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Περίληψη 

 
Σε πολλές εφαρμογές ταξινόμησης τα κείμενα σχετίζονται με ένα σύνολο από θεματικές ετικέτες.  Ένα 

σημαντικό πρόβλημα στην ταξινόμηση πολλαπλών ετικετών είναι ο μεγάλος αριθμός τους ο οποίος μπορεί 

να επηρεάσει αρνητικά τους ταξινομητές στην ποιότητα πρόβλεψης των ετικετών, στον χρόνο εκπαίδευσης 

τους αλλά και στον χρόνο ταξινόμησης τους με ένα πολύ εκτεταμένο σύνολο μη ισορροπημένων 

δεδομένων. Στον ιστότοπο του Νομικού Συμβουλίου ο αριθμός των κατηγοριών (λημμάτων) που έχουν 

επισημειωθεί  από τους νομικούς συμβούλους είναι πολύ μεγάλος και αυθαίρετος. Το πρόβλημα που 

ανακύπτει είναι η δυσκολία ένταξης των νομικών κειμένων σε μονοσήμαντες ετικέτες εξαιτίας της 

ανισορροπίας του μεγάλου πλήθους λημμάτων. 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής αλλά 

και μοντέλων μηχανικής μάθησης που θα προσδιορίζουν αυτόματα πολλαπλές θεματικές κατηγορίες σε 

κείμενα γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Αρχικά μελετήθηκε το περιβάλλον του ιστότοπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η δομή 

ενός νομικού κειμένου, όπως είναι οι γνωμοδοτήσεις . Για τη δημιουργία των διανυσμάτων εκπαίδευσης 

μελετήθηκαν οι περιορισμοί που προκύπτουν στο περιβάλλον του ιστοτόπου του Νομικού Συμβουλίου και 

με τη βοήθεια προγραμμάτων σε γλώσσα Python, εξήχθησαν δεδομένα από το 1980 έως και σήμερα. 

Πραγματοποιήθηκε εξόρυξη (data scraping) 17451 εγγραφών. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η προεπεξεργασία των γνωμοδοτήσεων με χρήση λεκτικής 

ανάλυσης, και η επιλογή  των χαρακτηριστικών  διανυσμάτων εκπαίδευσης από το σώμα κειμένων των 

γνωμοδοτήσεων. Η τεχνική που χρησιμοποιείται κυρίως είναι η αντίστροφη συχνότητα εμφάνισης όρων 

(TFIDF) με χρήση NGRAMS και τα συνόλα λέξεων (Bag Of Words).  Ο λόγος για τον οποίο οι λέξεις 

τερματικών όρων είναι κρίσιμες για πολλές εφαρμογές είναι ότι, εάν αφαιρέσουμε τις λέξεις που 

χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε μια δεδομένη γλώσσα, μπορούμε να επικεντρωθούμε στις σημαντικές 

λέξεις.  Αφού μετρήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα αρκετών ταξινομητών, επιλέχθηκαν οι 

καλύτεροι ταξινομητές βάσει απόδοσης με σκοπό την ενδελεχή έρευνα της επίδρασης γνωστών τεχνικών 

μηχανικής μάθησης. 
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Abstract 

 
In many sorting applications the texts are associated with a set of thematic tags. A major problem with 

multiple tag sorting is their large number which may adversely affect the sorter’s predictive quality of 

labels, their training time and their sorting time with a very extensive set of unbalanced data. On the website 

of the Legal Council the number of categories (lemma/entries) identified by legal advisors is very large and 

arbitrary. The problem that arises is the difficulty of incorporating legal texts into unambiguous labels due 

to the imbalance of the large number of data. 

The aim of this thesis is to contribute to the development of an application and machine learning 

models that automatically identify multiple thematic categories in texts of opinions of the Legal Council of 

State.  

Initially the environment of the State Council of Law website and the structure of a legal text were 

studied, such opinions. The constraints that arise in the environment of the Legal Council website have 

been studied for the creation of training vectors and with the help of Python language programs, data was 

extracted from 1980 to the present. Carried extraction (data scraping) 17.450 entries. 

Pre-processing of the opinions was then carried out using verbal analysis, and selection of the 

characteristic training vectors by the body of opinion texts. The technique used mainly is the inverse terms 

frequency (TFIDF) using NGRAMS and word sets (Bag Of Words). The reason why the term words are 

critical for many applications is that if we remove the words that are used very often in a given language 

we can focus on the important words. Once measured and evaluated the effects of several sorters, the best 

performance-based sorters were selected in order to thoroughly investigate the effect of known mechanical 

learning techniques. 
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 
 

1.1 Εισαγωγή 

 
Η ταξινόμηση είναι μία διαδικασία, στην οποία θέλουμε να ταξινομήσουμε τις παρατηρήσεις ενός 

συνόλου χαρακτηριστικών των κειμένων, σε ένα προκαθορισμένο σύνολο επισημάνσεων ή κλάσεων με 

διακριτές τιμές. H ταξινόμηση κειμένου πολλαπλών ετικετών (ΤΠΕ), έχει στόχο την επισήμανση εγγράφων 

με σχετικές ετικέτες από ένα εξαιρετικά μεγάλο σύνολο ετικετών. Τέτοιες εφαρμογές περιλαμβάνουν τη 

δημιουργία καταλόγων παγκόσμιου ιστού (web directories) (Ioannis Partalas et al., 2015), επισημείωση 

επιστημονικών δημοσιεύσεων από οντολογίες εννοιών (George Tsatsaronis et al., 2015), 

κατηγοριοποίησης προϊόντων  (Julian McAuley & Jure Leskovec, 2013), κατηγοριοποίηση ιατρικών 

εξετάσεων (James Mullenbach et al., 2018).  Ωστόσο, οι εφαρμογές μεθόδων μηχανικής μάθησης σε νομικά 

κείμενα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό και εμπορικό ενδιαφέρον εξαιτίας της μεγάλης 

διαθεσιμότητας της πληροφορίας σε μορφή κειμένου. Σημαντικές εργασίες στην ταξινόμηση νομικών 

κειμένων είναι των (Loza Mencía E., Fürnkranz J., 2010), στις προβλέψεις δικαστικών αποφάσεων των 

(Nikolaos Aletras et al., 2016) αλλά και πρόσφατα έχει παρουσιαστεί µία συλλογή 57000 νομικών 

κειμένων τα οποία είναι επισηµειωµένα σε χιλιάδες κατηγορίες (Ilias Chalkidis et al., 2018).  

Για παράδειγμα στην παρούσα εργασία, το σύνολο των νομικών κειμένων αντιπροσωπεύει τις  

περιλήψεις των αποφάσεων του νομικού συμβουλίου και για κάθε τέτοια περίληψη γνωρίζουμε την ή τις 

επισημάνσεις της. Οι επισημάνσεις αυτές είναι λήμματα που προκύπτουν είτε από την περίληψη είτε από 

ολόκληρα τα κείμενα  μιας γνωμοδότησης και τις οποίες εισάγουν οι νομικοί σύμβουλοι. 

 

1.2 Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ) 

 

1.2.1 Γενικά 
 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ) αποτελεί ενιαία ανώτατη Αρχή του Κράτους, υπαγόμενη 

απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Ως μεγάλο σώμα της Διοίκησης είναι συνταγματικά 

προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός (άρθρο 100Α του συντάγματος), ενώ η οργάνωση και η 

λειτουργία του ρυθμίζονται κατά κύριο λόγο από τον ν. 3086 / 2002 (ΦΕΚ Α’ 214). 

Το νομικό συμβούλιο με την μορφή που λειτουργεί σήμερα, είναι προϊόν μακράς εξέλιξης, κατά τη 

διάρκεια της οποίας διήλθε διάφορα στάδια μέχρι την τελική διαμόρφωσή του από την περίοδο 1990 έως 

σήμερα (περίοδος ανασύστασης, συνταγματικής κατοχύρωσης και τελικής διαμόρφωσης του Ν.Σ.Κ) 

Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι 

γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με 

επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης 

Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις 

αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη 

Διοικητική Αρχή". 

Δύο σημαντικές αρμοδιότητες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  που πραγματεύεται η παρούσα 

διπλωματική είναι : 
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• H έκδοση γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα της Διοίκησης, 

• H γνωμοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και ο ορισμός 

διαιτητών του 

 

1.2.2 Ιστότοπος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
 

Στον ιστότοπο της διαύγειας https://diavgeia.gov.gr/ υπάρχει ένας μικρός αριθμός γνωμοδοτήσεων 

(2075) χωρισμένος σε μονοσήμαντες θεματικές κατηγορίες. Στο  μικρό αυτό πλήθος των γνωμοδοτήσεων 

δεν μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να εφαρμοστούν με αξιοπιστία μοντέλα μηχανικής 

μάθησης. Συνεπώς έπρεπε να αναζητηθούν και να εξαχθούν περισσότερες περιλήψεις κειμένων. 

Στον ιστότοπο του Ν.Σ.Κ πραγματοποιείται εισαγωγή των Γνωμοδοτήσεων από το 1951 μέχρι και 

σήμερα. Ως χρήστες μπορούμε να αναζητήσουμε  μία ή και περισσότερες γνωμοδοτήσεις βάσει κριτηρίων. 

Δημιουργήθηκε στις αρχές του 2010 και αριθμεί πάνω από 20000 γνωμοδοτήσεις . Οι νομικοί σύμβουλοι 

του Ν.Σ.Κ κατηγοριοποιούν την κάθε γνωμοδότηση με βάση το σημασιολογικό της προσανατολισμό σε 

ένα ή και περισσότερα λήμματα. Νομικοί ή και απλοί χρήστες είναι σε θέση να αναζητήσουν μια 

γνωμοδότηση με κριτήριο κάποια λέξη κλειδί (λήμμα) που τους ενδιαφέρει (Εικόνα 1.1). 

 
 

 
Εικόνα 1.1 : Αναζήτηση γνωμοδότησης 

 

Παραπάνω απεικονίζεται μια τυπική αναζήτηση της απόφασης μιας γνωμοδότησης . Κάθε αναζήτηση στο 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

• Τον τίτλο της γνωμοδότησης 

• Τα λήμματα - λέξεις κλειδιά  

• Προέδρος / Προεδρέυων 

• Εισηγητής /  Γνωμοδοτών 

• Κατάσταση (Αποδεκτή, Μη Αποδεκτή, Εκκρεμεί αποδοχή, Ανακλήθηκε το ερώτημα, Εν μέρει 

αποδεκτή, Για την αποδοχή ή μη επικοινωνήστε με…) 

• Περίληψη απόφασης 

 

Επίσης μπορούμε να κατεβάσουμε όλο το κείμενο της απόφασης σε μορφή Pdf. 

 
 

 

Τίτλος Γνωμοδότησης 

 
Λέξεις Κλειδιά / Λήμματα - Γνωμοδότησης 
 

Περίληψη Γνωμοδότησης 

https://diavgeia.gov.gr/
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1.3 Το πρόβλημα 
 

Το πρόβλημα που ανακύπτει είναι η δυσκολία ένταξης των νομικών κειμένων σε μονοσήμαντες 

επισημάνσεις εξαιτίας της ανισορροπίας του μεγάλου πλήθους ετικετών. Επιπλέον οι ετικέτες αυτές δεν 

έχουν αξιολογηθεί από τους νομικούς με βάση τη σημαντικότητα τους στην εκάστοτέ απόφαση. Επίσης 

πρέπει να ληφθεί υπόψη η πολυπλοκότητα της ελληνικής γλώσσας και το είδος των κειμένων που 

αντιπροσωπεύει η νομική πληροφορία. Το πρόβλημα που ανακύπτει είναι αυτό της αυτόματης 

κατηγοριοποίησης – ταξινόμησης κειμένου, συγκεκριμένα των περιλήψεων των αποφάσεων του νομικού 

συμβουλίου του κράτους που υποβάλλονται από τους νομικούς στον ιστότοπο www.nsk.gr . 

Για παράδειγμα θα θέλαμε ανεξάρτητα της κατάστασης, το σύστημα να μπορεί να αναγνωρίζει ότι η 

απόφαση: 

«Στις περιπτώσεις εκμισθώσεως ακινήτων στις οποίες εκμισθώτριες είναι οι Ιερές Μονές του Αγίου 

Όρους, το τέλος χαρτοσήμου των μισθωμάτων βαρύνει τους μισθωτές και αποδίδεται από αυτούς στο 

Δημόσιο με την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος εντός των οριζόμενων για αυτές προθεσμιών.» 

Θα επισημαίνεται από τις ετικέτες λημμάτων (μίσθωση ακινήτου, χαρτόσημο, τέλη, άγιο όρος, μονές).  

Η γενική μορφή ενός πολυκατηγορικού προβλήματος ταξινόμησης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα 

αληθείας 1.1: 

 

Περιλήψεις Λήμματα Α Β Γ 

Κείμενο 1 Α,Β 1 1 0 

Κείμενο 2 Α 1 0 0 

Κείμενο 3 Α,Β 1 1 0 

Κείμενο 4 Γ 0 0 1 

 

Πίνακας 1.1 : Πολυκατηγορικό πρόβλημα ταξινόμησης κειμένων (Multi-Label Problem) 

  

1.4 Σκοπός της εργασίας 
 

Στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας ο κλάδος της Νομικής Πληροφορικής έχει να 

αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις εξαιτίας του όγκου και της πολυπλοκότητας των νομικών 

δεδομένων. Κατά τη διάρκεια αναζήτησης νομικών πληροφοριών στο διαδίκτυο, πολλοί χρήστες 

παρουσιάζουν δυσκολία να αναζητήσουν και να ανιχνεύσουν την νομική πληροφορία που τους ενδιαφέρει. 

Ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των χρηστών, αναδεικνύεται το αίτημα ανάπτυξης κατάλληλων 

τεχνικών διευκόλυνσης των χρηστών στην αναζήτηση νομικών πληροφοριών. 

Σκοπός της εργασίας είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής, βασισμένης σε μοντέλα 

μηχανικής μάθησης που θα προσδιορίζουν βάσει πρότερης γνώσης, αυτόματα πολλαπλές θεματικές 

κατηγορίες από νομικά κείμενα. Όπως είδαμε και στο πιο πάνω παράδειγμα, όσο πιο πολλά λήμματα 

προβλεφθούν σωστά τόσο καλύτερη ταξινόμηση επιτυγχάνει ένας αλγόριθμος μηχανικής μάθησης. 

 

 
 

 

http://www.nsk.gr/
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1.5 Δομή της Εργασίας 
 

Η διπλωματική εργασία με τίτλο «Ταξινόμηση Νομοθετικών Κειμένων με χρήση αλγορίθμων 

επιβλεπόμενης Μηχανικής Μάθησης» χωρίζεται εννοιολογικά σε 6 κεφάλαια : 

1. Εισαγωγή 

2. Μηχανική Μάθηση και Μεθοδολογίες 

3. Μηχανική Εξόρυξης Χαρακτηριστικών 

4. Αλγόριθμοι Ταξινόμησης και Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα σε Βάθος  

5. Επεξεργασία Δεδομένων 

6. Πειραματική Διαδικασία  

7. Συμπεράσματα  

 

Πιο αναλυτικά : 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εισαγωγικές έννοιες της εργασίας ,ο στόχος και το πρόβλημα 

που προσπαθεί να αναδείξει και να επιλύσει η συγκεκριμένη εργασία. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την κατανόηση των 

μεθοδολογιών ταξινόμησης αλλά και των μετρικών που προσδίδουν την απόδοσή τους.    

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρόποι επιλογής και η εξόρυξης των χαρακτηριστικών από 

κείμενα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν με τη μορφή διανυσμάτων ως είσοδο στους ταξινομητές. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται οι ταξινομητές που θα χρησιμοποιηθούν  στο κεφάλαιο της 

υλοποίησης  όπως Logistic Regression, Naïve Bayes , Linear SVC, Random  Forest . Επίσης γίνεται 

ανάλυση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων εμπρόσθιας τροφοδότησης αλλά και δικτύων συνέλιξης 

(Convolution Neural Networks) που επίσης χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση κειμένων και 

εφαρμόζονται στο κεφάλαιο της υλοποίησης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία εξόρυξης των δεδομένων από τον ιστότοπο του 

νομικού συμβουλίου του κράτους καθώς και η προεπεξεργασία και ανάλυση του τελικού συνόλου 

ταξινόμησης. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα που πήραμε με σκοπό την 

εύρεση του καλύτερου ταξινομητή, παρουσιάζονται και αναλύονται οι δοκιμές μείωσης διαστασιολόγησης 

που εφαρμόσαμε για την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης των ταξινομητών. Αναλύονται τα τελικά 

αποτελέσματα ώστε να προσδιοριστούν ποιοι ταξινομητές μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να έχουμε 

ικανοποιητικά επίπεδα απόδοσης σε ένα σύνθετο πρόβλημα ταξινόμησης πολλαπλών ετικετών. 

Τέλος στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την εκπόνηση της 

διπλωματικής και αναφέρονται οι προοπτικές και οι μελλοντικές επεκτάσεις. 
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Κεφάλαιο 2 – Μηχανική Μάθηση και Μεθοδολογίες 
 

2.1 Ανασκόπηση Γνωστικού Πεδίου 

 

Μηχανική μάθηση είναι υποπεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που αναπτύχθηκε από τη μελέτη 

της αναγνώρισης προτύπων και της  υπολογιστικής θεωρίας μάθησης στην τεχνητή νοημοσύνη (Hosch, 

2009). Το 1959, ο Άρθουρ Σάμουελ ορίζει τη μηχανική μάθηση ως «Πεδίο μελέτης που δίνει στους 

υπολογιστές την ικανότητα να μαθαίνουν, χωρίς να έχουν ρητά προγραμματιστεί» εκ των προτέρων.  

Η Μηχανική μάθηση εφαρμόζεται σε μια σειρά από υπολογιστικές εργασίες, όπου τόσο ο σχεδιασμός 

όσο και ο ρητός προγραμματισμός των αλγορίθμων είναι ανέφικτος. Παραδείγματα εφαρμογών αποτελούν 

τα φίλτρα spam (spam filtering), η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) (Wernick et al, 2010), οι 

μηχανές αναζήτησης και η υπολογιστική όραση. Η Μηχανική μάθηση μερικές φορές συγχέεται με την 

εξόρυξη δεδομένων, όπου η τελευταία επικεντρώνεται περισσότερο στην εξερευνητική ανάλυση των 

δεδομένων, γνωστή και ως μη επιτηρούμενη μάθηση. 

 
Εικόνα 2.1 : Machine Learning Process (Πηγή: https://towardsdatascience.com/workflow-of-a-machine-learning-project-

ec1dba419b94) 

Στο πεδίο της ανάλυσης δεδομένων, η μηχανική μάθηση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για 

την επινόηση πολύπλοκων μοντέλων και αλγορίθμων που οδηγούν στην πρόβλεψη. Τέτοιοι  αλγόριθμοι 

λειτουργούν κατασκευάζοντας μοντέλα βασισμένοι στα χαρακτηριστικά (features) που εξάγουν από 

πειραματικά δεδομένα, προκειμένου να κάνουν προβλέψεις βασιζόμενες στα δεδομένα ή να εξάγουν 

αποφάσεις που εκφράζονται ως το αποτέλεσμα.  

Ένα χαρακτηριστικό (feature) αποτελεί μια μετρήσιμη ιδιότητα μιας οντότητας του συνόλου 

δεδομένων. Σε ένα σύνολο δεδομένων υπάρχει μεγάλο ποσοστό παρατηρήσεων από τις οποίες 

εκπαιδεύεται ένας αλγόριθμος μηχανικής μάθησης. Στόχος είναι η επιλογή ενός συνόλου κατάλληλων 

χαρακτηριστικών που θα χρησιμοποιήσει ο αλγόριθμος, έτσι ώστε να μάθει να αναγνωρίζει  το τι 

περιγράφει κάθε μία παρατήρηση του συνόλου δεδομένων. Έστω ότι ο στόχος είναι η δημιουργία ενός 

αλγορίθμου μηχανικής μάθησης, ο οποίος θα υπολογίζει την πιθανότητα κατάκτησης του πρωταθλήματος 

καλαθοσφαίρισης. Για την εκπαίδευση του αλγορίθμου παρέχεται ένα σύνολο δεδομένων με το ιστορικό 

διαφόρων ομάδων. Για κάθε ομάδα είναι γνωστό το αποτέλεσμα αν είχε κατακτήσει  ή όχι το πρωτάθλημα. 
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Για την δημιουργία του στατιστικού αυτού μοντέλου, μερικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να είναι: 

(όνομα, έτος, γκολ εντός, γκολ εκτός, νίκη, ήττα, ισοπαλία) 

 

Για κάθε μία παρατήρηση του συνόλου των ομάδων , σχηματίζεται ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών 

(feature vector). Όσο πιο αντιπροσωπευτικά είναι τα χαρακτηριστικά γίνεται και καλύτερη η προσαρμογή 

του μοντέλου.  

 

2.2 Κατηγορίες Μηχανικής Μάθησης  

 

Οι εργασίες μηχανικής μάθησης συνήθως ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες (Stuart J. 

Russell & Peter Norvig , 2003), ανάλογα με το είδος του προβλήματος που προσπαθούμε να επιλύσουμε 

και ο είδος του συνόλου δεδομένων.  

 

2.2.1 Επιβλεπόμενη μάθηση 

 

Στην επιβλεπόμενη Μάθηση (Mehryar Mohri et al., 2012)(supervised Learning) το σύστημα πρέπει 

να “μάθει”, δηλαδή να κατασκευάσει ένα νέο μοντέλο υπό μορφή μιας συνάρτησης πρόγνωσης (predictor 

function), η οποία θα απεικονίζει δεδομένες εισόδους σε γνωστές, επιθυμητές εξόδους (επισημάνσεις), με 

απώτερο στόχο τη γενίκευση της συνάρτησης αυτής και για εισόδους με άγνωστη έξοδο. Για τη συνάρτηση 

πρόγνωσης ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

• Κάθε είσοδος, δεδομένη ή μη, που μπορεί να δεχθεί η συνάρτηση χαρακτηρίζεται ως στιγμιότυπο 

(Instance), δημιουργώντας έτσι ένα σύνολο στιγμιότυπων. 

• Οι είσοδοι περιγράφονται με βάση τα γνωρίσματα (attributes) που διαθέτουν και έχουν 

χαρακτηριστεί ως σημαντικά από την αρχή της μελέτης του προβλήματος που καλείται να επιλύσει 

το σύστημα. 

• Οι δεδομένες είσοδοι συγκεντρώνονται από παρατηρήσεις και αποτελούν το λεγόμενο σύνολο 

εκπαίδευσης (training set) που αποτελεί υποσύνολο του συνόλου στιγμιότυπων. 

• Το υπόλοιπο μέρος του συνόλου στιγμιότυπων αποτελεί το σύνολο ελέγχου (test set) που θα 

χρησιμοποιηθεί κατά τη φάση πιστοποίησης. 

• Η συνάρτηση που απεικονίζει μια είσοδο από το σύνολο εκπαίδευσης στη γνωστή της έξοδο 

καλείται συνάρτηση στόχου (goal function). 

• Η τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση στόχου για ένα στιγμιότυπο από το σύνολο στιγμιότυπων, 

δίνεται σε μια μεταβλητή που καλείται μεταβλητή στόχου (goal variable). 

• Στην επιβλεπόμενη μάθηση, η συμπεριφορά της συνάρτησης στόχου βελτιώνεται μέσω 

διαδικασιών εκπαίδευσης με τη βοήθεια της συνάρτησης λάθους (error function) που εντοπίζει τη 

διαφορά της μεταβλητής στόχου από την επιθυμητή έξοδο (Tzima, 2015). 
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2.2.3 Μη Επιβλεπόμενη μάθηση 

 

Μη επιβλεπόμενη μάθηση (Hinton Geoffrey et al, 1999) (αλλιώς επίβλεπτη μάθηση ή μάθηση χωρίς 

επίβλεψη (unsupervised learning): Οι παρατηρήσεις του συνόλου εκπαίδευσης  δεν περιλαμβάνουν την 

επιθυμητή έξοδο (μη επισήμανση) αλλά μόνο τα δεδομένα εισόδου και χωρίς να παρέχεται κάποια εμπειρία 

στον αλγόριθμο μάθησης, στόχος είναι η εξαγωγή κάποιων βασικών δομικών ιδιοτήτων των δεδομένων 

εκπαίδευσης. 

Παράδειγμα: έστω ένα σύνολο εκπαίδευσης που περιέχει μη χαρακτηρισμένα ως προς το περιεχόμενό 

τους κείμενα από μια εφημερίδα και στόχος της εκπαίδευσης είναι ο διαχωρισμός τους σε ένα δεδομένο 

αριθμό ομάδων ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Θέλουμε στο τέλος της εκπαίδευσης τα κείμενα με 

αθλητικό, πολιτικό κλπ περιεχόμενο να έχουν καταταχθεί στην αντίστοιχη ομάδα. Οι κατηγορίες 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει είναι : 

• Ομαδοποίηση (clustering): χωρισμός των δεδομένων εκπαίδευσης σε ομάδες έτσι ώστε δεδομένα 

στην ίδια ομάδα να ‘μοιάζουν’ αρκετά μεταξύ τους και να είναι αρκετά ‘διαφορετικά’ από τα 

δεδομένα των άλλων ομάδων (Estivill-Castro, Vladimir, 2002).  

• Μείωση της διάστασης των δεδομένων (dimensionality reduction): προβολή των δεδομένων σε ένα 

χώρο μικρότερης διάστασης στον οποίο να διατηρούνται κατά το δυνατόν οι σχετικές αποστάσεις 

μεταξύ των δεδομένων στον αρχικό πολυδιάστατο χώρο (μέθοδος PCA) (Jolliffe, 2002). 

• Αν η διάσταση του χώρου προβολής είναι δύο τότε είναι δυνατή η οπτικοποίηση (visualisation) 

των αρχικών πολυδιάστατων δεδομένων. 

Στην ταξινόμηση κειμένων για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλγόριθμος μη επιβλεπόμενης 

μάθησης ως μέσο για τη δημιουργία χαρακτηριστικών (λέξεων) διανυσμάτων στα δεδομένα εισόδου. 

Τέτοια διανύσματα είναι και οι  κατανεμημένες αναπαραστάσεις λέξεων (word embeddings) που θα δούμε 

σε παρακάτω κεφάλαιο. 

 

2.2.4 Μάθηση με Ενίσχυση (Reinforcement Learning) 

Ως Ενισχυτική Μάθηση (reinforcement learning) αναφερόμαστε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 

ένας πράκτορας ο οποίος διαμορφώνει τη συμπεριφορά του εντός ενός δυναμικού περιβάλλοντος διαμέσου 

αλληλεπιδράσεων της μορφής προσπάθεια και λάθος (trial and error) (Kaelbling, L. P et al, 1996), (Richard 

S. Sutton και Andrew G. Barto, 2017). Πιο συγκεκριμένα ένας αλγόριθμος ενισχυτικής μάθησης 

εκπαιδεύεται να εκτελεί μια εργασία μέσω ενός μηχανισμού επιβράβευσης με ανάδραση.  

Η μάθηση με ενίσχυση έχει εφαρμογή στη ρομποτική .Ο αλγόριθμος στις περισσότερες περιπτώσεις 

περιγράφει έναν ευφυή πράκτορα ο οποίος μαθαίνει μια συγκεκριμένη ενέργεια πχ να μετακινεί 

αντικείμενα. Κάθε φορά που ο πράκτορας μετακινεί κάποιο αντικείμενο, δέχεται μια επιβράβευση , η οποία 

είναι μεγαλύτερη όσο πιο σωστά τα μετακινεί.  Έτσι με αυτόν τον τρόπο στόχος είναι η μεγιστοποίησης 

της επαναλαμβανόμενης ανταμοιβής έτσι ώστε να μάθει να εκτελεί σωστά τη συγκεκριμένη διεργασία. 

Η παθητική μάθηση (passive learning) αναφέρεται στη μάθηση χρησιμότητας καταστάσεων ή ζευγών 

καταστάσεων-ενεργειών , συμπεριλαμβανομένων και της μάθησης μοντέλων περιβάλλοντος. Η 

ενεργητική μάθηση (active learning) αναφέρεται στη εξερεύνηση ,όπου οι πράκτορες πρέπει να μάθουν τι 

κάνουν με σκοπό να μάθουν πώς να συμπεριφέρονται μέσα σε αυτό. 

Η εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο συνδέονται καταστάσεις και η πληροφόρηση των περιορισμών 
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μεταξύ των καταστάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο «προσαρμόσιμος δυναμικός προγραμματισμός» 

(adaptive dynamic programming), που μαθαίνει το μοντέλο μετάβασης περιβάλλοντος καθώς προχωρά και 

επιλύει αντίστοιχες διαδικασίες αποφάσεων Markov με χρήση μεθόδων δυναμικού προγραμματισμού. 

Η «ιεραρχική ενισχυτική μάθηση»(hierarchical reinforcement learning) μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για επίλυση προβλημάτων (σε πολλά αφαιρετικά επίπεδα) με πολύπλοκες συμπεριφορές (Siyuan Li, Rui 

Wang, Minxue Tang, Chongjie Zhang, 2019). 

 

2.3 Εργασίες Εξόρυξης Γνώσης 

 

Υπάρχουν δύο ειδών τύποι εργασιών για την εξόρυξη γνώσης από τα δεδομένα εισόδου σε ένα σύστημα 

μηχανικής μάθησης : 

1. Οι εργασίες πρόβλεψης που προβλέπουν μία ή περισσότερες εξαρτημένες μεταβλητές από ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών που τις περιγράφουν (Pang-Ning Tan et. al., 2006). Εάν οι μεταβλητές 

πρόβλεψής παίρνουν διακριτές ή συνεχείς τιμές , αναφερόμαστε σε εργασίες αλγορίθμων 

ταξινόμησης ή κατηγοριοποίησης (classification), και εργασίες στατιστικής ανάλυσης 

παλινδρόμησης (regression), αντίστοιχα. 

2. Οι εργασίες περιγραφής που έχουν ως σκοπό την εξόρυξη προτύπων και την περιγραφή των υπό 

μελέτη προβλημάτων. Τέτοιες εργασίες είναι η ανάλυση συσχετίσεων μεταξύ των 

χαρακτηριστικών των δεδομένων και η εξεύρεση διαφορών αλλά και η ομαδοποίηση αυτών. 

Η εργασία αυτή εστιάζει στην ταξινόμηση κειμένων. 

 

2.4 Ταξινόμηση 

 

Η ταξινόμηση ή κατηγοριοποίηση είναι η διαδικασία αντιστοίχισης των εγγραφών1 ενός συνόλου 

δεδομένων σε ένα πεπερασμένο και προκαθορισμένο σύνολο κατηγοριών. Οι κατηγορίες αυτές 

ονομάζονται και τάξεις ή ετικέτες. Στην περίπτωση της ταξινόμησης απλής ή μοναδικής ετικέτας (single-

label), που εξετάζουμε σε αυτή την ενότητα, μία παρατήρηση συσχετίζεται με μία μόνο κατηγορία, ενώ 

όπως θα δούμε αργότερα, στην ταξινόμηση πολλών κατηγοριών, μία παρατήρηση συσχετίζεται με ένα 

σύνολο ετικετών L. Η τιμή της μοναδικής κατηγορίας στην περίπτωση της απλής ταξινόμησης συχνά 

αναφέρεται ως κλάση. 

Ένας αλγόριθμος ταξινόμησης λαμβάνει ως είσοδο ένα εκ των προτέρων κατηγοριοποιημένο σύνολο 

δεδομένων, το οποίο ονομάζουμε σύνολο εκπαίδευσης, και κατασκευάζει ένα μοντέλο πρόβλεψης, 

ανακαλύπτοντας συσχετίσεις των γνωρισμάτων των δειγμάτων¹ εκπαίδευσης με τις αντίστοιχές τους 

κατηγορίες. Αφού δημιουργηθεί το μοντέλο πρόβλεψης, εισάγεται στη συνέχεια  ένα διαφορετικό σύνολο 

δεδομένων, το οποίο ονομάζουμε σύνολο ελέγχου (test set) ή σύνολο επικύρωσης (validation set). Οι 

επισημάνσεις ετικετών του συνόλου δεν είναι γνωστές στο αρχικό σύνολο εκπαίδευσης και μοντέλο κάνει 

πρόγνωση για να μαντέψει τις ετικέτες επισήμανσης του συνόλου ελέγχου. Έπειτα ο αλγόριθμος συγκρίνει 

τις πραγματικές τιμές των ετικετών με την πραγματική κλάση στην οποία αντιστοιχεί και αν τα 

αποτελέσματα συμπίπτουν, ο αλγόριθμος μάντεψε σωστά σε διαφορετική περίπτωση λανθασμένα. 

 

____________________________________________________________________________________ 
1 Οι όροι εγγραφή , δείγμα, παρατήρηση είναι ταυτόσημοι . Οι όροι τάξη, κλάση, κατηγορία είναι ισοδύναμοι 
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Εικόνα 2.2 :Underfitting - Just Right – Overfitting (Πηγή:http://bigdatashishya.blogspot.com/) 

Το σύνολο ελέγχου είναι όμοιο στην δομή των χαρακτηριστικών με το σύνολο εκπαίδευσης. Επιπλέον 

πρέπει να αποφεύγεται το overfitting πάνω στο σύνολο εκπαίδευση έτσι ώστε να ταξινομούνται σωστά τα 

σύνολα ελέγχου και να υπάρχει καλή ακρίβεια εκτίμηση. Η εξαγωγή των δύο αυτών συνόλων από το 

αρχικό σύνολο γίνεται με τους εξής τρόπους : 

Μέθοδος Hold-out Validation  :  Κατά τη μέθοδο holdout, το σύνολο δεδομένων διασπάται σε δύο 

υποσύνολα, κάθε ένα από τα οποία περιέχει διαφορετικές παρατηρήσεις. Το ένα υποσύνολο 

χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του μοντέλου και ονομάζεται σύνολο εκπαίδευσης (training set). 

Αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, το μοντέλο αποπειράται να προβλέψει την κλάση των παρατηρήσεων 

του δεύτερου υποσυνόλου, και ακολούθως συγκρίνονται οι προβλέψεις του μοντέλου με την πραγματική 

κλάση των παρατηρήσεων. Το δεύτερο υποσύνολο είναι γνωστό ως σύνολο επικύρωσης (validation set ή 

holdout set). Μια ενδεδειγμένη πρακτική είναι να χρησιμοποιούνται τα δύο τρίτα του αρχικού συνόλου ως 

σύνολο εκπαίδευσης και το ένα τρίτο ως σύνολο επικύρωσης (Εικόνα 2.3). Η επίδοση του μοντέλου είναι 

το ποσοστό των ορθών προβλέψεων. Μια παραλλαγή της μεθόδου holdout είναι η μέθοδος της τυχαίας 

υποδειγματοληψίας (random subsampling). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, γίνεται επανάληψη της μεθόδου 

holdout πολλές φορές. Σε κάθε επανάληψη δημιουργούνται νέα σύνολα εκπαίδευσης και επικύρωσης, 

εφαρμόζοντας τυχαία δειγματοληψία.  

 

 
Εικόνα 2.3 : Μέθοδος Παρακράτησης 

Μέθοδος k-fold Validation : Η διασταυρούμενη επικύρωση είναι συνήθως η προτιμώμενη μέθοδος, διότι 

δίνει στο μοντέλο  την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πολλαπλά υποσύνολα εκπαίδευσης και δοκιμών. Αυτό 

μας δίνει μια καλύτερη ένδειξη για το πόσο καλά θα αποδώσει το μοντέλο μας σε δεδομένα που συναντά 

πρώτη φορά.  Συγκεκριμένα το αρχικό σύνολο D χωρίζεται σε κ-υποσύνολα (folds) Di .(Πίνακας 2.2). Ο 

ταξινομητής κάνει κάθε φορά κ-1 εκπαιδεύσεις και κάθε φορά το σύνολο που προκύπτει χρησιμοποιείται 

για σύνολο ελέγχου. 

 

http://bigdatashishya.blogspot.com/
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Fold1 Fold2 Fold3 Fold4 Fold5 Metric1 

Fold1 Fold2 Fold3 Fold4 Fold5 Metric2 

Fold1 Fold2 Fold3 Fold4 Fold5 Metric3 

Fold1 Fold2 Fold3 Fold4 Fold5 Metric4 

Fold1 Fold2 Fold3 Fold4 Fold5 Metric5 

Πίνακας 2.1 : 5-fold Cross validation 

Μέθοδος bootstrap : Στη μέθοδο bootstrap δημιουργούνται πάλι πολλαπλά σύνολα ελέγχου με 

δειγματοληψία. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η δειγματοληψία γίνεται με επανατοποθέτηση. Κάθε 

παρατήρηση που επιλέγεται να συμμετάσχει στο δείγμα ελέγχου δεν αφαιρείται από το αρχικό δείγμα. 

Κατά τον τρόπο αυτό, μια παρατήρηση μπορεί να επιλεγεί περισσότερες από μία φορές για να συμμετάσχει 

στο ίδιο σύνολο ελέγχου.  

 

2.4.1 Μεθοδολογίες Ταξινόμησης Κειμένων 

 

2.4.1.1 Ταξινομητές με Δέντρα Αποφάσεων 

 

Ένα δένδρο απόφασης αναπαριστά μια διαδικασία λήψης απόφασης, όπου για κάθε πιθανό σημείο ή 

κατάσταση έχουμε έναν εσωτερικό κόμβο, ενώ για κάθε επιλογή που μπορεί να γίνει σε ένα σημείο 

απόφασης αναπαρίσταται ως «κόμβος-παιδί». Κάθε κόμβος ορίζει μια συνθήκη ελέγχου της τιμής κάποιου 

χαρακτηριστικού των περιπτώσεων. Κάθε ακμή που εξέρχεται από ένα κόμβο αντιστοιχεί σε μια 

διαφορετική διακριτή τιμή του χαρακτηριστικού που σχετίζεται με τον κόμβο. Τα φύλλα του δέντρου 

αποτελούν τους τελικούς κόμβους που ανήκουν σε ένα μόνο σύνολο και είναι η τελική απόφαση ή ενέργεια 

(Murthy, 1998). 

Στους περισσότερους από τους ταξινομητές των δέντρων αποφάσεων χρησιμοποιείται η δυαδική 

αναπαράσταση και κατά συνέπεια προκύπτουν δυαδικά δένδρα στα οποία οι δοκιμασίες των 

διακλαδώσεων αναφέρονται στο αν ένας όρος υπάρχει ή όχι σε ένα κείμενο. Κύριο στοιχείο του αλγορίθμου 

είναι η επιλογή ενός όρου (λέξη) σύμφωνα με τον οποίο γίνεται η διακλάδωση. Η επιλογή αυτή 

πραγματοποιείται συνήθως σύμφωνα με κριτήρια όπως το κέρδος πληροφορίας του όρου ή την εντροπία.   

Στην ταξινόμηση κειμένων έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί ταξινομητές δέντρων απόφασης όπως ID3 (Fuhr, 

N. and Buckley, C., 1991) και ο C5 (Li & A. K. Jain, 1998) 

 

2.4.1.2 Ταξινομητές πιθανοτήτων 

 

Αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόβλεψης της πιθανότητας ενός κειμένου να ανήκει σε μια κατηγορία 

και στηρίζονται στον κανόνα του Bayes (R. Hanson, J. Stutz, P. Cheeseman, και Ames Research Center) . 

Το κριτήριο αυτό  συνδυάζει την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων πιθανότητα ένταξης μιας 

παρατήρησης (κειμένου )σε μία συγκεκριμένη κατηγορία2 . 

 

1
1
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n
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=                      (2.1) 
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Όπου y η κλάση και {d1,….dn} το σύνολο των χαρακτηριστικών στις παρατηρήσεις του συνόλου. Οι απλοί 

ταξινομητές πιθανότητας θεωρούν ότι τα χαρακτηριστικά των γνωρισμάτων που σχετίζονται με κάποια 

δεδομένη κλάση είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους (Naive Bayes). Υπάρχουν όμως και πιθανοτικά δίκτυα υπό 

μορφή κατευθυνόμενου άκυκλου γραφήματος, που λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 

γνωρισμάτων χρησιμοποιώντας πίνακες δεσμευμένων πιθανοτήτων στους κόμβους. Τα δίκτυα αυτά 

παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα από τους απλούς ταξινομητές πιθανοτήτων.     

