώδικα http://sourcefourge.net 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1 Προετοιμασία για τα Πειράματα

Η γενική διαδικασία που ακολουθείται για την αναγνώριση γλώσσας ενός κειμένου 

περιγράφηκε  με  αρκετή  λεπτομέρεια  στο  δεύτερο  κεφάλαιο  οπότε  δεν  κρίνεται 

σκόπιμο να την επαναλάβουμε εδώ εκτενώς. Θα υπενθυμίσουμε επιγραμματικά τα 

στάδια που περιλαμβάνει η διαδικασία όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:

Πριν  ξεκινήσουμε  την  διαδικασία  των  πειραμάτων,  επιμεληθήκαμε  τη  βάση 

δεδομένων,  απαλοίφοντας  τα  στοιχεία  που  είναι  κοινά  σε  πολλές  γλώσσες.  Οι 

χαρακτήρες  των  αριθμών  και  των  σημείων  στίξης  διεγράφησαν  ώστε  να  μην 

επηρρεάσουν  τα  στατιστικά  στοιχεία  ούτε  του  γλωσσικού  μοντέλου  της  βάσης 

γνώσης, αλλά ούτε και του γλωσσικού μοντέλου του αγνώστου κειμένου. Από την 

άλλη,  οι  ειδικοί  χαρακτήρες  που  περιέχει  η  κάθε  γλώσσα (ä,  ü,  ö,  ß   για  τα 

γερμανικά,  é,  à,  για  τα  γαλλικά κ.ο.κ.)  δεν  διεγράφησαν αφού είναι  φθόγγοι  της 
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εκάστοτε  γλώσσας  και  ως  τέτοιοι  εμπεριέχουν  χρήσιμη  στατιστική  πληροφορία. 

“Διορθώθηκαν” όμως με αντίστοιχους ειδικούς χαρακτήρες όπως τα @, #, $ διότι σε 

αρκετές επαναλήψεις των πειραμάτων διαπιστώθηκε αστοχία του λογισμικού.

4.2 Πειραματική Διαδικασία

Μετά  την  απαλοιφή  των  ασήμαντων  στοιχείων  ακολούθησε  η  κατάτμηση  των 

κειμένων της βάσης στα κατάλληλα μεγέθη. Πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές 

ομάδες  πειραμάτων,  η  κάθε  μια  με  διαφορετικό  μήκος  κειμένου  που 

χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση του συστήματος και  τις  συγκρίσεις.  Επειδή 

όπως είπαμε στη βάση δεδομένων κάθε περίοδος κειμένου καταλάμβανε μία γραμμή 

στο αρχείο κειμένου, επιλέξαμε αυτές ακριβώς τις περιόδους ως κριτήριο μεγέθους. 

Για  το  πρώτο  σετ  πειραμάτων,  χρησιμοποιήσαμε  τμήμα  κειμένου  μήκους  μίας 

περιόδου για εκπαίδευση. Η πειραματική διαδικασία έγινε ως εξής:

Αρχικά, χωρίζουμε ολόκληρο το ανά γλώσσα και θεματική ενότητα κείμενο σε δέκα 

νοητά κομμάτια. Ξεκινώντας από το πρώτο, επιλέγουμε μία τυχαία περίοδο και την 

χρησιμοποιούμε για να παράγουμε το γλωσσικό μοντέλο της γλώσσας. Από την ίδια 

θεματική  ενότητα,  αλλά  από  τα  υπόλοιπα  9  κομμάτια  κειμένου,  επιλέγουμε  μία 

περίοδο για να αποτελέσει  το “άγνωστο κείμενο” και περνώντας τη μέσα από τη 

συνήθη διαδικασία εξάγουμε το γλωσσικό μοντέλο του αγνώστου κειμένου το οποίο 

και συγκρίνουμε με το γλωσσικό μοντέλο που έχουμε στη μνήμη του συστήματος και 

λαμβάνουμε τα εξής αποτελέσματα της σύγκρισης:

• Περιπλοκή (perplexity)

• Εντροπία

• Αριθμό κοινών Τριγράμμων

• Αριθμό κοινών Διγράμμων

• Αριθμό κοινών Μονογράμμων

• Αριθμό των Εκτός Λεξιλογίου Λέξεων.
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Επαναλαμβάνουμε  την  παραπάνω  διαδικασία  σύγκρισης  για  άλλα  9  κομμάτια 

“αγνώστου κειμένου” και έτσι λαμβάνουμε συνολικά 10 συγκρίσεις του γλωσσικού 

μοντέλου της γλώσσας με “άγνωστα” γλωσσικά μοντέλα που όμως εμείς ξέρουμε ότι 

είναι η ίδια γλώσσα, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα τους ως μέτρο 

σύγκρισης  και  να  έχουμε  υπόψη  μας  σε  τί  επίπεδα  κυμαίνονται  τα  στατιστικά 

χαρακτηριστικά όταν πρόκειται για κοινή γλώσσα μεταξύ των δύο μοντέλων. Τελικά 

επαναλάβαμε  τις  μετρήσεις  τρεις  φορές  για  κάθε  κομμάτι,  με  τρεις  διαφορετικές 

περιόδους κάθε φορά ώστε να έχουμε αρκετά στατιστικά δεδομένα για να εξάγουμε 

συμπεράσματα.

Κατόπιν ξεκινάμε τις συγκρίσεις με περιόδους από τις υπόλοιπες γλώσσες της ίδιας 

όμως πάντα θεματικής ενότητας. Όπως και προηγουμένως χωρίζουμε τα κείμενα σε 

δέκα νοητά κομμάτια, και από το κάθε ένα επιλέγουμε τυχαία μια περίοδο για να 

συμμετέχει στη σύγκριση. Καταγράφουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα σε έναν πίνακα 

100 στοιχείων για  να  διευκολύνουμε  την οργάνωση των αποτελεσμάτων και  την 

αναζήτηση των επιτυχημένων συγκρίσεων.

Μόλις ολοκληρωθεί ο πρώτος πίνακας, τότε επαναλαμβάνουμε την όλη διαδικασία 

από την αρχή, για τη δεύτερη γλώσσα. Όπως και προηγουμένως χρησιμοποιούμε το 

ένα  δέκατο  του  συνολικού  κειμένου  σαν  υποψήφιο  κείμενο  εκπαίδευσης  και 

επιλέγουμε από αυτό το κομμάτι που θα χρησιμοποιήσουμε και τα υπόλοιπα εννέα 

δέκατα ως υποψήφια “άγνωστα” κείμενα και επιλέγουμε από εκεί τυχαία τμήματα 

κειμένου που θα λάβουν μέρος στη σύγκριση και δημιουργούμε έτσι τον δεύτερο 

πίνακα 100 στοιχείων. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρις ότου δημιουργήσουμε 

30 πίνακες 100 στοιχείων για κάθε μία θεματική ενότητα, που περιέχουν όλες τις 

πληροφορίες για τις συγκρίσεις που κάναμε, και από αυτούς τους πίνακες εξάγουμε 

τα στατιστικά αποτελέσματα που φαίνονται και εξηγούνται παρακάτω.

Επιπλέον των συγκεκριμένων ομάδων μετρήσεων (μία για κάθε θεματική ενότητα) 

πραγματοποιήσαμε και άλλη μία, χωρίς τα στεγανά των θεματικών μετρήσεων. Και 
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τα  τμήματα  κειμένου  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  εκπαίδευση  και  αυτά  που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εξέταση, επιλέχθηκαν τυχαία μέσα από όλο το σύνολο της 

βάσης  δεδομένων,  θέλοντας  να  εξετάσουμε  την  απόδοση  της  σε  ένα  πιο  τυχαίο 

περιβάλλον.

Σαν βασικό κριτήριο επιλογής της γλώσσας θέσαμε την εντροπία. Από τις μετρήσεις 

στις  οποίες  συμπίπτουν  η  γλώσσα  του  εκπαιδευτικού  κειμένου  και  αυτή  του 

“αγνώστου” για το σύστημα κειμένου, λαμβάνουμε μια ένδειξη για το που πρέπει να 

κυμαίνεται η εντροπία για τη συγκεκριμένη γλώσσα και προσθαφαιρόντας το λογικό 

επίπεδο πειραματικού σφάλματος 10% βρίσκουμε τα όρια στα οποία το σύστημα μας 

θεωρεί  ότι  οι  δύο  γλώσσες  συμπίπτουν.  Προσαρμόζοντας  το  στις  υπόλοιπες 

μετρήσεις, καταλήγουμε στους πίνακες των αποτελεσμάτων.

4.3 Αποτελέσματα για μήκος μίας περιόδου

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται τα πειραματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. 

Στην αριστερή στήλη του κάθε πίνακα δηλώνεται η γλώσσα στην οποία άνηκε το 

κείμενο που χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση, και δίπλα φαίνεται σε ποια γλώσσα 

το κατέταξε το σύστημα μας. 