 

2.4.1.3 Ταξινομητές βάσει παρατηρήσεων (Instance based) 

 

Οι ταξινομητές αυτοί δεν αναπτύσσουν ένα μοντέλο που περιγράφει τα δεδομένα για την λήψη 

απόφασης. Επιπλέον δεν περιέχουν στάδιο εκπαίδευσης αλλά κατά την διάρκεια ταξινόμησης εξετάζονται 

οι κατηγορίες παρόμοιων παρατηρήσεων (κειμένων). Οι γνωστότερος ταξινομητής είναι ο k-NN που 

προβλέπει την κατηγορία μιας παρατήρησης με βάση την ομοιότητα των k κοντινότερων γειτόνων του 

(D.W. Aha et al, 1991). Η εύρεση της κοντινότερης γειτονιάς παρατηρήσεων  επιτυγχάνεται συνήθως με 

δύο μετρικές αποστάσεων ,είτε την απόσταση συνημίτονου είτε την Ευκλείδεια , είτε την Manhattan. Αν η 

μεταβλητή πρόβλεψης ανήκει σε διακριτές κατηγορίες, ο ταξινομητής  λαμβάνει την απόφασή του από την 

ψηφοφορία k γειτόνων της παρατήρησης αλλιώς αν οι μεταβλητές πρόβλεψης είναι συνεχείς λαμβάνεται 

υπόψη ο μέσος όρος` των τιμών των αποστάσεων από τις k πλησιέστερες παρατηρήσεις. 

 

2.4.1.4 Ταξινομητές βάσει Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης  

 

Οι ταξινομητές αυτοί προσπαθούν να εντοπίσουν ένα υπερ-επίπεδο στον πολυδιάστατο χώρο των 

χαρακτηριστικών των κειμένων που να τα διαχωρίζει σε δύο κατηγορίες θετικά και αρνητικά. Το επίπεδο 

αυτό επιλέγεται με βάσει την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση τόσο από τα θετικά όσο και από τα αρνητικά 

χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά με τη μικρότερη απόσταση από το υπερεπίπεδο αυτό ονομάζονται 

διανύσματα υποστήριξης (support vectors) (B.E. Boser et al., 1992). Αν τα χαρακτηριστικά των 

παρατηρήσεων στο υπερεπίπεδο δεν είναι γραμμικά διαχωρίσιμα χρησιμοποιούνται συναρτήσεις πυρήνα 

(kernel functions) για τον γραμμικό μετασχηματισμό τους. 

 

2.4.1.5 Ταξινόμηση με Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα    

 

  

 
Εικόνα 2.4 : Απλό Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο (Πηγή: http://repfiles.kallipos.gr/html_books/93/04a-main.html ) 

http://repfiles.kallipos.gr/html_books/93/04a-main.html
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Σε ένα τέτοιο δίκτυο νευρώνων (κόμβων) οι μονάδες εισόδου αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά 

των παρατηρήσεων (κείμενα) και οι μονάδες εξόδου τις κατηγορίες . Τα βάρη στις ακμές του δικτύου 

αντιπροσωπεύουν τις συσχετίσεις μεταξύ εισόδου και εξόδου από τους κόμβους ενός επιπέδου (G. P. 

Zhang, 2000) . 

Ένας νευρώνας έχει Κ εισόδους xi και μία έξοδο y όπου κάθε είσοδος πολλαπλασιάζεται με ένα 

αντίστοιχο βάρος wi  (Εικόνα 2.4). Η έξοδος του νευρώνα προκύπτει από τη συνάρτηση ενεργοποίησης : 

 

 
1

K

i i

i

y f w x
=

 
=  

 
                                     (2.2) 

Οι συναρτήσεις μεταφοράς σε ένα νευρωνικό δίκτυο ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του προβλήματος 

ταξινόμησης και διαχωρίζονται σε μη-γραμμικές και γραμμικές . Οι πιο συχνά χρησιμοποιήσιμες είναι η 

σιγμοειδής (Sigmoid)  , η Softmax , η υπερβολική εφαπτομένη (tanh) , η γραμμικής διόρθωσης (ReLU). 

Ένα νευρωνικό δίκτυο στη γενική του δομή αποτελείται από το επίπεδο εισόδου , το ή τα κρυφά επίπεδα 

που συνδέονται μεταξύ τους και το επίπεδο εξόδου. Για την εκπαίδευση των δικτύων χρησιμοποιούνται 

διάφοροι αλγόριθμοι με κυριότερο τον αλγόριθμο της οπισθοδιάδοσης (backpropagation). 

 

2.4.1.6 Ταξινομητές κανόνων 

 

Οι ταξινομητές κανόνων σχηματίζουν ένα σύνολο κανόνων πρόβλεψης R, της μορφής αν-τότε (if-

then). Η υπόθεση του κανόνα αναφέρεται συνήθως στην παρουσία ή την απουσία ενός ή περισσότερων 

όρων σε ένα κείμενο. Το συμπέρασμα του κανόνα αναφέρεται στην κατηγορία που ανήκει. Για τον 

σχηματισμό κανόνων,  κάθε κείμενο στο σύνολο των δεδομένων αποτελεί έναν κανόνα της μορφής : 

 

1 1 2 2
( ) ( ) ( )

i n n
rule term q term q term q= →  →   →                          (2.3) 

                                     

Όπου term1,…,termn  οι όροι (λέξεις) του κειμένου και q1,…,qn η τιμή ή ένα σύνολο τιμών σε κάποιο 

διάστημα. Το σύνολο κανόνων πρόβλεψης R προκύπτει από τη  ένωση των κανόνων rulei : 

 

1 2
( ) ( ) ( )

n
R rule rule rule=                                                          (2.4) 

 

Η παραπάνω διαδικασία της ένωσης συνθηκών αλλά και παρόμοιες που προκύπτουν με την αφαίρεση 

συνθηκών αποτελούν μια διαδικασία κλαδέματος συνθηκών και ταυτόχρονα γενίκευσης του ταξινομητή. 

Όπως και τα Δέντρα Αποφάσεων Ταξινόμησης, έτσι και οι ταξινομητές βασισμένοι σε κανόνες, χωρίζουν 

το χώρο σε μικρότερες ορθογώνιες περιοχές για τις οποίες λαμβάνουν αποφάσεις (Du, Maghesh, 2010). 

 

2.4.1.7 Ταξινομητές Συνόλων (ensemble classifiers) 

 

Οι ταξινομητές συνόλων είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τους παραπάνω ταξινομητές . Στη μέθοδο 

αυτή πολλοί από τους πιο πάνω ταξινομητές εκπαιδεύονται στο ίδιο σύνολο δεδομένων και τα 

αποτελέσματα τους συνδυάζονται. Υπάρχουν δύο δημοφιλείς μέθοδοι για τη δημιουργία ταξινομητών 

συνόλου : 

Ομαδοποίηση (Bagging) : Στη μέθοδο αυτή (Breiman, L), τα σύνολα εκπαίδευσης δημιουργούνται με 

δειγματοληψία με επανατοποθέτηση. Για την κατηγοριοποίηση μιας νέας παρατήρησης (πχ ενός κειμένου) 
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γίνεται ψηφοφορία μεταξύ των μοντέλων ταξινόμησης , και η παρατήρηση εκχωρείται στην κλάση που 

συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. 

Ενίσχυση (Boosting) : Στην μέθοδο (αλγόριθμος AdaBoost) αυτή (Yoav Freund και Robert E. Schapire, 

1996)από ένα αρχικό σύνολο δεδομένων δημιουργείται ένα νέο σύνολο εκπαίδευσης, ίδιου μεγέθους με το 

αρχικό. Για τη δημιουργία του νέου συνόλου εκπαίδευσης εφαρμόζεται δειγματοληψία με 

επανατοποθέτηση. Αυτό σημαίνει ότι όταν επιλέγεται μια παρατήρηση και τοποθετείται στο νέο σύνολο 

εκπαίδευσης δεν απομακρύνεται από το αρχικό σύνολο δεδομένων. Κατά συνέπεια, στην επόμενη επιλογή 

είναι πιθανό να επιλεγεί πάλι η ίδια παρατήρηση. Με τον τρόπο αυτό, μια παρατήρηση μπορεί να 

συμμετέχει στο νέο σύνολο εκπαίδευσης πολλές φορές. Από το νέο σύνολο δεδομένων κατασκευάζεται 

ένας ταξινομητής. Σε κάθε παρατήρηση εκχωρείται ένας συντελεστής βαρύτητας. Εάν το μοντέλο 

κατηγοριοποιεί εσφαλμένα μια παρατήρηση τότε o συντελεστής βαρύτητας αυξάνεται, διαφορετικά 

μειώνεται. Οι συντελεστές βαρύτητας χρησιμοποιούνται στο επόμενο στάδιο εκπαίδευσης, έτσι ώστε ο 

επόμενος ταξινομητής να δώσει περισσότερη προσοχή σε αυτές τις παρατηρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, 

δημιουργείται μια σειρά διαδοχικών ταξινομητών. Κάθε ταξινομητής σχετίζεται με έναν συντελεστή 

βαρύτητας, ο οποίος είναι συνάρτηση της ακρίβειας του. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τις αποφάσεις 

των επιμέρους μοντέλων με ψηφοφορία και με χρήση των βαρών. 

 

2.5 Ταξινόμηση Κειμένων Πολλαπλών Ετικετών (Τ.Π.Ε , multi label classification) 

Οι ταξινομητές που αναφέρθηκαν στην ενότητα 2.4 , κατατάσσουν κάθε παρατήρηση (κείμενο) σε 

μία μόνο κατηγορία l  από ένα σύνολο αμοιβαίως αποκλεισμένων κατηγοριών L . Στην παρούσα 

διπλωματική ένα νομικό κείμενο μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μία κατηγορίες3  Y L . Στην 

περίπτωση αυτή αναφερόμαστε σε ταξινόμηση πολλαπλών ετικετών (Τ.Π.Ε). Ο στόχος των ταξινομητών 

πολλαπλών ετικετών είναι να προβλέψουν ετικέτες με βάση των χώρο των χαρακτηριστικών (feature 

space) και να εκμεταλλευτούν τις συσχετίσεις στο χώρο ετικετών (label space).   

Οι αντιπροσωπευτικότερες μέθοδοι ταξινόμησης πολλαπλών ετικετών οι οποίες μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες (Tsoumakas Grigorios & Katakis Ioannis, 2009), (Herrera, F. et al., 

2016) είναι οι : 

 

1. Μέθοδοι μετασχηματισμού προβλήματος (problem transformation methods) σε ένα ή και 

περισσότερα προβλήματα μονής ετικέτας. 

2. Μέθοδοι προσαρμογής αλγορίθμου (algorithm adaptation methods) ταξινόμησης επεκτείνουν 

συγκεκριμένους αλγορίθμους μάθησης έτσι ώστε να χειρίζονται απευθείας δεδομένα πολλαπλών 

ετικετών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
3 Οι κατηγορίες αυτές ονομάζονται και ετικέτες (labels) και οι όροι θα χρησιμοποιούνται ισοδύναμα από εδώ και στο εξής. 
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Μια παραλλαγή του προβλήματος της ταξινόμησης πολλαπλών ετικετών η οποία αξίζει να αναφερθεί 

είναι η κατάταξη των ετικετών ανάλογα με τη σημαντικότητα που έχουν για το συγκεκριμένο δείγμα. Στη 

περίπτωση αυτή, ο ταξινομητής δεν καλείται να βρει το σωστό σύνολο ετικετών, αλλά μόνο μια κατάταξη 

αυτών.   

 

2.5.1 Μέθοδοι Μετασχηματισμού Προβλήματος 
 

Οι μέθοδοι μετασχηματισμού, παίρνουν ως είσοδο ένα πρόβλημα ταξινόμησης πολλαπλών ετικετών 

και το μετατρέπουν σε ένα ή περισσότερα προβλήματα ταξινόμησης απλής ετικέτας. Οι μέθοδοι 

μετασχηματισμού παρουσιάζονται παρακάτω : 

 

2.5.1.1 Ταξινόμηση Δυαδικής Συνάφειας (Binary Relevance, BR ή One Vs Rest)   

 

Η μέθοδος αυτή ονομάζεται εναλλακτικά και ταξινόμηση ανά ετικέτα διασπώντας το πρόβλημα σε 

δυαδικά προβλήματα μοναδικής ετικέτας,  ένα για κάθε ετικέτα χρήσης  l L  (Σχήμα 2.1). Για κάθε 

ετικέτα εκπαιδεύεται ένας ταξινομητής που  προβλέπει αν μια παρατήρηση (κείμενο) επισημαίνεται ή όχι 

με τη συγκεκριμένη ετικέτα στο L. Στην ταξινόμηση πολλαπλών ετικετών μιας παρατήρησης επιλέγονται 

μόνο οι θετικές προβλέψεις των ταξινομητών.  

Δύο βασικά μειονεκτήματα της δυαδικής συνάφειας είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη της τις συσχετίσεις 

μεταξύ των ετικετών  και την ύπαρξη της έντονης ανισορροπίας ετικετών (Arturo Montejo Ráez et al., 

2004), (Read, J. , 2010).Μια γενίκευση αυτής της τεχνικής είναι τα σύνολα ταξινομητών δυαδικής 

συνάφειας (Ensembles of BR), όπου δημιουργούνται ομάδες τέτοιων ταξινομητών με την τελική απόφαση 

εκτίμησης να λαμβάνεται με μεταξύ τους  ψηφοφορία. 

 

 
Σχήμα 2.1: Binary Relevance Ταξινόμηση (Πηγή :https://www.springer.com/gp/book/9783319411101) 

 

https://www.springer.com/gp/book/9783319411101
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2.5.1.2 Ταξινόμηση ανά ζεύγη (Pairwise Classification ή One Vs One)   

 

Ο μετασχηματισμός αυτός λαμβάνει υπόψη τις άλληλοεξαρτήσεις μεταξύ των ετικετών ανά δύο. Το 

πρόβλημα διασπάται σε ζεύγη ετικετών και εφαρμόζεται ένας ταξινομητής σε κάθε ζεύγος (Σχήμα 2.2). 

Κατά τη διαδικασία της πρόβλεψης επιλέγεται η ετικέτα εκείνη που έλαβε τις περισσότερους ψήφους. Με 

αυτόν τον τρόπο σχηματίζονται ( )1 2  /L L −  ταξινομητές . Μειονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι η 

χρονική της πολυπλοκότητα ( )2
| |O L σε σχέση με την BR και η αδυναμία εύρεσης αλληλεξαρτήσεων άνω 

των δύο ομάδων. 

 

 
Σχήμα 2.2 : Pairwise Ταξινομητές (Πηγή : https://www.springer.com/gp/book/9783319411101) 

 

2.5.1.3 Ταξινόμηση Δυναμοσυνόλου (Label Powerset)   

 

Ο μετασχηματισμός αυτός ονομάζεται και συνδυασμός ετικετών (Label Combination) όπου για κάθε 

τέτοιο πιθανό συνδυασμό ετικετών που προκύπτει από το σύνολο εκπαίδευσης, δημιουργείται ένας 

αντίστοιχος ταξινομητής. Με τη μέθοδο αυτή λαμβάνονται υπόψη οι συσχετίσεις μεταξύ ετικετών, 

ταξινομώντας τις νέες παρατηρήσεις βάσει συνόλων ετικετών που έχει ήδη συναντήσει.  Ο αριθμός των 

στοιχείων του δυναμοσυνόλου ισοδυναμεί με το πλήθος των συνδυασμών στο |L|, και υπάρχουν 2|L| πιθανοί 

συνδυασμοί ετικετών . Επομένως χρειάζεται να εκπαιδευτούν ( )2| |, Lmin Y δυαδικοί ταξινομητές , όπου 

|Υ| οι διαφορετικοί συνδυασμοί των ετικετών που υπάρχουν στο σύνολο εκπαίδευσης  (Σχήμα 2.4). Το 

μειονέκτημα αυτού του μετασχηματισμού είναι η αύξηση της χρονικής πολυπλοκότητας σε σχέση με τον 

BR μετασχηματισμό και ο κίνδυνος υπερεκπαίδευσης όταν υπάρχουν λίγες παρατηρήσεις και πολλές 

ετικέτες. (G. Tsoumakas και I. Vlahavas., 2007) 

 

https://www.springer.com/gp/book/9783319411101
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Σχήμα 2.3 :  Ταξινόμηση Δυναμοσυνόλου (Πηγή : https://www.springer.com/gp/book/9783319411101) 

 

2.5.1.4 Ταξινόμηση Κατάταξης (Ranking & Threshold)  

 

Ο μετασχηματισμός αυτός αντιμετωπίζει multi-class προβλήματα ταξινόμησης . Για κάθε 

παρατήρηση της μορφής (x, y) με y Y δημιουργούνται |y| νέες παρατηρήσεις, μία για κάθε ετικέτα 

i
l y . Επιπλέον εκπαιδεύεται ένας ταξινομητής για να εξάγει την πιθανότητα μία παρατήρηση να ανήκει 

σε κάθε μία από τις ετικέτες του Y. Κατά τη διαδικασία της πρόβλεψης μιας παρατήρησης από το σύνολο 

ελέγχου , επιλέγονται οι ετικέτες στις οποίες ο ταξινομητής αποδίδει πιθανότητα που ξεπερνά ένα κατώφλι. 

(Tsoumakas Grigorios & Katakis Ioannis, 2009). Η επιλογή κατωφλίου αναλύεται σε παρακάτω 

παράγραφο (2.5.5). 

 

2.5.1.5 Ταξινομητές Αλυσίδας (Classifier Chains, CC)   

 

Ο μετασχηματισμός αυτός διασπά τα προβλήματα πολλαπλών ετικετών σε |L| δυαδικά προβλήματα 

ταξινόμησης (Σχήμα 2.4). Οι ταξινομητές αυτοί συνδέονται σε σειρά και, έτσι, η απόφαση κάθε ταξινομητή 

γίνεται είσοδος (μαζί με τα χαρακτηριστικά της παρατήρησης) στους επόμενους ταξινομητές. Έτσι ο j 

ταξινομητής έχει ως παρατήρηση εισόδου για ταξινόμηση το διάνυσμα 1 j-1[x,c ,…,c ] . Με το 

μετασχηματισμό αυτής της μεθόδου λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των ετικετών 

αλλά αυξάνεται η υπολογιστική πολυπλοκότητα αφού θα πρέπει να προστεθούν τόσα χαρακτηριστικά όσες 

και οι πιθανές ετικέτες στον τελευταίο ταξινομητή (Read J., et al., 2009).  

 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές παραλλαγές των παραπάνω μεθόδων μετασχηματισμού που 

προσπαθούν να αντιμετωπίσουν κάποια από τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση, όπως η 

χρονική ή/και χωρική πολυπλοκότητα ή τις αδυναμίες αναγνώρισης των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των 

ετικετών (Rokach, Lior. et al, 2013). 

 

https://www.springer.com/gp/book/9783319411101
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Σχήμα 2.4 : Ταξινομητές Αλυσίδας 

 

 

2.5.2 Μέθοδοι Αλγόριθμων Προσαρμογής  

 

Μερικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.4 μπορούν να μετατραπούν  

κατάλληλα ώστε να προσαρμοστούν σε προβλήματα ταξινόμησης πολλαπλών ετικετών. Μεταξύ των 

ταξινομητών πολλαπλών ετικετών είναι :  

Ταξινομητές Δέντρων Απόφασης  : Οι ταξινομητές αυτοί μπορούν να μετασχηματιστούν με τέτοιο τρόπο 

ώστε τα φύλλα τους να έχουν επισημάνσεις των ετικετών του συνόλου των παρατηρήσεων (Clare A., King 

R.D, 2001).  

Ταξινομητές Συνόλων: Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι όπως η Ομαδοποίηση και η Ενίσχυση 

σε συνδυασμό με κάποια από τις μεθόδους μετασχηματισμού των προβλημάτων, ώστε να μπορούν να 

παρέχουν ταξινόμηση πολλαπλών ετικετών βασισμένοι σε θετική και αρνητική ψηφοφορία. Παραδείγματα 

τέτοιων μεθόδων αποτελούν οι AdaBoost.MH και AdaBoost.MR . 

Ταξινομητές k-πλησιέστερων παρατηρήσεων: Όπως γίνεται και στην απλή ταξινόμηση k πλησιέστερων 

παρατηρήσεων, επιλέγονται οι k γείτονες και ο ταξινομητής χρησιμοποιεί το σύνολο των ετικετών τους για 

τη πρόβλεψη του άγνωστου δείγματος (Min-ling Zhang , Zhi-hua Zhou, 2007). 

Πιθανοτικοί Ταξινομητές : Οι ταξινομητές αυτοί αποτελούν γενίκευση των απλών πιθανοτικών 

ταξινομητών υπολογίζοντας τις εκ των υστέρων πιθανότητες από συνδυασμούς ετικετών του συνόλου 

δεδομένων (M.L. Zhang and K. Zhang., 2010). 

 

Ταξινομητές Νευρωνικών Δικτύων : Εκτός από τη χρήση των νευρωνικών δικτύων , σε συνδυαστικούς 

μεθόδους μετασχηματισμού προβλημάτων, υπάρχουν αρκετές προσαρμογές των ίδιων των νευρωνικών 

δικτύων για την απευθείας αντιμετώπιση προβλημάτων ταξινόμησης πολλαπλών ετικετών (Zhang, Min-

Ling & Zhou, Zhi-Hua., 2006). 
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2.5.3 Ιδιότητες Συνόλων Πολλαπλών ετικετών 

 

Οι βασικές μετρήσεις των ιδιοτήτων  έχουν να κάνουν με το μέγεθος των παρατηρήσεων (#instances, 

|D|), των ετικετών (#labels, |L|), των χαρακτηριστικών (#attributes, |x| + |L|) και των συνόλων των 

ετικετών. 

Τα σύνολα δεδομένων πολλαπλών ετικετών διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα ενδογενή τους 

χαρακτηριστικά. Θεωρούμε ως D το σύνολο των δεδομένων, L το σύνολο των ετικετών, Υ το υποσύνολο 

των ετικετών που αντιπροσωπεύει μια τυχαία παρατήρηση t D και Χ το σύνολο γνωρισμάτων του D. Οι 

μετρικές που ακολουθούν καθορίζουν και τις ιδιότητες των χαρακτηριστικών τέτοιων συνόλων : 

 

1. Πληθυκότητα Ετικέτας (Label Cardinality) ενός συνόλου δεδομένων D είναι ο μέσος όρος του 

πλήθους των ετικετών ανά παρατήρηση:    

1

1 | |

( ) | |
| |

D

i

i

LC D Y
D =

=                        (2.5) 

 

2. Πυκνότητα Ετικέτας (Label Density) ενός συνόλου δεδομένων D  είναι το μέσο ποσοστό των ετικετών 

του , σε σχέση με το πλήθος των ετικετών |L|: 

 

1

1 | | | |( )
( )

| | | | | |

D

i

i

YLC D
LD D

L D L=

= =                       (2.6) 

 

3. Ποσοστό Μοναδικότητας Ετικετών (proportion of distinct label combinations) είναι το ποσοστό 

των μοναδικών συνδυασμών ετικετών που υπάρχουν στο σύνολο των παρατηρήσεων Τ: 

 

| | ( , ) |
( )

| |
DIST

x T D
P D

D

  
=          (2.7) 

 

4. Ποσοστό Εμφανίσεων Συχνότερου Συνδυασμού Ετικετών (proportion of occurences maximum 

frequency label)  είναι ο λόγος του αριθμού εμφανίσεων του συχνότερου συνδυασμού ετικετών προς 

το συνολικό αριθμό παρατηρήσεων |D|: 

 

|( , )

( , )
( ) max

| |
MAX

Y x Y D

count Y D
P D

D
=          (2.8) 

 

5. Πολυπλοκότητα Συνόλου Δεδομένων (Dataset Complexity) είναι το γινόμενο του αριθμού των 

παρατηρήσεων |D| επί τον αριθμό των ετικετών |L|, επί το αριθμό |Χ| των γνωρισμάτων : 

 

( ) | | | | | |Complexity D D L X=            (2.9) 
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2.5.4 Συσχετίσεις Ετικετών  

 

 Οι ετικέτες στα προβλήματα ταξινόμησης πολλαπλών ετικετών μπορεί να συσχετίζονται μεταξύ τους 

με διαφορετικούς τρόπους και να εμφανίζονται με διαφορετική συχνότητα. Ένα νομικό κείμενο που αφορά 

τις απολύσεις δημοσιών υπαλλήλων είναι πολύ πιθανό να σχετίζεται με τις ετικέτες «Απόλυση» και 

«Υπάλληλος» παρά με την ετικέτα «Πρόσληψη». Τυπικά μια ετικέτα yi συσχετίζεται με την ετικέτα yj αν 

και μόνο αν πιθανοτικά ισχύει : 

 

| ( | ) ( ) |
i j i

P y y P y −          (2.10) 

 

Όπου ε , μια αρκετά μεγάλη σταθερά που εγγυάται πως ισχύει στατιστικά : 

 

( | ) ( )
i j i

P y y P y         (2.11) 

    

Επιπλέον αν σ’ ένα σύνολο δεδομένων οι ετικέτες δεν συσχετίζονται μεταξύ τους, τότε το πρόβλημα θα 

μπορούσε να διασπαστεί πλήρως χωρίς απώλεια χρήσιμης πληροφορίας σε |L| δυαδικά προβλήματα 

απόφασης. Για την οπτικοποίηση των συσχετίσεων των ετικετών υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Δύο από τις πιο διαδεδομένες είναι οι ακόλουθες: 

 

2.5.4.1 Χάρτες Θερμότητας (heatmaps)  

 
Εικόνα 2.5 : Χάρτης Θερμότητας ΝΣΚ 

 

Σε αυτήν την αναπαράσταση χρησιμοποιείται ένας δισδιάστατος πίνακας Μ , διαστάσεων | | | |L L

και σε κάθε στοιχείο του πίνακα Μij  αποδίδεται απόχρωση κάποιου RGB χρώματος ανάλογα με τη 

συσχέτιση των αντίστοιχων ετικετών i και j και συγκεκριμένα, την πιθανότητα εμφάνισης της ετικέτας i 
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δεδομένης της εμφάνισης της ετικέτας j : 

 

,

( )
( | )

( )

i j

i j i j

j

P y y
M P y y

P y


= =        (2.12) 

και 

 

,
( )

i i i
M P y=          (2.13) 

Ένας τέτοιος χάρτης εμφανίζεται στην Εικόνα 2.5, για το σύνολο δεδομένων του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους που θα δούμε στο κεφάλαιο της υλοποίησης και συγκεκριμένα των κορυφαίων 10 λημμάτων. 

 

 

2.5.4.2 Γράφοι συσχετίσεων (graphs)  

 

Στο γράφο αυτό πραγματοποιείται αναπαράσταση των δυαδικών συσχετίσεων (binary relationships) 

μεταξύ των ετικετών: κάθε ετικέτα αποτελεί έναν κόμβο και το πάχος της ακμής με την οποία ενώνονται 

δύο ετικέτες είναι ανάλογο ( )
i j

P y y  

 

2.5.5 Μέθοδοι Κατωφλίου Π.Ε 
 

Οι μέθοδοι αυτοί χωρίζονται σε δύο βήματα : 

 

1. Αρχικά εφαρμόζεται ένας ταξινομητής μεγέθους |L| που δέχεται ως είσοδο μια παρατήρηση xi και 

παράγει ένα διάνυσμα w που περιέχει τις βεβαιότητες του αλγορίθμου ταξινόμησης για την 

εμφάνιση κάθε ετικέτας από το σύνολο ετικετών L. 

2. Επιπλέον, εφαρμόζεται μια συνάρτηση κατωφλίου που διαχωρίζει τις ετικέτες σε σχετικές ή όχι με 

την παρατήρηση xi 

 

Μια συνάρτηση κατωφλίου έχει τη δομή : 

 

1

0
,

ˆ ( )
i i

i L t

i i

w th
y f w

w th


= = 


          (2.14) 

 .  

όπου ˆ
i

y  η εκτίμηση (prediction probability)   για την ύπαρξη της ετικέτας i και thi το κατώφλι για αυτή 

την ετικέτα. Όταν  το κατώφλι είναι ίδιο για όλες τις ετικέτες ισχύει , 
j

th th j=  . Για την ευκολότερη 

επιλογή κατωφλίου αλλά και για την μείωση των πιθανών τιμών του, στο διάνυσμα βεβαιοτήτων w 

εφαρμόζεται κανονικοποίηση. Το διάνυσμα  w  (normalized) που προκύπτει είναι : 

 

0

| |L

ii

w
w

w
=

=


         (2.15) 
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επίσης ισχύει για το διάνυσμα βεβαιότητας η παρακάτω ιδιότητα : 

 

0

1
| |L

i

i

w
=

=          (2.16) 

 

επομένως όλες οι πιθανές τιμές των κατωφλίων βρίσκονται στο διάστημα [0, 0.5] 

 

Η επιλογή του κατωφλίου (probability threshold) μπορεί να πραγματοποιηθεί με αυθαίρετο τρόπο, 

είτε με διαδοχικούς επανελέγχους στο σύνολο εκπαίδευσης στις διάφορες τιμές του, είτε λαμβάνοντας 

υπόψη τις συχνότητες εμφάνισης των ετικετών . Μια τέτοια συνάρτηση που έχει υλοποιηθεί στην παρούσα 

εργασία σε γλώσσα προγραμματισμού Python ,με στόχο την εύρεση της τιμής κατωφλίου των ετικετών 

(λημμάτων) του συνόλου εκπαίδευσης του ΝΣΚ , παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.6.  

Μια άλλη μέθοδος είναι η «αναλογική μείωση» (proportional cut) που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση 

της διαφοράς της πληθυκότητας ετικετών σε ένα σύνολο δεδομένων σε σχέση με μια καθορισμένη τιμή. 

Στη μέθοδο αυτή η τιμή του κατωφλίου προκύπτει από τη σχέση : 

 

1

1 | |

argmax ( ) | ( ) |
| |

G

CUT t i
t

i

P LC D f w
G =

 
= − 

 
       (2.17) 

 

όπου G το σύνολο των δεδομένων που εφαρμόζεται η ρύθμιση του κατωφλίου για τις αντίστοιχες 

πιθανότητες των ετικετών . 

 

 

 
 

Εικόνα 2.6 : Συνάρτηση Επιλογής Κατωφλίου Πιθανότητας Λημμάτων ΝΣΚ 
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2.5.6 Μετρήσεις στο Επίπεδο Ανισορροπίας των Ετικετών  
 

 

Εικόνα 2.7 : Μετρήσεις Χαρακτηριστικών 

 

Ένα σύνολο δεδομένων με πολλαπλές ετικέτες , είναι σε κατάσταση ανισορροπίας (imbalanced data 

set) όταν ορισμένες ετικέτες εμφανίζονται πιο συχνά σε σχέση με άλλες. Στη γενική περίπτωση , τα 

δείγματα συνόλων με μεγάλη ανισορροπία παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία αλλά και πρόκληση από 

τους ταξινομητές για την σωστή πρόβλεψη των ετικετών καθώς τα περισσότερα σύνολά δεδομένων του 

πραγματικού κόσμου είναι στην κατάσταση αυτή (Muhammad Atif Tahir, Josef Kittler, Ahmed Bouridane, 

2012) , (Francisco Charte,Antonio J. Rivera,María J. del Jesus,Francisco Herrera, 2015). Οι μετρήσεις 

εκείνες που αξιολογούν το επίπεδο ανισορροπίας των ετικετών διακρίνονται φαίνονται στην Εικόνα 2.7 

και θα αναλυθούν στην ενότητα αυτή. 

 

Αριθμός υποσυνόλων ετικετών (diversity) : Δοθέντος ενός δείγματος συνόλου D επισημειωμένο με 

ετικέτες L = {y1, y2, … ,yk}  , το diversity είναι ο αριθμός των  υποσυνόλων των ετικετών του L όπου iL L  

, και σχετίζονται με μια και μόνο παρατήρηση:  

 

| | | |

1 1

( ) 1
D D

i j

i j

Div D L L
= =

 
= = = 

 
         (2.18) 

 

Αναλογία μη ισορροπημένων ετικετών (IRLbl ) : αξιολογεί το βαθμό ανισορροπίας όλων των ετικετών 

όπου iy L  και προσδιορίζεται από την παρακάτω σχέση: 

 

( )max ( )
( )

( )

jy L j

i

i

Freq y
IRLbl y

Freq y


=        (2.19) 
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Διαισθητικά, ο δείκτης αυτός ανισορροπίας μετρά το πόσο σπάνια εμφανίζεται μια ετικέτα σε σχέση με 

την ετικέτα συχνότερης εμφάνισης του συνόλου δεδομένων.  Να σημειωθεί ότι ( ) 1iIRLbl y  . Όταν  

( ) 1iIRLbl y = , η ετικέτα yi έχει την πιο συχνή εμφάνιση, και μπορεί να συγκριθεί με την ετικέτα  ελάχιστης 

εμφάνισης του συνόλου δεδομένων.  

Μέσο ποσοστό ισορροπίας (MeanIR, mean balance ratio) : υπολογίζει το μέσο όρο του ποσοστού 

κατανομής μεταξύ όλων των ετικετών στο σύνολο L : 

 
| |

1

1
( )

| |

L

i

i

MeanIR IRLbl y
L =

=          (2.20) 

 

Όσο υψηλότερος ο δείκτης MeanIR τόσο μεγαλύτερη η ανισορροπία στις ετικέτες ενός συνόλου 

δεδομένων.  

 

Συντελεστής μεταβλητότητας IRLbl (CVIR): ο συντελεστής αυτός μας λέει αν η υψηλή ανισορροπία 

μεταξύ των ετικετών προκαλείται από σχετικά υψηλό συντελεστή IRLbl σε μεγάλο αριθμό ετικετών ή από 

εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ανισορροπίας σε μικρό αριθμό ετικετών και δίνεται από τη σχέση : 

 

IRLbl
CVIR

MeanIR

= ,         (2.21) 

όπου  

 

 

| |
2

1

1
( ( ) )

1

L

i

i

IRLbl IRLbl y MeanIR
k


=

= −
−
       (2.22) 

 

 

και  
| |

1

1
( )

D

ins i

i

SCUMBLE SCUMBLE x
n =

=         (2.23) 

 

Η μετρική SCUMBLE βασίζεται στο μέτρο ανισότητας του δείκτη Atkinson (Atkinson, 1970),ο οποίος 

δείκτης μετρά την εισοδηματική ανισότητα. Η μετρική  SCUMBLE όταν χρησιμοποιείται σε προβλήματα 

ταξινόμησης υπολογίζει την πολυπλοκότητα ενός συνόλου πολλαπλών ετικετών. Ένα σύνολο δεδομένων 

με μεγάλο δείκτη SCUMBLE έχει μεγαλύτερο ποσοστό ανισορροπίας μεταξύ των ετικετών που το 

αποτελούν και η διαδικασία εκμάθησης (σύνολο εκπαίδευσης) είναι αρκετά δύσκολη. 

 

TCS (Theoretical Complexity Score): η θεωρητική υπολογιστική πολυπλοκότητα υπολογίζεται με την 

παρακάτω σχέση: 

 

log(# # ( ))TCS Attributes Labels Div D=         (2.24) 
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Διαισθητικά, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του TCS, τόσο πιο πολύπλοκο είναι το σύνολο δεδομένων με 

αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερος χρόνος προεπεξεργασίας  για την εκμάθηση του συνόλου 

εκπαίδευσης από τους αντίστοιχους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης. 

 

2.6 Αξιολόγηση Ταξινομητών Πολλαπλής Ετικέτας 

 

Με την ανάπτυξη μετρικών που ποσοτικοποιούν την ικανότητα ενός ταξινομητή να επιλέγει τις 

σωστές κατηγορίες για τα δεδομένα εισόδου αξιολογούνται τα αποτελέσματα των διάφορων αλγορίθμων 

ταξινόμησης σε πραγματικά σύνολα δεδομένων. 

 

2.6.1 Ορθότητα (Accuracy) 
 

Μία από τις βασικότερες μετρικές είναι αυτή της ορθότητας που μετρά την ικανότητα του ταξινομητή 

να επιλέγει τη σωστή ετικέτα. 

 

| |

| |

C
Accuracy

D
=          (2.25) 

 

όπου |C| το σύνολο των παρατηρήσεων που ταξινομητής κατάφερε να ταξινομήσει ορθά, ενώ |D| το πλήθος 

των παρατηρήσεων του συνόλου δεδομένων. 

 

2.6.2 Ποσοστό Σφάλματος 

 

Το ποσοστό σφάλματος αποτιμά το ποσοστό των λανθασμένων εκτιμήσεων του ταξινομητή σε ένα 

σύνολο δεδομένων και ορίζεται από τη σχέση : 

1
| | | |

_
| |

D C
Error Rate Accuracy

D

−
= − =      (2.26) 

όπου και πάλι |D| είναι η πληθικότητα του συνόλου δεδομένων D, ενώ |D|−|C| είναι η πληθικότητα του 

συνόλου εκείνων των παρατηρήσεων  που ο ταξινομητής δεν κατάφερε να ταξινομήσει με σωστή 

επισήμανση. 

 

2.6.3 Ταχύτητα  
 

Η μετρική της ταχύτητας ενός ταξινομητή είναι ιδιαίτερα σημαντική, και αναφέρεται στο χρόνο που 

απαιτείται για να εκπαιδευτεί. Ο μεγάλος όγκος των δεδομένων σε συνάρτηση με το μεγάλο αριθμό των 

χαρακτηριστικών (high dimensionality) μπορεί να καταστήσει ένα ταξινομητή πολύ αργό και, επομένως, 

μη εφικτό να χρησιμοποιηθεί στη πράξη. 

 

2.6.4 Μετρικές Αξιολόγησης Αλγορίθμων Ταξινόμησης 

 

Για την αξιολόγηση της ταξινόμησης ανά ετικέτα χρησιμοποιούνται άλλες μετρικές και εργαλεία. 
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Τα βασικά μεγέθη που αξιοποιούνται από μετρικές που αξιολογούν τους ταξινομητές ετικετών φαίνονται 

στον Πίνακα 2.3. Γενικά, λέμε ότι ένας ταξινομητής «αποδέχεται» μια παρατήρηση του συνόλου ελέγχου 

όταν την κατατάσσει στην ετικέτα στόχο, διαφορετικά την «απορρίπτει» . 

 

 Πραγματικότητα 

Απόφαση Απόρριψη Αποδοχή 

Απόρριψη Ορθή Απόρριψη (ΤΝ) Εσφαλμένη Αποδοχή (FP) 

Αποδοχή Εσφαλμένη Απόρριψη (FN) Ορθή Αποδοχή (TP) 

Πίνακας 2.2 : Τύποι Απόφασης ενός Ταξινομητή 

Αναλυτικότερα διακρίνουμε τα παρακάτω μεγέθη : 

TP - true positives 

 

Το πλήθος των «αληθώς αποδεκτών» παρατηρήσεων, αντιπροσωπεύει τον αριθμό των παρατηρήσεων που 

αποδέχεται ορθά ο ταξινομητής. 

 

FP - false positives 

 

Μια εσφαλμένη αποδοχή (false positive) είναι ταξινόμηση στην παρούσα ετικέτα μιας παρατήρησης που 

ανήκει σε άλλη κατηγορία. Με άλλα λόγια είναι το πλήθος των εσφαλμένα αποδεκτών παρατηρήσεων και 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δειγμάτων που αποδέχεται ο ταξινομητής, ενώ στην πραγματικότητα 

ανήκουν σε διαφορετική ετικέτα. 

 

TN – true negatives 

 

Μια ορθή απόρριψη (true negative) είναι η ορθή μη ταξινόμηση μιας παρατήρησης στην παρούσα ετικέτα. 

 

FN – false negatives 

 

Το πλήθος των εσφαλμένα απορριφθέντων παρατηρήσεων είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων που 

απέρριψε ο ταξινομητής, ενώ στην πραγματικότητα ανήκουν στην ετικέτα-στόχο. 

Στόχος, λοιπόν, είναι η ελαχιστοποίηση των FP, FN και η μεγιστοποίηση των άλλων μεγεθών. 

Χρησιμοποιώντας τα μεγέθη του Πίνακα 2.2 ορίζονται οι παρακάτω μετρικές: 

 

Ανάκληση (Recall) (ή Ευαισθησία-Sensitivity) ή True Positive Rate είναι η ικανότητα του ταξινομητή να 

ανακαλεί (εντοπίζει) τις παρατηρήσεις που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ετικέτα στόχο. Προσδιορίζει 

ουσιαστικά το ποσοστό των παρατηρήσεων που ο ταξινομητής καταφέρνει να ταξινομήσει σωστά, από το 

σύνολο των παρατηρήσεων που ανήκουν στην ετικέτα (True Positive Rate) συν τα παραδείγματα που 

λανθασμένα ταξινομούνται ως άλλη ετικέτα. Η Ανάκληση αξιολογεί με λίγα λόγια την ικανότητα του 

ταξινομητή να αναγνωρίζει τα παραδείγματα που αναφέρονται σε μία συγκεκριμένη ετικέτα. 
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TP
Recall

TP FN
=

+
       (2.27) 

Πιστότητα (Precision) ή Ακρίβεια είναι  το ποσοστό των ορθών κατηγοριοποιήσεων που πραγματοποιεί 

ένας ταξινομητής στο σύνολο των αποφάσεων αποδοχής που έχει πραγματοποιήσει. Δηλαδή το ποσοστό 

των προβλέψεων που έγιναν και είναι πραγματικά σωστές σε σχέση με όλες τις προβλέψεις για τη 

συγκεκριμένη ετικέτα. 

  

TP
Precision

TP FP
=

+
       (2.28) 

 

Στο Σχήμα 2.4  απεικονίζονται οι μετρικές της ανάκλησης και της πιστότητας . 

Ειδικότητα (Specificity) ή True Negative Rate είναι η μετρική της ικανότητας της ορθής απόρριψης ενός 

ταξινομητή. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των σωστών απορρίψεων στο σύνολο των παρατηρήσεων που 

θα έπρεπε να απορριφθούν. 

TP
Specificity

TN FP
=

+
       (2.29) 

 

 

Ποσοστό Εσφαλμένων Αποδοχής (False Positive Rate) είναι η μετρική που δείχνει το ποσοστό των 

εσφαλμένων αποδοχών (false alarm rate) στο σύνολο των αποδοχών στις προβλέψεις. 

 

FP
FPR

TN FP
=

+
        (2.30) 

 
Ποσοστό Εσφαλμένων Απορρίψεων (False Negative Rate) είναι η μετρική που δείχνει το ποσοστό των 

λανθασμένων απορρίψεων στο σύνολο των απορρίψεων. 

 

FN
FNR

TP FN
=

+
         (2.31) 

 

Ορθότητα (Accuracy) ή ευστοχία η μετρική αυτή που είδαμε σε προηγούμενη ενότητα μπορεί να οριστεί 

με διαφορετικό τρόπο. Η ακρίβεια είναι η μετρική με τη συχνότερη χρήση στη βιβλιογραφία και ορίζεται 

ως το ποσοστό των παρατηρήσεων που κατηγοριοποιεί ορθά ένας ταξινομητής από το σύνολο όλων των 

παρατηρήσεων που καλείται να κατηγοριοποιήσει. 

 

TP TN
Accuracy

TP TN FP FN

+
=

+ + +
                  (2.32) 

 

 

F-Μετρική (F-measure) ή F1 SCORE είναι η μετρική του αρμονικού μέσου όρου της ανάκλησης 

(Recall) και της ακρίβειας (Precision): 
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1

2
2score

Precision×Recall
F

1 1 Precision+Recall

Recall Precision

= = 
 

+ 
 

      (2.33) 

 

2.6.5  Καμπύλες ROC 
 

Η μετρική του εμβαδού της ROC (Receiver Operating Characteristic) καμπύλης εφαρμόζεται σε 

ταξινομητές που έχουν ως έξοδο την εμπιστοσύνη .Σε αυτήν την περίπτωση ο ταξινομητής προβλέπει 

μία ετικέτα αν η εμπιστοσύνη του για αυτήν ξεπερνάει ένα κατώφλι. Η καμπύλη ROC σχηματίζεται, 

χρησιμοποιούνται διάφορες τιμές κατωφλίου και σημειώνονται τα αντίστοιχα  ποσοστά True Positive 

Rate (TPR=TP/P) και False Positive Rate (FPR=FP/N). Τα ζευγάρια αυτών των τιμών σημειώνονται σε 

ένα γράφημα όπου ο άξονας y αντιστοιχεί στο ποσοστό TPR και ο άξονας x στo ποσοστό FPR. Τα 

πλεονεκτήματα της μετρικής είναι ότι συγκεντρώνει πληροφορία για την ποιότητα πρόβλεψης του 

ταξινομητή για διάφορες τιμές του κατωφλίου και επίσης είναι ανεξάρτητη από την ανισορροπία των 

ετικετών στα δεδομένα. H AUC, που παίρνει τιμές από 0-1, εκφράζει την ικανότητα του ταξινομητή να 

αγνοεί λάθος ταξινόμηση. 

 

2.6.6 Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix)  
Τέλος, ένας τρόπος παρουσίασης των επιδόσεων ανά ετικέτα σε έναν ταξινομητή είναι με τη χρήση 

του Πίνακα Σύγχυσης (confusion matrix). Ο Πίνακας Σύγχυσης είναι ένας δισδιάστατος πίνακας, όπου οι 

στήλες αντιστοιχούν στις προβλέψεις και οι γραμμές στις πραγματικές τιμές κλάσης. Στα κελιά του πίνακα 

αναγράφονται οι αληθινές θετικές, οι αληθινές αρνητικές, οι ψευδείς θετικές και οι ψευδείς αρνητικές 

προβλέψεις. Π.χ. για ένα πρόβλημα πολυκατηγορικής ταξινόμησης 35 λημμάτων  από κείμενα αποφάσεων  

του Νομικού Συμβούλιού του κράτους ο Πίνακας σύγχυσης θα είχε την εξής μορφή (Εικόνα 2.8): 

 

 
Εικόνα 2.8 : Υπόδειγμα - Confusion matrix Λημμάτων 
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2.7 Αξιολόγηση Ταξινομητών Πολλαπλών Ετικετών 

 

Η αξιολόγηση των ταξινομητών πολλαπλών ετικετών δεν είναι εύκολη διαδικασία, αφού αντίθετα με 

τους απλούς ταξινομητές, η ορθή / εσφαλμένη ταξινόμηση δεν επαρκεί για να συγκρίνει την ποιότητα των 

ταξινομητών. Μία παρατήρηση μπορεί να επισημαίνεται ορθά σε μία ετικέτα, αλλά λανθασμένα σε κάποια 

άλλη. Υπάρχουν δύο τρόποι για να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση: 

 

1. Αξιολόγηση βάσει ετικετών (Label-based) 

Η κάθε ετικέτα εξετάζεται ξεχωριστά, κάνοντας χρήση στην ουσία των αξιολογήσεων απλής 

ταξινόμησης. Σε αυτή τη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι συσχετίσεις, αλλά και η 

πολυπλοκότητα του συνόλου δεδομένων. Έτσι, αυτές οι μετρικές είναι συνήθως αρκετά επιεικείς ειδικά σε 

περιπτώσεις μικρού αριθμού ενεργοποιημένων ετικετών ανά παρατήρηση. 

2. Αξιολόγηση βάσει συνόλου ετικετών (Label-set based) 

Στις μεθόδους αυτές αξιολόγησης εκτιμάται η συνολική ικανότητα του ταξινομητή σε ένα πρόβλημα 

πολλαπλών κατηγοριών, αποφεύγοντας τα προβλήματα της αξιολόγησης βάσει των ετικετών, αλλά και 

λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές αλληλοεξαρτήσεις των ετικετών. Η αξιολογήσεις αυτές μπορεί να 

αποδειχθούν πολύ αυστηρές ειδικά σε περιπτώσεις υψηλού αριθμού ενεργοποιημένων ετικετών ανά 

παρατήρηση έχοντας υψηλό Label Cardinality). 

Για την αξιολόγηση των  ταξινομητών πολλαπλής ετικέτας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις,  

κατάλληλα τροποποιημένες μικρό μέσου όρου μετρικές που έχουμε ήδη αναφέρει (παρ. 2.6.4). Έστω D το 

σύνολο των δεδομένων που αποτελείται από |D| παρατηρήσεις πολλαπλών ετικετών της μορφής (xi, Yi), 

όπου i = 1…|D| και i
Y L  και Zi = H(xi) η συνάρτηση πρόβλεψης του ταξινομητή, τότε κάποιες από τις 

πιο διαδεδομένες μετρικές (άλλες βασισμένες στις ετικέτες και άλλες σε σύνολα ετικετών) είναι οι εξής: 

Ακριβής Ορθότητα (Exact Match Ratio) : Υπολογίζεται ως το ποσοστό των παρατηρήσεων που 

ταξινομήθηκαν ορθά (ορθές επισημάνσεις) σε όλες τις ετικέτες προς όλες τις ταξινομήσεις που έγιναν. 

Είναι η απλούστερη και αυστηρότερη μετρική και ορίζεται από την παρακάτω σχέση: 

 

| |

| |

C
ExactMatchRatio

D
=         (2.34) 

 
όπου C το σύνολο των παρατηρήσεων που ταξινομήθηκαν με απόλυτη ορθότητα, σε πλήρη αντιστοιχία 

με τις πραγματικές τους ετικέτες, δηλαδή i i
Y Z . 

 

Μέση Ακρίβεια (macro average precision) : Είναι ο μέσος όρος4 της ακρίβειας, υπολογισμένος με βάση 

όλες τις παρατηρήσεις του συνόλου δεδομένων για κάθε ετικέτα.  

 

1

1 | | | |

| | | |

D

i i
Average

i i

Y Z
macro Precision(H,D)=

D Z=


       (2.35) 

 

 
Μέση Ανάκληση (macro average recall) : Eίναι ο μέσος όρος4 της ανάκλησης για κάθε ετικέτα: 
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1

1 | | | |

| | | |

D

i i
Average

i i

Y Z
macro Recall (H,D)=

D Y=


       (2.36) 

 
Μέση Ορθότητα (macro average accuracy) : Ονομάζεται και μέσος όρος4 υπολογισμένος με βάση όλες 

τις παρατηρήσεις, των λόγων του μεγέθους του συνόλου τομής προς αυτό της ένωσης των προβλεπόμενων 

και πραγματικών ετικετών (για κάθε πιθανή ετικέτα): 
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       (2.37) 

 

F-Μετρική (macro average F1-score): είναι η μέση μετρική F για όλες τις πιθανές ετικέτες του συνόλου 

|L| : 

 

1

1 2| |

| |

L
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j

precision recall
macroF

L precision recall=

 
=

+
      (2.38) 

 

Απώλεια Hamming (Hamming Loss) : Λαμβάνει υπόψη τις εσφαλμένα θετικές (FP) και αρνητικές 

(FN) προβλέψεις ετικετών του ταξινομητή σε σχέση με το σύνολο των ετικετών και ορίζεται από την 

σχέση : 

 

1 1

1 | | | |

, ,
( , )

| | | |

D L

i j i j

i j

HammingLoss = XOR y z
D L = =




      (2.39) 

 

όπου ,i j
y  η ετικέτα στόχος και ,i j

z  οι προβλέψεις ετικετών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
4 Ονομάζεται και μακρό-μέσος (macro averaging) εξάγοντας τον μέσο όρο precision και recall του συστήματος από διαφορετικά υποσύνολα. 

Χρησιμοποιείται για να γνωρίζουμε την συνολική απόδοση ενός ταξινομητή h. 
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Κεφάλαιο 3 – Μηχανική Εξόρυξης Χαρακτηριστικών 

 
Για να εφαρμόσουμε στα δεδομένα κειμένου μας έναν αλγόριθμο ταξινόμησης, πρέπει να 

κωδικοποιήσουμε αρχικά τις παρατηρήσεις του συνόλου μας σε αριθμητική μορφή  δηλαδή σε διανύσματα 

χαρακτηριστικών. Το σύνολο των χαρακτηριστικών αποτελεί την αναπαράσταση μιας παρατήρησης 

(κειμένου).  Υπάρχουν διάφορες τεχνικές αναπαράστασης της φυσικής γλώσσας. Οι πιο δημοφιλείς 

τεχνικές είναι : 

• Οι  «τοπικές αναπαραστάσεις» (μη κατανεμημένες), όπου κάθε λέξη χαρτογραφείται σε ένα 

διάνυσμα Ν διαστάσεων και κάθε στοιχείο του διανύσματος αντιστοιχεί σε μία από τις λέξεις του 

κειμένου.  

• Οι «κατανεμημένες αναπαραστάσεις» (word embeddings), όπου κάθε λέξη του κειμένου 

αναπαρίσταται ως μία «κατανομή βαρών» από μεταβλητές που δεν μπορούν να μετρηθούν ή να 

παρατηρηθούν άμεσα και που αντιστοιχούν σε μία αφηρημένη έννοια (προτιμήσεις, ικανότητα, 

ψυχομετρικά χαρακτηριστικά). Οι μεταβλητές αυτές ονομάζονται λανθάνουσες (latent). H έννοια 

μιας λέξη ενός κειμένου είναι κατανεμημένη σε όλα τα στοιχεία (δείκτες) του διανύσματος της 

αφηρημένης μεταβλητής που συμμετέχει στον ορισμό της λέξης.  Δηλαδή  κάθε διάσταση του 

διανύσματος αντιστοιχεί σε μία έννοια. Μία λέξη προσδιορίζεται ως μία κατανομή σε αυτές τις 

έννοιες. 

 

Στην παρακάτω Εικόνα 3.1 παρουσιάζεται οι διαφορές των αναπαραστάσεων με 2 διαφορετικούς 

τρόπους. 

 
Εικόνα 3.1 : One - Hot Encoding Vs Word Embeddings 

Στην one-hot encoding αναπαράσταση οι λέξεις «Πάτρα» και «Ελλάδα» χαρτογραφούνται σε 

διαφορετικά διανύσματα. Στις αναπαραστάσεις αυτές μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μόνο σύγκριση 

μεταξύ των λέξεων. Στην αναπαράσταση με word embeddings τα διανύσματα βρίσκονται πολύ κοντά 

(similarity) στον διανυσματικό χώρο και είναι σχεδόν ίσα.  
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3.1 Γλωσσικά Μοντέλα Τοπικών Αναπαραστάσεων (One-hot Κωδικοποίηση) 
 

Ένα κείμενο αναπαρίσταται από το σύνολο των λέξεων / χαρακτηριστικών του. Στην απλή  περίπτωση 

επιλέγονται οι πιο συχνές λέξεις από ένα σύνολο κειμένων που συνήθως είναι χιλιάδες. Οι αναπαραστάσεις 

αυτές επειδή είναι μεγάλων διαστάσεων, παράγουν αραιά (sparse) διανύσματα στην αναπαράσταση ενός 

κειμένου. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε παρατήρηση ενός κειμένου μπορεί να έχει τιμές (term frequency) 

διάφορες του μηδέν σε λίγες μόνο διαστάσεις του διανύσματος. Η αραιότητα του πίνακα, που ισούται με 1 

μείον την πυκνότητα του πίνακα, είναι το σύνολο των μηδενικών στοιχείων διά το σύνολο των στοιχείων 

του πίνακα. Σε έναν αραιό, όμως, πίνακα η μνήμη που χρειάζεται για την αποθήκευση του μειώνεται 

σημαντικά αν αποθηκεύσουμε μόνο τα μη-μηδενικά του στοιχεία. Η λογική αυτή αποφέρει πολύ σημαντικά 

οφέλη τόσο στη μνήμη όσο και στην υπολογιστική ισχύ που χρειάζεται η επεξεργασία του πίνακα.  Ένας 

τέτοιος πίνακας μπορεί να αποθηκευτεί  

Αφού χαρτογραφηθούν όλα τα δείγματα (παρατηρήσεις κειμένων) στο χώρο των χαρακτηριστικών , 

δίνονται στη συνέχεια ως είσοδο σε ταξινομητές μηχανικής μάθησης (LinearSVM, Naive Bayes, κ.α.) που 

θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο 4ο κεφάλαιο. Να σημειωθεί πως υπάρχουν τεχνικές μείωσης διαστάσεων 

όπως το PCA (Principal Component analysis), t-SNE (t-distributed stochastic neighbor embedding) για την 

παρουσίαση της πιο σημαντικής πληροφορίας στα διανύσματα αυτά.  

 

3.1.1 Σάκος Λέξεων (Bag-of-Words, BoW) 
 

Η μέθοδος αυτή αναπαράστασης μιας πρότασης είναι η πιο απλή. Μπορεί να υλοποιηθεί στην Python 

με αρκετούς τρόπους. Η πιο δημοφιλής μέθοδος είναι η CounterVectorizer της βιβλιοθήκης scikit-learn. 

Αρχικά, συγκεντρώνονται οι λέξεις των κειμένων προς εκπαίδευση σχηματίζοντας ένα λεξικό(vocabulary) 

με τα χαρακτηριστικά του συνόλου των κειμένων. Η κάθε λέξη από το λεξικό έχει ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό (id) σχηματίζοντας έτσι έναν πίνακα (matrix) λέξεων με το id να προσδιορίζει τη θέση της 

λέξης  στο διάνυσμα της παρατήρησης. Αφού οριστεί έτσι το διάνυσμα θέτουμε την τιμή σε κάθε διάσταση 

του διανύσματος ίση με τον αριθμό εμφάνισης της συγκεκριμένης λέξης ενός κειμένου. Στις 

γνωμοδοτήσεις του νομικού συμβουλίου του κράτους, οι τίτλοι μιας νομικής απόφασης μπορεί να είναι : 

 

1: Ιδιωτικά σχολεία. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε σχολεία ιδιωτικά. 

 

2: Εργαστήρια ελευθέρων σπουδών . Άδεια ίδρυσης και  λειτουργίας. 

 

Vocabulary: {ιδιωτικά, σχολεία, άδεια, ίδρυσης, και, λειτουργίας, σε, εργαστήρια, ελευθέρων, σπουδών}  

Έχοντας το λεξικό μπορούμε να εξάγουμε τα διανύσματα για τους δύο τίτλους. 

 

Vocabulary: {ιδιωτικά, σχολεία, άδεια, ίδρυσης, και, λειτουργίας, σε, εργαστήρια, ελευθέρων, σπουδών}  

 

1: {2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0} 

 

2: {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0} 

 

Οι τιμές που μπορεί να πάρει το διάνυσμα για κάθε λέξη χαρακτηριστικό είναι : 
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• Δυαδικές (binary) αν η λέξη υπάρχει στο κείμενο θέσε τη θέση με «1» αλλιώς «0» 

• Πλήθος εμφάνισης του όρου σε ένα κείμενο 

• Ποσοστό εμφάνισης του όρου σε ένα κείμενο  

• TF-IDF μετρική (κεφ. 4.1.1) που υπολογίζει τη συχνότητα εμφάνισης της κάθε λέξης σε ένα 

κείμενο, λαμβάνοντας υπόψη και τη συχνότητα εμφάνισης της λέξης (Salton G & Buckley C., 

1988) στα διαφορετικά κείμενα του συνόλου. 

 

Για την επιλογή των πιο αντιπροσωπευτικών χαρακτηριστικών στο σύνολο των κειμένων , μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τεχνικές όπως το κέρδος πληροφορίας , η αμοιβαία πληροφορία,  η x2 που θα δούμε 

στο κεφ. 4.1.1. (Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze, 2008).  

Όπως δηλώνει και το όνομα Bag-of-Words, το κομμάτι κειμένου αντιμετωπίζεται σαν ένας σάκος με 

λέξεις. Μειονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι ότι α) αγνοούμε τη σειρά των λέξεων και ενδιαφερόμαστε 

μόνο για την παρουσία ή τη συχνότητα λέξεων στο κείμενο, β) αγνοούμε την σημασία και τη σύνταξη των 

λέξεων με αποτέλεσμα προτάσεις με τις ίδιες λέξεις να έχουν την ίδια αναπαράσταση .  

Το πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι επειδή παράγει αραιά διανύσματα και μεγάλων 

διαστάσεων στις περισσότερες περιπτώσεις επιλογής χαρακτηριστικών είναι και γραμμικώς διαχωρίσιμα.  

 

3.1.2 N-Grams 
 

Στην προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε  στο μειονέκτημα του μοντέλου BoW να αγνοεί τη σειρά 

εμφάνισης των λέξεων στις προτάσεις ενός κειμένου. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με την τεχνική 

του n-gram μοντέλου. Το Ν-gram αποτελεί γενίκευση της μεθόδου BoW (εφόσον αναφερόμαστε σε λέξεις) 

και είναι μια συνεχόμενη ακολουθία N αντικειμένων που αποτελούν ένα κείμενο. Τα αντικείμενα αυτά 

μπορεί να είναι λέξεις , συλλαβές ή χαρακτήρες λέξεων. Στην περίπτωση του μοντέλου N-gram 

χαρακτήρων αντιμετωπίζονται προβλήματα λάθους συγγραφής των λέξεων και ορθογραφικά λάθη. Με την 

χρήση της τεχνικής αυτής αναγνωρίζουμε εκφράσεις που αποτελούνται από πολλές λέξεις.  Αυξάνοντας 

το μέγεθος των n-grams αυξάνεται το μέγεθος του λεξιλογίου (vocabulary size) και χαρακτηριστικών 

διανυσμάτων. Επακόλουθο αυτής της αύξησης είναι η εισαγωγή θορύβου στο μοντέλο, διότι πολλοί από 

τους επιπλέον όρους δεν περιέχουν σημαντική πληροφορία κειμένου. Παρακάτω παρουσιάζονται τα N-

grams για την πρόταση : 

 

“Το Νομικό Συμβούλιο αποφάσισε θετικά στην κατασκευή δημοτικής πλατείας” 

 

Unigrams (n=1): {"Το", "Νομικό", "Συμβούλιο", "θετικά", "στην", "κατασκευή", "δημοτικής", "πλατείας"} 

Bigrams (n=2): {"Το Νομικό", "Νομικό Συμβούλιο", "Συμβούλιο θετικά", "θετικά στην", "στην κατασκευή", 

"κατασκευή δημοτικής", "δημοτικής πλατείας"} 

Trigrams (n=3): {"Το Νομικό Συμβούλιο", "Νομικό Συμβούλιο αποφάσισε", "Συμβούλιο αποφάσισε 

θετικά", "αποφάσισε θετικά στην", "θετικά στην κατασκευή", "στην κατασκευή δημοτικής", "κατασκευή 

δημοτικής πλατείας"} 

 

3.1.3 Skip-Grams 
 

Το μοντέλο αυτό αποτελεί γενίκευση της BoW αναπαράστασης των διανυσμάτων της ακολουθίας των 

λέξεων παραλείποντας όρους της.  Στην παραπάνω πρόταση με 1-skip-grams-2 παράγονται τα εξής 

σύνολα δύο λέξεων με την παράλειψη μίας λέξης: 
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{ "Το  Συμβούλιο", "Νομικό αποφάσισε", "Συμβούλιο θετικά", "αποφάσισε στην", "θετικά  κατασκευή", 

"στην δημοτικής", "κατασκευή πλατείας" } 

  

 

3.1.4 Χαρακτηριστικά Εξαρτήσεων Συντακτικής Ανάλυσης 
 

Όπως αναφέρθηκε στην πιο πάνω ενότητα , η αναπαράσταση ενός κειμένου με την τεχνική BoW 

αγνοεί την συντακτική και σημασιολογική πληροφορία που μπορεί να περιέχει μία πρόταση του κειμένου. 

Η συντακτική και σημασιολογική πληροφορία μπορεί να ανακτηθεί με την ανάλυση των εξαρτήσεων 

(dependency parsing) μεταξύ των όρων μιας πρότασης .  Οι σχέσεις αυτές εξάγονται μετά από συντακτική 

ανάλυση των κειμένων και τη δημιουργία δέντρου εξαρτήσεων όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.1 για την 

πρόταση : 

 

“Το Νομικό Συμβούλιο αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους.” 

 

 
Σχήμα 3.1 : Συντακτικό Δέντρο Αλληλεξαρτήσεων 

 

Στην παραπάνω πρόταση οι λέξεις επισημειώνονται αναλόγως με το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκουν 

πχ det : άρθρο, adj : επίθετο, noun : ουσιαστικό, verb : ρήμα, obj : αντικείμενο καθώς και την σχέση που 

μπορεί να έχουν οι όροι μεταξύ τους. Η τεχνική αυτή ονομάζεται PoS (part of speech tagging) (Stefan 

Riezler et al, 2002), (Daras, 2018). Στη διαδικασία λαμβάνονται υπ’ όψιν ο ορισμός της λέξης, η θέση της 

στην πρόταση καθώς και η γραμματική συσχέτιση  με τις γειτονικές λέξεις. Από τον παραπάνω συντακτικό 

δέντρο προκύπτουν οι εξής συσχετίσεις σύμφωνα με την εργασία των (Hippisley, Andrew et al., 2005) 

(head-modifier) και σύμφωνα με τους γραμματικούς προσδιορισμούς των  (Christopher D. Manning et al., 

2008) : 

head relationship modifier 

αποτελεί obj ενιαία, 

αποτελεί obj Αρχή 

αποτελεί nsubj Συμβούλιο 

Συμβούλιο amod Νομικό 

Συμβούλιο det Το 

Αρχή amod Ανώτατη 

Αρχή nmod Κράτους. 

Κράτους det Ανώτατη 

Πίνακας 3.1 : Συντακτικές Αλληλοεξαρτήσεις Πρότασης ΝΣΚ 
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Οι παραπάνω συσχετίσεις των χαρακτηριστικών (feature dependencies) μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

με διάφορες παραλλαγές για την αναπαράσταση των προτάσεων ενός κειμένου. Μία από αυτές είναι 

παρόμοια με την BoW τεχνική , μόνο που αντί για λέξεις χρησιμοποιούνται οι σχέσεις, αλλά και υποδέντρα 

του συντακτικού δέντρου . Παρόλα τα θετικά των προσεγγίσεων αυτών, η συντακτική διαδικασία εξόρυξης 

χαρακτηριστικών είναι υπολογιστικά χρονοβόρα και εξάγει διανύσματα μεγάλου μεγέθους. 

 

3.2 Εννοιολογικά Μοντέλα Κατανεμημένων Αναπαραστάσεων  
 

Τα εννοιολογικά διανυσματικά μοντέλα αναπαράστασης  έχουν χρησιμοποιηθεί στη επεξεργασία 

φυσικής γλώσσας από τη δεκαετία του 1990. Από τότε, έχουμε δει την ανάπτυξη ενός αριθμού μοντέλων 

που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συνεχών αναπαραστάσεων λέξεων, η τεχνική Latent 

Semantic Analysis (LSA) και Latent Dirichlet Allocation (LDA) είναι δύο τέτοιες τεχνικές.  

 

3.2.1 Latent Semantic  Analysis (LSA) 
 

Η τεχνική αυτή δημιουργεί επίσης μια κατανεμημένη αναπαράσταση. Η διαδικασία είναι απλή : 

• Αφαιρούνται οι τερματικοί όροι, τα σημεία στίξεως.  

• Επιλέγεται το μέγεθος του λεξιλογίου  με τις πιο συχνές λέξεις εμφάνισης στα κείμενα 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο  tf-idf.  

• Σχηματίζεται το διάνυσμα των χαρακτηριστικών για την κάθε λέξη του κειμένου. 

• Κανονικοποιούνται τα διανύσματα με τις tf-idf τιμές . 

• Εφαρμόζονται τεχνικές μείωσης διαστάσεων για την παραγωγή των τελικών διανυσμάτων 

αναπαράστασης (SVD, «αναπαριστά έναν πίνακα ως γινόμενο δύο πινάκων»). (Dumais, 2005) 

 

3.2.2 Latent Dirichlet Allocation (LDA) 
 

Η LDA (Latent Dirichlet Allocation) τεχνική είναι ένα ιεραρχικό Μπεϋζιανό στατιστικό μοντέλο. Μία 

μη επιτηρούμενη μέθοδος που μοντελοποιεί έγγραφα και θέματα με βάση τη πιθανοτική κατανομή 

Dirichlet, όπου κάθε έγγραφο θεωρείται ως κατανομή πιθανοτήτων πάνω σε διάφορα θέματα και κάθε θέμα 

έχει διαμορφωθεί ως κατανομή πιθανοτήτων με λέξεις. Επομένως, δεδομένης μιας συλλογής εγγράφων, το 

LDA εξάγει ένα σύνολο θεμάτων, με κάθε θέμα να συνδέεται με ένα σύνολο λέξεων. 

 
Σχήμα 3.2 : LDA Αναπαράσταση(Πηγή : https://zerogravitylabs.ca/lda-topic-modeling-spark-mllib/) 

https://zerogravitylabs.ca/lda-topic-modeling-spark-mllib/
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Τα θέματα αυτά και οι αντιστοιχίες των λέξεων με τα θέματα είναι λανθάνουσες μεταβλητές . Κάθε 

θέμα, με τη σειρά του, διαμορφώνεται ως ένα άπειρο μίγμα πάνω σε ένα υποσύνολο πιθανών θεμάτων. Στο 

πλαίσιο της μοντελοποίησης κειμένων, οι πιθανότητες του θέματος παρέχουν μια ρητή αναπαράσταση ενός 

εγγράφου. Οι λέξεις έχουν ομαδοποιηθεί σε k θέματα (k-means) από τις οποίες αποτελείται το κάθε κείμενο 

(David M. Blei et al., 2003) .Στόχος είναι να συμπεράνουμε ποια είναι η κατανομή των θεμάτων για κάθε 

κείμενο. Στη συνέχεια εφαρμόζοντας το LDA (κεφ. 9 – «Probabilistic methods») (Ian H.Witten et al., 

2017), συμπεραίνουμε την αντιστοιχία κάθε λέξης με ένα θέμα, και την αναλογία των θεμάτων σε κάθε 

κείμενο (Σχήμα 3.2).  

 

 

3.2.3 Ενσωματώσεις Λέξεων (word embeddings) 
 

Ο όρος ενσωματώσεις λέξεων αρχικά υιοθετήθηκε από τους (Yoshua Bengio et al., 2003) με την 

εκπαίδευση ενός γλωσσικού μοντέλου σε ένα ΤΝΔ (Σχήμα 3.3). Εντούτοις, οι Collobert και Weston ήταν 

αναμφισβήτητα οι πρώτοι που κατέδειξαν τη σημασία των προ-εκπαιδευμένων word embeddings στην 

εργασία τους (Ronan Collobert & Jason Weston, 2008). 

 

 
Σχήμα 3.3 : Αρχιτεκτονική Ρηχού ΝΔ :f(i, wt-1,…, wt-n+1)= g(I, C(wt-1),…,C(wt-n+1) όπου g είναι το ΤΝΔ και C(i) το i-οστό 

διάνυσμα χαρακτηριστικών. Πηγή : (Yoshua Bengio et al., 2003) 

Μια ενοποιημένη όμως αρχιτεκτονική στις κατανεμημένες αναπαραστάσεις λέξεων (word 

embeddings) αξιοποιήθηκε από την εργασία των (Mikolov, Tomas et al., 2013) με την εφαρμογή της 

τεχνική Word2Vec. Ένα χρόνο αργότερα οι (Pennington, Jeffrey et al., 2014; Pennington, Jeffrey et al., 

2014)  παρουσίασαν μια εναλλακτική τεχνική για την αναπαράσταση διανυσμάτων , την GloVe η οποία 

βασίζεται σε τεχνικές αντίστοιχες του LSA μόνο που το πλαίσιο (context) μίας λέξης δεν είναι ολόκληρο 

το έγγραφο, αλλά ένα παράθυρο λέξεων. 

Η κατανεμημένη αναπαράσταση διανυσμάτων λέξεων χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές εργασίες 

επεξεργασίας φυσικής γλώσσας . Τα διανύσματα των λέξεων τοποθετούνται στο χώρο RN όπου κάθε μία 
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από τις N διαστάσεις δεν αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη λέξη η φράση, όπως στις τοπικές 

αναπαραστάσεις, αλλά σε μία λανθάνουσα μεταβλητή (latent variable). Η μεταβλητή αυτή καθορίζεται  

μέσα από την διαδικασία σχηματισμού της αναπαράστασης και είναι μια abstract θεματική έννοια όπως 

είδαμε και στην εισαγωγή του κεφάλαιού. Σκοπός αυτής της αναπαράστασης είναι να χαρτογραφήσει 

λέξεις με σταθερό μήκος, σε συνεχή και πυκνά διανύσματα χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

είναι ένα σύνολο πραγματικών αριθμών με συνηθέστερες διαστάσεις {100, 200, 300, 512}. Στο Σχήμα 3.4 

βλέπουμε ότι λέξεις που συνεμφανίζονται συχνά βρίσκονται σε κοντινά σημεία στο χώρο αναπαράστασης 

RN όπου N το μήκος των διανυσμάτων. 

 
Σχήμα 3.4 : Word embeddings στο χώρο 

 

Κάθε τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (FFNN) που τροφοδοτείται με  λέξεις από ένα λεξιλόγιο ως είσοδο 

και τις ενσωματώνει ως διανύσματα σε ένα χώρο με μικρότερες διαστάσεις, και στη συνέχεια ρυθμίζει τα 

βάρη των διανυσμάτων του (back propagation), παράγει  word embeddings από τα βάρη του πρώτου 

επιπέδου, που συνήθως αναφέρεται ως «Embedding Layer». 

 

3.2.3 Word2Vec   
 

Ο όρος word embeddings προέρχεται από το γεγονός ότι το διάνυσμα κάθε λέξης σχηματίζεται από 

τα βάρη της λέξης στο πρώτο επίπεδο του δικτύου, το οποίο ονομάζεται και επίπεδο Εμφύτευσης 

(Embedding).Ο αλγόριθμος του Word2Vec χρησιμοποιεί αυτό το κρυφό επίπεδο (hidden layer) 

εκπαιδεύοντας τα βάρη αυτού του δικτύου τα οποία απαρτίζουν τα τελικά διανύσματα των λέξεων.  Η 

εμφύτευση ονομάζεται είναι η διαδικασία στην οποία μία δομή προβάλλεται ή ενσωματώνεται από ένα 

διανυσματικό χώρο σε ένα άλλο. Έτσι στην περίπτωση των λέξεων, το διάνυσμα κάθε λέξης προβάλλεται 

από τον πολυδιάστατο αρχικό χώρο με διανύσματα τοπικής αναπαράστασης , σε ένα χώρο λιγότερων 

διαστάσεων δημιουργώντας έτσι μια νέα χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών σε έναν πίνακα W x N 
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(embedding matrix). Όπου W το μέγεθος του διανύσματος (100, 200, 300) και Ν το μέγεθος του λεξιλογίου. 

Στον αλγόριθμο Word2Vec , το ΤΝΔ μαθαίνει ένα γλωσσικό μοντέλο που εισάγοντάς του μία 

ακολουθία λέξεων  προβλέπει ποια είναι η πιθανότερη λέξη που ακολουθεί παράγοντας μια πιθανοτική 

κατανομή σχετικά με τις επόμενες λέξεις. Τα μοντέλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα σε διάφορους τομείς στην 

επεξεργασία φυσικής γλώσσας, όπως για την παραγωγή κειμένων ή την πρόβλεψη της επόμενης λέξης σε 

μία ακολουθία λέξεων. Το γλωσσικό μοντέλο σχηματίζεται χωρίς επίβλεψη με την προσθήκη σωμάτων 

κειμένων ή καλύτερα λίστας από λέξεις προτάσεων από τα οποία το ΤΝΔ θα μάθει τα embeddings των 

λέξεων.  

Στον αλγόριθμο Word2Vec υπάρχουν δύο γλωσσικά μοντέλα (context-based), το Skip-gram και το 

CBOW : 

 

Skip-Gram: Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα παράθυρο λέξεων σταθερού μεγέθους που κινείται κατά μήκος 

μιας πρότασης: η μεσαία λέξη είναι ο «στόχος» και οι λέξεις στα αριστερά και δεξιά της πρότασης μέσα 

στο συρόμενο παράθυρο είναι οι λέξεις-περιβάλλουσες (context) ή γειτονικές ή πλαίσιο. Το μοντέλο αυτό 

(Mikolov, Tomas et al., 2013) έχει εκπαιδευτεί να εκτιμά τις πιθανότητες  μιας λέξης που είναι 

περιβάλλουσα  για τον συγκεκριμένο στόχο. Το παρακάτω παράδειγμα επιδεικνύει πολλαπλά ζεύγη 

λέξεων-στόχων και λέξεων-context ως δείγματα εκπαίδευσης, που παράγονται από ένα παράθυρο 5 λέξεων 

που ολισθαίνει κατά μήκος της πρότασης : 

 

“The man who passes the sentence should swing the sword.” 

 

 

Sliding window (size = 5) Target 

word 

Context 

[The man who] the man, who 

[The man who passes] man the, who, passes 

[The man who passes the] who the, man, passes, the 

[man who passes the sentence] passes man, who, the, sentence 

… … … 

[sentence should swing the 

sword] 

swing sentence, should, the, 

sword 

[should swing the sword] the should, swing, sword 

[swing the sword] sword swing, the 

Πίνακας 3.2 : Πίνακας Skip Gram με Window size=5 

Κάθε ζεύγος context-λέξεων (πλαισίου) αντιμετωπίζεται ως νέα παρατήρηση στα δεδομένα. Για 

παράδειγμα, η λέξη στόχος «swing» στην παραπάνω περίπτωση παράγει τέσσερα δείγματα εκπαίδευσης: 

("swing", "sentence"), ("swing", "should"), ("swing", "the"),("swing", "sword"). 
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Σχήμα 3.5 : Skip-Gram μοντέλο , Πηγή: https://lilianweng.github.io/lil-log/2017/10/15/learning-word-embedding.html 

 

  

Έστω V  το μέγεθος του λεξιλογίου. Αρχικά γίνεται εκπαίδευση διανυσμάτων ενσωμάτωσης λέξεων 

μεγέθους (word embeddings) Ν. Το μοντέλο μαθαίνει να προβλέπει μια λέξη-context (έξοδος) 

χρησιμοποιώντας μία λέξη στόχου (input) τη φορά. 

Σύμφωνα με το Σχήμα 3.5 : 

 

• Η είσοδος x και η έξοδος y είναι one-hot αναπαραστάσεις. Το κρυφό επίπεδο είναι δiάνυσμα 

λέξεων μεγέθους N. 

• Αρχικά εκτελείται ο πολλαπλασιασμός του δυαδικού διανύσματος X και του πίνακα W μεγέθους 

V x N που μας δίνει το διάνυσμα ένθεσης της λέξης wi (i-οστή γραμμή του W) σχηματίζοντας το 

κρυφό επίπεδο του ΤΝΔ 

• Στη συνέχεια εκτελείται ο πολλαπλασιασμός του διανύσματος του κρυμμένου επιπέδου και του 

πίνακα με τις λέξεις-context  W' μεγέθους N × V παράγoντας το κωδικοποιημένο one-hot 

διανύσματος y. 

• Ο πίνακας  εξόδου W' κωδικοποιεί τις έννοιες των λέξεων ως περιβάλλουσες (context), με 

διαφορετικό τρόπο από τον πίνακα ενσωμάτωσης W. 

• Για την συνάρτηση ενεργοποίησης της εξόδου (στόχου) εφαρμόζεται η softmax(). 

 

 

CBOW (Continuous Bag-of-Words): η τεχνική αυτή μαθαίνει να προβλέπει τη λέξη στόχο (πχ «sword») 

με δεδομένες τις περιβάλλουσες (context) λέξεις.  