Παρατηρούμε πως το ποσοστό επιτυχίας του συστήματος είναι το χαμηλότερο που 
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Πίνακας 11: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου μιας περιόδου στην κατηγορία "Αθλητικά"

Identified As
Sports English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch
English 30 0 3 0 0 0 0 0 0 0
French 0 30 2 0 0 0 11 0 0 0
German 13 0 30 0 0 0 5 0 0 0
Finnish 4 0 0 30 0 0 6 0 0 0
Swedish 9 0 2 0 30 0 0 0 0 0

Norwegian 11 0 0 0 2 30 5 0 0 0
Spanish 4 0 3 0 0 0 30 0 0 0
Italian 12 0 2 0 0 0 13 30 0 0

Portuguese 12 0 0 0 0 0 17 0 30 0
Dutch 8 0 2 0 0 0 1 0 0 30



παρατηρήθηκε σε όλο το σετ πειραμάτων με μόλις  300
437 * 100% = 68.65%.  Κάτι 

τέτοιο ήταν αναμενόμενο εξ'αρχής αφού η θεματική ενότητα των αθλητικών όπως 

εξηγήσαμε είναι η πλέον δύσκολη από αυτές που χρησιμοποιήσαμε.

Το ποσοστό επιτυχίας εδώ είναι το καλύτερο που αποκομίσαμε για το μέγεθος μίας 

περιόδου και είναι 300
321 * 100% =  93.46%

To ποσοστό επιτυχίας 300
395 * 100% = 75.95% μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό.
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Πίνακας 12: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου μιας περιόδου στην κατηγορία "Ειδησεογραφία"

Identified As
News English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch

English 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French 0 30 0 0 0 3 0 0 0 0
German 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Finnish 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 0 0 30 4 0 0 0 0

Norwegian 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Spanish 0 1 0 0 0 0 30 3 5 0
Italian 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0

Portuguese 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Dutch 0 0 0 0 0 5 0 0 0 30

Πίνακας 13: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου μιας περιόδου στην κατηγορία "Ιστορικά Κείμενα"

Identified As
History English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch
English 30 2 16 0 0 3 0 0 0 4
French 0 30 2 0 0 0 0 3 0 0
German 5 0 30 0 0 0 0 0 0 6
Finnish 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 3 0 30 4 0 0 0 0

Norwegian 5 0 0 0 3 30 0 0 0 0
Spanish 0 6 4 0 0 0 30 3 7 0
Italian 0 5 0 0 0 0 4 30 1 0

Portuguese 0 4 2 0 0 0 7 0 30 0
Dutch 3 0 3 0 0 0 0 0 0 30



Με ποσοστό επιτυχίας για το σύστημα μας 300
365 * 100% = 82.19%

Με ποσοστό επιτυχίας 300
343 * 100% =  87.46%

Ήδη  από  τα  παραπάνω  αποτελέσματα  εξάγουμε  ορισμένα  πολύ  σημαντικά 

συμπεράσματα  τα  οποία  θα  πρέπει  να  σχολιάσουμε  καθώς  ίσως  αποτελέσουν 

οδηγούς  για  μελλοντικές  βελτιώσεις  του  συστήματος.  Καταρχάς  τα  φινλανδικά 

αναδεικνύονται στην πιο ευκολη προς αναγνώριση γλώσσα. Το σύστημα μας για τη 

συγκεκριμένη γλώσσα είχε συνολική επίδοση σε όλες τις κατηγορίες 150
160  δηλαδή 

απόδοση της τάξης του  93.75%. Μία εξήγηση για αυτό είναι πως όπως αναλύσαμε 

στο κεφάλαιο 3 η φινλανδική γλώσσα ανήκει στην ουραλική οικογένεια γλωσσών 

και συνεπώς δεν έχει πολλές ομοιότητες με τις υπόλοιπες γλώσσες που έλαβαν μέρος 
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Πίνακας 14: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου μιας περιόδου στην κατηγορία "Λογοτεχνία"

Identified As
Literature English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch
English 30 0 3 0 0 3 0 0 0 2
French 2 30 0 0 0 0 2 3 0 0
German 4 0 30 0 0 0 0 0 0 6
Finnish 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0

Norwegian 4 0 0 0 3 30 0 0 0 2
Spanish 0 3 0 0 0 0 30 6 5 0
Italian 0 1 0 0 0 0 3 30 0 0

Portuguese 0 0 0 0 0 0 7 0 30 0
Dutch 0 0 6 0 0 0 0 0 0 30

Πίνακας 15: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου μιας περιόδου στην κατηγορία "Γενικά"

Identified As
Μixed English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch

English 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0
French 0 30 0 0 0 0 0 4 0 0
German 1 0 30 0 0 0 0 0 0 5
Finnish 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 0 0 30 3 0 0 0 0

Norwegian 0 0 2 0 0 30 0 0 0 0
Spanish 0 0 0 0 0 0 30 3 7 0
Italian 0 5 0 0 0 0 2 30 0 0

Portuguese 0 0 0 0 0 0 6 0 30 0
Dutch 0 0 2 0 0 0 0 0 0 30



στη σύγκριση.

Εντύπωση επίσης μας προκαλεί η πολύ υψηλή επίδοση των Σουηδικών με μόλις 25 

εσφαλμένες καταχωρήσεις. Αυτό οφείλεται κατά βάση στο μακροπερίοδο λόγο που 

χρησιμοποιείται  κατά κόρον στην Σουηδική γλώσσα καθώς έτσι  το  σύστημα μας 

μπόρεσε να εξάγει περισσότερες στατιστικές πληροφορίες από τα σουηδικά κείμενα 

και να οικοδομήσει ενα ποιοτικότερο γλωσσικό μοντέλο.

Τέλος είναι φανερό από τους πίνακες πως τα περισσότερα σφάλματα έγιναν μεταξύ 

γλωσσών που ανήκουν στις ίδιες οικογένειες με πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα τη 

σχέση μεταξύ Ισπανικών και  Πορτογαλικών,  όπου παρατηρήσαμε τα ποσοστά να 

καταβαραθρώνονται  με  59 σφάλματα  για  τα  Ισπανικά (  24  εκ  των  οποίων ειχαν 

ταξινομηθεί  ως  Πορτογαλικά)  και  55 σφάλματα για τα πορτογαλικά (  37 εκ των 

οποίων είχαν ταξινομηθεί ώς ισπανικά) αντίστοιχα. Σίγουρα η διάκριση μεταξύ των 

συγγενικών γλωσσών θα πρέπει να μας απασχολήσει στο εγγύς μέλλον. Όπως θα 

φανεί από τα παρακάτω αποτελέσματα, τα σφάλματα αυτά μειώνονται αισθητά όσο 

αυξάνεται το μέγεθος των κειμένων όπως είναι φυσικό, αλλά στο μέγεθος της μίας 

περιόδου τα αποτελέσματα είναι ανεπαρκή.

4.4 Αποτελέσματα για μήκος 15 περιόδων

Επαναλάβαμε όλη τη διαδικασία, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά μεγαλύτερο σώμα 

κειμενου (μήκους 15 περιόδων) και για την εκπαίδευση του συστήματος, αλλά και 

για την εξέταση του. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τις 5 ομάδες μετρήσεων 

φαίνονται στους παρακάτων πίνακες.
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Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα η απόδοση βελτιώνεται σημαντικά αφού φτάνει 

στο  300
339 *  100% = 88.5% σε σχέση με το 68.65% που παρατηρήθηκε για μήκος 

μίας μόνο περιόδου. Η θεαματική βελτίωση της τάξης του 20% στην κατηγορία των 

Αθλητικών  είναι  και  η  μεγαλύτερη  που  παρατηρήσαμε  κατά  τη  διάρκεια  της 

πειραματικής διαδικασίας.

Η Ειδησεογραφία είναι η μοναδική ενότητα στην οποία παρατηρείται πτώση στην 

απόδοση του συστήματος σε αυτή την ομάδα επαναλήψεων με 85.96% έναντι του 

93.46% που είχε, αλλά αυτό οφείλεται περισσότερο στην εκπληκτική απόδοση της 
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Πίνακας 16: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου 15 περιόδων στην κατηγορία "Αθλητικά"

Identified As
Sports English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch
English 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0
French 0 30 1 0 0 0 3 0 0 0
German 3 0 30 0 0 0 0 0 0 2
Finnish 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Swedish 3 0 1 0 30 0 0 0 0 0

Norwegian 1 0 0 0 6 30 1 0 0 0
Spanish 0 0 1 0 0 0 30 0 0 0
Italian 0 1 0 0 0 0 3 30 1 0

Portuguese 0 1 0 0 0 0 4 0 30 0
Dutch 2 0 2 0 0 0 0 0 0 30

Πίνακας 17: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου 15 περιόδων στην κατηγορία "Ειδησεογραφία"

Identified As
News English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch

English 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0
French 0 30 0 0 0 0 1 1 1 0
German 4 0 30 0 0 1 0 0 0 1
Finnish 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0