 

Ως είσοδο (Σχήμα 3.6) του ΤΝΔ, η one hot κωδικοποίηση και με βάση το λεξιλόγιο κατασκευάζεται 

ο πίνακας με τα embeddings . Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος των αντίστοιχων διανυσμάτων 

λέξεων που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του one-hot διανύσματος εισόδου και του μήκους W 

του πίνακα. 

Επειδή το στάδιο υπολογισμού του μέσου όρου εξομαλύνει την κατανομή της πληροφορίας, μοντέλο 

CBOW είναι καλύτερο για μικρές σύνολο δεδομένων. Για την συνάρτηση ενεργοποίησης της εξόδου 

(στόχου) εφαρμόζεται η softmax(). (McCormick, 2016) .  

https://lilianweng.github.io/lil-log/2017/10/15/learning-word-embedding.html
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Σχήμα 3.6 : CBOW μοντέλο, Πηγή: https://lilianweng.github.io/lil-log/2017/10/15/learning-word-embedding.html 

 

Nα σημειωθεί ότι για τα παραπάνω μοντέλα συνήθως εφαρμόζεται η τεχνική negative sampling για 

να μειώσει το κόστος υπολογιστικότητας κατά την εκπαίδευση του μοντέλου, δειγματοληπτόντας N 

αρνητικά στιγμιότυπα μαζί με τη κεντρική λέξη αντί να λάβει υπόψη όλο το λεξιλόγιο με τα context. 

Τεχνικά αγνοεί τα περισσότερα μηδενικά στο one-hot διάνυσμα και κάνει ανανέωση των βαρών μόνο της 

κλάσης της κεντρικής λέξης και των αρνητικών κλάσεων από τα context που επιλέχθηκαν. H επιλογή των 

αρνητικών κλάσεων εξαρτάται από τη συχνότητα τους. 

 

 

3.2.4 GloVe 
 

Σε αντίθεση με το word2vec, στο GloVe (Pennington, Jeffrey et al., 2014) , η έννοια της 

κωδικοποίησης βασίζεται  στην μετατόπιση διανυσμάτων σε ένα χώρο με ενσωματώσεις λέξεων. Ο λόγος 

πιθανοτήτων συνεμφάνισης δύο λέξεων περιέχει πληροφορίες οι οποίες κωδικοποιούνται σχηματίζοντας 

κατανεμημένες αναπαραστάσεις. Η βασική μεθοδολογία του μοντέλου GloVe είναι να δημιουργήσει 

πρώτα ένα τεράστιο πίνακα (matrix) που αποτελείται από ζεύγη  λέξης-πλαίσιο έτσι ώστε κάθε στοιχείο 

του πλαισίου να αντιπροσωπεύει τη συχνότητας εμφάνισης μιας λέξης με το πλαίσιο (ή ακολουθία λέξεων). 

Η ιδέα είναι να εφαρμοστεί παραγοντοποίηση στον πίνακα WC (word-context) πολλαπλασιάζοντας 

κατάλληλα τους πίνακες των χαρακτηριστικών των λέξεων και πλαισίου (Σχήμα 3.8). 

 

 
Σχήμα 3.7 : Ενοιολογικό Μοντέλο αναπαράστασης GloVe 

 

 

https://lilianweng.github.io/lil-log/2017/10/15/learning-word-embedding.html
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Για να επιτευχθεί αυτό, προτείνεται ο σταθμισμένος στόχος J των ελάχιστων τετράγωνων, που 

αποσκοπεί άμεσα στη μείωση της διαφοράς μεταξύ του γινομένου των δύο διανυσμάτων και του 

λογαρίθμου συνεμφάνισης τους:   

 

( )( )
2

, ,

,

V
T

i j i j i j i j

i j

J f X w w b b logX= + + −         (3.1) 

 

όπου wi και bi είναι το διάνυσμα λέξεων και το δυναμικό (bias) της λέξης i, wjj και bj είναι το διάνυσμα των 

λέξεων πλαισίου (context) και το δυναμικό (bias) αντίστοιχα της λέξης j, Xij είναι ο αριθμός των φορών 

που η λέξη i εμφανίζεται στο πλαίσιο της λέξης j και f είναι μια συνάρτηση βαρύτητας που αποδίδει σχετικά 

μικρό βάρος σε σπάνιες και συχνές συνεμφανίσεις λέξεων. Με αυτόν τον τρόπο το πλήθος των 

συνεμφανίσεων μπορεί να κωδικοποιηθεί σε έναν πίνακα συνεμφάνισης λέξεων πλαισίου και όχι το σύνολο 

του λεξιλογίου ως είσοδο όπως στο Word2Vec. 

 

3.3 Προεπεξεργασία κειμένου 
 

Πριν από τη δεικτοδότηση των κειμένων προηγούνται μερικές βασικές διαδικασίες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την απλοποίηση των κειμένων πριν την εξόρυξη των χαρακτηριστικών και την 

αναπαράστασή τους σε διανύσματα που είδαμε στα κεφάλαια προηγούμενη παράγραφο. Το σύνολο των 

διεργασιών αυτών καλείται Προεπεξεργασία Κειμένου και περιλαμβάνει τις διεργασίες που θα 

παρουσιαστούν στις παρακάτω υποενότητες. 

 

3.3.1 Λεξικολογική Ανάλυση 

 
H λεξικολογική ή λεκτική ανάλυση (lexical analysis) είναι η διαδικασία που μετατρέπει μια 

ακολουθία από χαρακτήρες σε μια ακολουθία από λεκτικές μονάδες (tokens) όπως λέξεις. Η αρχική 

εντύπωση που δημιουργείται είναι ότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε τους κενούς 

χαρακτήρες του κειμένου, οι οποίοι διαχωρίζουν τις λέξεις. Όμως υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα 

που πρέπει να προσέξουμε και να εφαρμόσουμε. 

Η λεκτική μονάδα είναι μια ακολουθία από χαρακτήρες που έχουν καταχωρηθεί ανάλογα με τους 

κανόνες ως κάποιο σύμβολο. Τυπικές λεκτικές μονάδες που ορίζονται είναι: 

 

• Οι δεσμευμένες λέξεις (reserved words) 

• Τα ονόματα (identifiers) 

• Οι σταθερές (constants) 

• Οι τελεστές (operators) 

• Οι διαχωριστές (delimiters) 

 

Η διαδικασία σχηματισμού λεκτικών μονάδων από μια ακολουθία εισόδου χαρακτήρων ονομάζεται 

tokenization και ο λεκτικός αναλυτής κατηγοριοποιεί τις μονάδες ανάλογα με τον τύπο συμβόλου τους.  

Στην ΕΦΓ η λεκτική ανάλυση είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία που στόχος της είναι αναγνώριση 

αριθμών, λέξεων, διαχωριστικών, σημείων στίξεως, κ.α . Περιπτώσεις που απαιτούν προσοχή είναι  : 
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• Λέξεις που περιέχουν ψηφία : όπως τηλεφωνικοί αριθμοί, ημερομηνίες, διατάξεις δα12, νόμοι 1252 

κτλ. 

• Παύλες (hyphens), όπως : πολύ-κατηγορικά , well-formed  

• Emoticons, όπως “😊”, “☹”,”😉” . 

• Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι, όπως : https://www.nsk.gr ή https:// www.ceid.upatras.gr 

• Σημεία στίξεως (punctuations), όπως [,.»[]()*_-/\!?] 

• Πεζά – Κεφαλαία (lowercase - uppercase) : όλες οι λέξεις μετατρέπονται σε πεζά. 

• Αφαίρεση τόνων και διαλυτικών. 

 

Στην παρούσα εργασία , σε αυτό το στάδιο της λεκτικής ανάλυσης υλοποιήθηκε συνάρτηση που 

αφαιρεί τα είδη τονισμού (και διαλυτικών) της ελληνικής γλώσσας πεζών και κεφαλαίων. (Εικόνα 3.2) 

 

 
Εικόνα 3.2 : Συνάρτηση remove_emphasis(word) για την αφαίρεση τονισμού και διαλυτικών 

 

Στα προβλήματα  ταξινόμησης με την λεκτική ανάλυση της ελληνικής γλώσσας μειώνεται σημαντικά 

το μέγεθος του λεξιλογίου αλλά και όροι (αριθμοί, παύλες, θαυμαστικά) που δεν περιέχουν ουσιαστική 

πληροφορία. 

 

3.3.2 Απαλοιφή τερματικών όρων (stop words) 

 
Οι τερματικοί όροι (stop words) είναι λέξεις οι οποίες εμφανίζονται στην πλειοψηφία των κειμένων 

δεν είναι καλές για index terms και έχουν μικρό σημασιολογικό περιεχόμενο. Τέτοιες λέξεις είναι τα άρθρα, 

οι προθέσεις, οι σύνδεσμοι . Για αυτή την διαδικασία αρχικά καθορίζεται ένα λεξικό με τους τερματικούς 

https://www.nsk.gr/
http://www.ceid.upatras.gr/
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όρους οι οποίοι απαλείφονται όπως θα δούμε και στο στάδιο της υλοποίησης . Ωστόσο, η απαλοιφή των 

stopwords μπορεί να μειώσει τη δημιουργία περιττών χαρακτηριστικών μειώνοντας το συνολικό λεξιλόγιο 

των κειμένων. Μερικοί τερματικοί όροι που συναντάμε στην ελληνική γλώσσα είναι : 

«άρα ,άμα, εγώ, αυτός, υπερ, κατά, ο, η , το , με , σε , τε , ώστε, και»  καθώς και άλλοι που συναντάμε στην 

βιβλιογραφία (Bagola, 2006) 

 

3.3.3 Αποκοπή καταλήξεων (Stemming)  
 

Ένας αλγόριθμος αποκοπής καταλήξεων αποκόπτει τις κλητικές και παραγωγικές καταλήξεις της 

λέξης. Για παράδειγμα οι λέξεις: thinking, thinker, thinks αντικαθιστούνται από την think. Η ομαδοποίηση 

λέξεων σε μια κοινή ρίζα αυξάνει την απόκριση ενός συστήματος ανάκτησης. Οι ρίζες των λέξεων στην 

ανάκτηση πληροφοριών δεν αποτελούν γλωσσολογικό στοιχείο, αλλά ο σκοπός είναι να φέρουμε όσο πιο 

πολλές λέξεις μπορούμε με το ίδιο περιεχόμενο κάτω από την ίδια ρίζα. Γενικά οι αλγόριθμοι αποκοπής 

καταλήξεων κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:  

 

1) Λίστες καταλήξεων (αφαιρούμε την μεγαλύτερη κατάληξη) και   

2) Επαναληπτική αφαίρεση καταλήξεων 

 

 Ο όρος stem αναφέρεται στο τμήμα της λέξης που απομένει. Με τη διαδικασία αυτή μειώνεται επίσης 

ο αριθμός του λεξιλογίου των κειμένων. Διάσημοι αλγόριθμοι stemming που εφαρμόζονται στην 

επεξεργασία φυσικής γλώσσας και λειτουργούν άριστα με το αγγλικό λεξιλόγιο είναι του (Porter, 1980) 

και η επέκταση του «snowball» το 2001 (Porter, 2001). Για τα ελληνικά κείμενα υπάρχει σχετική 

υλοποίηση από την εργασία του (Ntais, 2006) που βασίζεται στον αλγόριθμο του Porter με χρήση της 

ελληνικής γραμματικής και που με κάποιες παραλλαγές χρησιμοποιήθηκε και στα νομικά κείμενα της 

παρούσας εργασίας. 

 

3.3.4 Απαλοιφή Αρνήσεων  
 

Η διαδικασία της αφαίρεσης μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους από ένα κείμενο. Ο τρόπος που 

χρησιμοποιείται σε αυτήν την εργασία είναι η προσθήκη των αρνήσεων στο λεξικό των τερματικών της 

ελληνικής γλώσσας πχ μην, δεν, όχι σε συνδυασμό με τη χρήση κανονικών εκφράσεων (regular 

expressions).  

 

3.3.5 Λημματοποίηση (Lemmatization) 
 

Με την διαδικασία της λημματοποίησης (Manning, C.D. et al, 2008) εξάγεται η ρίζα του όρου μιας 

λέξης (αναγωγή στον πρώτο κλιτικό τύπο). πχ χάνεις, χάνει, χάνεται : χάνω. Μοιάζει με τη διαδικασία της 

αποκοπής καταλήξεων με τη μόνη διαφορά ότι το λήμμα μιας λέξης είναι κανονική λέξη που πάντα εξάγει 

κάποιο νόημα. Για την εφαρμογή της λημματοποίησης απαιτείται να εφαρμοστεί πρώτα αναγνώριση των 

μερών του λόγου των λέξεων (μορφοσυντακτική ανάλυση) του κειμένου. Στην παρούσα εργασία δεν 

χρησιμοποιήθηκε η αναγωγή των λέξεων σε λήμματα γιατί δεν θεωρήθηκε αναγκαίο για την εφαρμογή σε 

πρόβλημα πολλαπλών ετικετών των νομικών κειμένων.  
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3.3.6 Επισήμανση Μερών του Λόγου (PoS-Tagging) 
  

Στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η επισήμανση μερών του λόγου (PoS-tagging ή POST), που 

ονομάζεται επίσης γραμματική σήμανση ή αποσαφήνιση κατηγοριών λέξεων, είναι η διαδικασία σήμανσης 

μιας λέξης σε ένα κείμενο (corpus) ως αντιστοιχούσα σε ένα συγκεκριμένο μέρος της ομιλίας, με βάση 

τόσο τον ορισμό της όσο και το πλαίσιο της - δηλαδή τη σχέση της με τις γειτονικές και συναφείς λέξεις 

σε μια φράση, πρόταση ή παράγραφο. Μια απλοποιημένη μορφή αυτού διδάσκεται συνήθως στα παιδιά 

της σχολικής ηλικίας, στην ταύτιση των λέξεων ως ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, επιρρήματα . 

Η διαδικασία της επισήμανσης των μερών του λόγου μιας πρότασης ,βλέπε Σχήμα  3.2 πραγματοποιεί 

την αντιστοίχιση του κάθε όρου που έχει σχηματιστεί από την λεξικολογικής ανάλυσης, σε ένα μέρος του 

λόγου (Bird Steven et al., 2009). 
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Κεφάλαιο 4 – Αλγόριθμοι Ταξινόμησης και Συμπερασμού 

 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι συνοπτικά οι διαδικασίες των χαρακτηριστικών που ακολουθεί 

ένα μοντέλο ταξινόμησης κειμένου, γίνεται αναφορά των σημαντικότερων αλγορίθμων μηχανικής 

μάθησης για την διεξαγωγή των πειραμάτων ταξινόμησης  της παρούσας εργασίας (Ταξινομητές Bayes, 

Ταξινομητές Λογιστικής Παλινδρόμησης, Δέντρα Απόφασης,  Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης και 

Νευρωνικά Δίκτυα). 

 

4.1 Αλγόριθμοι Ταξινόμησης Κειμένου 
 

Τα βασικά στάδια της σχεδίασης ενός συστήματος μηχανικής μάθησης που αφορά την διαδικασία 

ταξινόμησης κειμένων πολλαπλών ετικετών φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα   4.1.  

 

 

Σχήμα 4.1 : Στάδια Ταξινόμησης Κειμένων 

Υπάρχουν δύο τεχνικές  στην μηχανική μάθηση για την τελική εξαγωγή των χαρακτηριστικών που μπορούν 

να δουλέψουν και συνδυαστικά μεταξύ τους.  

 

1. Με την τεχνική της επιλογής χαρακτηριστικών διαλέγουμε με κάποιο κριτήριο (Score function), 

ένα υποσύνολο των αρχικών χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά στα οποία καταλήγουμε, είναι 

χαρακτηριστικά και του αρχικού συνόλου χαρακτηριστικών. 

2. Με την τεχνική της εξαγωγής των χαρακτηριστικών, παράγονται νέα χαρακτηριστικά από τον 

συνδυασμό των αρχικών, μέσω της προβολής των παρατηρήσεων σε χαμηλότερες διαστάσεις. 

Λόγω της προβολής και της απώλειας πληροφορίας, δεν μπορούμε να ανακατασκευάσουμε τα 

αρχικά χαρακτηριστικά τα οποία οδήγησαν στην δημιουργία των νέων. Τα νέα χαρακτηριστικά 

δεν βρίσκονται και στο αρχικό σύνολο χαρακτηριστικών. 

 

4.1.1 Τεχνική Επιλογής Χαρακτηριστικών 
 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές επιλογής 

χαρακτηριστικών για την επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Forman George, 2003), (J. Novovicova and A. 

Malik, 2005) 
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Η καλή επιλογή των χαρακτηριστικών της επεξεργασίας, μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια της 

ταξινόμησης, ή ισοδύναμα να μειώσει την ποσότητα των δεδομένων εκπαίδευσης που απαιτούνται για να 

έχουμε ένα επιθυμητό επίπεδο απόδοσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για να 

συντηρηθούν οι πηγές άντλησης των δεδομένων της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και του δικτύου, που 

απαιτούνται για την εκπαίδευση και την μελλοντική χρήση του ταξινομητή. Αντιστρόφως, η κακή επιλογή 

των χαρακτηριστικών περιορίζει την απόδοση της ταξινόμησης και καμία μέθοδος ταξινόμησης δεν μπορεί 

να αντισταθμίσει την έλλειψη των στοιχείων πρόβλεψης των ομάδων, στα χαρακτηριστικά (όρους) της 

εισόδου.   

Οι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται στα κείμενα του νομικού συμβουλίου στις οποίες χρησιμοποιούνται και 

τοπικές αναπαραστάσεις όπως είδαμε στην ενότητα (3.1). Για την ανάλυση των τεχνικών αυτών θεωρούμε 

τις εξής παραδοχές : 

 

• Τα κείμενα αποτελούνται από ένα σύνολο από όρους (terms), τα λεγόμενα χαρακτηριστικά Ti.  Σε 

κάθε κείμενο εμφανίζονται ορισμένοι από τους όρους. Ένας όρος t μπορεί να είναι μία λέξη ή 

ακολουθία λέξεων (n-gram). 

 

• Ένα κείμενο μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες C. 

 

Σε κάθε χαρακτηριστικό του κειμένου (feature vector), ο αλγόριθμος επιλογής χαρακτηριστικών, 

αποδίδει μία βαθμολογία η οποία αντιστοιχεί στην χρησιμότητά του. Κάθε χαρακτηριστικό αξιολογείται 

και μπορεί να επιλεχθεί σύμφωνα με : 

 

• Τα K καλύτερα χαρακτηριστικά με βάση τη χρησιμότητα τους. 

• Το ποσοστό των K καλύτερων χαρακτηριστικών με βάση τη χρησιμότητά τους. 

• Επιλογή χαρακτηριστικών με βάση κάποιο άνω ή κάτω όριο (threshold) πχ 1000 λέξεις   

 

 

Στις τοπικές αναπαραστάσεις οι τεχνικές επιλογής χαρακτηριστικών είναι : 

 

α) Συχνότητα Εμφάνισης που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των κειμένων που εμφανίζεται μια λέξη.  

 

β) Πλήθος Εμφάνισης, που αντιπροσωπεύει  το πλήθος των κειμένων στα οποία εμφανίζεται μια λέξη. 

 

γ) TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) η συγκεκριμένη μετρική υπολογίζει την 

συχνότητα εμφάνισης μιας λέξης (όρου) για κάθε κείμενο λαμβάνοντας υπόψη και τη συχνότητα 

εμφάνισης της λέξης στα διαφορετικά κείμενα. Για παράδειγμα ένας όρος που εμφανίζεται πολλές φορές 

σε όλα τα κείμενα μάλλον αφορά λέξη για την οποία δεν μπορεί να δημιουργηθεί διάνυσμα καθώς είναι 

κάποιος σύνδεσμος ή άρθρο και εμφανίζεται παντού (Hochung Wu κ.α, 2008) 

 

TF (Term Frequency): Η μετρική αυτή υπολογίζει το πόσο συχνά εμφανίζεται ένας όρος σε ένα κείμενο. 

Δεδομένου ότι κάθε κείμενο έχει διαφορετικό μέγεθος λέξεων, είναι πιθανό ότι ένας όρος θα εμφανίζεται 

πολύ περισσότερες φορές σε μεγάλα παρά σε μικρότερα κείμενα. Επομένως, ο όρος συχνότητα συχνά 

διαιρείται με το μήκος του εγγράφου (που είναι ο συνολικός αριθμός όρων στο έγγραφο) ως ένας τρόπος 

κανονικοποίησης . Μια συνήθης πρακτική είναι η καταμέτρηση μόνο μίας φοράς ενός όρου σε ένα κείμενο. 

Είναι ο λόγος του πλήθους εμφάνισης ενός όρου t σε ένα κείμενο d προς το πλήθος των όρων στο κείμενο. 
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( , )
( , )

( , )
k

count t d
TF t d

count k d
=


          (4.1) 

 

 

IDF (Inverse Term Frequency): Είναι ο λογάριθμος του λόγου, του πλήθους των κειμένων |D|, προς το 

πλήθος των κειμένων στα οποία εμφανίζεται ο όρος. 

 

| |
( , , )

| { : } |

D
IDF t d D log

d t d
=


                       (4.2) 

 

 

Από το γινόμενο των δύο παραπάνω σχέσεων προκύπτει η μετρική :  

 

TFIDF t d D TF IDF= ( , , )           (4.3) 

 

 

 

Μετρικές αξιολόγησης χαρακτηριστικών :  Στην προσέγγιση αυτή χρησιμοποιούνται μετρικές από το 

χώρο της θεωρίας της πληροφορίας (Information theory) όπως η αμοιβαία πληροφορία (mutual 

information), το κέρδος πληροφορίας (Information gain) και η μετρική x2 (chi-squared) (Luigi Galavotti et 

al, 2000) 

 

Αμοιβαία Πληροφορία (Mutual Information): Η μετρική αυτή υπολογίζει το μέγεθος της πληροφορίας 

που περιέχει ένα χαρακτηριστικό για κάθε κλάση. Η τεχνική αυτή υπολογίζει την αμοιβαία πληροφορία 

μεταξύ ενός όρου t και μίας κλάσης c (Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze, 

2008). Δηλαδή μετρά πόση πληροφορία περιέχει ένας όρος για να ταξινομηθεί στην σωστή κατηγορία. Η 

αμοιβαία πληροφορία δίνεται από την σχέση: 

 

( , )
( , )

( ) ( ) ( ) ( )

k j k j

k j

k j k j

t c P t c
MI t c log log

P t P c P t P c


= =

 
        (4.4) 

 

όπου συγκρίνεται η πιθανότητα εμφάνισης των t και c μαζί, με τις πιθανότητες εμφάνισης των t και c 

ανεξάρτητα. Εάν η από κοινού πιθανότητα P(t,c) είναι μεγαλύτερη από την ( ) ( )
k j

P t P c  τότε η κλάση 

j
c να έχει συσχετίζεται με τον όρο t. Όπου γενικά το ,( )P t c εκφράζει την πιθανότητα ο όρος t να 

εμφανίζεται (ή να μην εμφανίζεται - t ) σε κείμενα της κατηγορίας c ή της συμπληρωματικής της c . 

 

Σημειακή Αμοιβαία Πληροφορία (Pointwise Mutual Information) : Η μετρική αυτή υπολογίζει την 

αμοιβαία πληροφορία μίας κατηγορίας c και ενός όρο t, η σημειακή αμοιβαία πληροφορία τους 

υπολογίζεται από τη σχέση: 
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( , )
( ) ( ) ( ) ( )

k j

k j

k j

t c B M
PMI t c log log

P t P c B C B T

 
=

 +  +
       (4.5) 

 

 

όπου : 

 

▪ B είναι η συχνότητα εμφάνισης του tk και της κατηγορία cj μαζί στο κείμενο. 

▪ Μ το πλήθος των κειμένων που αντιστοιχούν  στην κατηγορία cj. 

▪ C είναι η συχνότητα εμφάνισης της κατηγορίας cj χωρίς τον όρο tk. 

▪ T είναι η συχνότητα εμφάνισης του όρου tk χωρίς την κατηγορία cj. 

  

Για να υπολογιστεί η καθολική χρησιμότητα κάθε όρου tk υπολογίζεται ο μέσος όρος σημειακής αμοιβαίας 

πληροφορίας για κάθε κατηγορία.  

1

| |

( ) ( ) ( , )
C

avg k i k i

i

PMI t P c PMI t c
=

=           (4.6) 

 

Κέρδος Πληροφορίας (Information Gain) : Η μετρική αυτή υπολογίζει την πληροφορία που κερδίζουμε, 

γνωρίζοντας την παρουσία ή την απουσία ενός όρου σε ένα κείμενο. 

 

{ , } { , }

( , )
( , ) ( , )

( ) ( )
j j k k

k j

c c c t t t

P t c
IG t c P t c log

P t P c 

=           (4.7) 

 

x2 (chi-squared) : Η στατιστική δοκιμασία x2 για μία ποιοτική μεταβλητή εξετάζει (όρος t), στην ουσία, 

αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας 

(πραγματικές συχνότητες – observed frequencies)και αυτών που θα περιμέναμε να εμφανιστούν αν ίσχυε 

η μηδενική υπόθεση (αναμενόμενες συχνότητες – expected frequencies). Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι, 

αν οι πραγματικές συχνότητες είναι τυχαίες, θα πρέπει να πλησιάζουν αρκετά τις αναμενόμενες 

συχνότητες. Ο έλεγχος  x2 αντανακλά το μέγεθος των διαφορών μεταξύ των πραγματικών και των 

αναμενόμενων συχνοτήτων των όρων. Ο έλεγχος καλής προσαρμογής x2 υπολογίζει για κάθε όρο t, πόσο 

έντονα σχετίζεται με κάθε κλάση c.  

 

      

   
 

2

2

| | ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
( , )

( ) ( ) ( ) ( )

k j k j k j k j

k j

k k j j

T P t c P t c P t c P t c
x t c

P t P t P c P c

 −
=                              (4.8) 

4.1.2 Εξαγωγή Χαρακτηριστικών 

Όταν θέλουμε να ταξινομήσουμε αντικείμενα σε κατηγορίες, προτού εφαρμοστεί ο αλγόριθμος 

ταξινόμησης, είναι απαραίτητο να αναπαραστήσουμε με κάποιο τρόπο τα αντικείμενα αυτά σε 

διανύσματα ενός χώρου χαρακτηριστικών .Η διαδικασία αυτή καλείται εξαγωγή χαρακτηριστικών 



 

62 

 

(feature extraction) και το γενικότερο πεδίο μελέτης feature engineering. Μπορεί να είναι μία πολύ απλή 

διαδικασία αλλά μπορεί να είναι και εξίσου σύνθετη. 

Στην τεχνική της αυτή γίνεται µία προσπάθεια να εξαχθεί από το αρχικό σύνολο D ένα σύνολο D’ από 

συνθετικά χαρακτηριστικά τα οποία θα βελτιώσουν την απόδοση του αλγορίθμου ταξινόμησης. Το κίνητρο 

πίσω από αυτές τις μεθοδολογίες είναι η ανακάλυψη συσχετίσεων µεταξύ χαρακτηριστικών και η έκφρασή 

τους µμέσα από νέα χαρακτηριστικά. Σε δεδομένα κειμένων για παράδειγμα μπορεί να υπάρξουν σχέσεις 

µεταξύ των λέξεων όπως η συνωνυμία, η πολυσημία ή σύνολα λέξεων που συνήθως εμφανίζονται μαζί. 

Στόχος είναι η δημιουργία χαρακτηριστικών τα οποία δεν περιέχουν περιττή πληροφορία και που 

αναδεικνύουν συσχετίσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά. 

 

4.1.2.1 Μείωση Διαστάσεων  

 

Οι κύριες τεχνικές για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA) 

και η ανάλυση σε ιδιάζουσες τιμές (SVD). Με την SVD (Scott Deerwester et al, 1990)υπολογίζεται ένα 

σύνολο R διανυσμάτων (όρων) ως ο γραμμικός συνδυασμός M διανυσμάτων. Στον αντίποδα η ανάλυση 

κύριων συνιστωσών βρίσκει τις δύο κύριες συνιστώσες που υπάρχει η μέγιστη διασπορά των υπόλοιπων 

χαρακτηριστικών ελαχιστοποιώντας τα αθροίσματα των τετραγώνων τους. Οι τεχνικές αυτές γενικά , 

συμπιέζουν τις διαστάσεις με μικρή διασπορά , διατηρώντας αυτές με μεγάλη διασπορά , δηλαδή με μεγάλη 

πληροφορία. Κατά την διαδικασία της προβολής στον χώρο των χαμηλότερων διαστάσεων (Εικόνα 4.1) 

υπάρχει απώλεια πληροφορίας και συνεπώς δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στον αρχικό χώρο. Μία 

ερμηνεία του νέου χώρου χαρακτηριστικών είναι, ότι τα νέα χαρακτηριστικά αποτυπώνουν τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αρχικών χαρακτηριστικών των παρατηρήσεων και κάθε διάσταση δεν 

αντιστοιχεί πλέον σε μία ιδιότητα, αλλά σε μία σχέση. 

 

 
Εικόνα 4.1 : Προβολή παρατηρήσεων απο R2 στο χώρο R1, Πηγή : 

https://www2.aston.ac.uk/study/undergraduate/courses/eas/final-year-projects/Adam%20Farooq 

 Σε ένα πρόβλημα επεξεργασίας κειμένων η τεχνική της ανάλυση των κυρίων συνιστωσών μπορεί να 

μετατρέψει αραιά διανύσματα (sparse vectors) που είδαμε στο κεφάλαιο 3.1 με την one hot αναπαράσταση 

και την τεχνική BoW σε πυκνές αναπαραστάσεις. Στην πράξη , προβάλουμε τις παρατηρήσεις των 

https://www2.aston.ac.uk/study/undergraduate/courses/eas/final-year-projects/Adam%20Farooq
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κειμένων σε πολύ μικρότερες διαστάσεις (100, 300) διατηρώντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της αρχικής 

πληροφορίας (>80%). 

 

4.1.3 Βάρη στα χαρακτηριστικά (Feature Weighting) 
 

Με την τεχνική αυτή τα χαρακτηριστικά ενός κειμένου παίρνουν μια τιμή βάρους ανάλογα με την 

σημαντικότητα τους. Για να υπολογιστεί η σημαντικότητα των όρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 

τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην επιλογή των χαρακτηριστικών. Το πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι 

με τη χρήση .Για να εξασφαλιστεί ότι το βάρος 
k

w  κάποιου όρου 
k

t  ενός κειμένου 
j

d  ανήκει στο 

διάστημα [0,1] , καταφεύγουμε στην σχέση : 
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          (4.9) 

 

όπου n το πλήθος των όρων των κειμένων (Sahoo, 2018).  

 

4.2 Κατηγορίες Εκπαίδευσης Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης 
 

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που συναντάμε στην βιβλιογραφία, οι 

οποίοι μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες , ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν . Η 

συγκεκριμένη εργασία αξιοποιεί τις παρακάτω κατηγορίες εκπαίδευσης:  

1. Εκπαίδευση σύμφωνα με το κριτήριο του Bayes   

Η κατηγορία αυτή των αλγορίθμων εκπαίδευσης , βασίζεται στην υπόθεση ότι η έννοια της μάθησης του 

συνόλου δεδομένων σχετίζεται άμεσα με την κατανομή των πιθανοτήτων των στιγμιότυπων αναφορικά με 

την ετικέτα στην οποία επισημαίνονται. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί εκτενέστερα ο Αφελής 

αλγόριθμος του Bayes  (Naïve Bayes) (Zhang, 2004), (Bishop, 2006) και μία παραλλαγή του η οποία 

εφαρμόζεται στο στάδιο της εκπαίδευσης του μοντέλου ταξινόμησης των νομικών κειμένων. 

 

2. Εκπαίδευση με βάση την Ανάλυση Λογιστικής Παλινδρόμησης 

Στην κατηγορία αυτή των αλγορίθμων εκπαίδευσης ,η εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει διακριτές τιμές, 

όπως για παράδειγμα ένα νομικό κείμενο αν ανήκει ή όχι σε μια κατηγορία. Η ανάλυση αυτή 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης και ταξινόμησης. Στην ενότητα αυτή θα 

παρουσιαστούν τα δύο είδη: η δυαδική και η πολλαπλή (P. McCullagh, John A. Nelder, 1989), (Bishop, 

2006). 

 

3. Εκπαίδευση με βάση τα Δέντρα Απόφασης  

Στην κατηγορία αυτή , επιχειρείται η προσέγγιση μιας άγνωστης διακριτής συνάρτησης στόχου. Το δέντρο 

απόφασης σε γενικές γραμμές, αναπαριστά την λογική διάζευξη συζευγμένων περιορισμών των 

χαρακτηριστικών επί του συνόλου δεδομένων απόφασης. Το μονοπάτι από τη ρίζα μέχρι και τα φύλλα 

(στόχο) του δέντρου αντιστοιχεί σε σύζευξη περιορισμών στις τιμές των χαρακτηριστικών μιας 
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παρατήρησης που θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα για να αποδοθεί η τελική απόφαση σε κάποιο από τα 

φύλλα του δέντρου. Στην ενότητα (4.2.3.1) θα αναφερθούμε στον διάσημο  αλγόριθμο αυτής της Random 

Forest (Τυχαία Δάση) (Ho, 1995). 

 

4. Εκπαίδευση με βάση τα στιγμιότυπα του Συνόλου Εκπαίδευσης  

Οι αλγόριθμοι της κατηγορίας αυτής δεν κατασκευάζουν έναν καθολικό ταξινομητή  που να 

αναπαριστά τη γνώση που απέκτησαν από τα δεδομένα της εκπαίδευσης, αλλά ο προσδιορισμός της 

συνάρτησης στόχου γίνεται τοπικά, σε κάθε ταξινόμηση μιας άγνωστης παρατήρησης, εξάγοντας 

πληροφορίες από τα χαρακτηριστικά των κοντινότερων στιγμιότυπων. Στις παραγράφους 4.2.4 και 4.3 θα 

αναφερθούμε στους αλγορίθμους K-NN και SVM που εφαρμόζονται στο κεφάλαιο της υλοποίησης.  

    

5. Εκπαίδευση με βάση τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 

Στην μάθηση αυτή με επίβλεψη  γίνεται χρήση ενός δικτύου τα οποία επιδιώκουν να μιμηθούν τη 

λειτουργία του σχηματισμού νευρώνων του εγκεφάλου. Τα τεχνικά νευρωνικά δίκτυα αποτελούνται από 

ένα σύνολο πολύπλοκα διασυνδεδεµένων απλούστερων μονάδων, διατεταγμένα συνήθως σε επίπεδα 

(hidden layers). Η αναζήτηση των συνδέσμων μεταξύ ενός νευρώνα του επιπέδου i και των νευρώνων του 

επόμενου επιπέδου i + 1 αντιστοιχεί στην εκπαίδευση της συνάρτησης στόχου. Υπάρχουν πολλά είδη 

Τεχνητών Νευρωνικών δικτύων (Artificial Neural Networks , A.N.Ns) όπως τα CNNs που θα αναλυθούν 

στην υποενότητα 4.4.2.  

Υπάρχουν επίσης αλγόριθμοι βασισμένοι σε γενετικούς αλγορίθμους, σε μέτα-μάθηση (Meta-

Learning) και μάθηση βασισμένη σε κανόνες, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία. 

 

4.2.1  Naive Bayes  

 
Οι μεθοδολογίες του Naive Bayes ("Απλοϊκός Μπέυζ") αποτελούν ένα σύνολο αλγορίθμων 

εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης που βασίζονται στον κανόνα του Bayes . Με την «αφελή» παραδοχή 

της ανεξαρτησίας μεταξύ κάθε ζεύγους χαρακτηριστικών που δίνεται σε κάθε κλάση , απλοποιείται η 

διαδικασία της ταξινόμησης.  Το θεώρημα πιθανότητας του  Bayes δηλώνει την ακόλουθη σχέση μεταξύ 

μιας δοθείσας ανεξάρτητης μεταβλητής (κλάσης, y)  και του ανεξάρτητου διανύσματος χαρακτηριστικών 

(d1…dn): 

1
1

1

( ) ( , , | )
( | , )

( , , )

n
n

n

P y P d d y
P y d d

P d d


=  (4.10) 

 

• P(y), η εκ των προτέρων πιθανότητα (prior probability) της κάθε κλάσης και προσδιορίζει την 

πιθανότητα εμφάνισης της y. Υπολογίζεται ως:   

 

        ( )
#

#

i
i

ή ά y
P y

ά

   

 
=   (4.11)                     

 

• P(d), είναι η εκ των προτέρων πιθανότητα (prior probability) του κάθε εγγράφου d και 

προσδιορίζει την πιθανότητα εμφάνισης του d. 
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• 
1

( | , )
n

P y d d , η εκ των υστέρων πιθανότητα (posterior probability) και προσδιορίζει την 

πιθανότητα κάποιο από τα έγγραφα-κείμενα d1,…,n να  ανήκει στην κλάση c. 

• 
1

( , , | )
n

P d d y  προσδιορίζει την πιθανοφάνεια (likelihood) και είναι η πιθανότητα παρατήρησης 

κάποιου εγγράφου d1,…,dn με δεδομένο ότι έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία c. Διαισθητικά η 

πιθανοφάνεια απαντάει στο ερώτημα «ποια η πιθανότητα να παρατηρηθεί ένα κείμενο με τα 

χαρακτηριστικά (λέξεις) του κειμένου d στην κατηγορία  c» . 

 

Σχετικά με τις prior πιθανότητες ( )i
P y  οι κλάσεις μπορούν να θεωρηθούν ισοπίθανες δηλαδή: 

 

( )i

1 1
P y = = για κάθε i=1,2,…,k

αριθμός κλάσεων κ
    (4.12) 

 

Επίσης ένα κείμενο-έγγραφο αποτελείται από πλήθος χαρακτηριστικών (λέξεων) {d= x1,x2,…,xn}. 

Χρησιμοποιώντας την «αφελή» παραδοχή της ανεξαρτησίας των ενδεχομένων και ότι η σειρά των λέξεων 

(bag-of-words) δεν έχει σημασία υπολογίζουμε την παράσταση ως απλά το γινόμενο των επιμέρους 

δεσμευμένων πιθανοτήτων: 

 

( )1 2 1 2
, , , | ( | ) ( | ) , ( | )

n n
P x x x y P x y P x y P x y=         (4.13) 

                      

Για κάθε i  αυτή η (4.13) απλοποιείται ως :  

1
1

1

( ) ( )
( , , )

( , , )

n

ii
n

n

P y P x y
P y x x

P x x

==
 ∣

∣                                                 (4.14)  

 

Επειδή P(x1,…,xn) είναι σταθερή δεδομένης της εισόδου και προσδιορίζει την η εκ των προτέρων 

πιθανότητα (prior probability) για τα χαρακτηριστικά (λέξεις) του κάθε κειμένου υπολογίζεται τελικά η 

κλάση ˆmap
y  με την μέγιστη εκ των υστέρων πιθανότητα (maximum  a posteriori). 

1

1

1

y

y

( , , ) ( ) ( )

ˆ argmax ( ) ( ),

n

n i

i

n
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y

i

i

P y x x P y P x

y P y P x

=

=





=





∣ ∣

∣

       (4.15)  

Συνεπώς στην ταξινόμηση ενός κειμένου  υπολογίζουμε την mapc  και αυτό μας δείχνει διαισθητικά την 

εκτίμηση της P(y)  και y( )
i

P x ∣  με την πρώτη να αποτελεί την συχνότητα εμφάνισης της κλάσης c στο 

σύνολο εκπαίδευσης. Ο απλοϊκός ταξινομητής Bayes, παρά τις παραδοχές ανεξαρτησίας είναι ένας 

εξαιρετικά δημοφιλής ταξινομητής και σημειώνει καλές επιδόσεις σε πολλά προβλήματα του πραγματικού 

κόσμου. Επίσης εκπαιδεύεται αποδοτικά εξαιτίας της απλότητάς του. Η εκπαίδευσή του, όπως 

προαναφέρθηκε, συνιστά ουσιαστικά τη στατιστική εκτίμηση των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας 
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( )|
i

P d y δηλαδή των ( )ijP x y∣  για 𝑗=1,2,…,𝑛 και 𝑖=1,2,…,𝑘 μετά την θεώρηση της ανεξαρτησίας των 

χαρακτηριστικών. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη θεώρηση κάποιας τυπικής κατανομής για τα δεδομένα 

και την εκτίμηση των παραμέτρων της κατανομής με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum 

likelihood – M (Zhang, 2004). 

Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του ταξινομητή Naive Bayes (Multinomial, Complement, Gaussian, 

Bernoulli, Categorical). Παρακάτω θα αναλυθούν οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν για την 

προσαρμογή του μοντέλου ταξινόμησης ετικετών των νομικών κειμένων .  

Γίνεται χρήση της python βιβλιοθήκης scikit-learn (Pedregosa et al., 2011): from sklearn.naive_bayes 

import MultinomialNB, ComplementNB, BernoulliNB 

 

4.2.1.1 Gaussian Naive Bayes 

 

Σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα θεωρείται ότι ακολουθούν κανονική κατανομή. Για κάθε 

χαρακτηριστικό 
j

x , 𝑗=1,2,…,𝑛 και κάθε κλάση i
y , 𝑖=1,2,…,𝑘 η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 

θεωρείται Gaussian, δηλαδή 

( )
2

22

1

22
|

ji

j i

jiji

x
P x y exp





− 
= −  

 

       (4.15) 

 

4.2.1.1 Multinomial Naive Bayes 

 

Οι multinomial ταξινομητές Bayes σε αντίθεση με τους Gaussian δεν εφαρμόζονται σε συνεχή 

δεδομένα όπως ήταν η μέχρι τώρα παραδοχή αλλά είναι δημοφιλείς σε προβλήματα ταξινόμησης κειμένου 

και ειδικότερα στην τεχνική Bag-of-Words που είναι ένας κλασσικός τρόπος εξαγωγής χαρακτηριστικών 

από δεδομένα κειμένου. Η κατανομή του συνόλου των παρατηρήσεων παραμετροποιείται από τα 

διανύσματα θy=(θy1, …,θyn) για κάθε κλάση y, όπου n είναι ο αριθμός των χαρακτηριστικών (στην 

ταξινόμηση κειμένων, είναι το μέγεθος του λεξικού). Το yi
 είναι η δεσμευμένη πιθανότητα ( )

i i
P x y∣ του 

χαρακτηριστικού i που εμφανίζεται στο δείγμα της κλάσης yi. Οι παράμετροι διανυσμάτων θy  

πραγματοποιούν εκτιμήσεις ,με μια παραλλαγή της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum-likelihood) :  

 

                                                       ˆ
yi

i

y

y

N

N n






+
=

+
                                                                        (4.16)                                                                                                               

 

όπου yi i

x T

N x


=  το πλήθος εμφάνισης του χαρακτηριστικού i σε δείγμα που ανήκει στην κλάση y στο 

σύνολο εκπαίδευσης T, και  
1

n

y yi

i

N N
=

= το συνολικό πλήθος όλων των χαρακτηριστικών (λέξεων) που 

ανήκουν στην κλάση y. Οι συντελεστής εξομάλυνσης α ≥ 0 καταγράφει χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν 

στα δείγματα του συνόλου εκπαίδευσης και αποτρέπει τις μηδενικές πιθανότητες. Θέτοντας α =1 έχουμε 

εξομάλυνση Laplace και α < 1 εξομάλυνση Lidstone. (Manning, C.D. et al, 2008) 
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4.2.1.2 Complement Naive Bayes 

 

Το συμπλήρωμα του «απλοϊκού» Bayes (ComplementNB, CNB) αποτελεί μια προσαρμογή του 

αλγορίθμου MultinomialNB και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μη ισορροπημένα σύνολα ετικετών-

κλάσεων. Ειδικότερα ο ComplementNB χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό του συμπληρώματος κάθε κλάσης 

για τον υπολογισμό των βαρών του μοντέλου. Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του CNB είναι πιο σταθερές 

από αυτές  του MNB. Οι διαδικασία υπολογισμού των βαρών δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις : 

 

                                                                 
:

:

ˆ j

j

i ijj y c

ci

kjj y c k

d

d










+
=

+



 
                                  (4.17) 

log ˆ
ci ci

w =             (4.18) 

| |

ci
ci

cjj

w
w

w
=


         (4.19) 

 

Στην πρώτη σχέση (4.17) αθροίζονται τα χαρακτηριστικά των j κειμένων που δεν ανήκουν στην κλάση c 

οπότε τα dij προσδιορίζουν το πλήθος εμφάνισης ή τις tf-idf τιμές του i-οστού όρου στο κείμενο j, το α είναι 

παράμετρος εξομάλυνσης όπως στον MNB και είναι : i

i

 =    (4.20) 

Η δεύτερη σχέση ομαλοποίησης (4.18) αντιμετωπίζει την τάση κυριαρχίας μεγαλύτερων σωμάτων 

κειμένων, να κυριαρχούν στις εκτιμήσεις παραμέτρων του MNB. Ο κανόνας ταξινόμησης δίνεται από την 

σχέση : 

argminˆ
i ci

c
i

c t w=   (4.21) 

  

Ο παραπάνω κανόνας μας δίνει την κλάση εκχώρησης κειμένων με την ελάχιστη αντιστοίχισή 

συμπληρώματος. (Rennie, J.et al, 2003) 

 

4.2.1.3 Bernoulli Naive Bayes 

 

Όπως και η προηγούμενη κατηγορία ταξινομητών έτσι και οι Bernoulli είναι δημοφιλείς για 

προβλήματα ταξινόμησης κειμένων. Θεωρούν ότι τα δεδομένα ακολουθούν κατανομή Bernoulli και 

συνεπώς χειρίζονται δυαδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή κάθε χαρακτηριστικό 𝑥𝑗 μπορεί να πάρει την τιμή 0 

ή 1. Τα διανύσματα λοιπόν στο χώρο χαρακτηριστικών είναι ακολουθίες από 0 και 1, με το 0 σε κάποια 

θέση 𝑥𝑗 να υποδεικνύει ότι το ενδεχόμενο 𝑗 δεν συμβαίνει στο δείγμα 𝐱 και το 1 το αντίθετο. Στην 

προσέγγιση σύνολα λέξεων (BoW), όπου τα ενδεχόμενα είναι στην ουσία η παρουσία λέξεων σε ένα 

κείμενο, αυτή η τεχνική χαρακτηρίζεται term occurence σε  αντίθεση με αυτή που περιγράψαμε στους δύο  

προηγούμενους ταξινομητές που χαρακτηρίζονται με  term frequency.  Στην περίπτωση που τα 

χαρακτηριστικά του σώματος του κειμένου είναι δυαδικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο απλοϊκός 

ταξινομητής Bayes με Bernoulli εκτίμηση της συνάρτησης πιθανότητας όπου 𝑝𝑖𝑗 είναι η πιθανότητα η 

κλάση i
y  να παράξει το ενδεχόμενο 𝑖: 
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j

P x y p p
=

= ∣                                                       (4.23) 

 

Ο απλοϊκός ταξινομητής ΒernoulliNB  στην ταξινόμηση κειμένων λαμβάνει υπόψη τον αριθμό εμφάνισης 

μιας λέξης-χαρακτηριστικό σε ένα διάνυσμα και όχι το πλήθος των λέξεων από ένα διάνυσμα. Ο 

ταξινομητής αυτός αποδίδει καλύτερες προβλέψεις ετικετών σε σύνολα δεδομένων με μικρά σώματα 

κειμένων. (V. Metsis, I. Androutsopoulos and G. Paliouras, 2006), (Manning, C.D. et al, 2008) 

 

4.2.2 Λογιστική Παλινδρόμηση (Logistic Regression)  
 

Η λογιστική παλινδρόμηση (Logistic regression) αποτελεί στην ουσία ένα μοντέλο ταξινόμησης των 

τιμών μιας μεταβλητής απόκρισης Υ με βάση τη θεωρία των πιθανοτήτων. Στο μοντέλο αυτό όπου η 

μεταβλητή Υ συνήθως έχει δυαδικό χαρακτήρα (λαμβάνει δύο τιμές) στοχεύεται η πρόβλεψη της έκβασης 

αυτής από ένα πλήθος προβλεπτικών μεταβλητών που μπορεί να είναι ονομαστικές, τακτικές ή ποσοτικές. 

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση μεταξύ λογιστικής και γραμμικής παλινδρόμησης βασίζεται στη φύση 

της επιλεγμένης μεταβλητής απόκρισης, η οποία στην μεν πρώτη μπορεί να είναι κατηγορική, (τακτική ή 

ονομαστική, στη δε δεύτερη αποκλειστικά ποσοτική. Ενώ κατά την κλασική γραμμική παλινδρόμηση η 

εκτίμηση των παραμέτρων a και bi γίνεται με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων, κατά τη λογιστική 

παλινδρόμηση η εκτίμηση των παραμέτρων γίνεται με τη μέθοδο του λόγου πιθανοφάνειας (μέθοδος 

συνήθως εφαρμοζόμενη στα γενικευμένα γραμμικά υποδείγματα), δηλαδή επιλέγονται οι πιο πιθανοφανείς 

τιμές των παραμέτρων, προκειμένου να οδηγήσουν στα παρατηρούμενα αποτελέσματα. H πρώτη 

παραδέχεται την ύπαρξη ομοιογένειας (ομοσκεδαστικότητας) στα υπολείμματα των αποκρίσεων ενώ στη 

δεύτερη αναπτύσσεται πάντα ετεροσκεδαστικότητα σε κάθε προβλεπόμενη τιμή εξαιτίας του 

μεταβαλλόμενου ποσοστού διακύμανσης που αναλογεί σε αυτήν.  

Διακρίνονται τρεις τύποι λογιστικής παλινδρόμησης ανάλογα με την ιδιαίτερη φύση της εξαρτημένης 

κατηγορικής μεταβλητής η οποία μπορεί να είναι: 

 

1. Δυαδική (binary) ή  Δίτιμη εξαρτημένη μεταβλητή . Αποτελείται από δυο κατηγορίες με τιμές 

0,1 ή TRUE / FALSE.  

2. Τακτική (ordinal) μεταβλητή.  Αποτελείται από τρεις ή περισσότερες κατηγορίες μεταξύ των 

οποίων ισχύει η έννοια της ανισότητας. 

3. Πολυωνυμική (multinomial) ή κατηγορική αδιαβάθμητη (non-ordered categorical) ή 

πολυμερής μεταβλητή απόκρισης. Αποτελείται από τρείς ή περισσότερες κατηγορίες. 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται χρήση της δυαδικής λογιστικής παλινδρόμησης με την αναγωγή του 

προβλήματος σε πολλαπλά προβλήματα απλής ετικέτας (binary relevance). Για το λόγο αυτό γίνεται και 

ανάλυση μόνο αυτού του τύπου παλινδρόμησης που μοντελοποιεί καλύτερα το πρόβλημά μας. 

 

Η δυαδική λογιστική παλινδρόμηση αποτελεί μια διωνυμική εξίσωση στην οποία η μεταβλητή 

απόκρισης Υ είναι το τυχαίο αποτέλεσμα εμφάνισης μιας από δύο δυνητικές εκβάσεις του τύπου επιτυχία 

ή αποτυχία όπως π.χ. είναι το αποτέλεσμα της ρίψης ενός νομίσματος δύο διαφορετικών όψεων (κορώνα-
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γράμματα), η ρίψη ενός ζαριού όπου το αποτέλεσμα εμφάνισης του αριθμού 2 θεωρείται επιτυχία και των 

λοιπών αριθμών αποτυχία, ένα λήμμα αν ανήκει σε ένα κείμενο ή όχι κτλ. (P. McCullagh, John A. Nelder, 

1989) 

Έστω ένα σύνολο εκπαίδευσης ( ) 1 2, : , , ,
i i

D x y i n= = με 𝛮 δείγματα, και ένα πρόβλημα δύο 

κατηγοριών με 𝑦=0 ή 𝑦=1. Η πιθανότητα ένα σημείο 𝐱 να ανήκει στην κλάση 𝑦=1 μοντελοποιείται ως 

εξής: 

( ) ( )
1

1
1

1
| ,

( )
P y x w P x

exp wx
= = =

+ −
      (4.24) 

 

Τότε η πιθανότητα το σημείο να ανήκει στην κατηγορία 𝑦=0 δίνεται από τη σχέση: 

 

( ) ( ) ( )
0 1

0 1| ,
exp(-wx)

P y x w P x P x
1+exp(-wx)

= = = − =       (4.25) 

 

Η συνάρτηση  
1

1
( )f z

exp(-z)
=

+
 ονομάζεται λογιστική συνάρτηση. Το διάνυσμα w είναι το διάνυσμα 

βαρών και σκοπός είναι ο προσδιορισμός του μέσα από την ελαχιστοποίηση κάποιας συνάρτησης κόστους. 

Για να καταχωρηθεί το σημείο 𝐱 στην κλάση 𝑦=1 πρέπει 1

0

0 0
( )

( )

P x
log wx

P x

 
   

 
 και για να 

πραγματοποιηθεί ταξινόμηση στην κλάση y= 0 πρέπει 0

1

0 0
( )

( )

P x
log wx

P x

 
   

 
.   

Η λογιστική συνάρτηση αντιστοιχεί διανύσματα του χώρου χαρακτηριστικών στο διάστημα [0,1] και 

γι’αυτό χρησιμοποιείται συχνά για την μοντελοποίηση πιθανοτήτων. Η γενίκευσή της σε περισσότερες 

κλάσεις καλείται συνάρτηση softmax. Ο λόγος αυτός γνωστός και logit μετασχηματισμός, καθορίζει τη 

μορφή του υπερεπιπέδου απόφασης και για αυτό ο ταξινομητής Logistic Regression είναι γραμμικός.  

 

Για την εύρεση των βαρών χρησιμοποιείται μια συνάρτηση κόστους που ορίζεται ως η πιθανοφάνεια των 

δεδομένων και στόχος είναι η μεγιστοποίησή της. Ο λογάριθμος της συνάρτησης πιθανοφάνειας προκύπτει 

από τη σχέση : 

 

( ) ( )
n

i i i

i=1

log P(D|w) = log P(y |x ,w)×P(x |w)       (4.26) 

 

Η πιθανότητα είναι ίση με ( | )
i

P x w  καθώς xi και w είναι ανεξάρτητα. Συνδυάζοντας τις σχέσεις (4.24) 

και (4.25)  προκύπτει ότι τα βάρη w υπολογίζονται από τη σχέση  : 

 

( )
1

ˆ ˆ ˆarg max log (1 ) log(1 )
N

w i i i i

i

w y y y y
=

 
= + − − 

 
       (4.27) 
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Ο προσδιορισμός των βαρών μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους βελτιστοποίησης. Η τελευταία σχέση 

εκφράζει την εντροπία των κατανομών και έτσι ο ταξινομητής ονομάζεται εναλλακτικά ταξινομητής 

μέγιστης εντροπίας. Λεπτομερής περιγραφή των μεθόδων της λογιστικής παλινδρόμησης παρέχεται από 

τα συγγράμματα των), των (P. McCullagh, John A. Nelder, 1989), (David W. Hosmer & Stanley 

Lemeshow, 2000), (Bishop, 2006) και (J. Scott Long & Jeremy Freese, 2014) 

 

Γίνεται χρήση της python βιβλιοθήκης scikit-learn (Pedregosa et al., 2011): from sklearn.linear_model 

import LogisticRegression. 

 

4.2.3 Δέντρα Απόφασης (Decision Trees) 
 

Το δέντρο απόφασης είναι ένας από τους πιο συχνά και ευρέως χρησιμοποιούμενους αλγόριθμους 

μηχανικής μάθησης τόσο για ταξινόμηση όσο και για προβλήματα παλινδρόμησης. Η μέθοδος αυτή παίρνει 

ως είσοδο ένα διάνυσμα τιμών σε κάποιες ιδιότητες και επιστρέφει μια έξοδο. Αυτή η έξοδος μπορεί να 

είναι διακριτή, οπότε ορίζεται ένα πρόβλημα ταξινόμησης, ενώ αν η έξοδος αυτή είναι συνεχής έχουμε ένα 

πρόβλημα παλινδρόμησης. Τα δέντρα ταξινόμησης χρησιμοποιούνται για να προβλέψουν, με κάποιο 

βαθμό ακρίβειας, την τιμή της μεταβλητής που μοντελοποιούν με βάση τις τιμές των θεωρούμενων 

ανεξάρτητων χαρακτηριστικών. 

Ένα δένδρο απόφασης αναπαριστά μια διαδικασία λήψης απόφασης, όπου για κάθε πιθανό σημείο ή 

κατάσταση έχουμε ένα εσωτερικό κόμβο, ενώ για κάθε επιλογή που μπορεί να γίνει σε ένα σημείο 

απόφασης αναπαρίσταται ως «κόμβος-παιδί». Κάθε κόμβος ορίζει μια συνθήκη ελέγχου της τιμής κάποιου 

χαρακτηριστικού των περιπτώσεων. Κάθε ακμή που εξέρχεται από ένα κόμβο αντιστοιχεί σε μια 

διαφορετική διακριτή τιμή του χαρακτηριστικού που σχετίζεται με τον κόμβο. Τα φύλλα του δέντρου 

αποτελούν τους τελικούς κόμβους που ανήκουν σε ένα μόνο σύνολο και είναι η τελική απόφαση ή ενέργεια. 

Για να διασπάσουμε ένα κόμβο (parent) με Ν εγγραφές σε k παιδιά ui, και ο αριθμός των εγγραφών 

είναι ( )
i

N u με ( )
i

N u N= .Για να προσδιορίσουμε τη διάσπαση με το μεγαλύτερο κέρδος, 

υπολογίζουμε το μέγιστο Δ από την επόμενη σχέση: 

 

1

k
i

i

i

N u
I parent i u

N=

 = −
( )

( ) ( )              (4.28) 

 

 

Για να κατασκευάσουμε ένα δένδρο απόφασης παρουσιάζεται η ακόλουθη αλγοριθμική διαδικασία σε 

ψευδοκώδικα: 

Βήμα 1: Δημιουργούμε ένα κόμβο που περιέχει όλες τις εγγραφές 

Βήμα 2: Διασπάμε τον κόμβο με βάση μια συνθήκη, έτσι ώστε να διαχωριστούν οι εγγραφές σε κάποιο 

από τα γνωρίσματα. 

Βήμα 3: Γίνεται αναδρομική κλίση του βήματος 2 σε κάθε κόμβο μέχρι να φτάσουμε στο τελικό κόμβο, 

έτσι ώστε να είναι μονοσύνολο (τελική απόφαση). Όταν κάποιος κόμβος δεν έχει παραδείγματα τότε 

αντιστοιχίζεται σε μια κατηγορία. Αν σε κάποιο κόμβο, υπάρχουν θετικά και αρνητικά παραδείγματα , 
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αλλά έχουν εξαντληθεί όλα τα χαρακτηριστικά , τότε ο κόμβος χαρακτηρίζεται διφορούμενος. Τότε ο 

κόμβος αυτός μπορεί να αντιστοιχηθεί στην πλειοψηφία κατηγορία παραδειγμάτων ή στις κατηγορίες με 

τις αντίστοιχες συχνότητες εμφάνισης του. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε από την ύπαρξη θορύβου στα 

δεδομένα ή παράβλεψη σημαντικών χαρακτηριστικών. 

Βήμα 4: Αφού κατασκευαστεί το δένδρο αποφάσεων , μπορούν να γίνουν κάποιες βελτιστοποιήσεις με τη 

μέθοδο κλαδέματος (tree pruning). 

Ο αριθμός των πιθανών δέντρων απόφασης είναι εκθετικός. Πολλοί αλγόριθμοι για να 

κατασκευάσουν ένα δένδρο απόφασης προσπαθούν να κτίσουν λαμβάνοντας μια σειρά από τοπικά 

βέλτιστες αποφάσεις. Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι που υλοποιούν δέντρα αποφάσεων όπως J.48, C4.5 κα. 

Στην εργασία αυτή σε συνδυασμό με τη μέθοδο μετασχηματισμoύ προβλήματος γίνεται χρήση του Random 

Forest.   

 

4.2.3.1 Random Forest 

 

Τα τυχαία δάση (Ho, 1995) , (L. Breiman, 2001) αποτελούν μια ειδική κατηγορία των συνδυαστικών 

μεθόδων ταξινόμησης η οποία χρησιμοποιεί για ταξινομητές δέντρα απόφασης  

 
Εικόνα 4.2 : Διαδικασία κατασκευής Random Forest (Πηγή : https://www.kdnuggets.com/2017/10/random-forests-

explained.html) 

Για την κατασκευή ενός δέντρου απόφασης ανατίθεται αρχικά στη ρίζα του το σύνολο των δειγμάτων 

εκπαίδευσης. Κάθε ενδιάμεσος κόμβος περιέχει υποσύνολο των δειγμάτων το οποίο µέσω της εφαρμογής 

ενός κατάλληλου ελέγχου διαχωρίζεται σε δυο ή περισσότερα µικρότερα υποσύνολα (παιδιά) στο επόμενο 

επίπεδο. Ο έλεγχος συνήθως αφορά ένα υποσύνολο των χαρακτηριστικών των δειγμάτων εκπαίδευσης. Η 

επιλογή του καλύτερου διαχωρισµού γίνεται σύμφωνα µε ένα κατάλληλο µέτρο όπως π.χ. Gini index, 

εντροπία, misclassification error. Τα δέντρα του δάσους αναπτύσσονται στο µέγιστο μέγεθός τους, χωρίς 

κλάδεμά. Η μέθοδος Bagging χρησιμοποιώντας για ταξινομητές με δέντρα απόφασης και αποτελεί μια 

https://www.kdnuggets.com/2017/10/random-forests-explained.html
https://www.kdnuggets.com/2017/10/random-forests-explained.html
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ειδική κατηγορία των Random Forests (Εικόνα 4.2). Σ’ αυτή την περίπτωση η τυχαιότητα ενσωµατώνεται 

στο μοντέλο και µέσω της τυχαίας επιλογής N παρατηρήσεων εκπαίδευσης, µε επανατοποθέτηση, από το 

αρχικό σύνολο εκπαίδευσης. Κάθε παρατήρηση ανατίθεται στην κλάση µε τη μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης. Γίνεται χρήση της python βιβλιοθήκης scikit-learn (Pedregosa et al., 2011) : from 

sklearn.ensemple import RandomForestClassifier 

 

 

4.2.4  Κ - Πλησιέστερος Γείτονας (KNN) 

 
Ο αλγόριθμος KNN αποτελεί έναν από τους πιο απλούς αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και 

βασίζεται στην έννοια της εγγύτητας.  Τα δείγματα του χώρου των χαρακτηριστικών ταξινομούνται στην 

κλάση που είναι η πιο κοινή μεταξύ των 𝑘 πλησιέστερων δειγμάτων εκπαίδευσης. Με δεδομένο τα 

1, , nx x  διανύσματα εκπαίδευσης στο χώρο χαρακτηριστικών, κάθε νέο δείγμα, καταχωρείται στην 

κλάση που πλειοψηφεί μεταξύ των 𝑘 πλησιέστερων στο δείγμα, με βάση κάποιο μέτρο απόστασης. Οι πιο 

δημοφιλείς μετρικές είναι η Ευκλείδεια απόσταση , η απόσταση Minkowski , η απόσταση Mahalanobis και 

η απόσταση Hamming, που μετρά αποστάσεις ανάμεσα σε strings, σε εφαρμογές επεξεργασίας και 

ταξινόμησης κειμένου.   

Η παράμετρος του k κοντινότερου γείτονα καθορίζεται από τον χρήστη με πειράματα βελτιστοποίησης 

είτε εξαντλητικής αναζήτησης (grid search) . Στην περίπτωση δύο ετικετών αποφεύγονται άρτιες τιμές του 

k για να μην υπάρχει ισοπαλία στην ψήφο της ετικέτας. Με την ίδια λογική, στη γενική περίπτωση K 

ετικετών αποφεύγονται πολλαπλάσια του Κ δηλαδή k=K, k=2K, k=3κοκ. (Peterson, 2009) 

 

4.3 Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) 
 

 Η μηχανή διανυσμάτων υποστήριξης (SVM) είναι ένας γραμμικός ταξινομητής που διαχωρίζει 

δεδομένα δύο κλάσεων σε ένα χώρο πολλών διαστάσεων. Έστω ότι ο διανυσματικός χώρος είναι δύο 

διαστάσεων και επιθυμούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις παρατηρήσεις σε δύο κλάσεις.  

Ένα πολύ απλό παράδειγμα της λειτουργίας του αλγορίθμου είναι το εξής: Αρχικά βρίσκουμε μια 

οποιαδήποτε ευθεία η οποία να διαχωρίζει γραμμικά τις παρατηρήσεις σε δύο κλάσεις. Στη συνέχεια 

επιλέγονται δύο σημεία από κάθε κλάση τα οποία έχουν την μικρότερη απόσταση από αυτή . Τα σημεία 

αυτά ονομάζονται διανύσματα υποστήριξης (support vectors), καθώς σε αυτά βασίζεται η εύρεση της 

ιδανικής ευθείας. Στη συνέχεια σχηματίζεται η ευθεία που ενώνει τα διανύσματα υποστήριξης και 

επιλέγεται ως ιδανική ευθεία διαχωρισμού, η ευθεία που τέμνει κάθετα το μέσο της ευθείας που ενώνει τα 

δύο σημεία.  Στην περίπτωση που τα χαρακτηριστικά των παρατηρήσεων του συνόλου μας δεν είναι 

γραμμικά διαχωρίσιμα χρησιμοποιείται μια μέθοδος για προβολή των παρατηρήσεων σε ένα διανυσματικό 

χώρο περισσότερων διαστάσεων που είναι γραμμικά διαχωρίσιμος. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται μέθοδος 

πυρήνα (kernel method). Στη ενότητα της υλοποίησης γίνεται χρήση SVM με γραμμικό kernel για 

ταξινόμηση (Linear Support Vector Classification).  Στο πρόβλημα ταξινόμησης κειμένων τα διανύσματα 

των χαρακτηριστικών είναι sparse (αραιά) και μεγάλων διαστάσεων με αποτέλεσμα να είναι και γραμμικώς 

διαχωρίσιμα. (Wu Lin & Weng, 2004).  

Στην Εικόνα 4.3 φαίνονται μερικά γραμμικά διαχωρίσιμα δεδομένα σε χώρο δύο διαστάσεων. Η 

πράσινη ευθεία δεν διαχωρίζει τα δεδομένα. Η μπλε γραμμή τα διαχωρίζει αλλά υποβέλτιστα. Η κόκκινη 

γραμμή είναι το όριο που κατασκευάζει η μηχανή διανυσμάτων υποστήριξης που αφήνει το μέγιστο δυνατό 



 

73 

 

περιθώριο και στις δύο κλάσεις ώστε νέα δεδομένα να έχουν μικρότερη πιθανότητα να προκαλέσουν 

σφάλμα. Αυτή η ευθεία είναι πιο αξιόπιστη, αφού γενικεύει καλύτερα σε νέα δεδομένα.  

 

 
Εικόνα 4.3 : SVM - Γραμμική Ανάλυση, Πηγή : https://www.bogotobogo.com/python/scikit-

learn/scikit_machine_learning_Support_Vector_Machines_SVM.php 

  

 

 

Η κατασκευή ταξινομητών που δε διαχωρίζουν απλά τα δεδομένα, αλλά επιχειρούν να τα διαχωρίσουν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεριφέρονται καλύτερα σε νέα δεδομένα βασίζεται στην αρχή της απόδοσης 

γενίκευσης (generalization performance). Το υπερεπίπεδο καλείται υπερεπίπεδο μέγιστου περιθωρίου 

(maximum margin hyperplane) και ο ίδιος ο SVM ταξινομητής, ταξινομητής μέγιστου περιθωρίου 

(maximum margin classifier). Γίνεται χρήση της python βιβλιοθήκης from sklearn.svm import LinearSVC 

 

4.4 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 
 

Ο όρος Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks, Connectionist Networks, Parallel Distributed 

Processing Μodels) περιγράφει έναν αριθμό από διαφορετικά μαθηματικά μοντέλα, εμπνευσμένα από 

αντίστοιχα βιολογικά μοντέλα, δηλαδή μοντέλα που προσπαθούν να μιμηθούν τη συμπεριφορά των 

νευρώνων του ανθρώπινου εγκεφάλου. 

Τα μαθηματικά μοντέλα των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, σε πλήρη αντιστοιχία με τα βιολογικά, 

αποτελούνται από έναν αριθμό απλών και με υψηλό βαθμό εσωτερικής διασύνδεσης επεξεργαστικών 

μονάδων, οργανωμένων σε στρώματα.  

 

 

https://www.bogotobogo.com/python/scikit-learn/scikit_machine_learning_Support_Vector_Machines_SVM.php
https://www.bogotobogo.com/python/scikit-learn/scikit_machine_learning_Support_Vector_Machines_SVM.php
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Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα-ΤΝΔ (Artificial Neural Networks-ANN) επεξεργάζονται 

πληροφορίες ανταποκρινόμενα δυναμικά σε εξωτερικά ερεθίσματα (εισόδους).  

 

 
Εικόνα 4.4 : Απλό Μαθηματικό Μοντέλο Νευρώνα κατά McCulloch και Pitts (1943), Πηγή: Artificial Intelligence: A 

modern Approach, 3rd Ed., Rusell Norvig, Pearson, 2010. 

 

Κάθε τεχνητός νευρώνας αποτελείται από πολλές εισόδους ai και μία μόνο έξοδο αj. Κάθε είσοδος ai 

«ζυγίζεται» με ένα βάρος Wij και τα αποτελέσματα αθροίζονται μέσω της συνάρτησης 

αθροίσματος (summation function) F. 

 

1

n

i i

i

F a w
=

=         (4.29) 

 

4.4.1 Δομή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 

Τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούνται από κόμβους (νευρώνες) που συνδέονται με κατευθυνόμενες 

ακμές (links). Η ακμή από έναν κόμβο i σε έναν άλλον κόμβο j αντιστοιχεί στην διάδοση της ενεργοποίησης 

i
a  από το i στο j . Κάθε ακμή περιέχει και ένα βάρος ,i j

w  που καθορίζει το πρόσημο της σύνδεσης και 

την ισχύ της. Κάθε κόμβος j έχει μια αρχική είσοδο 0
1  =  η οποία συσχετίζεται με το βάρος πόλωσης 

(bias weight) 0, j
w . Κάθε κόμβος  j υπολογίζει ένα σταθμισμένο άθροισμα των εισόδων του : 

0 ,

n

j i j ii
input w a

=
= . Στη συνέχεια εφαρμόζεται η συνάρτηση ενεργοποίησης g επί του σταθμισμένου 

αθροίσματος με σκοπό την έξοδο :  ( )0 ,

n

j i j ii
a g w a

=
=  .         (4.30) 

Ένας νευρώνας μπορεί να έχει διάφορες συναρτήσεις ενεργοποίησης που επηρεάζουν την απόκρισή 

της εξόδου του. Υπάρχουν πολλές αρχιτεκτονικές πολυεπίπεδων Νευρώνων. Υπάρχουν τα Feed Forward 

Neural Networks όπου κάθε νευρώνας συνδέεται με τους νευρώνες του προηγούμενου επιπέδου (Σχήμα 

4.3). Τα δίκτυα αυτά είναι γνωστά και ως πολυεπίπεδα perceptrons (Multilayer Perceptrons).  Τα μοντέλα 

αυτά ονομάζονται βαθιά (Deep Neural Networks).   
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Σχήμα 4.2 : Δομή Multilayer perceptron - FFNN 

 

 

4.4.1 Περιγραφή και αρχιτεκτονική του Μοντέλου ΤΝΔ 
 

Η αρχιτεκτονική τοπολογία του ενός ΤΝΔ αποτελείται από δύο κύριες υπερπαραμέτρους 

(hyperparameter), τον αριθμό των κρυφών επιπέδων και τον αριθμό των κόμβων εισόδου σε κάθε επίπεδο. 

Οι παράμετροι αυτοί αρχικά καθορίζονται μέσω της διαίσθησης και στη συνέχεια αλλάζονται κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μοντέλου. 

 

4.4.1.1 Συναρτήσεις ενεργοποίησης (Activation functions) κρυφών επιπέδων   

 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο η συνάρτηση ενεργοποίησης (Hahnloser R et 

al., 2000) είναι υπεύθυνη για το μετασχηματισμό της αθροιστικά σταθμισμένης εισόδου ενός κόμβου έτσι 

ώστε να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη έξοδος κόμβου – νευρώνα. Η πιο σημαντική συνάρτηση 

ενεργοποίησης στα επίπεδα ενός DNN είναι η ReLU με τις παραλλαγές της. 

 

Rectified Linear Units (ReLUs): Οι γραμμικές μονάδες ανόρθωσης χρησιμοποιούν τη συνάρτηση 

ενεργοποίησης:     

( )f z max{0,z}=          (4.31) 

 

Οι ReLUs είναι εύκολο να βελτιστοποιηθούν γιατί είναι παρόμοιες με τις γραμμικές μονάδες. Η μόνη 

διαφορά τους είναι ότι οι ReLUs δίνουν μηδέν για οποιαδήποτε μη θετική τιμή. Αυτό κάνει τις μερικές 

παραγώγους μιας ReLU να παραμένουν μεγάλες όταν η μονάδα είναι ενεργή. Οι μερικές παράγωγοι δεν 

είναι απλά μεγάλες, είναι και συνεχείς. Η δεύτερη παράγωγος της συνάρτησης είναι 0 σχεδόν παντού και 

η πρώτη παράγωγος είναι 1 όπου η μονάδα είναι ενεργή. Αυτό σημαίνει ότι η κατεύθυνση της κλίσης 
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(gradient) είναι πολύ πιο χρήσιμη για τη μάθηση απ’ ό,τι θα ήταν με οποιαδήποτε συνάρτηση 

ενεργοποίησης εισήγαγε δευτέρας-τάξης επιδράσεις. Οι ReLU περιγράφονται συνολικά από την ακόλουθη 

σχέση : 

( )Th f W x b= +         (4.32) 

 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.3 η ενεργοποίηση είναι γραμμική: 

 
Σχήμα 4.3 : ReLU Activation Πηγή : https://ml-cheatsheet.readthedocs.io/en/latest/loss_functions.html 

 

Κατά την αρχικοποίηση των παραμέτρων, είναι καλή πρακτική ο ορισμός των στοιχείων του 𝒃 σε μια 

μικρή θετική τιμή, όπως 0.1. Αυτό κάνει πολύ πιθανό οι ReLU να είναι αρχικά ενεργές, για τις 

περισσότερες εισόδους, και οι μερικές παράγωγοι να κυκλοφορήσουν στο δίκτυο. Ένα μειονέκτημα των 

rectified linear units είναι ότι δεν μπορούν να μάθουν, με μεθόδους που βασίζονται σε gradient, όταν η 

ενεργοποίησή τους είναι μηδενική. Ένα πλήθος γενικεύσεων των ReLU έχουν αναπτυχθεί για να 

εξασφαλίζουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε περίπτωση. Κάποιες από αυτές εισάγουν μια 

μη μηδενική κλίση στη συνάρτηση ενεργοποίησης για αρνητικές τιμές εισόδου (Absolute value 

rectification, leaky ReLU, parametric ReLU), ενώ άλλες γενικεύουν ακόμα περισσότερο τις ReLU 

παίρνοντας, για παράδειγμα, ομάδες εισόδων αντί για μεμονωμένα παραδείγματα (Maxout units) (Xavier 

Glorot et al., 2011) 

 

4.4.1.2 Συνάρτηση Ενεργοποίησης Εξόδου (Activation Output)  

 

Ανάλογα με το πρόβλημα ταξινόμησης ,στο επίπεδο εξόδου μπορούμε να εφαρμόζουμε την 

συνάρτηση ενεργοποίησης softmax (4.32)  ή τη σιγμοειδής sigmoid  (4.33).  
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Η συνάρτηση ενεργοποίησης (last layer activation function) σε ένα «βαθύ» νευρωνικό δίκτυο συνοδεύεται 

https://ml-cheatsheet.readthedocs.io/en/latest/loss_functions.html
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από την συνάρτηση σφάλματος δι-εντροπίας (loss crossentropy) η οποία αν πρόκειται για πρόβλημα binary 

classification εφαρμόζεται η δυική ή multilabel και αν πρόκειται για πρόβλημα multi-class η κατηγορική 

συνάρτηση διεντροπίας (Πίνακας 4.1). Η συνάρτηση σφάλματος (λέγεται και log loss) υπολογίζει την 

απόσταση L δύο πιθανοτικών κατανομών.  

 

Στα προβλήματα ταξινόμησης, σε ένα ΤΝΔ με τη συνάρτηση ενεργοποίησης εξόδου προκύπτει μια 

κατανομή εκτιμήσεων των κλάσεων στο διάστημα [0,1]. Η συνάρτηση σφάλματος αυξάνεται όσο καθώς η 

πιθανότητα αποκλίνει από την πραγματική ετικέτα.  

 

 
Σχήμα 4.4 : Γραφική παράσταση log loss , Πηγή : https://ml-cheatsheet.readthedocs.io/en/latest/loss_functions.html 

Η κατανομή αυτή συγκρίνεται με το one-hot διάνυσμα  που αντιστοιχεί με τις πραγματικές ετικέτες-κλάσεις 

του προβλήματος. Ένα τέλειο μοντέλο θα έχει  log loss (cross entropy) όσο πιο κοντά στο μηδέν (Σχήμα 

4.4). 

 

 

Problem Type Last Layer activation Loss function 

Binary Classification sigmoid Binary crossentropy 

Multiclass, Single-label Classification softmax Categorical crossentropy 

Multiclass, Multi-label Classification sigmoid Binary crossentropy 

Regression to arbitrary values None mse 

Regression  to values 0 and 1 sigmoid mse or binary crossentropy 
Πίνακας 4.1:Χρήση softmax και sigmoid 

 

Στην δυαδική ταξινόμηση όπου ο αριθμός των κλάσεων είναι M=2 η log-loss μπορεί να υπολογιστεί ως : 

    

( )log( ) (1 ) log(1 )binarylogloss y p y p= − + − −       (4.34) 

 

Αν Μ >2 υπολογίζουμε ξεχωριστά τη log loss για κάθε ετικέτα ανά παρατήρηση και τις προσθέτουμε. 

https://ml-cheatsheet.readthedocs.io/en/latest/loss_functions.html
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logloss =- y p 
=

         (4.35) 

 

Όπου yο,c οι τιμές 0 ή 1 αν η ετικέτα c έχει σωστά ταξινομηθεί για την παρατήρηση ο και po,c είναι η 

πιθανότητα πρόβλεψης της παρατήρησης ο στην ετικέτα c. 

 

4.4.1.2 Αλγόριθμος Οπισθοδιάδοσης Σφάλματος (Backpropagation)  

 

Για να χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος αλγόριθμος θα πρέπει το νευρωνικό δίκτυο να περιέχει ένα 

ή περισσότερα ενδιάμεσα επίπεδα και η συνάρτηση ενεργοποίησης να είναι η σιγμοειδής. Η διαδικασία 

εκπαίδευσης ενός δικτύου με αυτή την μέθοδο είναι η παρακάτω: 

 

1. Οι τιμές των βαρών θέτονται τυχαία κατά την έναρξη της διαδικασίας της εκπαίδευσης στο 

νευρωνικό δίκτυο. 

2. Κατά την εξαγωγή σφάλματος στο αποτέλεσμα κατά την επανάληψη, τα βάρη 

μετασχηματίζονται ώστε να γίνει ελαχιστοποίηση του σφάλματος που είχε προκύψει. 

3. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι το σφάλμα να μηδενιστεί ή να θεωρηθεί αρκετά μικρό. 