Norwegian 2 0 0 0 3 30 0 0 0 0
Spanish 0 2 0 0 0 0 30 1 1 0
Italian 0 2 0 0 0 0 3 30 0 0

Portuguese 0 1 0 0 0 0 6 2 30 0
Dutch 3 0 7 0 1 1 0 0 0 30



πρώτης ομάδας επαναλήψεων παρά σε οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

Και πάλι παρατηρήθηκε βελτίωση του ποσοστού επιτυχίας, αφού αυτό κυμάνθηκε 

στο 92.02% σε σχέση με το 75.95% που είχαμε. Αυτή η αύξηση της τάξης του 17% 

περίπου  είναι   η  δευτερη  μεγαλύτερη  που  παρατηρήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  των 

πειραμάτων.

Με αύξηση περίπου 10% η λογοτεχνία εξακολουθεί να έχει πολύ υψηλά ποσοστά 

αναγνώρισης  καθώς  όπως  αναφέρθηκε  στο  κεφάλαιο  3  τα  κείμενα  που  την 

απαρτίζουν είναι κατά το δυνατόν χωρίς ατέλειες από την πλευρά του συγγραφέα. 

Ποσοστό επιτυχούς αναγνώρισης 92.02%
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Πίνακας 18: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου 15 περιόδων στην κατηγορία "Ιστορικά Κείμενα"

Identified As
History English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch
English 30 0 1 0 0 0 0 0 0 1
French 0 30 0 0 0 0 3 1 0 0
German 2 0 30 0 0 0 0 0 0 2
Finnish 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 0 0 30 1 0 0 0 1

Norwegian 1 0 0 0 1 30 0 0 0 0
Spanish 0 0 0 0 0 0 30 0 2 0
Italian 0 1 0 0 0 0 2 30 0 0

Portuguese 0 1 0 0 0 0 4 0 30 0
Dutch 1 0 1 0 0 0 0 0 0 30

Πίνακας 19: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου 15 περιόδων στην κατηγορία "Λογοτεχνία"

Identified As
Literature English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch
English 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0
French 0 30 0 0 0 0 3 1 0 0
German 0 0 30 0 0 0 0 0 0 2
Finnish 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 1 0 30 2 0 0 0 0

Norwegian 0 0 1 0 1 30 0 0 0 0
Spanish 0 1 0 0 0 0 30 0 2 0
Italian 0 1 0 0 0 0 3 30 0 0

Portuguese 0 0 0 0 0 0 5 0 30 0
Dutch 0 0 2 0 0 0 0 0 0 30



Το ποσοστό της επιτυχούς αναγνώρισης για αυτήν την κατηγορία ήταν 91.74%. Η 

βελτίωση  που  παρατηρήθηκε  είναι  αναμενόμενη  για  τους  λόγους  που  έχουμε 

αναλύσει παραπάνω.

4.5 Αποτελέσματα για μήκος 30 περιόδων

Τέλος επαναλάβαμε τη διαδικασία και για κείμενα μήκους 30 περιόδων, θεωρώντας 

το ως ικανοποιητικό σύνορο στο οποίο η τεχνική αναγνώρισης γλώσσας κειμένου με 

βάση τη μέθοδο των Ν-γράμμων θα έχει τη μέγιστη απόδόση. Τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων δικαιώνουν την αρχική πρόβλεψη καθώς η αναγνώριση κυμάνθηκε σε 

πολύ υψηλά επίπεδα και στις 5 ομάδες μετρήσεων.
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Πίνακας 20: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου 15 περιόδων στην κατηγορία "Γενικά"

Identified As
Mixed English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch

English 30 0 2 0 0 1 0 0 0 1
French 1 30 0 0 0 0 2 2 0 0
German 1 0 30 0 0 0 0 0 0 1
Finnish 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 0 0 30 2 0 0 0 0

Norwegian 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0
Spanish 0 1 0 0 0 0 30 1 2 0
Italian 0 0 0 0 0 0 1 30 0 0

Portuguese 0 0 0 0 0 0 4 1 30 0
Dutch 2 0 0 0 1 0 0 0 0 30

Πίνακας 21: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου 30 περιόδων στην κατηγορία "Αθλητικά"

Identified As
Sports English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch
English 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0
French 1 30 0 0 0 0 0 1 0 0
German 1 0 30 0 0 0 0 0 0 1
Finnish 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0

Norwegian 0 0 0 0 1 30 0 0 0 1
Spanish 0 0 0 0 0 0 30 0 2 0
Italian 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0

Portuguese 0 0 0 0 0 0 1 0 30 0
Dutch 1 0 1 0 0 0 0 0 0 30



Το ποσοστό αναγνώρισης ήταν 95.85% ακόμα και για την κατηγορία των αθλητικών 

που  είναι  η  πλέον  δύσκολη.  Τα  αποτελέσματα  για  τις  υπόλοιπες  θεματικές 

κατηγορίες ήταν εξίσου ικανοποιητικά όπως φαινεται παρακάτω.