 

 

 
Σχήμα 4.5  : Αναπαράσταση αλγορίθμου Backpropagation, Πηγή : https://www.mql5.com/en/articles/1103 

 

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου αλγορίθμου είναι ότι αποτελείται από δύο 

βασικές λειτουργίες. Η μια είναι ότι η πληροφορία μεταφέρεται προς τα εμπρός από το επίπεδο εισόδου 

προς το επίπεδο εξόδου μέσω των ενδιάμεσων επιπέδων (Σχήμα 4.5). Από αυτή την μεταφορά προκύπτει 

κάποια τιμή εξόδου, όπου λόγω κάποιας διαφοράς που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της επιθυμητής και της 

πραγματικής εξόδου, η πληροφορία μεταδίδεται και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή είναι η δεύτερη 

λειτουργία, η οποία επιδιώκει την τροποποίηση των βαρών με κύριο στόχο την ελαχιστοποίηση του 

σφάλματος. Η διαδικασία της ελαχιστοποίησης του σφάλματος γίνεται με την χρήση του αλγορίθμου της 

βαθμωτής Καθόδου (Stochastic Gradient Descent) που αναλύεται στην υποενότητα (4.4.1.5) (Rumelhart 

David E et al., 1988) 

https://www.mql5.com/en/articles/1103
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4.4.1.3 Περιορισμός πολυπλοκότητας Δικτύου 

 

Η μείωση της πολυπλοκότητας ενός ΤΝΔ επιτυγχάνεται συνήθως με δύο συντελεστές εξομάλυνσης   L1 

και L2 που δυσκολεύουν την δημιουργία μεγάλων τιμών στα βάρη . Οι συντελεστές αυτοί οδηγούν τις 

τιμές των βαρών προς το μηδέν μειώνοντας έτσι και την υπολογιστική πολυπλοκότητα του δικτύου. 

 

Οι συντελεστές εξομάλυνσης L για τα βάρη wi του δικτύου υπολογίζονται ως : 

 

1

1

| |
n

i

i

L w
=

=          (4.36) 

 

2
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n
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i

L w
=

=          (4.37) 

 

Ο L1 εξομαλύνει την απόλυτη τιμή κάθε βάρους ενώ ο L2 την τετραγωνική τιμή του κάθε βάρους. 

Με τους συντελεστές αυτούς, αποτρέπουμε το δίκτυο στο να αποδώσει μεγάλες τιμών βαρών σε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι συντελεστές μπορούν να δουλέψουν και συνδυαστικά. Οι συντελεστές 

αυτοί εφαρμόζονται στην συνάρτηση ενεργοποίησης  των επιπέδων. 

 

4.4.1.4 Μέγεθος Δέσμης (Batch Size) και εποχές  

 

Το μέγεθος δέσμης είναι μία σημαντική υπερπαράμετρος προσδιορισμού του αριθμού των 

παραδειγμάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της διαβάθμισης σφαλμάτων πριν από την 

ενημέρωση των παραμέτρων του μοντέλου. Για παράδειγμα, ένα batch size 64 σημαίνει ότι 64 δείγματα 

του συνόλου εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της διαβάθμισης σφάλματος πριν την 

ενημέρωση του βάρους του μοντέλου. Επηρεάζει το πόσο γρήγορα μαθαίνει ένα μοντέλο, καθώς και τη 

σταθερότητα της διαδικασίας εκπαίδευσης και διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες : 

 

• Stochastic Gradient Descent (SGD): το batch size έχει οριστεί ίσο με τη μονάδα.  

• Batch Gradient Descent (BGD): το batch size έχει οριστεί στο σύνολο του αριθμού των 

παραδειγμάτων του συνόλου εκπαίδευσης. 

• Minibatch Gradient Descent (MGD): το batch size έχει οριστεί μεγαλύτερο της μονάδας και 

μικρότερο του συνολικού αριθμού των παραδειγμάτων του συνόλου εκπαίδευσης. 

 

Οι Εποχές (epochs) είναι υπερπαράμετρος και ορίζεται ως ο αριθμός των πλήρων περασμάτων μέσω 

του συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης πριν τερματιστεί η διαδικασία εκπαίδευσης. Μια εποχή εκπαίδευσης 

σημαίνει ότι ο αλγόριθμος μάθησης έχει κάνει τη μια διέλευση από το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης, 

όπου τα δεδομένα διαχωρίστηκαν σε τυχαία επιλεγμένες ομάδες batch size.  

Τα batch size μικρότερων μεγεθών χρησιμοποιούνται κυρίως για τους λόγους ότι είναι θορυβώδη και 

προσφέρουν ρυθμιστικό αποτέλεσμα και μικρότερο σφάλμα γενίκευσης. Επίσης διευκολύνουν την 

προσαρμογή στη μνήμη των δεδομένων εκπαίδευσης ενός batch, όταν για παράδειγμα χρησιμοποιείται η 

GPU. (Masters & Luschi, 2018) 
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4.4.1.5 Βελτιστοποίησης σε Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα (Deep Neural Networks, DNNs) 

 

Τα DNNs συνήθως εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο στoχαστικό αλγόριθμο 

βελτιστοποίησης stochastic gradient descent  όπου τα βάρη ενημερώνονται ένα προς ένα ή σε ομάδες. Ο 

SGD προβλέπει την κλίση του σφάλματος ( )
iw iL w  για την τρέχουσα κατάσταση του μοντέλου, 

χρησιμοποιώντας παραδείγματα από το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης (όπου L είναι το σφάλμα των 

δεδομένων με τον συντελεστή εξομάλυνσης) (Geoffrey Hinton et al., 2012). Στην συνέχεια για την 

καλύτερη αντιστοίχιση εισόδων σε εξόδους, ενημερώνει τα βάρη του μοντέλου χρησιμοποιώντας τον 

αλγόριθμο της οπισθοδιάδοσης του λάθους. Το μέγεθος κατά το οποίο ενημερώνονται τα βάρη (weights) 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται ως μέγεθος βήματος ή ποσοστό εκμάθησης και συμβολίζεται 

με ρ. 

 

( )
iww w L w= −          (4.38) 

 

Οι πιο σύγχρονοι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης του ρυθμού μάθησης, είναι ο «ADAM» και ο «RMSprop» 

(Kingma Diederik & Jimmy Ba , 2014) 

 

4.4.1.6 Κριτήρια Τερματισμού  

 

Για τον τερματισμό της διαδικασίας εκπαίδευσης προσδιορίζονται τα παρακάτω κριτήρια : 

 

1. Πρόωρη διακοπή (early stopping): Στα δεδομένα ελέγχου υπολογίζεται ένα σφάλμα 

επικύρωσης (validation error) σε κάθε εποχή (epoch) το οποίο είναι διαφορετικό από το 

σφάλμα εκπαίδευσης. Υπάρχουν περιπτώσεις που το σφάλμα εκπαίδευσης μειώνεται σε κάθε 

εποχή ενώ το σφάλμα επικύρωσης αυξάνεται. Το αποτέλεσμα είναι ο αλγόριθμος να 

αντιμετωπίζει πρόβλημα υπερεκπαίδευσης (overfittingting) και να τερματίζεται πρόωρα με 

διακοπή της διαδικασίας εκπαίδευσης. 

2. Σύγκλιση αλγορίθμου: η σύγκλιση αλγορίθμου συμβαίνει όταν η μεταβολή του  σφάλματος 

είναι μικρή. 

3. Τερματισμός με προκαθορισμένο όριο επαναλήψεων: γίνεται τερματισμός της εκπαίδευσης 

του νευρωνικού δικτύου με συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων στην περίπτωση που το 

σφάλμα μεταβάλλεται ελάχιστα. Οι επαναλήψεις στο νευρωνικό δίκτυο αφορούν την έννοια 

των εποχών. 

 

4.4.2 Νευρωνικά Δίκτυα Συνέλιξης (Convolution Neural Networks, CNNs) 
 

Ένα από τα συστατικά που έχουν καταφέρει να αυξήσουν δραματικά την ακρίβεια των νευρωνικών 

δικτύων, είναι τα συνελικτικά δίκτυα. Ένας απλός τρόπος εξήγησης των συνελικτικλων επιπέδων, είναι ως 

ένα κανονικό επίπεδο νευρωνικού δικτύου που έχει πολλούς κλώνους του ίδιου νευρώνα, δηλαδή των 

βαρών που συνδέονται με το προηγούμενο επίπεδο. Μπορεί να παρομοιαστεί ως εφαρμογή μίας 

κυλιόμενης συνάρτησης πάνω σε μία είσοδο. Ένα από τα πρώτα πετυχημένα CNN είναι το LeNet (Yann 

LeCun et al., 1998) για αναγνώριση χαρακτήρων από κείμενα. Τα CNN έχουν σχεδιαστεί κυρίως για την 

ταξινόμηση σε εικόνες εφαρμόζοντας μια σειρά από φίλτρα τα οποία είναι στην ουσία κρυφά επίπεδα σε 

ένα βαθύ νευρωνικό δίκτυο. Τα φίλτρα αυτά εκτελούν δύο σημαντικές πράξεις , την πράξη της συνέλιξης 
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(*) και την πράξη συγκέντρωσης (pooling).   

 
Εικόνα 4.5 : Συνέλιξη  Rectangle αριστερά και gaussian κατανομής δεξιά (Πηγή: (Weisstein 2003) 

 

Η συνέλιξη (Εικόνα 4.5) είναι γενικά μια γραμμική πράξη ανάμεσα σε δύο συναρτήσεις. Για να γίνει 

κατανοητή η σημασία της, ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Υποθέτουμε ότι παρακολουθούμε την 

ταχύτητα ενός αυτοκινήτου με έναν αισθητήρα laser. Ο αισθητήρας μας δίνει μια μοναδική έξοδο x(t) τη 

θέση του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή t. Έστω, ακόμα, ότι ο αισθητήρας εμπεριέχει θόρυβο και θέλουμε 

με κάποιο τρόπο να βελτιώσουμε την ακρίβεια των μετρήσεων μας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι 

να πάρουμε τη μέση τιμή, για κάθε χρονική στιγμή, από ένα σύνολο μετρήσεων που έχουμε λάβει στο 

πρόσφατο παρελθόν, έχοντας παράλληλα γνώση για την προκαθορισμένη πορεία του αυτοκινήτου. Βέβαια, 

οι πιο πρόσφατες μετρήσεις θα είναι πιο σχετικές, οπότε θέλουμε έναν σταθμισμένο μέσο όρο που να δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση στις πιο πρόσφατες παρατηρήσεις. Το επιτυγχάνουμε αυτό με μια συνάρτηση βαρών 

w(a), όπου 𝑎 η ηλικία της μέτρησης. Αν εφαρμόσουμε μια τέτοια διαδικασία σταθμισμένου μέσου όρου 

(weighted averaging) για κάθε χρονική στιγμή, παίρνουμε μια νέα συνάρτηση 𝑠 που μας παρέχει μια 

σταθμισμένη εκτίμηση της θέσης του αυτοκινήτου: 

 

( ) ( ) ( )s t x a w t a da= −         (4.39) 

 

Η πράξη αυτή ονομάζεται συνέλιξη και συμβολίζεται συνήθως ως: 

 

( ) ( )( )s t x w t=          (4.40) 

 

Στο παραπάνω παράδειγμά υποθέσαμε έναν αισθητήρα που μπορεί να λαμβάνει μετρήσεις κάθε χρονική 

στιγμή, κάτι που δεν είναι εφικτό. Συνήθως, όταν εργαζόμαστε με δεδομένα στον υπολογιστή, ο χρόνος θα 

είναι διακριτός και ο αισθητήρας θα παρέχει δεδομένα κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως μια μέτρηση 

το δευτερόλεπτο. Τότε, το χρονικό βήμα t λαμβάνει ακέραιες τιμές και ορίζουμε τη συνέλιξη διακριτού 

χρόνου: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
a

s t x w t x a w t a


=−

=  = −        (4.41) 

 

Σε προβλήματα ταξινόμησης, η είσοδος είναι συνήθως ένας πίνακας πολλαπλών διαστάσεων  από 
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δεδομένα και ο πυρήνας είναι ένας πολυδιάστατος πίνακας παραμέτρων που προσαρμόζεται μέσω του 

αλγορίθμου εκπαίδευσης. Οι πίνακες αυτοί ονομάζονται tensors. Υποθέτουμε ότι οι συναρτήσεις της 

εισόδου και του πυρήνα είναι παντού 0 εκτός από τα σημεία εκείνα για τα οποία έχουμε αποθηκευμένες 

τιμές. Μπορούμε, έτσι, να υλοποιήσουμε το άπειρο άθροισμα σαν το άθροισμα ενός πεπερασμένου 

αριθμού στοιχείων και να υπολογίσουμε τη συνέλιξη, συχνά σε περισσότερους από έναν άξονες. 

Θεωρώντας, για παράδειγμα, μια εικόνα ως έναν δισδιάστατο πίνακα εισόδου I και χρησιμοποιώντας έναν 

επίσης δισδιάστατο πυρήνα K, η συνέλιξη θα είναι: 

 

 

( , ) ( ) ( , ) ( , ) ( , )
m n

S i j I K i j I m n K i m j n=  = − −       (4.42) 

 

Στην πράξη της συνέλιξης ( )  ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα : 

 

( , ) ( ) ( , ) ( , ) ( , )
m n

S i j K I i j I i m j n K m n=  = − −       (4.43) 

 

Στα CNNs, το αντίστοιχο της συνάρτησης x του παραδείγματός μας, είναι κατά κανόνα η είσοδός μας 

ενώ αναφέρουμε το αντίστοιχο w ως πυρήνα (kernel) ή φίλτρο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετά 

φίλτρα.  Η αρχικοποίηση των φίλτρων γίνεται τυχαία σε οποιοδήποτε επίπεδο ενός ΤΝΔ. Κατά τη διάρκεια 

της εκπαίδευσης κάθε φίλτρο αντιστοιχεί σε κάποιο χαρακτηριστικό.  

Για παράδειγμα ως είσοδο του συστήματος είναι μία εικόνα. Η εικόνα αυτή είναι ένα δυσδιάστατος πίνακας 

που παίρνει τιμές ενός pixel από 0-255. Ένα φίλτρο έχει διαστάσεις N × N, όπου το N συνήθως είναι αρκετά 

μικρό (2-5). Το φίλτρο αυτό προσαρμόζεται πάνω στην  εικόνα, εφαρμόζοντας σε κάθε τμήμα της 

πολλαπλασιασμό  στοιχείο προς στοιχείο, του φίλτρου με το αντίστοιχο τμήμα της εικόνας. Στη συνέχεια 

εφαρμόζεται άθροιση των στοιχείων του νέου πίνακα και παραγωγή ενός μοναδικού στοιχείου. 

H έξοδος που προκύπτει είναι ένα νέος πίνακας (νέα εικόνα) που αποτελεί τον χάρτη των χαρακτηριστικών 

(feature map). Ο νέος πίνακας είναι μικρότερων διαστάσεων του αρχικού (matrix), καθώς κάθε φίλτρο 

παράγει ένα στοιχείο στη νέα εικόνα. 

Συνάρτηση Ενεργοποίησης Στη συνέχεια, εφαρμόζεται μία μη-γραμμική συνάρτηση ενεργοποίησης, 

στον πίνακα των χαρακτηριστικών. Η πιο συνηθισμένη συνάρτηση είναι η ReLU που συναντήσαμε σε πιο 

πάνω παράγραφο, ( ) ( )0,x   maxf  x=  με την οποία το δίκτυο μπορεί να μάθει πιο σύνθετα 

χαρακτηριστικά.  Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί  η LeakyRelu (Andrew L. Maas et al., 2013) που 

αναφέρθηκε πιο πάνω και που μπορεί να επιλύσει τυχόν διαρροές χαρακτηριστικών που μπορεί να 

προκύψουν κατά την διαδικασία της εκπαίδευσης (Εικόνα 4.6). 
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Εικόνα 4.6 : Συναρτήσεις Ενεργοποίησης ReLu vs LeakyRelu (Εικόνα από https://towardsdatascience.com/activation-

functions-neural-networks-1cbd9f8d91d6)  

Συγκέντρωση (Pooling) : Σε αυτό το βήμα πραγματοποιείται μείωση των διαστάσεων και εξαγωγή των 

πιο σημαντικών χαρακτηριστικών του feature map. Με την διαδικασία αυτή μπορεί να αναγνωριστεί για 

παράδειγμα η μεγέθυνση από μια εικόνα ή η αλλαγή του contrast. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται 

οι μεταβολές των χαρακτηριστικών . Στον πίνακα τον χαρακτηριστικών επιλέγονται μικρότερα τμήματα 

και μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω πράξεις : 

• Άθροισμα των στοιχείων του εκάστοτε τμήματος 

• Μέσος όρος των στοιχείων του εκάστοτε τμήματος 

• Μέγιστο (max), που είναι και συνηθέστερη πράξη (Max Pooling) 

Στο παρακάτω Σχήμα το φίλτρο (kernel)  εφαρμόζεται το φίλτρο στην εικόνα, εξάγοντας το feature map 

όπου το αποτέλεσμα της συνέλιξης αντιστοιχεί σε ένα εικονοστοιχείο του. 

 

 
 

Εικόνα 4.7 : Διαδικασία Συνέλιξης-Maxpooling 

 

 

 

https://towardsdatascience.com/activation-functions-neural-networks-1cbd9f8d91d6
https://towardsdatascience.com/activation-functions-neural-networks-1cbd9f8d91d6
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4.4.2.1 CNN για  Εκπαίδευση και Προσαρμογή Κειμένων 

 

Για να εφαρμοστεί ένα CNN σε προβλήματα ταξινόμησης εγγράφων πρέπει αρχικά να αναπαρασταθεί 

το σύνολο εκπαίδευσης σε μορφή εικόνας. Σχηματίζουμε μια στοίβα με τα διανύσματα των λέξεων από 

κάθε κείμενο δημιουργώντας μια μήτρα n x k, όπου n το πλήθος των λέξεων και k το μέγεθος των 

διανυσμάτων (embedding dimension) των λέξεων. Με δεδομένο ότι κάθε λέξη αντιστοιχεί και σε μια 

γραμμή της μήτρας , ορίζουμε το μέγεθος των φίλτρων να ισούται με το μήκος του διανύσματος της λέξης. 

Το πλήθος των λέξεων που καλύπτει ένα φίλτρο καθορίζεται από τη ρύθμιση του εύρους του. Έτσι ένα 

φίλτρο είναι ένα παράθυρο w λέξεων με, με διαστάσεις w x k όπου w το εύρος του φίλτρου. 

Η αρχιτεκτονική που φαίνεται στο Σχήμα 4.8 είναι μια παραλλαγή ενός CNN στην επεξεργασία 

φυσικής γλώσσας κειμένου (προτάσεων) που εφαρμόζεται στην εργασία (Ronan Collobert et al., 2011).  

Λειτουργία. Για κάθε χαρακτηριστικό του συνόλου εκπαίδευσης ισχύει ότι 
k

ix  , με k–διαστάσεων 

διανύσματα των λέξεων να αναπαριστούν την i-οστή λέξη της πρότασης. Η πρόταση μήκους n (χρήση 

padding) αναπαρίσταται ως : 

 

1: 1 2n nx x x x=            (4.44) 

 

όπου   ο τελεστής συνένωσής (concatenation) . Γενικά με :i i jx +  αναφερόμαστε στην συνένωση των 

λέξεων 1, , ,i i i jx x x+ + . Η πράξη της συνέλιξης περιλαμβάνει ένα φίλτρο 
hkw , το οποίο εφαρμόζεται 

σε ένα παράθυρο h λέξεων , για την εξαγωγή νέου χαρακτηριστικού. Για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό 

ic εξάγεται από ένα παράθυρο λέξεων : 1i i hx + − ως : 

 

( ): 1i i i hc f w x b+ −=  +         (4.44) 

 

  

όπου b  ο συντελεστής  δυναμικού πολώσεως (bias) και f  είναι μια μη-γραμμική συνάρτηση όπως για 

παράδειγμα η υπερβολική εφαπτομένη (tanh). Το φίλτρο αυτό εφαρμόζεται (σύρεται) σε κάθε πιθανό 

παράθυρο των λέξεων της πρότασης   1: 2: 1 1:, , ,h h n h nx x x+ − + και εξάγει των χάρτη των χαρακτηριστικών 

(feature map) : 

 

 1 2 1, , , n hc c c c − +=         (4.45) 

 

με το 
1n hc − + . Στη συνέχεια εφαρμόζεται η λειτουργία της μέγιστης συγκέντρωσης (Max Pooling) 

(Ronan Collobert et al., 2011) στο χάρτη των χαρακτηριστικών εξάγοντας την μέγιστη τιμή ĉ=max{c}  

του χαρακτηριστικού που αντιστοιχεί σε αυτό συγκεκριμένο φίλτρο. Ο σκοπός της λειτουργίας αυτής  είναι 

η συγκέντρωση των πιο σημαντικό χαρακτηριστικών (ένα με την υψηλότερη τιμή) για κάθε χάρτη 

χαρακτηριστικών του συνόλου δεδομένων.  
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Σχήμα 4.6 : CNN σε Ταξινόμηση Προτάσεων Κειμένων 

 

 

Περιγράψαμε τη διαδικασία με την οποία εξάγεται ένα χαρακτηριστικό από ένα φίλτρο. Το μοντέλο 

χρησιμοποιεί πολλαπλά φίλτρα (με διαφορετικά μεγέθη παραθύρων) για να αποκτήσει πολλαπλά 

χαρακτηριστικά (Σχήμα 4.6). Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά n-grams . Το 

πλεονέκτημα  του CNN είναι ότι χρησιμοποιώντας διανύσματα λέξεων, αναγνωρίζει ακολουθίες εννοιών 

και όχι απλά λέξεων , όπως στις one hot αναπαραστάσεις και χρησιμοποιώντας πολλαπλά επίπεδα (deep) 

μπορεί και αναγνωρίζει πιο σύνθετα χαρακτηριστικά.  

Αυτά τα χαρακτηριστικά διαμορφώνονται στο προτελευταίο επίπεδο και μεταφέρονται σε ένα πλήρως 

διασυνδεδεμένο επίπεδο (Dense Layer) με χρήση της συνάρτησης εξόδου softmax() . Η έξοδος αντιστοιχεί 

στις  κατανομές πιθανοτήτων των ετικετών (Kim, 2014).  
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Κεφάλαιο 5 – Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων 

 

5.1 Περιγραφή του προβλήματος 

Στον ιστότοπο του Νομικού Συμβουλίου ο αριθμός των λημμάτων (ετικετών) 

http://www.nsk.gr/documents/15678/0/Λήμματα+Γνωμοδοτήσεων/c9df88de-6133-4d30-98f6-8d5f9796ef11 

που έχουν επισημειωθεί  από τους νομικούς συμβούλους είναι πολύ μεγάλος (2063) και αυθαίρετος . Το 

πρόβλημα που ανακύπτει είναι η δυσκολία ένταξης των νομικών κειμένων σε μονοσήμαντες ετικέτες 

εξαιτίας της ανισορροπίας του μεγάλου πλήθους λημμάτων.  

5.2 Λεπτομέρειες Υλοποίησης  

Η υλοποίηση χωρίζεται σε τέσσερα στάδια .  

1. Την εξόρυξης των δεδομένων από τον ιστότοπο του νομικού συμβουλίου www.nsk.gr. 

2. Προεπεξεργασία και ανάλυση χαρακτηριστικών και ετικετών. 

3. Προσαρμογή ταξινομητών στα κείμενα εκπαίδευσης. 

4. Αξιολόγηση απόδοσης – προβλέψεων. 

 
Βιβλιοθήκη Σκοπός URL 

NumPy 

(Numerical 

Python) 

Δημιουργία και επεξεργασία  δομών δεδομένων τύπου πινάκων. πχ 

lemma_df = pd.DataFrame({'Lemma': lemmas, 'Counts': freqs}) 

 

https://numpy.org/ 

Pandas Φόρτωση και Διαχείριση δεδομένων σε δομές όπως Dataframe, Series https://pandas.pydata.org/ 

Scikit-Learn Eφαρμογή πολλών αλγορίθμων ταξινόμησης, παλινδρόμησης, 

ομαδοποίησης, μείωσης διαστάσεων, επιλογής χαρακτηριστικών 

μετρικών και προεπεξεργασίας. 

 

https://scikit-learn.org/stable/ 

Beautiful Soup Εξαγωγή (scrape) δεδομένων από τη σελίδα του νομικού συμβουλίου 

(μεταφράζει  html ιστοσελίδες και xml έγγραφα). 

https://www.crummy.com/soft

ware/BeautifulSoup/bs4/doc/ 

Lxml Εξαγωγή (scrape) δεδομένων από τη σελίδα του νομικού συμβουλίου 

(μεταφράζει  html ιστοσελίδες και xml έγγραφα). 

https://lxml.de/ 

Matplotlib 

 

Δημιουργία γραφημάτων, διαγραμμάτων στην ανάλυση των δεδομένων 

 

https://matplotlib.org/ 

Seaborn Στατιστική οπτικοποίηση των δεδομένων σε συνεργασία με τη 

Matplotlib. Παρέχει μια διεπαφή υψηλού επιπέδου για την σχεδίαση 

ενημερωτικών στατιστικών γραφικών. 

 

https://seaborn.pydata.org/ 

NLTK Επεξεργασία φυσικής γλώσσας πχ χρήση tokenization, stemming https://www.nltk.org/ 

Gensim Δημιουργία κατανεμημένων αναπαραστάσεων των κειμένων όπως πχ 

Word2Vec, Doc2Vec, LDA , FastText 

https://radimrehurek.com/gensi

m/ 

Keras Δημιουργία μοντέλων  (Sequential και η κλάση Model) νευρωνικών 

δικτύων. 

https://keras.io/ 

TensorFlow Παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης και εκπαίδευσης μοντέλων 

νευρωνικών δικτύων . Συνεργασία με Keras και GPU του συστήματος.   

www.tensorflow.org 

 

Πίνακας 5.1 : Βιβλιοθήκες Python που χρησιμοποιήθηκαν 

Η υλοποίηση έγινε με χρήση της γλώσσας Python 3.6.8, με κριτήριο την πληθώρα υποστήριξης 

βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της εργασίας. Συγκεκριμένα, κάθε βιβλιοθήκη αποτελεί μια συλλογή μεθόδων 

και συναρτήσεων που διευκολύνουν τη διεξαγωγή πλήθους ενεργειών, χωρίς να απαιτείται η υλοποίηση 

προγραμμάτων με εκτενή κώδικα. Οι βασικότερες προγραμματιστικές βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν 

αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 5.1. 

http://www.nsk.gr/documents/15678/0/Λήμματα+Γνωμοδοτήσεων/c9df88de-6133-4d30-98f6-8d5f9796ef11
http://www.nsk.gr/
https://numpy.org/
https://pandas.pydata.org/
https://scikit-learn.org/stable/
https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/
https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/
https://lxml.de/
https://matplotlib.org/
https://seaborn.pydata.org/
https://www.nltk.org/
https://radimrehurek.com/gensim/
https://radimrehurek.com/gensim/
https://keras.io/
http://www.tensorflow.org/


 

87 

 

5.2.1 Περιβάλλον Διενέργειας Επεξεργασίας  

 

Τοπικό Περιβάλλον A 

Η/Υ: Desktop Intel Corporation 

Επεξεργαστής: Intel (R) Core (TM) i7-2600U CPU @ 3.4 GHz, 

4 Cores, 8 Threads per Core, 8 MB Cache 

Μνήμη: 16,00 GB DDR3 2400 MHz RAM 

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 64-bit  

Python, έκδοση 3.6.8  

TensorFlow Έκδοση: 1.13.1, GPU-only. 

Hardware accelerator: 

- GPU: NVIDIA GeForce GTX1050 Ti, 768 CUDA cores, 4GB GDDR5 VRAM. 

Τοπικό Περιβάλλον B 

Η/Υ: laptop hp 832A 

Επεξεργαστής: Intel (R) Core (TM) i5-7200U CPU @ 2.5 GHz, 

2 Cores, 4 Threads per Core, 4 MB Cache 

Μνήμη: 8,00 GB DDR5 2400 MHz RAM 

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 64-bit  

Python, έκδοση 3.6.8  

TensorFlow Έκδοση: 1.13.1, CPU-only. 

 

 5.2.2 Ανάκτηση Δεδομένων Συνόλου 

Το σύνολο των δεδομένων μας προέρχεται από τον ιστότοπο του νομικού συμβουλίου του κράτους 

www.nsk.gr.Χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες BeautifulSoup , lxml και request για την εξαγωγή 

(scraping) του συνόλου των δεδομένων μας.  Αρχικά δημιουργήθηκαν δύο λίστες . Μία λίστα με τις 

διατάξεις και μία λίστα με τα ονόματα με τα ονόματα των εισηγητών (νομικών συμβούλων) .     

Στη συνέχεια μετά από κατάλληλο αίτημα (requests.post(url,data)) στην ιστοσελίδα 

http://www.nsk.gr/web/nsk/anazitisi-gnomodoteseon και με τη χρήση αντικειμένων των βιβλιοθηκών 

BeautifulSoup και lxml πραγματοποιήθηκε parsing των html tags με έλεγχο για αποφυγή των ονομάτων 

των δύο λιστών. Για την εξαγωγή των λημμάτων έγινε έλεγχος σημείων στίξεως. Για την ανάκτηση του 

συνόλου δεδομένων δημιουργήθηκε το αρχείο (script) scrape_nsk.py που αναλύει τον html κώδικα της 

ιστοσελίδας των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από το 1980 έως και το 2019 και 

αποθηκεύει το σύνολο των εγγραφών σε αρχείο μορφής .xlsx και περιέχει την περίληψη μιας απόφασης , 

των τίτλο της και το σύνολο των λημμάτων της. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι δεν εξήχθησαν 

http://www.nsk.gr/
http://www.nsk.gr/web/nsk/anazitisi-gnomodoteseon
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γνωμοδοτικά κείμενα από προηγούμενες δεκαετίες διότι είναι γραμμένες στη καθαρεύουσα. Επιπλέον 

πάνω από 2500 γνωμοδοτήσεις τις δεκαετίας του ’80 αφαιρέθηκαν χειροκίνητα για τον ίδιο λόγο.  

5.2.3 Εισαγωγή Συνόλου σε Βάση  

Αρχικά μετατρέπουμε το xlsx αρχείο του συνόλου σε csv και εισάγουμε τα δεδομένα μας (Εικόνα 

5.1). 

 

Εικόνα 5.1 : Αρχικό Σύνολο Δεδομένων Νομικού Συμβουλίου 

Για την αποφυγή επαναλαμβανόμενου διαβάσματος των δεδομένων από τα αρχεία, πριν την 

οποιαδήποτε επεξεργασία του κειμένου, οι εγγραφές εισάχθηκαν σε μια βάση δεδομένων. Στη βάση 

δεδομένων κατασκευάστηκαν τρεις πίνακες, ένα πίνακας Concultatory, στο οποίο εισάχθηκαν οι 

γνωμοδοτήσεις, και ένας πίνακας Title με τους τίτλους και ένας πίνακας Category , στο οποίο εισάχθηκαν 

οι εγγραφές των λημμάτων. Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος που χρειάζεται για το 

διάβασμα των δεδομένων. Από εδώ και πέρα, για κάθε συλλογή δεδομένων που θα χρειαζόμαστε το 

πρόγραμμα μπορεί να αναφέρεται στην βάση, αντί να ανατρέχει στα csv.  
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Εικόνα 5.2 : Μήκος χαρακτήρων σε Τίτλο και Περίληψη 

Η δημιουργία βάσης έχει και το επιπρόσθετο πλεονέκτημα ότι μπορούμε να διατηρήσουμε, 

προσθέτοντας επιπλέον πεδία, το κείμενο σε διάφορες μορφές (πχ στην αρχική μορφή του, μετά τον 

καθαρισμό του από ανεπιθύμητα δεδομένα, αφού έχει γίνει απαλοιφή stopwords, κ.ο.κ.). 'Έτσι σε 

περίπτωση λάθους σε κάποια φάση της προεργασίας μπορεί εύκολα ο χρήστης να έχει πρόσβαση στην 

προηγούμενη φάση του κειμένου και να την διορθώσει. Στο αρχείο συνόλου train.db αποδόθηκε μοναδικό 

id για κάθε εγγραφή. Ο αριθμός των εγγραφών του αρχικού συνόλου ανέρχεται σε 19951 περιέχοντας 

διπλότυπα εγγραφών οι οποίες με κατάλληλο query αφαιρέθηκαν. Με χρήση κατάλληλης συνάρτησης 

αφαίρεσης κομμάτων (',') και κενών,  αλλά και της κλάσης CounVectorizer() της βιβλιοθήκης Scikit-Learn 

έγινε η απαρίθμηση των λημμάτων του συνόλου. Το τελικό σύνολο δεδομένων περιέχει 17451 εγγραφές 

γνωμοδοτήσεων με 2063 μοναδικά λήμματα . Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 5.1), 

μεγαλύτερο μήκος χαρακτήρων υπάρχει στις περιλήψεις και για αυτό στην εργασία αυτή θα 

χρησιμοποιηθεί το χαρακτηριστικό αυτό για την πρόβλεψη των λημμάτων. 

 

5.2.4 Καθαρισμός του κειμένου των γνωμοδοτήσεων 

Προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις γνωμοδοτήσεις ως σύνολο εκπαίδευσης στους 

ταξινομητές μηχανικής μάθησης, έπρεπε να περάσουν πρώτα από μια διαδικασία καθαρισμού και 

προεργασίας του κειμένου που περιείχαν. Για την διαδικασία του καθαρισμού του κειμένου των 

γνωμοδοτήσεων ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα. Αρχικά μετατράπηκαν όλες οι περιλήψεις σε πεζά 

γράμματα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση lower() για κάθε αλφαριθμητικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια 

αντικαταστάθηκαν συχνές λέξεις και φράσεις όπως «Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια», «Προεδρέυων», «αριθμ.» 

«Τριμελούς Επιτροπής» κ.α. με κενό χαρακτήρα χρησιμοποιώντας της συνάρτηση rearrange(word). Από 
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το κείμενο αφαιρέθηκαν όλα τα νούμερα και τα σημεία στίξης, χρησιμοποιώντας συναρτήσεις ελέγχου 

remove_numbers(word), strip_punctuation(word). Η αντικατάσταση γινόταν με κενό προκειμένου να 

αποφευχθεί η ένωση λέξεων που χωριζόταν με σημεία στίξης. Αν στο τελικό κείμενο εμφανίζονταν 

πολλαπλά κενά αντικαθίσταται με ένα. Δημιουργήθηκε συνάρτηση ελέγχου απαλοιφής τονισμού και 

διαλυτικών  remove_emphasis(word) (Εικόνα 3.2). Έγινε δοκιμαστική χρήση Stemming (αποκοπή 

καταλήξεων) των λέξεων των κειμένων αλλά δεν υπήρξε κάποια διαφορά στις τελικές εκτιμήσεις.  Τέλος 

με χρήση της βιβλιοθήκης nltk  και με αρκετές προσθήκες λέξεων, αφαιρέθηκαν από το κείμενο όλα τα 

stop words καθώς εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα και δεν προσφέρουν κάποια επιπλέον πληροφορία 

στο ήδη υπάρχον κείμενο. Τa τελικά καθαρισμένα κείμενα (Concultatory) των γνωμοδοτήσεων 

αποθηκεύτηκαν αρχικά σε  μια λίστα και έπειτα εισήχθησαν στο τελικό Dataframe (Εικόνα 5.3) . Για 

περαιτέρω εφαρμογή του Dataframe , έγινε αποθήκευση csv (decisions_lemmas.csv).   

 

Εικόνα 5.3 : Τελικό Dataframe με τη στήλη Concultatory καθαρή 

Για τον καθαρισμό των περιληψεων , δημιουργήθηκε το αρχείο κώδικα preprocess.py  

5.2.5 Δημιουργία Λεξιλογίου Κειμένου 

Για την δημιουργία του λεξιλογίου χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των καθαρών γνωμοδοτήσεων που 

είδαμε πιο πάνω. Έγινε αρχικά χρήση της βιβλιοθήκης spaCy σε συνεργασία με τη συνάρτηση ελέγχου 

tokenizeSentences() στην οποία δημιουργήθηκε μία λίστα λιστών λέξεων κάθε εγγραφής (17.451) 

γνωμοδοτήσεων. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 42.461 λέξεις.  

Για αυξήσουμε την ευκολία πρόσβασης και την ταχύτητα ανάκτησης δεδομένων το λεξιλόγιο, στην 

καθαρή μορφή του, αποθηκεύτηκε στον πίνακα BagOfWords. Κάθε εγγραφή του πίνακα BagOfWords 

περιέχει τη λέξη και τον αριθμό εμφάνισης της. Με χρήση της συνάρτησης word_freq(Xs, num) που 

παίρνει ως όρισμα τη λίστα όλων των λέξεων, τον αριθμό εμφάνισης και επιστρέφει την τελική λίστα με 

τις λέξεις και το index της. Από το λεξιλόγιο αφαιρέθηκαν όσες λέξεις είχαν αριθμό εμφάνισης μικρότερο 

του 2 καθώς θα έδιναν ελάχιστα παραπάνω στοιχεία για την κάθε γνωμοδότηση. Το μέγεθος του τελικού 

λεξιλογίου, μετά και την αφαίρεση των σπάνιων λέξεων ήταν 13384 λέξεις. Για τη δημιουργία λεξιλογίου 

δημιουργήθηκε σχετικός κώδικας στο αρχείο vocabulary.py. Με τη βοήθεια της προγραμματιστικής 

βιβλιοθήκης missingno φαίνεται πως δεν υπάρχουν missing data fields στο σύνολο των χαρακτηριστικών 

των δεδομένων μας. 
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5.2.6 Δημιουργία Διανυσμάτων γνωμοδοτήσεων TF και TF-IDF 

Κάθε περίληψη γνωμοδότησης του συνόλου εκπαίδευσης μετατράπηκε σε διάνυσμα . Για την 

μετατροπή των περιλήψεων σε διανύσματα ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία. Αρχικά διαβάστηκε από τον 

πίνακα της βάσης BagOfWords το λεξιλόγιο, μαζί με τον αριθμό εμφάνισης της κάθε λέξης, και 

αποθηκεύτηκε σε ένα dictionary. Για κάθε λέξη της περίληψης το πρόγραμμα ανέτρεχε στο dictionary. Αν 

η λέξη υπήρχε ήδη, τότε ανέβαζε τον αριθμό εμφάνισης κατά 1. Αν δεν υπήρχε πρόσθετε στο dictionary 

μια νέα εγγραφή με τη λέξη και αριθμό εμφάνισης 1. To Term Frequency της κάθε λέξης υπολογίστηκε 

από το dictionary των περιλήψεων ενώ το Inverse Document Frequency από το dictionary του 

BagOfWords. Για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών έγινε χρήση της κλάσης CountVectorizer() και 

TfidfVectorizer() της βιβλιοθήκης  Scikit-learn. Χρησιμοποιηθήκαν υπερπαράμετροι για το εύρος των n-

grams , για τα άνω και κάτω όρια της συχνότητας εμφάνισης min_df, max_df.  Η υλοποίηση αυτής της 

διανυσματοποίηση πραγματοποιείται στο στάδιο της υλοποίησης  των μοντέλων των ταξινομητών.  

 

Εικόνα 5.4 : Word Embedding Matrix  [vocabulary size  x 100] 

5.2.7 Δημιουργία Διανυσμάτων γνωμοδοτήσεων με word2vec 

Για τη δημιουργία διανυσμάτων με χρήση ενθέσεων λέξεων επιλέχθηκε η τεχνική Continuous Bag Of 

Words που είδαμε στο Κεφάλαιο 3.2.3. Τα επεξεργασμένα κείμενα χωρίστηκαν σε λίστες από λέξεις 

(tokens) και με χρήση της βιβλιοθήκης Gensim δημιουργήθηκε μοντέλο αναπαράστασης με μέγεθος 

διανύσματος 100 , παράθυρο context ίσο με πέντε και ελάχιστο μήκος λέξης ένα. Σύμφωνα με το μέγεθος 

του λεξιλογίου που δημιουργήθηκε , σχηματίστηκε και ο πίνακας ενθέσεων (embedding_matrix) μεγέθους 

vocab_size x 100 (Εικόνα 5.4). Για την διανυσματική αναπαράσταση με word2vec κατασκευάστηκε το 

αρχείο κώδικα vec.py. 