Το ποσοστό επιτυχίας είναι 300
317 * 100% =  94.64%

Το ποσοστό αναγνώρισης ειναι 97.4%
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Πίνακας 22: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου 30 περιόδων στην κατηγορία "Ειδησεογραφία"

Identified As
News English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch

English 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0
French 0 30 0 0 0 0 1 1 0 0
German 0 0 30 0 0 0 0 0 0 1
Finnish 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 1 0 30 1 0 0 0 0

Norwegian 0 0 1 0 1 30 0 0 0 1
Spanish 0 1 0 0 0 0 30 0 2 0
Italian 1 1 0 0 0 0 0 30 0 0

Portuguese 0 0 0 0 0 0 2 0 30 0
Dutch 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Πίνακας 23: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου 30 περιόδων στην κατηγορία "Ιστορικά  
Κείμενα"

Identified As
History English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch
English 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0
German 0 0 30 0 0 0 0 0 0 1
Finnish 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 1 0 30 0 0 0 0 0

Norwegian 1 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Spanish 0 0 0 0 0 0 30 0 1 0
Italian 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0

Portuguese 0 0 0 0 0 0 2 0 30 0
Dutch 0 0 1 0 0 0 0 0 0 30



Το ποσοστό αναγνώρισης 97.72% είναι το υψηλότερο που παρατηρήσαμε.

Το ποσοστό αναγνώρισης για την κατηγορία “Γενικά” είναι  96.46%
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Πίνακας 24: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου 30 περιόδων στην κατηγορία "Λογοτεχνία"

Identified As
Literature English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch
English 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French 0 30 0 0 0 0 2 0 0 0
German 0 0 30 0 0 0 0 0 0 1
Finnish 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0

Norwegian 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0
Spanish 0 0 0 0 0 0 30 0 1 0
Italian 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0

Portuguese 0 0 0 0 0 0 1 0 30 0
Dutch 0 0 1 0 0 0 0 0 0 30

Πίνακας 25: Αποτελέσματα για μήκος κειμένου 30 περιόδων στην κατηγορία "Γενικά"

Identified As
Mixed English French German Finnish Swedish Norwegian Spanish Italian Portuguese Dutch

English 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French 0 30 0 0 0 0 1 1 0 0
German 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Finnish 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0

Norwegian 1 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Spanish 0 1 0 0 0 0 30 0 0 0
Italian 0 1 0 0 0 0 1 30 0 0

Portuguese 0 0 0 0 0 0 2 0 30 0
Dutch 0 0 1 0 0 0 0 0 0 30



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

5.1 Συμπεράσματα

Ο βασικός  στόχος αυτής της  εργασίας  ήταν η κατασκευή μίας  βάσης δεδομένων 

(corpus)  η  οποία  κατόπιν  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τη  διεξαγωγή  πειραμάτων  που 

αφορούν  στην  αναγνώριση  της  γλώσσας  ενός  κειμένου  με  τη  μέθοδο  τον  Ν-

γραμμάτων. Κατά την εκτέλεση των πειραμάτων προέκυψαν ορισμένα πολύ χρήσιμα 

συμπεράσματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω εξέλιξη 

συστημάτων αναγνώρισης γλώσσας.

Καταρχάς  παρατηρήσαμε  πως  ένα  υπολογιστικό  σύστημα  όταν  βασίζεται  σε 

στατιστικά  μοντέλα,  έχει  πρόβλημα στο  να  διακρίνει  μεταξύ  γλωσσών με  πολλά 

κοινά  στοιχεία.  Συνεπώς  για  να  επιτευχθεί  πλήρης  αναγνώριση  ανάμεσα  σε 

συγγενικές γλώσσες,  θα πρέπει  να δουλέψουμε πιο κοντά με τους γλωσσολόγους 

ξεμακραίνοντας ίσως από τη σκοπιά των υπολογιστών και να διερευνήσουμε ποια 

είναι τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιουν τις γλώσσες μεταξύ τους. Τα στατιστικά 

δεδομένα είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για να συγκρίνουν ομοιότητες, χάνουν όμως 

πολλή  από  τη  δύναμη  τους  όταν  καλούνται  να  συγκρίνουν  διαφορές  μεταξύ 

μοντέλων!