 

5.3 Διερευνητική Ανάλυση των λημμάτων (ετικετών) 

Με χρήση της συνάρτησης tokenize() αντικαταστάθηκαν τα κόμματα με κενό στη στήλη Category του 

Dataframe και με χρήση της κλάσης CountVectorizer() έγινε η απαρίθμηση των ετικετών στο σύνολο των 

γνωμοδοτήσεων . Από το αρχείο της βάσης το πλήθος των λημμάτων σε κάθε νομικό κείμενο που 

προκύπτει (Σχήμα 5.1) ότι : 

• Υπάρχουν συνολικά 2063 λήμματα στο σύνολο των 17451 γνωμοδοτήσεων .  
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• Ο μέγιστος αριθμός λημμάτων ανά γνωμοδότηση: 15 

• Ο ελάχιστος αριθμός λημμάτων ανά γνωμοδότηση είναι 1 όπως φαίνεται στην παρακάτω  

• Ο μέσος όρος λημμάτων ανά γνωμοδότηση: 5.22 

 

 

Σχήμα 5.1 : Ιστόγραμμα κατανομής λημμάτων 

τα ονόματα των λημμάτων μετατράπηκαν σε πεζά όπως και τα κείμενα . Τα λήμματα αποθηκευτήκαν σε 

έναν csr πίνακα (compressed sparse row) m x n . Μια τέτοια δομή περιέχει τρεις μονοδιάστατους πίνακες 

έναν για την αποθήκευση του λεξιλογίου των λημμάτων , έναν για  το δείκτη των στηλών που εμφανίζεται 

η κάθε λέξη και έναν για το δείκτη γραμμών των λημμάτων εμφάνισης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πιο 

εύκολα να διαχειριστούμε τα λήμματα ως προς το πλήθος τους. Συνολικά έχουμε τα εξής : 

• 1193 Λήμματα εμφανίζονται σε πάνω από 10 Γνωμοδοτήσεις 

• 453 Λήμματα εμφανίζονται σε πάνω από 50 Γνωμοδοτήσεις 

• 234 Λήμματα εμφανίζονται σε πάνω από 100 Γνωμοδοτήσεις 

• 98 Λήμματα εμφανίζονται σε πάνω από 200 Γνωμοδοτήσεις 

• 15 Λήμματα εμφανίζονται σε πάνω από 500 Γνωμοδοτήσεις 

Παρακάτω φαίνεται ενδεικτικά το πλήθος των λημμάτων στις πρώτες 100 γνωμοδοτήσεις : 

[5, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 5, 4, 2, 6, 5, 4, 8, 7, 8, 6, 5, 4, 5, 4, 8, 6, 6, 4, 5, 3, 3, 1, 3, 7, 7, 7, 3, 5, 5, 3, 2, 3, 4, 7, 2, 

3, 3, 5, 6, 5, 3, 2, 2, 4, 8, 4, 4, 4, 7, 4, 5, 3, 5, 2, 3, 3, 3, 9, 7, 6, 5, 5, 5, 3, 4, 4, 3, 6, 4, 6, 6, 4, 4, 6, 5, 4, 3, 3, 

6, 5, 4, 8, 7, 5, 6, 6, 8, 6, 6, 5, 7, 4, 7] 

Η κατανομή των λημμάτων στο σύνολο των γνωμοδοτήσεων φαίνεται στην παρακάτω καμπύλη του 

Σχήματος 5.2 . 
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Σχήμα 5.2 : Καμπύλη κατανομής λημμάτων 

Τα 100 πιο συχνά λήμματα περιέχουν μέχρι και 200 σχεδόν περιλήψεις γνωμοδοτήσεων. Επίσης το πλήθος 

των λημμάτων αποθηκεύτηκε σε ένα μονοδιάστατο πίνακα 1 x 2063 και με τη βοήθεια της μεθόδου  

(filter(lambda x: x <= k , lemma_decision_count) που διατρέχει τον Πίνακα 5.2 βρίσκουμε πόσες 

περιλήψεις – αποφάσεις μπορούν να έχουν μέχρι k λήμματα.  

k = λήμματα Γνωμοδοτήσεις 

<=1 33 

<=2 685 

<=3 2701 

<=4 6369 

<=5 10520 

<=6 13739 

<=7 15668 

<=8 16741 

<=9 17151 

<=10 17339 

<=11 17418 

<=12 17444 

<=13 17448 

<=14 17450 

<=15 17451 

Πίνακας 5.2 : Λήμματα επί των Γνωμοδοτήσεων 

Για την υλοποίηση της αρχικής ανάλυσης των δεδομένων μας δημιουργήθηκε σε γλώσσα python 

anlysis_data.py 
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5.3.1 Ετικετοποίηση Τελικού Συνόλου 

Για την επισήμανση του τελικού συνόλου ετικετών  δημιουργείται ένα καινούριο DataFrame 

(count_lemmas_sorted) με στήλες τα λήμματα και το πλήθος εμφάνισης με αύξουσα ταξινόμηση του 

πλήθους. Έπειτα δημιουργείται μια ταξινομημένη λίστα με τους δείκτες του DataFrame, μια λίστα με τα 

επιθυμητά λήμματα και τους αντίστοιχους δείκτες της.  Στο αρχικό DataFrame των γνωμοδοτήσεων 

δημιουργείται μια καινούρια στήλη decisions_new[‘New_Lemmas’] όπου αποθηκεύονται τα 100 λήμματα 

κατά αύξουσα σειρά ταξινόμησης όπως φαίνεται στο παρακάτω script : 

#Λίστα με τα index του πλήθους εμφάνισης 

sorted_idx = count_lemmas_sorted.index 

sorted_idx = list(sorted_idx) 

lemmata_new = list(count_lemmas['Lemma']) 

#Αποθήκευση των 100 πιο συχνών λημμάτων 

new_lemmata = [lemmata_new[word] for word in sorted_idx[:100]] 

new_categories = decisions_new['New_Lemmas'] 

#Διαπέραση δεικτών και γραμμών του decisions_new 

for idx, row in decisions_new.iterrows(): 

    cats = row['New_Lemmas'] 

    new_cats = [] 

    for cat in cats: 

        if cat in new_lemmata: 

            new_cats.append(cat) 

    decisions_new.at[idx, 'New_Lemmas'] = new_cats 

#Αφαίρεση αρχικών στηλών και προσθήκη στήλης Lemmata 

columns=['index','Category','Lemmata'] 

decisions_new.drop(columns, axis=1, inplace=True) 

Στο παρακάτω Σχήμα 5.3 παρουσιάζεται η τελική κατανομή της εμφάνισης των 100 πιο συχνών 

λημμάτων 15487 (88% του αρχικού συνόλου) γνωμοδοτήσεων. 

 

Σχήμα 5.3 : 100 πιο συχνά λήμματα ΝΣΚ 
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Στο παραπάνω σχήμα παρατηρούμε μια ανισορροπία ετικετών σε σχέση με το πλήθος των  

γνωμοδοτήσεων. Τα 7 πρώτα λήμματα έχουν πάνω από 600 γνωμοδοτήσεις, 15 λήμματα έχουν μεταξύ 400 

και 600 και τουλάχιστον 40 λήμματα μεταξύ 200 και 400 λήμματα.  

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως εφαρμόστηκαν χωρίς επιτυχία, ο αλγόριθμος SMOTE της  

προγραμματιστικής python βιβλιοθήκης imblearn που αφορούν τις ετικέτες μειοψηφίας και πλειοψηφίας 

με σκοπό την ισορροπία όλων των ετικετών. Οι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται με επιτυχία σε multi-class 

προβλήματα ανισορροπίας και όχι multilabel.  

Με δεδομένο , την καμπύλη του Σχήματος 5.3 ,τους περιορισμούς σε υπολογιστική ισχύ και χρόνο, 

το σύνολο που θα επιλεχθεί είναι τα 40 λήμματα που βρίσκονται στο διάστημα  [411,271]. Έτσι το τελικό 

σύνολο δεδομένων περιέχει 42 στήλες , εκ των οποίων οι 40 αντιστοιχούν στα πιθανά  λήμματα των 

γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου τα οποία έχουν μια σχετική ισορροπία.  

Προκείμενου να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι ταξινόμησης που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2.5, τα 

λήμματα μεταφέρθηκαν στο Dataframe ως ξεχωριστές στήλες και κωδικοποιήθηκαν δυαδικά με 1 ή 0.  Οι 

40 στήλες είναι οι πιθανοί  στόχοι μας. Εάν η γνωμοδότηση εμπίπτει σε κάποιο λήμμα , τότε αυτή η στήλη 

θα υποδεικνύεται με 1, αλλιώς θα υποδεικνύεται με 0 .Για την υλοποίηση αυτή σε python χρησιμοποιήθηκε 

η κλάση MultiLabelBinarizer() της προγραμματιστικής βιβλιοθήκης scikit-learn  όπως φαίνεται στο 

παρακάτω python script και προκύπτει το τελικό Dataframe (Εικόνα 5.5).  που είναι έτοιμο για 

μοντελοποίηση. 
#Προσθήκη 1, 0 στα λήμματα 

y = np.array([np.array(x) for x in decisions_new.New_Lemmas.values.tolist()]) 

mlb = MultiLabelBinarizer() 

y_1= mlb.fit_transform(y) 

y_labels = mlb.classes_ 

# Εισαγωγή των ονομάτων των λημμάτων στο DataFrame 

decisions_new = 

decisions_new.join(pd.DataFrame(mlb.fit_transform(decisions_new.pop('New_Lemmas')), 

                          columns=mlb.classes_, 

                          index=decisions_new.index)) 

decisions_new.to_csv("data/decisions_top40_lemmas.csv",mode = 'w', index=False) 

 

 

Εικόνα 5.5 : Τελικό Σύνολο Ετικετών-Λημμάτων και Γνωμοδοτήσεων 

Το μέγεθος των δεδομένων μας (decisions_new.shape) είναι (9386, 42). Για την υλοποίηση της 

ετικετοποίησης των τελικών δεδομένων μας δημιουργήθηκε σε γλώσσα python το αρχείο labelized.py 

5.3.2 Διερευνητική Ανάλυση Τελικού Συνόλου 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια γραφική παράσταση Σχήμα 5.4 που δείχνει την κατανομή του αριθμού 

γνωμοδοτήσεων για κάθε λήμμα που είναι διαθέσιμο στο σύνολο δεδομένων (βλέπε Πίνακα 5.2). 
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-  

Σχήμα 5.4: Κατανομή 40 συχνότερων λημμάτων 

Παρατηρούμε ότι : 

• το λήμμα με την συχνότερη εμφάνιση είναι «ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ» 

• τα δεδομένα μας έχουν μια σχετική ισορροπία 

 

Α/Α ΛΗΜΜΑ ΠΛΗΘΟΣ Α/Α ΛΗΜΜΑ ΠΛΗΘΟΣ 

1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

411 21 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 325 

2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 382 22 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 325 

3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 

374 23 ΔΑΠΑΝΕΣ 324 

4 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 371 24 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 

319 

5 ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

369 25 ΜΕΛΗ 319 

6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

364 26 ΑΜΟΙΒΕΣ 316 

7 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 357 27 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΙΟΙΗΚΗΣΕΩΣ 

315 

8 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

356 28 ΝΠΔΔ 313 

9 ΑΕΙ ΔΕΠ 353 29 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 313 

10 ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 352 30 ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

307 

11 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

351 31 ΑΝΩΤΑΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

297 
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12 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 351 32 ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

297 

13 ΑΛΛΟΔΑΠΗ 347 33 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 294 

14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

345 34 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

294 

15 ΠΙΣΤΩΠΙΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 344 35 ΜΕΛΕΤΕΣ 291 

16 ΝΠΙΔ 338 36 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 282 

17 ΑΠΟΣΠΑΣΗ 337 37 ΤΑΜΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

277 

18 ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 329 38 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

275 

19 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 328 39 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 275 

20 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

326 40 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 271 

Πίνακας 5.3 : Πλήθος Εμφάνισης των 40 πιο συχνών Λημμάτων 

 

5.3.3 Μέσος όρος λημμάτων  

Στην παρακάτω γραφική παράσταση (Σχήμα 5.5), παρουσιάζεται η κατανομή του αριθμού των 

λημμάτων που κάθε γνωμοδότηση κατατάσσεται στο τελικό σύνολο δεδομένων. Υπάρχουν γνωμοδοτήσεις 

που εμπίπτουν σε 5 λήμματα. 

 

Σχήμα 5.5 : Μέσος όρος Λημμάτων ανά γνωμοδότηση 
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• Κατά μέσο όρο οι γνωμοδοτήσεις ταξινομούνται με 1.4 λήμματα. 

• Τουλάχιστον 1000 γνωμοδοτήσεις έχουν από 1 έως και 2 λήμματα. 

• Τουλάχιστον 100 γνωμοδοτήσεις έχουν 3 λήμματα 

• Έως 10 γνωμοδοτήσεις έχουν μέχρι 5 λήμματα 

 

5.3.4 Word Cloud Αναπαραστάσεις 

Το Wordcloud (ή Ετικετοποίηση στο Cloud) είναι μια οπτική αναπαράσταση δεδομένων Κειμένου 

και πραγματοποιείται με την αντίστοιχη βιβλιοθήκη της Python. Εμφανίζει μια λίστα λέξεων και η 

σημαντικότητα από κάθε μια εμφανίζεται με ανάλογο μέγεθος γραμματοσειράς ή χρώματος. Αυτή η μορφή 

είναι χρήσιμη για την γρήγορη αντίληψη των πιο σημαντικών λημμάτων, αφού ένα κείμενο μπορεί να 

ανήκει σε περισσότερα από ένα λήμματα. Παρακάτω υπάρχουν γραφικές αναπαραστάσεις για κάθε ένα 

από τα 40 λήμματα. Μπορούμε να αποκτήσουμε πολύ χρήσιμες γνώσεις για τα σημαντικά χαρακτηριστικά 

(λεξιλόγιο) κάθε λήμματος (Εικόνα 5.6).  
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Εικόνα 5.6: WordCloud Αναπαραστάσεις των 40 λημμάτων 
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5.3.5 Ανάλυση Συσχετίσεων 
Στην παρακάτω Εικόνα 5.7 απεικονίζεται το διάγραμμα heatmap, με την αντίστοιχη διαθέσιμη 

συσχέτιση μεταξύ των λημμάτων στο σύνολο των γνωμοδοτήσεων. 

 

 

Εικόνα 5.7 : Ανάλυση Συσχετίσεων 

Στο παραπάνω heatmap παρατηρούμε μερικές θετικές συσχετίσεις μεταξύ των λημμάτων : 

• «ΑΝΩΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ με  «ΑΕΙ ΔΕΠ, ΑΜΟΙΒΕΣ»  

• «ΜΕΛΗ» με «ΑΕΙ ΔΕΠ» 

• «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» με «ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» 

• «ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ » με «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» 

• «ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ με «ΜΕΛΗ και ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» 

• «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ με «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

Τα περισσότερα λήμματα έχουν αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους . 
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5.3.6 Διαγράμματα Κατανομής στο πλήθος των λημμάτων 

Στα παρακάτω διαγράμματα (Εικόνα 5.8) μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 29 από τα 40 λήμματα με 

ποσοστό πάνω από 50% συνοδεύονται και από δεύτερο λήμμα. Λήμματα όπως Συλλογικά Όργανα, 

Πιστοποιητικά Βεβαιώσεις , Κοινοτικό δίκαιο και Ανωτέρα Βία συνοδεύονται από τρία λήμματα. 

 

Εικόνα 5.8 : Κατανομές Λημμάτων Πλήθους Συσχέτισης 

Για την παραπάνω οπτικοποίηση των λημμάτων σχηματίστηκε συνάρτηση  

save_lemma_pdf_given_lemma_subplots(data, labels) που παίρνει ως είσοδο το DataFrame και τα 

λήμματα και σώζει τις κατανομές των αντίστοιχων λημμάτων 

Όλα τα παραπάνω σχήματα και εικόνες που αφορούν την ανάλυσης χαρακτηριστικών των λημμάτων 

υλοποιήθηκαν με την βοήθεια των προγραμματιστικών σχεδιαστικών βιβλιοθηκών  της Python : 

matplotlib, WordCloud και seaborn και υλοποιήθηκε σχετικός κώδικας top40analysis.py. Τα σχεδιαστικά 

αποτελέσματα αποθηκεύονται στο directory του project  «Images/results». 
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Κεφάλαιο 6 – Πειραματική Διαδικασία 

 

6.1 Στόχος του Προβλήματος 

Τα πειράματα που θα πραγματοποιηθούν στο κεφάλαιο 6 έχουν ως στόχο την εκτίμηση της απόδοσης  

της προτεινόμενης μεθόδου σε πρόβλημα ταξινόμησης πολλών κατηγοριών με βάση το περιεχόμενο των 

κειμένων. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας στα πλαίσια υλοποίησης της εργασίας. 

Παρουσιάζονται μέθοδοι ταξινόμησης που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος του μεγάλου 

αριθμού ετικετών και της ανομοιογένειας του όγκου των δεδομένων ως προς το πλήθος τους. 

6.2 Διαδικασία Μοντελοποίησης   
 

 

Σχήμα 6.1 : Διαδικασία Ταξινόμησης Περιλήψεων ΝΣΚ 

  

Το Σχήμα 6.1 απεικονίζει τη συνολική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εύρεση του τελικού 

μοντέλου ταξινόμησης. Αρχικά το σύνολο των δεδομένων μετασχηματίζονται μέσω της διαδικασίας 

επιλογής χαρακτηριστικών (κείμενα + λήμματα) και της επεξεργασίας των κειμένων που είδαμε στο 

κεφάλαιο 5. Στη συνέχεια διαχωρίζονται τα δεδομένα σε σύνολο εκπαίδευσης για την εύρεση 

υπερπαραμέτρων και σύνολα ελέγχου για την αξιολόγηση των μοντέλων ταξινόμησης. Εφαρμόζεται η 

προγραμματιστική δομή Pipeline6 που αποτελείται από τον κωδικοποιητή (Encoder) και το μοντέλο 

ταξινόμησης (Classification model) στην οποία εφαρμόζεται η εύρεση υπερπαραμέτρων. 

_____________________________________________________________________________________ 

6 Για να εκτελεστεί μια ακολουθία διαφορετικών μετασχηματισμών όπως εύρεση συνόλου χαρακτηριστικών, δημιουργίας και αναζήτησης νέων 

χαρακτηριστικών, επιλογής συγκεκριμένων χαρακτηριστικών αλλά και αξιολόγησης χρησιμοποιείται το module – κλάση Pipeline της βιβλιοθήκης 

Scikit-learn (Pedregosa et al., 2011). 
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Χρησιμοποιώντας τη μετρική του F1–Score που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2.6.4 συγκρίνονται τα 

διάφορα μοντέλα και επιλέγεται ο κωδικοποιητής και το μοντέλο ταξινόμησης (Encoder+Classification 

Model) που προσαρμόζεται στο σύνολο ελέγχου με βάση την καλύτερη επίδοση της μετρικής. Στη συνέχεια 

το τελικό μοντέλο (μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε web εφαρμογές)  εξάγεται με εκ νέου εκπαίδευση του 

επιλεγμένου αλγοριθμικού μοντέλου (Encoder+Classification Model) ολόκληρου του συνόλου 

δεδομένων. 

6.3 Διαχωρισμός Συνόλου Εκπαίδευσης (ΣΕΚ) / Συνόλου Ελέγχου (ΣΕΛ) 

Το σύνολο δεδομένων διαχωρίζεται τυχαία με τέτοιο τρόπο διασφαλίζοντας ότι και τα δύο σύνολα 

ΣΕΚ + ΣΕΛ να έχουν ένα ελάχιστο κλάσμα (~0.2) για κάθε ετικέτα (λήμμα) έτσι ώστε να υπάρχει και μια 

ισορροπία στην κατανομή των λημμάτων όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 6.1. Για κάθε λήμμα έχουμε 

τουλάχιστον 75% των δειγμάτων στο ΣΕΚ και το πολύ  25% των δειγμάτων στο ΣΕΛ. To ΣΕΚ αποτελείται 

από 7508 γνωμοδοτήσεις των 40 λημμάτων και το ΣΕΛ από 2641 γνωμοδοτήσεις των 40 λημμάτων. 

 

Σχήμα 6.2 : Ποσοστό διαχωρισμού γνωμοδοτήσεων στο ΣΕΚ και ΣΕΛ 

6.4 Μέτρηση Αξιολόγησης – F1 Score 

Η ορθότητα (Accuracy) κεφ. 2.6.1  είναι το πιο διαισθητικό μέτρο απόδοσης και εκφράζει απλά την 

αναλογία των σωστά προβλεπόμενων παρατηρήσεων. Η ορθότητα στο σύνολο των παρατηρήσεων των 

κειμένων του ΝΣΚ μπορεί να εξεταστεί με δύο τρόπους : 

1. Καταγραφή μίας σωστής πρόβλεψης αν και μόνο αν, όλα τα λήμματα αντιστοιχούν στο 

κείμενο της γνωμοδότησης. 

2. Καταγραφή προβλέψεων 40 λημμάτων για κάθε γνωμοδότηση υπολογίζοντας την ορθότητα 

τους ως : Αριθμός σωστών προβλέψεων για κάθε γνωμοδότηση / 40 * αριθμό των 

παρατηρήσεων)  
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Η πρώτη μέθοδος μέτρησης τιμωρεί σημαντικά το μοντέλο ταξινόμησης ακόμα και αν γίνει λάθος 

πρόβλεψη σε ένα από τα 40 λήμματα ενώ η δεύτερη θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πλήρη ισορροπημένα 

δεδομένα. 

Καλύτερη επιλογή για τη μέτρηση της απόδοσης είναι να καταγράψουμε πόσα λήμματα έχουμε ορθά 

προβλέψει για κάθε κείμενο. Η πιστότητα ή ακρίβεια (Precision) και η ανάκληση (Recall) που είδαμε στο 

κεφ. 2.6.4 είναι μετρικές που καταγράφουν την απόδοση των ορθά θετικών προβλέψεων ταξινόμησης. 

Precision: είναι το ποσοστό των ορθά προβλεπόμενων (λημμάτων) θετικών παρατηρήσεων ως προς τις 

συνολικά προβλεπόμενες θετικές παρατηρήσεις (TP+FP).   

Για παράδειγμα η ακρίβεια για κάποιο λήμμα είναι : 

Precision (Λήμμα = Εκπαίδευση) = Αριθμός των γνωμοδοτήσεων που «ορθά» αναγνωρίστηκαν με το 

λήμμα «Εκπαίδευση» προς το συνολικό αριθμό των γνωμοδοτήσεων που έχουν αναγνωριστεί με αυτό το   

λήμμα. 

Recall: είναι το ποσοστό των ορθά προβλεπόμενων θετικών παρατηρήσεων ως προς το σύνολο των 

παρατηρήσεων αυτής της κατηγορίας (TP+FN) 

Για παράδειγμα η ακρίβεια για κάποιο λήμμα είναι : 

Recall (Λήμμα = Εκπαίδευση) = Αριθμός των γνωμοδοτήσεων που «ορθά» αναγνωρίστηκαν με το λήμμα 

«Εκπαίδευση» προς το συνολικό αριθμό του λήμματος αυτού στο σύνολο των δεδομένων ελέγχου. 

F1 Score: είναι ο αρμονικός μέσος του Precision και του Recall (2.33). 

F1 Score = 2*(Recall * Precision) / (Recall + Precision) 

Για την απόδοση των μοντέλων ταξινόμησης στο σύνολο ελέγχου των γνωμοδοτήσεων υπολογίζονται τα 

εξής : 

• Για κάθε λήμμα , υπολογίζεται το Precision, Recall και F1 Score 

• Υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος F1-Score του συνόλου υποστήριξης (αριθμός λημμάτων 

στις παρατηρήσεις του ΣΕΛ) 

 

6.5 Αλγοριθμικές Διαδικασίες 

H ταξινόμηση γνωμοδοτήσεων σε πολλαπλά λήμματα υλοποιείται με τρεις αλγοριθμικές διαδικασίες: 

• Κωδικοποίηση κειμένου (Text Encoder) - αριθμητική διανυσματοποίηση παρατηρήσεων. 

• Αλγόριθμοι Ταξινόμησης Πολλαπλών Ετικετών - τεχνικές πολυκατηγορικής πρόβλεψης 

• Ταξινόμηση Μοντέλων – Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης πρόβλεψης κατηγορίας 

 

6.5.1 Κωδικοποίηση κειμένων 

 

Για την διανυσματοποίηση των κειμένων χρησιμοποιήθηκαν κωδικοποιητές για : 

a) Καταμέτρηση λέξεων με τον απαριθμητή διανύσματος CountVectorizer (BoW) 

b) Καταμέτρηση συχνότητας TF-IDF Vectorizer (BoW)   είδαμε στο κεφ. 5.2.6 και  
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c) word embeddings που είδαμε στο κεφ. 5.2.7. 

 

6.5.2 Αλγόριθμοι Ταξινόμησης Κειμένων ΝΣΚ 

 Οι περισσότεροι παραδοσιακοί αλγόριθμοι εκμάθησης αναπτύσσονται για προβλήματα ταξινόμησης 

μιας ετικέτας. Επομένως, πολλές προσεγγίσεις στη βιβλιογραφία μετασχηματίζουν το πρόβλημα 

πολλαπλών ετικετών σε πολλά προβλήματα μίας μόνο ετικέτας, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

οι υπάρχοντες αλγόριθμοι μίας ετικέτας. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι δύο τεχνικές που 

εξετάστηκαν και που είδαμε αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.5 

 

6.5.2.1 Binary Relevance Κειμένων ΝΣΚ 

Αυτή είναι η απλούστερη τεχνική, η οποία βασικά αντιμετωπίζει κάθε λήμμα των δειγμάτων  ως 

ξεχωριστό πρόβλημα απλής ταξινόμησης. Για κάθε ταξινομητή, το λήμμα προσαρμόζεται ενάντια σε όλα 

τα υπόλοιπα λήμματα - επομένως χρειάζονται ταξινομητές  για 40 λήμματα (n_classes=40). Η ένωση όλων 

των λημμάτων που προβλέφθηκε λαμβάνεται ως έξοδος πολλαπλών λημμάτων (multi-label output). Για 

την υλοποίηση της τεχνικής αυτής χρησιμοποιείται η ενσωματωμένη κλάση της βιβλιοθήκης Scikit-Learn 

(Pedregosa et al., 2011) OneVsRestClassifier. Η στρατηγική αυτή συνήθως εφαρμόζεται σε multi-class 

προβλήματα αλλά μπορεί επίσης και να εφαρμοστεί σε multi-label προβλήματα με την προσθήκη ενός 

πίνακα δεικτοδότησης λημμάτων στον οποίο το στοιχείο [i, j] υποδεικνύει την παρουσία του λήμματος j 

στο κείμενο i . 

Για την ταξινόμηση κάθε λήμματος χρησιμοποιείται κατώτατο όριο πιθανότητας (ίσο με τη συχνότητα 

εμφάνισης των λημμάτων). Στην περίπτωση που κανένας από τους ταξινομητές των 40-λημμάτων δεν 

ανιχνεύσει ένα λήμμα, επιλέγεται ένα πιθανότερο λήμμα με βάση την τιμή του ορίου πιθανότητας. (βλέπε 

Εικόνα 2.6) . 

 

6.5.2.2 Label Powerset Κειμένων ΝΣΚ 

Η τεχνική προσέγγιση αυτή που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 2.5 λαμβάνει υπόψη, τους μερικούς 

συσχετισμούς μεταξύ των λημμάτων. Κάθε ένας από τους μοναδικούς συνδυασμούς λημμάτων που 

υπάρχουν στα δεδομένα εκπαίδευσης αντιμετωπίζεται ως μια πιθανή κατηγορία. Ως εκ τούτου, μπορεί να 

υπάρξει αριθμός δημιουργίας ετικετών με την χειρότερη περίπτωση 2n_labels. 

Η διαδικασία υλοποίησης που ακολουθήθηκε είναι : 

• μετασχηματισμός του δυαδικού πίνακα λημμάτων (n_rows x n_lemma) από το ΣΕΚ (7508 x 40) 

σε n_rows x 1 διάνυσμα λημμάτων, όπου το διάνυσμα στήλης των λημμάτων επεκτείνεται από το 

0 έως τους μοναδικούς συνδυασμούς των λημμάτων του ΣΕΚ (num_lemma_combinations). 

• εκπαίδευση ταξινομητή χρησιμοποιώντας το ΣΕΚ με τα λήμματα να αντιστοιχούν 

(μετασχήματίζονται) σε διάνυσμα στήλης  n_row x 1. 

• η πρόβλεψη λημμάτων πραγματοποιείται με την προσαρμογή του αντίστοιχου ταξινομητή στο 

ΣΕΛ. Η έξοδος είναι το διάνυσμα στήλης με τους μοναδικούς συνδυασμούς των λημμάτων. 

• Μετασχηματισμός του διανύσματος στήλης σε μοναδικά λήμματα με χρήση inverse mapping όπως 

στο πρώτο βήμα. 
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• Αποτύπωση της ακρίβειας (Precision, Recall, F1 Score) του μετασχηματισμένου δυαδικού πίνακα 

(inverse matrix) των λημμάτων πρόβλεψης.  

 

6.5.2.3 Label Powerset Κειμένων ΝΣΚ με Clustering 

Με την υλοποίηση της ταξινόμησης εφαρμόζοντας την τεχνική του δυναμοσυνόλου, παρατηρήθηκε 

ότι υπάρχουν 807 μοναδικοί συνδυασμοί λημμάτων που είναι πολύ κάτω από το μέγιστο δυνατό 

συνδυασμό 240 .  Η τεχνική αυτή προσέγγιση δεν είναι και τόσο ισχυρή σε σχέση και με άλλα σύνολα 

δεδομένων (έλλειψη ευρωστίας) και είναι αυθαίρετη όσο αφορά τον έλεγχο του μέγιστου αριθμού 

μοναδικότητας των συνδυασμών των λημμάτων . Για τον έλεγχο αυτό θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική της  

ομαδοποίησης των μοναδικών συνδυασμών των λημμάτων. 

• Ο δυαδικός πίνακας (n_rows  x  n_lemmas) διαιρείται σε k ομάδες χρησιμοποιώντας την πιο 

γνωστή μέθοδο ομαδοποίησης, τον αλγόριθμο  k-means (Jin X., Han J., 2011) 

• O k-Means μετασχηματίζει τον πίνακα train_y (7508 x 40) σε n_rows ετικέτες (0 έως k). 

• Τα κέντρα ομάδας (cluster_center) που είναι οι διάμεσοι όλων των παρατηρήσεων του πίνακα 

y_train 

• Τα cluster_center είναι δεκαδικές τιμές αφού αποτελούν τον μέσο όρο πολλαπλών τιμών από 0 έως  

1. Η αντιστοίχιση σε 0 ή 1 γίνεται με τη χρήση κατωφλίου 0.85 

• Κατά τη διάρκεια αυτής της ομαδοποίησης, μερικά λήμματα μπορεί να μην συμπεριληφθούν ποτέ 

στην αντιστοίχιση των κέντρων των ομάδων (cluster_center) .Αυτό θα συμβεί αν κάποιο λήμμα 

έχει πολύ μικρή συχνότητα εμφάνισης με αποτέλεσμα το precision και το recall του να πάρει τιμή 

o Σε αυτή την περίπτωση η μέθοδος ψάχνει για το λήμμα με την μέγιστη δεκαδική τιμή 

μεταξύ 0 και 1 και αλλάζει το κέντρο ομάδας ετικέτας του λήματος σε 1 

(cluster_center[label][lemma]=1) 

6.5.3 Μοντέλα Ταξινόμησης  

Στον παρακάτω πίνακα 6.1 παρουσιάζεται μια επισκόπηση των μοντέλων σε συνδυασμό με τους 

κωδικοποιητές κειμένων που δοκιμάστηκαν στις περιλήψεις (Concultatory) αλλά και στους Τίτλους 

(Titles). 

Ταξινομητής Μετασχηματισμού Κωδικοποιητής (Encoder) Μοντέλο 

Binary Relevance Count Vectorizer Linear SVC 

Binary Relevance TF - IDF Linear SVC 

Binary Relevance TF - IDF Logistic Regression 

Binary Relevance TF - IDF Naive Bayes 

Binary Relevance (Ensemble) TF - IDF Random Forest 

Label Powerset Count Vectorizer Linear SVC 

Label Powerset TF - IDF Linear SVC 

Label Powerset TF - IDF Logistic Regression 

Label Powerset TF - IDF Naive Bayes 

Label Powerset με ομαδοποίηση  Count Vectorizer Linear SVC 

Label Powerset με ομαδοποίηση  TF - IDF Linear SVC 

Label Powerset με ομαδοποίηση  TF - IDF Random Forest 

Label Powerset Count Vectorizer <pad> Neural Network 

Binary Relevance Count Vectorizer <pad> Neural Network 

Binary Relevance Count Vectorizer <pad> + Word2Vec - Neural Network 
Πίνακας 6.1 : Επισκόπηση Μοντελοποίησης 
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Τα μοντέλα ταξινόμησης περιλαμβάνουν τους τυπικούς αλγορίθμους ταξινόμησης μηχανικής 

μάθησης. Οι αλγόριθμοι που εξετάστηκαν περιλαμβάνουν : 

• Logistic Regression (LR) 

• Linear Support Vector Machine (Linear SVC) 

• Naive Bayes (Multinomial Naive Bayes) 

• Random Forests (RF) 

• Neural Network (Convolution Neural Network) 

 

 

6.5.4 Παραμετροποίηση Μοντέλων Ταξινόμησης 

Για την βέλτιστη παραμετροποίηση των μοντέλων ταξινόμησης, για κάθε ταξινομητή εφαρμόστηκε η 

κλάση  GridSearchCV της βιβλιοθήκης Scikit-Learn. Η κλάση αυτή εκτελεί εξαντλητική αναζήτηση σε 

συγκεκριμένες τιμές παραμέτρων όπως αυτές ορίζονται στην παρακάτω δομή λεξικού:   

parameters = { 

                'tfidf__max_df': (0.25, 0.5), 

                'tfidf__ngram_range': [(1, 1),(1,2)], 

                'tfidf__min_df': [1, 3], 

                'clf__estimator__C':[0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000], 

                'clf__estimator__class_weight': ['balanced'], 

            } 

Εφαρμόζει τη μέθοδο fit που χρησιμοποιούμε για να προσαρμόσουμε το σύνολο εκπαίδευσης και τη 

μέθοδο predict για την πρόβλεψη του αντίστοιχου συνόλου ελέγχου. Έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει 

το αριθμό διαχωρισμού της διασταυρούμενη επικύρωσης που είδαμε και στο κεφάλαιο 2.4. 

 

6.6 Μετρήσεις με Binary Relevance  

Η δυαδική συνάφεια εφαρμόζει ταξινομητή εκπαίδευσης για κάθε ένα από τα λήμματα (40 συνολικά). 

Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται προβλέψεις για κάθε λήμμα και τα αποτελέσματα συνδυάζονται για να 

καταγραφούν όλα τα λήμματα που προβλέπονται. Οι ταξινομητές κάθε λήμματος λειτουργούν ξεχωριστά 

και με τη μεθοδολογία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη οι σχέσεις μεταξύ των ετικετών (ανεξάρτητα 

ενδεχόμενα) . 

 

6.6.1 BR – [Count Vectorizer + Linear SVC] 

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ο απαριθμητής διανυσμάτων (Count Vectorizer)  και 40 γραμμικοί 

ταξινομητές διανυσμάτων υποστήριξης (Linear SVC) με τις παρακάτω καλύτερες υπερπαραμέτρους που 

προκύπτουν από την κλάση GridSearchCV.  

Count Vectorizer Ngram = (1,2) Min_df = 2 Max_df = 0.25 

LinearSVC Classifier C=0.01 class_weight='balanced', 

loss='squared_hinge' 

multi_class='ovr', 

penalty='l2' 
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ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,57|0,52 0,62|0,67 0,59|0,58 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,47|0,43 0,39|0,45 0,43|0,44 71 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0,62|0,52 0,67|0,65 0,64|0,58 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,6|0,61 0,52|0,52 0,56|0,56 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,61|0,55 0,46|0,46 0,53|0,5 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,37|0,42 0,32|0,31 0,34|0,35 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,69|0,68 0,52|0,55 0,59|0,61 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,68|0,6 0,59|0,59 0,63|0,6 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,53|0,76 0,48|0,52 0,51|0,61 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,3|0,14 0,29|0,14 0,29|0,14 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,57|0,54 0,42|0,51 0,48|0,52 85 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,47|0,52 0,61|0,59 0,53|0,55 90 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,34|0,38 0,38|0,4 0,36|0,39 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,52|0,6 0,6|0,67 0,55|0,64 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,51|0,35 0,3|0,36 0,37|0,36 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,57|0,55 0,38|0,35 0,45|0,43 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,49|0,69 0,43|0,5 0,46|0,58 59 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,28|0,27 0,27|0,28 0,27|0,28 66 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,41|0,42 0,48|0,53 0,45|0,47 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,63|0,61 0,54|0,52 0,59|0,56 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,67|0,65 0,6|0,58 0,63|0,61 62 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0,21|0,29 0,05|0,07 0,08|0,11 54 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,44|0,45 0,52|0,56 0,48|0,5 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,69|0,59 0,58|0,66 0,63|0,62 55 

ΜΕΛΗ 0,23|0,23 0,3|0,37 0,26|0,28 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,73|0,63 0,71|0,73 0,72|0,68 62 

ΝΠΔΔ 0,16|0,33 0,1|0,29 0,12|0,31 68 

ΝΠΙΔ 0,33|0,51 0,25|0,29 0,28|0,37 66 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,69|0,71 0,64|0,57 0,66|0,63 59 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,71|0,58 0,5|0,51 0,59|0,54 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,56|0,54 0,53|0,56 0,54|0,55 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,65|0,62 0,71|0,71 0,68|0,66 64 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,43|0,48 0,48|0,58 0,45|0,53 52 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,37|0,31 0,36|0,34 0,37|0,32 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,59|0,59 0,61|0,56 0,6|0,58 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,4|0,31 0,28|0,32 0,33|0,31 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,41|0,31 0,38|0,42 0,39|0,36 66 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,42|0,2 0,34|0,26 0,38|0,23 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,69|0,65 0,65|0,7 0,67|0,67 66 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,79|0,72 0,62|0,65 0,69|0,68 67 

Avg/Total 
0,52|0,5 0,47|0,49 0,48|0,49 2641 

Πίνακας 6.2 : BR – [Count Vectorizer + Linear SVC] για Decisions / Titles 
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6.6.2 BR – [TFIDF + Linear SVC] 
Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ο απαριθμητής διανυσμάτων (TfidfVectorizer)  και 40 γραμμικοί 

ταξινομητές διανυσμάτων υποστήριξης (Linear SVC) με τις παρακάτω καλύτερες υπερπαραμέτρους που 

προκύπτουν από την κλάση GridSearchCV.  