Ανεξάρτητα από τη δουλειά των γλωσσολόγων όμως, μπορούν να γίνουν βελτιώσεις 

και στο καθαρά υπολογιστικό κομμάτι των συστημάτων. Μία πρώτη πρόταση είναι η 

δημιουργία  ενός  συστήματος  αναγνώρισης  με  παραπάνω  απο  μία  βαθμίδες 

αναγνώρισης που να αλληλοκαλύπτονται. Είναι λίγο πιο σύνθετο και σίγουρα αρκετά 

πιο χρονοβόρο να γίνει, αλλά με την συνεχή αναβάθμιση της υπολογιστικής ισχύος, 

αυτοί οι περιορισμοί σύντομα θα αρθούν. Ένα σύστημα λοιπόν που θα περιλαμβάνει 

σε δυο διαφορετικά επίπεδα και την μέθοδο των Ν-γραμματων αλλά και κάποια άλλη 

όπως πχ αυτή των κοινών λέξεων μπορεί να δώσει στο τελικό σύστημα μία ευελιξία 

στην  λήψη  αποφάσεων  η  οποία  μπορεί  να  κάνει  τη  διαφορά.  Μπορεί  επί 
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παραδείγματι να συμπεριληφθεί μια ρήτρα συμφωνα με την οποία αν σε ένα κείμενο 

συναντηθούν συγκεκριμένοι χαρακτήρες (που θα εχουν αποθηκευτεί προηγούμενως 

σε  μια  βάση  δεδομένων)  τότε  αυτόματα  το  κείμενο  να  κατατάσσεται  σε  μια 

συγκεκριμένη γλώσσα η οποία είναι  η μοναδική που περιέχει τους συγκεκριμένους 

χαρακτήρες.

Μία  δεύτερη  πολύ  σημαντική  παρατήρηση  που  κάναμε  αφορά  στη  χρήση  των 

λέξεων εκτός λεξιλογίου (OOVs).  Από τα πειραματικά δεδομένα προέκυψε πως οι 

περισσότερες άν όχι  όλες οι  συγκρίσεις  που συνέβαινε  η γλώσσα να είναι  κοινή 

ανάμεσα στο γλωσσικό μοντέλο που ήταν αποθηκευμένο στο σύστημα και σε αυτό 

με το οποίο κάναμε τη σύγκριση να εμφανίζουν πολύ μικρό αριθμό λέξεων εκτός 

λεξιλογίου. Το αντίθετο ακριβώς συνέβαινε όταν επιχειρούσαμε να συγκρίνουμε δύο 

κείμενα σε διαφορετικές γλώσσες. Ακόμα μάλιστα και αν με κριτήριο την εντροπία 

φαινόταν να είναι ίδια γλώσσα, εντούτοις οι εκτός λεξιλογίου λέξεις που προέκυπταν 

ήταν  πάρα  πολλές  (συνήθως  της  τάξης  του  70%  και  άνω).  Συνεπώς  μία 

ενδιαφέρουσα  ρήτρα  που  θα  μπορούσε  να  συμπεριληφθει  επίσης  είναι  και  η 

απαίτηση για λίγες λέξεις εκτος λεξιλογίου. Από τα δικά μας πειραματικά δεδομένα 

φάνηκε πως ένα κατώφλι της τάξης του 20-25% να είναι αρκετό, αλλά για περαιτέρω 

έρευνα το αφήνουμε σε μελλοντικούς ερευνητές.

5.2 Μελλοντικές κατευθύνσεις

Εκτός από τις  βελτιώσεις  που υποδείξαμε στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο 

μπορούν να γίνουν και αρκετές βελτιώσεις στη βάση δεδομένων που κατασκευάσαμε 

στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής. Ενδιαφέρουσες αλλαγές θα ήταν:

• Η προσθήκη επιπλέον γλωσσών, πέραν των 10 Ευρωπαϊκών

• Η προσθήκη επιπλέον θεματικών ενοτήτων, πέραν των 4 που επιλέχθηκαν

• Μια διαφορετική ίσως οργάνωση των περιεχομένων της ώστε να ταιριάζουν 

καλύτερα στις ανάγκες των υπόλοιπων ερευνητών που θα τη χρησιμοποιήσουν.
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Παράρτημα 1

DUTCH
01) FC groningen club                           http://fcgroningen.blog.nl/
02) De Volkstrant                                   http://www.volkskrant.nl/ 
03) Voetbal international                        http://www.vi.nl
04) De Telegraaf.                                    http://www.telegraaf.nl
05) Dagblad van het Noorden                http://www.dvhn.nl/ 
06) Nederlands Wikipedia                      http://nl.wikipedia.org
07) Sproken en Vertellingen by Hans Christian Andersen (project gutenberg)
08) Columbus, De Ontdekker van America by Naar het Engelsch & J. S. C. Abbott, 
(project gutenberg)

ENGLISH
09) Daily Mirror                                     http://www.mirrorfootball.co.uk
10) World soccer                                     http://www.worldsoccer.com
11) Robinson Crusoe by Daniel Defoe    (project gutenberg)
12)The Certain Hour By James Branch Cabell (project gutenberg)
13)The Eagle's Shadow By James Branch Cabell (project gutenberg)
14)White Dwarf  issue 339
15)English Wikipedia                             http://en.wikipedia.org

FINNISH
16) Aamulehti                                         http://www.aamulehti.fi/
17) Helsinkiin by Juhani Aho (project gutenberg)
18) Juha by Juhani Aho  (project gutenberg)
19) Katajainen Kansani byJuhani Aho  (project gutenberg)
20) Kevat Ja Takatalvi by Juhani Aho  (project gutenberg)
21) Finnish Wikipedia                             http://fi.wikipedia.org

FRENCH
21) L'equipe                                             http://www.lequipe.fr
22) La Blog Team                                    http://www.blogteam.sport24.com/
23) Le Monde Diplomatique                   http://www.monde-diplomatique.fr/ 
24)French Wikipedia                              http://fr.wikipedia.org

GERMAN
25) Kicker magazine                                http://www.kicker.de
26) Faust by Goethe (project gutenberg)
27) Im grunen Tann by Arthur Achleitner (project gutenberg)
28) Marchen Fur Kinder by H. C. Andersens (project gutenberg)
29) Der Dunkelgraf by Ludwig Bechstein (project gutenberg)
30) Der Spiegel                                        http://www.spiegel.de
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31) Die Zeit                                              http://www.zeit.de
32) German Wikipedia                             http://de.wikipedia.org

ITALIAN
33) Gazzeta dello Sport                            http://www.gazzetta.it/ 
34) Mia   by Memini                 (project gutenberg)
35) Novelle Lombarde by  Avancinio Avancini (project gutenberg) 
36) Della Storia D' Italia bye Cesare Balbo (project gutenberg)
37) Castel Gavone by Anton Giulio Barrili (project gutenberg)
38) Corriere de la Serra                           http://www.corriere.it/ 
38) La Repubblica                                 http://www.repubblica.it/                   
39) L' Unita                                           http://www.unita.it/
40) Italian Wikipedia                            http://it.wikipedia.org

NORWEGIAN
41) Adressa                                           http://www.adressa.no/
42) BT.no                                              http://www.bt.no/
43) Presten som ikke kunde brukes, by Carl Edin Nordberg (project gutenberg)
44) Sult, by Knut Hamsun (project gutenberg)
45) En Nihilist, by Stepniak (project gutenberg)
46) Norwegian Wikipedia                     http://no.wikipedia.org

PORTUGUESE
47) A Bola                                             http://www.abola.pt/ 
49) O' Jogo                                            http://www.ojogo.pt/ 
50) Os Filhos do Padre Anselmo, by Antonio da Costa Couto Sa de Albergaria 
(project gutenberg)
51) A União                                           http://auniao.com/ 
52) Portuguese Wikipedia                     http://pt.wikipedia.org

SPANISH
53) AS                                                   http://www.as.com
54) Marca                                              http://www.marca.com
55) El Mundo Deportivo                       http://www.elmundodeportivo.es
56) El Pais                                             http://www.elpais.com
57) El Maestro De Esgrima by Arturo-Perez Reverte
58) El Oro Del Rey by Arturo-Perez Reverte
59) La Sombra Del Aguila by Arturo-Perez Reverte
60) Spanish Wikipedia                          http://sp.wikipedia.org

SWEDISH
61) GP                                                   http://www.gp.se
62) Sydsvenskan                                   http://www.sydsvenskan.se
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63) Det gar an, by Carl Jonas Love Almqvist (project gutenberg)
64) Mor i Sutre, by Hjalmar Bergman (project gutenberg)
65) Vi Bookar, Krokar och Rothar, by Hjalmar Bergman (project gutenberg)
66) Folkungatradet, by Verner von Heidenstam (project gutenberg) SWE
67) Svenska Dagbladet                         http://www.svd.se/
68) Swedish Wikipedia                        http://se.wikipedia.org
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