TF-IDF Vectorizer Ngram = (1,1) Min_df = 2 Max_df = 0.25 

LogisticRegression 

Classifier 

C=1, dual=True,  class_weight='balanced', 

loss='squared_hinge'  

multi_class='ovr', 

penalty='l2' 

 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,8|0,74 0,65|0,59 0,72|0,66 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,55|0,58 0,3|0,31 0,39|0,4 71 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0,65|0,62 0,6|0,55 0,62|0,58 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,68|0,61 0,55|0,52 0,61|0,56 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,63|0,55 0,43|0,35 0,51|0,43 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,36|0,43 0,27|0,34 0,31|0,38 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,84|0,83 0,55|0,58 0,67|0,68 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,87|0,85 0,47|0,53 0,61|0,65 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,78|0,73 0,44|0,45 0,56|0,56 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,42|0,44 0,3|0,28 0,35|0,34 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,71|0,68 0,35|0,35 0,47|0,47 85 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,75|0,79 0,63|0,6 0,69|0,68 90 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,48|0,65 0,28|0,38 0,35|0,48 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,67|0,62 0,53|0,54 0,59|0,58 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,61|0,63 0,37|0,38 0,46|0,48 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,74|0,7 0,35|0,39 0,48|0,5 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,6|0,58 0,42|0,42 0,5|0,49 59 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,46|0,59 0,27|0,35 0,34|0,44 66 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,68|0,7 0,5|0,49 0,58|0,57 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,8|0,71 0,49|0,37 0,61|0,49 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,88|0,88 0,69|0,69 0,77|0,77 62 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0,32|0,36 0,19|0,26 0,24|0,3 54 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,72|0,68 0,54|0,56 0,61|0,62 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,78|0,79 0,45|0,55 0,57|0,65 55 

ΜΕΛΗ 0,44|0,43 0,35|0,35 0,39|0,39 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,89|0,91 0,68|0,68 0,77|0,78 62 

ΝΠΔΔ 0,68|0,41 0,19|0,22 0,3|0,29 68 

ΝΠΙΔ 0,52|0,42 0,33|0,24 0,41|0,31 66 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,87|0,85 0,66|0,69 0,75|0,77 59 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,67|0,67 0,42|0,39 0,52|0,49 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,82|0,78 0,66|0,65 0,73|0,71 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,77|0,78 0,62|0,62 0,69|0,7 64 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,62|0,62 0,46|0,5 0,53|0,55 52 
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,41|0,38 0,3|0,35 0,35|0,36 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,69|0,71 0,59|0,6 0,64|0,65 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,41|0,45 0,32|0,43 0,36|0,44 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,63|0,56 0,33|0,3 0,44|0,39 66 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,5|0,51 0,28|0,33 0,36|0,4 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,82|0,79 0,71|0,68 0,76|0,73 66 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,89|0,89 0,73|0,73 0,8|0,8 67 

Avg/Total 
0,67|0,65 0,46|0,47 0,54|0,54 2641 

Πίνακας 6.3 : BR – [TFIDF + Linear SVC] για Decisions / Titles 

 

6.6.3 BR - [TFIDF + Logistic Regression] 

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ο απαριθμητής διανυσμάτων (TfidfVectorizer)  και 40 ταξινομητές 

Λογιστικής Παλινδρόμησης , με τις παρακάτω καλύτερες υπερπαραμέτρους που προκύπτουν από την 

κλάση GridSearchCV.  

 

TF-IDF Vectorizer Ngram = (1,2) Min_df = 2 Max_df = 0.25 

Logistic Regression C=10 intercept_scaling=1 penalty='l2' 

 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,74|0,69 0,66|0,63 0,7|0,66 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,53|0,59 0,34|0,34 0,41|0,43 71 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0,63|0,63 0,62|0,6 0,63|0,62 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,65|0,6 0,55|0,55 0,59|0,57 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,64|0,57 0,47|0,45 0,54|0,5 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,36|0,42 0,32|0,4 0,34|0,41 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,84|0,85 0,59|0,58 0,69|0,69 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,87|0,89 0,49|0,56 0,63|0,69 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,6|0,66 0,42|0,47 0,5|0,55 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,33|0,36 0,31|0,34 0,32|0,35 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,71|0,68 0,38|0,4 0,49|0,5 85 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,74|0,76 0,62|0,63 0,67|0,69 90 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,49|0,63 0,31|0,41 0,38|0,5 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,67|0,59 0,59|0,54 0,63|0,57 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,63|0,57 0,43|0,43 0,51|0,49 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,74|0,71 0,37|0,42 0,49|0,53 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,64|0,56 0,49|0,46 0,56|0,5 59 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,53|0,6 0,35|0,42 0,42|0,5 66 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,68|0,68 0,55|0,51 0,61|0,59 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,77|0,71 0,54|0,4 0,63|0,51 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,85|0,81 0,73|0,76 0,78|0,78 62 
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0,32|0,36 0,19|0,28 0,24|0,31 54 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,72|0,72 0,54|0,61 0,61|0,66 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,73|0,8 0,49|0,58 0,59|0,67 55 

ΜΕΛΗ 0,4|0,41 0,42|0,38 0,41|0,4 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,9|0,91 0,69|0,68 0,78|0,78 62 

ΝΠΔΔ 0,6|0,42 0,22|0,25 0,32|0,31 68 

ΝΠΙΔ 0,53|0,45 0,35|0,29 0,42|0,35 66 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,88|0,84 0,71|0,71 0,79|0,77 59 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,69|0,62 0,42|0,39 0,53|0,48 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,8|0,75 0,71|0,7 0,75|0,72 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,8|0,81 0,67|0,66 0,73|0,72 64 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,57|0,55 0,5|0,5 0,53|0,53 52 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,4|0,34 0,37|0,38 0,38|0,36 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,61|0,64 0,66|0,6 0,63|0,62 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,47|0,45 0,4|0,43 0,43|0,44 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,6|0,57 0,39|0,41 0,48|0,48 66 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,51|0,48 0,33|0,37 0,4|0,42 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,81|0,77 0,73|0,73 0,77|0,75 66 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,86|0,88 0,76|0,79 0,81|0,83 67 

Avg/Total 
0,65|0,64 0,51|0,5 0,57|0,56 2641 

Πίνακας 6.4 BR - [TFIDF + Logistic Regression] για Decisions / Titles 

6.6.4 BR - [TF-IDF + Naive Bayes] 

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ο απαριθμητής διανυσμάτων (TfidfVectorizer)  και 40 ταξινομητές 

Naïve Bayes με τις παρακάτω καλύτερες υπερπαραμέτρους που προκύπτουν από την κλάση 

GridSearchCV.  

TF-IDF Vectorizer Ngram = (1,2) Min_df = 2 Max_df = 0.5 

MultinomialNB Classifier Alpha = 0.01 fit_prior=False class_prior=None 

 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,61|0,56 0,6|0,6 0,61|0,58 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,54|0,39 0,2|0,18 0,29|0,25 71 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0,54|0,52 0,74|0,79 0,62|0,62 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,43|0,46 0,34|0,42 0,38|0,44 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,42|0,44 0,23|0,33 0,3|0,38 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,3|0,33 0,34|0,53 0,32|0,41 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,8|0,84 0,58|0,62 0,67|0,72 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,72|0,73 0,53|0,6 0,61|0,66 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,5|0,43 0,44|0,5 0,47|0,46 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,21|0,25 0,18|0,28 0,19|0,26 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,47|0,48 0,19|0,27 0,27|0,35 85 
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,64|0,61 0,52|0,63 0,57|0,62 90 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,48|0,44 0,34|0,47 0,4|0,45 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,49|0,43 0,54|0,61 0,52|0,5 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,43|0,35 0,32|0,35 0,36|0,35 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,5|0,47 0,38|0,42 0,43|0,44 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,35|0,28 0,32|0,36 0,34|0,32 59 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,34|0,36 0,24|0,36 0,28|0,36 66 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,54|0,57 0,5|0,55 0,52|0,56 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,52|0,51 0,24|0,34 0,33|0,41 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,57|0,57 0,4|0,5 0,47|0,53 62 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0,32|0,28 0,26|0,31 0,29|0,3 54 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,64|0,64 0,66|0,63 0,65|0,64 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,66|0,51 0,49|0,53 0,56|0,52 55 

ΜΕΛΗ 0,19|0,2 0,17|0,27 0,18|0,23 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,74|0,88 0,69|0,73 0,72|0,8 62 

ΝΠΔΔ 0,41|0,49 0,16|0,26 0,23|0,34 68 

ΝΠΙΔ 0,36|0,3 0,23|0,26 0,28|0,28 66 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,61|0,59 0,59|0,71 0,6|0,65 59 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,43|0,4 0,32|0,34 0,37|0,36 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,66|0,65 0,71|0,75 0,68|0,7 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,61|0,59 0,62|0,69 0,62|0,64 64 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,35|0,38 0,4|0,52 0,38|0,44 52 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,42|0,32 0,44|0,48 0,43|0,38 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,57|0,58 0,64|0,72 0,6|0,64 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,36|0,34 0,29|0,32 0,33|0,33 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,45|0,39 0,35|0,44 0,39|0,41 66 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,48|0,35 0,37|0,42 0,42|0,38 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,73|0,64 0,7|0,74 0,71|0,69 66 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,8|0,79 0,78|0,79 0,79|0,79 67 

Avg/Total 
0,51|0,49 0,43|0,49 0,46|0,48 2641 

Πίνακας 6.5 : BR - [TFIDF + Naïve Bayes Multinomial] για Decisions / Titles 

6.6.5 Ensemble - [TF-IDF + Random Forest] 

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ο απαριθμητής διανυσμάτων (TfidfVectorizer)  και μέθοδος 

απευθείας προσαρμογής του αλγορίθμου Random Forest (ensemble classifiers) (κεφ. 2.4.1.7) με τις 

παρακάτω καλύτερες υπερπαραμέτρους που προκύπτουν από την κλάση GridSearchCV.  

TF-IDF Vectorizer Ngram = (1,2) Min_df = 2 Max_df = 0.5 

Random Forest Classifier Max_features =’sqrt’ Max_estimators, = 

100,max_depth=50 

class_prior=None 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

  

Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,65|0,51 0,6|0,63 0,62|0,56 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,38|0,41 0,46|0,58 0,41|0,48 71 
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ΑΕΙ ΔΕΠ 0,6|0,61 0,49|0,54 0,54|0,57 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,55|0,76 0,36|0,18 0,44|0,29 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,54|0,63 0,27|0,37 0,36|0,46 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,57|0,71 0,24|0,08 0,34|0,14 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,8|0,84 0,43|0,52 0,56|0,64 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,78|0,41 0,59|0,67 0,67|0,51 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,62|0,49 0,42|0,41 0,5|0,45 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,17|0,29 0,26|0,16 0,21|0,21 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,77|0,68 0,39|0,29 0,52|0,41 85 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,59|0,53 0,48|0,62 0,53|0,57 90 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,8|0,5 0,14|0,02 0,24|0,03 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,51|0,58 0,42|0,32 0,46|0,41 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,48|0,48 0,35|0,22 0,41|0,3 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,65|0,5 0,22|0,07 0,33|0,12 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,41|0,55 0,39|0,51 0,4|0,53 59 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,33|0,33 0,39|0,38 0,36|0,35 66 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,54|0,43 0,52|0,56 0,53|0,49 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,75|0,85 0,43|0,6 0,55|0,7 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,83|0,88 0,55|0,71 0,66|0,79 62 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0,38|0,18 0,14|0,04 0,21|0,06 54 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,7|0,77 0,56|0,48 0,62|0,59 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,64|0,83 0,4|0,35 0,49|0,49 55 

ΜΕΛΗ 0,39|0,5 0,22|0,02 0,28|0,03 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,83|0,66 0,63|0,71 0,72|0,68 62 

ΝΠΔΔ 0,27|0,58 0,19|0,16 0,22|0,25 68 

ΝΠΙΔ 0,23|0,52 0,21|0,24 0,22|0,33 66 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,74|0,72 0,58|0,69 0,65|0,71 59 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,63|0,7 0,27|0,38 0,38|0,49 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,57|0,33 0,71|0,75 0,63|0,45 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,75|0,68 0,62|0,53 0,68|0,6 64 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,45|0,67 0,1|0,04 0,16|0,07 52 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,39|0,39 0,14|0,14 0,21|0,21 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,6|0,45 0,62|0,76 0,61|0,57 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,35|0,29 0,29|0,07 0,32|0,12 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,39|0,56 0,24|0,14 0,3|0,22 66 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,29|0,36 0,21|0,16 0,24|0,22 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,69|0,49 0,68|0,7 0,69|0,58 66 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,74|0,54 0,76|0,84 0,75|0,65 67 

Avg/Total 
0,56|0,55 0,4|0,4 0,47|0,41 2641 

Πίνακας 6.6: BR - [TFIDF + Random Forest] για Decisions / Titles 
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6.7 Μετρήσεις με Label Powerset  

Στη μέθοδο αυτή, μετασχηματίζεται το πρόβλημα της multi-label ταξινόμησης σε multi-class 

πρόβλημα. Γίνεται η επισήμανση κάθε μοναδικού συνδυασμού λημμάτων ως μία ξεχωριστή κατηγορία 

(class_to_lemma_map). Στο σύνολο εκπαίδευσης καταγράφηκαν 807 τέτοιοι μοναδικοί συνδυασμοί. Ο 

ταξινομητής θα επιλέξει μία από αυτές τις κατηγορίες για πρόβλεψη. Για την πρόβλεψη υλοποιήθηκε η 

συνάρτηση multi_class_predict(clf, test_X, class_to_lemma_map) η οποία παίρνει ως όρισμα τον 

ταξινομητή, το σύνολο των κειμένων ελέγχου και τον πίνακα αντιστοίχισης μοναδικών συνδυασμών, 

επιστρέφοντας τις προβλέψεις.  

 

6.7.1 LP – [Count Vectorizer + Linear SVC] 

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ο απαριθμητής διανυσμάτων (Count Vectorizer)  και 40 γραμμικοί 

ταξινομητές διανυσμάτων υποστήριξης (Linear SVC) με τις παρακάτω καλύτερες υπερπαραμέτρους που 

προκύπτουν από την κλάση GridSearchCV.  

Count Vectorizer Ngram = (1,2) Min_df = 1 Max_df = 0.25 

LinearSVC Classifier C=1, fit_intercept=True class_weight='balanced', 

loss='squared_hinge' 

multi_class='ovr', 

penalty='l2' 

 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,56|0,54 0,63|0,57 0,59|0,56 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,46|0,37 0,37|0,32 0,41|0,34 71 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0,61|0,51 0,45|0,45 0,52|0,48 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,53|0,49 0,53|0,53 0,53|0,51 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,31|0,4 0,3|0,28 0,3|0,33 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,37|0,45 0,34|0,34 0,35|0,39 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,69|0,78 0,48|0,45 0,56|0,57 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,53|0,7 0,55|0,58 0,54|0,63 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,46|0,48 0,47|0,42 0,47|0,45 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,29|0,29 0,23|0,21 0,25|0,25 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,55|0,59 0,31|0,35 0,39|0,44 85 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,55|0,54 0,54|0,5 0,55|0,52 90 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,34|0,32 0,28|0,24 0,3|0,27 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,4|0,35 0,46|0,39 0,43|0,37 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,39|0,4 0,46|0,33 0,42|0,37 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,44|0,44 0,31|0,3 0,36|0,35 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,56|0,42 0,46|0,41 0,5|0,41 59 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,25|0,34 0,24|0,33 0,25|0,34 66 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,49|0,55 0,45|0,51 0,47|0,53 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,52|0,55 0,46|0,43 0,49|0,48 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,57|0,64 0,61|0,6 0,59|0,62 62 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0,2|0,26 0,17|0,19 0,18|0,22 54 
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,6|0,63 0,54|0,51 0,57|0,56 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,43|0,45 0,42|0,44 0,43|0,44 55 

ΜΕΛΗ 0,19|0,22 0,17|0,15 0,18|0,18 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,67|0,73 0,65|0,61 0,66|0,67 62 

ΝΠΔΔ 0,27|0,32 0,22|0,29 0,24|0,31 68 

ΝΠΙΔ 0,3|0,32 0,32|0,27 0,31|0,29 66 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,67|0,54 0,61|0,54 0,64|0,54 59 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,47|0,48 0,35|0,34 0,4|0,4 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,59|0,58 0,69|0,69 0,64|0,63 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,6|0,57 0,53|0,5 0,56|0,53 64 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,27|0,3 0,25|0,23 0,26|0,26 52 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,25|0,28 0,3|0,27 0,27|0,28 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,55|0,6 0,66|0,67 0,6|0,63 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,31|0,4 0,35|0,34 0,33|0,37 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,35|0,33 0,26|0,26 0,3|0,29 66 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,36|0,32 0,25|0,26 0,29|0,29 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,59|0,63 0,64|0,7 0,61|0,66 66 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,7|0,72 0,67|0,7 0,69|0,71 67 

Avg/Total 
0,46|0,48 0,43|0,42 0,44|0,44 2641 

Πίνακας 6.7 : LP - [Count Vectorizer + Linear SVC] για Decisions / Titles 

6.7.2 LP – [TF-IDF + Linear SVC] 

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ο απαριθμητής διανυσμάτων (TfidfVectorizer)  και γραμμικοί 

ταξινομητές διανυσμάτων υποστήριξης (Linear SVC) με τις παρακάτω καλύτερες υπερπαραμέτρους που 

προκύπτουν από την κλάση GridSearchCV.  

TF-IDF Vectorizer Ngram = (1,2) Min_df = 5 Max_df = 0.25 

Linear SVC Classifier C=1, fit_intercept=True, 

smooth_idf=True 

class_weight='balanced', 

loss='squared_hinge' 

multi_class='ovr', 

penalty='l2' 

Το αποτέλεσμα του συνολικού F1Score για αυτό το Pipeline (Encoder + model) αποτυπώνεται στον 

παρακάτω πίνακα με ποσοστό 47 και 46  %. 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,54|0,59 0,63|0,71 0,58|0,64 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,53|0,55 0,38|0,32 0,44|0,41 71 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0,55|0,48 0,54|0,16 0,54|0,24 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,45|0,72 0,52|0,32 0,48|0,44 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,38|0,54 0,38|0,25 0,38|0,34 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,46|0,46 0,37|0,31 0,41|0,37 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,64|0,82 0,57|0,52 0,6|0,64 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,63|0,7 0,58|0,64 0,6|0,67 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,54|0,64 0,5|0,42 0,52|0,51 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,28|0,27 0,26|0,23 0,27|0,25 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,49|0,63 0,33|0,34 0,39|0,44 85 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,57|0,67 0,56|0,61 0,56|0,64 90 



 

117 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,33|0,25 0,24|0,02 0,28|0,03 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,49|0,56 0,56|0,47 0,52|0,51 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,4|0,45 0,41|0,46 0,41|0,46 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,5|0,43 0,45|0,08 0,47|0,14 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,51|0,53 0,49|0,53 0,5|0,53 59 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,26|0,36 0,26|0,33 0,26|0,35 66 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,59|0,58 0,49|0,57 0,53|0,58 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,48|0,7 0,46|0,46 0,47|0,56 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,64|0,71 0,61|0,68 0,63|0,69 62 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0,13|0,46 0,09|0,11 0,11|0,18 54 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,58|0,61 0,63|0,66 0,6|0,64 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,44|0,59 0,44|0,42 0,44|0,49 55 

ΜΕΛΗ 0,16|0,32 0,15|0,23 0,16|0,27 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,8|0,9 0,63|0,69 0,7|0,78 62 

ΝΠΔΔ 0,35|0,4 0,26|0,24 0,3|0,3 68 

ΝΠΙΔ 0,38|0,36 0,36|0,24 0,37|0,29 66 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,65|0,77 0,61|0,63 0,63|0,69 59 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,41|0,53 0,36|0,21 0,38|0,3 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,61|0,63 0,71|0,71 0,66|0,67 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,57|0,66 0,55|0,62 0,56|0,64 64 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,3|0,31 0,35|0,33 0,32|0,32 52 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,32|0,31 0,3|0,27 0,31|0,29 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,55|0,65 0,69|0,64 0,61|0,64 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,27|0,44 0,28|0,44 0,28|0,44 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,46|0,42 0,33|0,12 0,39|0,19 66 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,48|0,36 0,33|0,3 0,39|0,33 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,59|0,71 0,67|0,7 0,62|0,7 66 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,7|0,73 0,76|0,81 0,73|0,77 67 

Avg/Total 0,48|0,55 0,46|0,42 0,47|0,46 2641 
Πίνακας 6.8: LP - [TF-IDF + Linear SVC] για Decisions / Titles 

6.7.3 LP – [TF-IDF + Logistic Regression] 

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ο απαριθμητής διανυσμάτων (TfidfVectorizer)  και γραμμικοί 

ταξινομητές διανυσμάτων Λογιστικής Παλινδρόμησης με τις παρακάτω καλύτερες υπερπαραμέτρους που 

προκύπτουν από την κλάση GridSearchCV.  

 

TF-IDF Vectorizer Ngram = (1,2), 

analyzer='word' 

Min_df = 2 Max_df = 0.5 

Logistic Regression  C=0.1, 

class_weight='balanced' 

intercept_scaling=1, 

loss='squared_hinge', 

tol=0.0001 

multi_class='ovr', 

penalty='l2' 

Το αποτέλεσμα του συνολικού F1Score για αυτό το Pipeline (Encoder + model) αποτυπώνεται στον 

παρακάτω πίνακα με ποσοστό 51 και 49  %. 
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ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,75|0,57 0,65|0,66 0,69|0,61 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,43|0,5 0,51|0,48 0,47|0,49 71 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0,65|0,65 0,54|0,54 0,59|0,59 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,6|0,59 0,41|0,44 0,49|0,5 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,59|0,51 0,32|0,35 0,41|0,42 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,62|0,65 0,29|0,35 0,4|0,46 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,85|0,85 0,48|0,48 0,61|0,61 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,83|0,58 0,64|0,64 0,72|0,61 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,67|0,6 0,47|0,48 0,55|0,54 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,22|0,27 0,31|0,26 0,26|0,26 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,82|0,61 0,44|0,35 0,57|0,45 85 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,64|0,62 0,53|0,63 0,58|0,63 90 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,85|0,5 0,19|0,12 0,31|0,19 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,56|0,55 0,47|0,49 0,51|0,52 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,53|0,48 0,4|0,4 0,45|0,43 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,7|0,59 0,27|0,32 0,39|0,42 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,46|0,57 0,44|0,49 0,45|0,53 59 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,38|0,33 0,44|0,35 0,41|0,34 66 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,59|0,56 0,57|0,56 0,58|0,56 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,8|0,7 0,48|0,46 0,6|0,56 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,88|0,65 0,6|0,63 0,71|0,64 62 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0,43|0,4 0,19|0,15 0,26|0,22 54 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,75|0,68 0,61|0,61 0,67|0,64 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,69|0,59 0,45|0,4 0,55|0,48 55 

ΜΕΛΗ 0,44|0,38 0,27|0,18 0,33|0,25 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,88|0,87 0,68|0,65 0,76|0,74 62 

ΝΠΔΔ 0,32|0,39 0,24|0,24 0,27|0,29 68 

ΝΠΙΔ 0,28|0,43 0,26|0,3 0,27|0,35 66 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,79|0,73 0,63|0,63 0,7|0,67 59 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,68|0,6 0,32|0,34 0,44|0,43 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,62|0,59 0,76|0,72 0,69|0,65 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,8|0,7 0,67|0,59 0,73|0,64 64 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,5|0,41 0,15|0,21 0,24|0,28 52 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,44|0,41 0,19|0,19 0,27|0,26 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,65|0,59 0,67|0,69 0,66|0,63 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,4|0,38 0,34|0,29 0,37|0,33 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,44|0,47 0,29|0,24 0,35|0,32 66 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,34|0,45 0,26|0,26 0,3|0,33 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,74|0,59 0,73|0,7 0,73|0,64 66 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,79|0,77 0,81|0,79 0,8|0,78 67 

Avg/Total 
0,61|0,56 0,45|0,45 0,51|0,49 2641 

Πίνακας 6.9 : [TF-IDF + Logistic Regression] για Decisions / Titles 
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6.7.4 LP – [TF-IDF + Naive Bayes] 

Στην τεχνική αυτή γίνεται  χρήση του απαριθμητή TD-IDF Vectorizer με τις παρακάτω καλύτερες 

υπερπαραμέτρους που προκύπτουν από την κλάση GridSearchCV.  

TF-IDF Vectorizer Ngram = (1,2) Min_df = 5 Max_df = 0.25 

MultinomialNB Classifier C=1, 

fit_intercept=True, 

smooth_idf=True, 

alpha=0.01 

class_weight='balanced', 

loss='squared_hinge', 

class_prior=None 

multi_class='ovr', 

penalty='l2', 

fit_prior=True 

 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,54|0,57 0,63|0,59 0,59|0,58 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,4|0,32 0,31|0,31 0,35|0,32 71 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0,56|0,5 0,6|0,49 0,58|0,49 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,77|0,59 0,32|0,22 0,45|0,32 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,43|0,31 0,2|0,18 0,27|0,23 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,39|0,42 0,19|0,21 0,26|0,28 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,85|0,8 0,58|0,54 0,69|0,64 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,57|0,55 0,55|0,58 0,56|0,57 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,52|0,52 0,44|0,44 0,48|0,48 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,25|0,26 0,25|0,21 0,25|0,23 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,43|0,52 0,24|0,29 0,31|0,38 85 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,53|0,53 0,56|0,56 0,54|0,54 90 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,57|0,64 0,14|0,16 0,22|0,25 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,56|0,49 0,51|0,47 0,53|0,48 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,44|0,42 0,3|0,27 0,36|0,33 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,6|0,66 0,37|0,32 0,46|0,43 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,31|0,25 0,29|0,25 0,3|0,25 59 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,32|0,33 0,32|0,32 0,32|0,33 66 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,51|0,58 0,57|0,55 0,54|0,56 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,47|0,57 0,13|0,18 0,21|0,27 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,56|0,55 0,56|0,6 0,56|0,57 62 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0,57|0,38 0,15|0,15 0,24|0,21 54 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,64|0,59 0,7|0,69 0,67|0,64 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,57|0,62 0,44|0,45 0,49|0,53 55 

ΜΕΛΗ 0,4|0,27 0,13|0,1 0,2|0,15 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,87|0,93 0,65|0,69 0,74|0,8 62 

ΝΠΔΔ 0,22|0,26 0,12|0,16 0,15|0,2 68 

ΝΠΙΔ 0,33|0,25 0,24|0,2 0,28|0,22 66 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,56|0,64 0,61|0,61 0,59|0,63 59 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,56|0,48 0,3|0,25 0,39|0,33 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,57|0,55 0,75|0,74 0,65|0,63 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,61|0,68 0,59|0,61 0,6|0,64 64 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,33|0,36 0,08|0,08 0,12|0,13 52 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,57|0,55 0,21|0,19 0,3|0,28 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,61|0,61 0,74|0,74 0,67|0,67 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,32|0,27 0,19|0,18 0,24|0,21 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,5|0,47 0,3|0,32 0,38|0,38 66 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,45|0,43 0,25|0,21 0,32|0,28 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,51|0,53 0,76|0,77 0,61|0,63 66 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,73|0,7 0,79|0,79 0,76|0,74 67 

Avg/Total 
0,51|0,5 0,41|0,4 0,44|0,43 2641 

Πίνακας 6.10 : LP - [TF-IDF + Multinomial Bayes] για Decisions / Titles 

6.8 Τεχνική Δυναμοσυνόλου με ομάδες  

 

Σχήμα 6.3 : Elbow Καμπύλη επιλογής ομάδων 

 

Με την k-means ανάλυση ομαδοποίησης , αφού επαναληπτικά επιλέχτηκε ένα εύρος ομάδων από 10 

έως 100, σχεδιάστηκε η καμπύλη με βάση το κριτήριο elbow (αγκώνα) (Σχήμα 6.3) που αποτελεί μια 

ευρετική ερμηνεία αξιολόγησης ομάδων για το σύνολο εκπαίδευσης του ΝΣΚ (Ketchen, Jr et al., 1996). 

Με βάση το κριτήριο αυτό επιλέχτηκαν 40 ομάδες για την ομαδοποίηση των μοναδικών συνδυασμών των 

κατηγοριών από το εκπαιδευτικό σύνολο μεγέθους 7508 περιλήψεων. 

 

6.8.1 Clustering + Count Vectorizer + Linear SVC 

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ο απαριθμητής διανυσμάτων (CountVectorizer)  και γραμμικοί 

ταξινομητές διανυσμάτων υποστήριξης (Linear SVC) με τις παρακάτω καλύτερες υπερπαραμέτρους που 

προκύπτουν από την κλάση GridSearchCV.  
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TF-IDF Vectorizer Ngram = (1,2) Min_df = 5 Max_df = 0.5 

Linear SVC Classifier C=10 class_weight='balanced', multi_class='ovr', 

penalty='l2' 

Το αποτέλεσμα του συνολικού F1Score για αυτό το Pipeline (Encoder + model) αποτυπώνεται στον 

παρακάτω πίνακα με ποσοστό 44 και 41% αντίστοιχα. 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,56|0,56 0,63|0,65 0,59|0,6 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,46|0,42 0,37|0,31 0,41|0,36 71 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0,61|0,53 0,45|0,2 0,52|0,29 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,53|0,52 0,53|0,29 0,53|0,37 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,31|0,43 0,3|0,2 0,3|0,27 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,37|0,4 0,34|0,23 0,35|0,29 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,69|0,78 0,48|0,41 0,56|0,53 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,53|0,72 0,55|0,51 0,54|0,6 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,46|0,59 0,47|0,36 0,47|0,45 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,29|0,29 0,23|0,25 0,25|0,27 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,55|0,62 0,31|0,31 0,39|0,41 85 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,55|0,54 0,54|0,57 0,55|0,55 90 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,34|0 0,28|0 0,3|0 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,4|0,44 0,46|0,39 0,43|0,41 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,39|0,5 0,46|0,43 0,42|0,46 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,44|0,26 0,31|0,07 0,36|0,11 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,56|0,39 0,46|0,41 0,5|0,4 59 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,25|0,33 0,24|0,36 0,25|0,35 66 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,49|0,55 0,45|0,51 0,47|0,53 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,52|0,54 0,46|0,51 0,49|0,52 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,57|0,66 0,61|0,61 0,59|0,63 62 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0,2|0,36 0,17|0,09 0,18|0,15 54 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,61|0,67 0,54|0,49 0,57|0,57 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,43|0,65 0,42|0,4 0,43|0,49 55 

ΜΕΛΗ 0,19|0,26 0,17|0,2 0,18|0,23 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,67|0,77 0,65|0,66 0,66|0,71 62 

ΝΠΔΔ 0,27|0,28 0,22|0,19 0,24|0,23 68 

ΝΠΙΔ 0,3|0,22 0,32|0,15 0,31|0,18 66 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,67|0,66 0,61|0,49 0,64|0,56 59 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,47|0,56 0,35|0,18 0,4|0,27 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,59|0,61 0,69|0,64 0,64|0,63 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,6|0,67 0,53|0,59 0,56|0,63 64 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,27|0,33 0,25|0,4 0,26|0,36 52 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,25|0,28 0,3|0,29 0,27|0,28 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,55|0,66 0,66|0,57 0,6|0,61 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,31|0,38 0,35|0,35 0,33|0,36 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,35|0,3 0,26|0,11 0,3|0,16 66 
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ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,36|0,26 0,25|0,21 0,29|0,23 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,59|0,62 0,64|0,65 0,61|0,64 66 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,7|0,68 0,67|0,7 0,69|0,69 67 

Avg/Total 0,46|0,49 0,43|0,38 0,44|0,41 2641 

Πίνακας 6.11 : Clustering - [Tf-idf + LinearSVC] για Decisions / Titles 

 

6.8.2 Clustering + TF-IDF + Linear SVC 

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ο απαριθμητής διανυσμάτων TF-IDF Vectorizer και γραμμικοί 

ταξινομητές διανυσμάτων υποστήριξης (Linear SVC) με τις παρακάτω καλύτερες υπερπαραμέτρους που 

προκύπτουν από την κλάση GridSearchCV.  

TFIDF Vectorizer Ngram = (1,1) Min_df = 1 Max_df = 0.5 

Linear SVC Classifier C=1 class_weight='balanced', 

penalty='l2' 

multi_class='ovr' 

Το αποτέλεσμα του συνολικού F1Score για αυτό το Pipeline (Encoder + model) αποτυπώνεται στον 

παρακάτω πίνακα με ποσοστό 47 και 46% αντίστοιχα. 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,54|0,59 0,63|0,71 0,58|0,64 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,53|0,55 0,38|0,32 0,44|0,41 71 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0,55|0,48 0,54|0,16 0,54|0,24 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,45|0,72 0,52|0,32 0,48|0,44 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,38|0,54 0,38|0,25 0,38|0,34 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,46|0,46 0,37|0,31 0,41|0,37 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,64|0,82 0,57|0,52 0,6|0,64 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,63|0,7 0,58|0,64 0,6|0,67 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,54|0,64 0,5|0,42 0,52|0,51 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,28|0,27 0,26|0,23 0,27|0,25 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,49|0,63 0,33|0,34 0,39|0,44 85 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,57|0,67 0,56|0,61 0,56|0,64 90 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,33|0,25 0,24|0,02 0,28|0,03 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,49|0,56 0,56|0,47 0,52|0,51 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,4|0,45 0,41|0,46 0,41|0,46 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,5|0,43 0,45|0,08 0,47|0,14 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,51|0,53 0,49|0,53 0,5|0,53 59 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,26|0,36 0,26|0,33 0,26|0,35 66 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,59|0,58 0,49|0,57 0,53|0,58 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,48|0,7 0,46|0,46 0,47|0,56 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,64|0,71 0,61|0,68 0,63|0,69 62 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0,13|0,46 0,09|0,11 0,11|0,18 54 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,58|0,61 0,63|0,66 0,6|0,64 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,44|0,59 0,44|0,42 0,44|0,49 55 

ΜΕΛΗ 0,16|0,32 0,15|0,23 0,16|0,27 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,8|0,9 0,63|0,69 0,7|0,78 62 

ΝΠΔΔ 0,35|0,4 0,26|0,24 0,3|0,3 68 

ΝΠΙΔ 0,38|0,36 0,36|0,24 0,37|0,29 66 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,65|0,77 0,61|0,63 0,63|0,69 59 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,41|0,53 0,36|0,21 0,38|0,3 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,61|0,63 0,71|0,71 0,66|0,67 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,57|0,66 0,55|0,62 0,56|0,64 64 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,3|0,31 0,35|0,33 0,32|0,32 52 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,32|0,31 0,3|0,27 0,31|0,29 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,55|0,65 0,69|0,64 0,61|0,64 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,27|0,44 0,28|0,44 0,28|0,44 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,46|0,42 0,33|0,12 0,39|0,19 66 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,48|0,36 0,33|0,3 0,39|0,33 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,59|0,71 0,67|0,7 0,62|0,7 66 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,7|0,73 0,76|0,81 0,73|0,77 67 

Avg/Total 0,48|0,55 0,46|0,42 0,47|0,46 2641 

Πίνακας 6.12 : Clustering - [Tf-idf + LinearSVC] για Decisions / Titles 

6.8.3 Clustering + TF-IDF + Random Forest 

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ο απαριθμητής διανυσμάτων TF-IDF Vectorizer και ταξινομητές 

Random Forest για κάθε ομάδα του δυναμοσυνόλου , με τις παρακάτω καλύτερες υπερπαραμέτρους που 

προκύπτουν από την κλάση GridSearchCV.  

TFIDF Vectorizer Ngram = (1,2) Min_df = 2 Max_df = 0.5 

Linear SVC Classifier n_estimators=200 max_depth=100 max_features='sqrt' 

 

Το αποτέλεσμα του συνολικού F1Score για αυτό το Pipeline (Encoder + model) αποτυπώνεται στον 

παρακάτω πίνακα με ποσοστό 46 και 37% αντίστοιχα. 

 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,6|0,4 0,66|0,72 0,63|0,52 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,55|0,53 0,58|0,32 0,57|0,4 71 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0,67|0,67 0,42|0,28 0,52|0,39 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,86|0,91 0,26|0,14 0,4|0,24 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,77|0,67 0,33|0,23 0,47|0,35 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,59|1 0,16|0,03 0,25|0,06 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,83|0,8 0,57|0,54 0,67|0,64 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,65|0,69 0,64|0,6 0,64|0,64 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,57|0,78 0,45|0,38 0,5|0,51 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,33|0,4 0,26|0,07 0,29|0,11 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,69|0,7 0,32|0,22 0,44|0,34 85 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,51|0,23 0,67|0,73 0,58|0,35 90 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0|0 0|0 0|0 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,62|0,64 0,51|0,49 0,56|0,56 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,48|0,51 0,32|0,4 0,38|0,45 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,45|0,2 0,07|0,01 0,12|0,03 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,61|0,63 0,58|0,58 0,59|0,6 59 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,31|0,35 0,42|0,36 0,36|0,36 66 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,54|0,39 0,6|0,64 0,57|0,49 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,74|0,71 0,6|0,07 0,66|0,14 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,88|0,49 0,73|0,69 0,8|0,57 62 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0|0 0|0 0|0 54 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,64|0,69 0,51|0,51 0,57|0,59 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,72|0,77 0,47|0,44 0,57|0,56 55 

ΜΕΛΗ 0,35|0,14 0,25|0,02 0,29|0,03 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,89|0,67 0,66|0,73 0,76|0,7 62 

ΝΠΔΔ 0,59|0,8 0,19|0,06 0,29|0,11 68 

ΝΠΙΔ 0,7|1 0,24|0,03 0,36|0,06 66 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,82|0,81 0,69|0,66 0,75|0,73 59 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,67|0,78 0,15|0,09 0,24|0,16 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,46|0,55 0,71|0,64 0,56|0,59 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,7|0,61 0,69|0,67 0,69|0,64 64 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,44|0,5 0,38|0,31 0,41|0,38 52 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,36|0,31 0,25|0,16 0,3|0,21 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,58|0,56 0,6|0,64 0,59|0,6 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,38|0,36 0,35|0,44 0,37|0,39 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,33|1 0,02|0,02 0,03|0,03 66 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,35|0,29 0,21|0,09 0,26|0,14 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,6|0,58 0,7|0,79 0,64|0,67 66 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,58|0,49 0,85|0,87 0,69|0,62 67 

Avg/Total 
0,57|0,57 0,43|0,37 0,46|0,37 2641 

Πίνακας 6.13 : Clustering - [tf-idf + Random Forest] για Decisions / Titles 

6.9 Νευρωνικά Δίκτυα CNN – [Label Powerset + Count Vectorizer] 

Στην ενότητα αυτή εφαρμόζεται ένα συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο CNN σαν αυτό που 

παρουσιάστηκε  στην ενότητα  4.2.1.1.  Το επίπεδο εισόδου Σχήμα 6.3 περιλαμβάνει αναπαραστάσεις των 

κειμένων  128 x 300 που δημιουργήθηκαν με βάση το μέγεθος του λεξικού .  

 

Σχήμα 6.4 : Convolution 1D - NN – Μοντέλο Υλοποίησης με χρήση Label Power Set Λημμάτων 
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Έπειτα εφαρμόζεται μια απαλοιφή χαρακτηριστικών κόμβων με ποσοστό 20% για την αποφυγή  

υπερπροσαρμογής κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του μοντέλου. Όταν εργαζόμαστε με κείμενα γίνεται 

χρήση μονοδιάστατων πινάκων συνέλιξης. Έγινε χρήση φίλτρου μήκους 256 και μέγεθος (kernel size) 5 

όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα 6.4 και εφαρμογή της μη γραμμικής συνάρτησης ενεργοποίησης 

ReLu. Επιπλέον , εφαρμόζεται η τεχνική της μέγιστης συγκέντρωσης των χαρακτηριστικών σε 

μονοδιάστατο πίνακα (GlobalMaxPooling1D). Στο τελευταίο επίπεδο εφαρμόζουμε και τους 807 κόμβους 

(μοναδικούς συνδυασμούς λημμάτων) κάνοντας χρήση της συνάρτησης softmax αφού μία από αυτές έχει 

επιλεχθεί.  

 

Το μοντέλο ύστερα από 50 εποχές εκπαίδευσης και optimizer = ‘adam’ (Kingma Diederik & Jimmy 

Ba , 2014)καταγράφει (Περιλήψεις | Τίτλοι) τις παρακάτω μετρικές στον πίνακα 6.14. 

 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,51|0,46 0,59|0,52 0,55|0,49 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,37|0,32 0,45|0,38 0,4|0,35 71 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0,67|0,62 0,56|0,49 0,61|0,55 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,47|0,42 0,26|0,19 0,34|0,26 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,29|0,24 0,18|0,11 0,22|0,15 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,46|0,41 0,2|0,13 0,28|0,2 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,77|0,72 0,45|0,38 0,57|0,5 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,65|0,6 0,61|0,54 0,62|0,57 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,52|0,47 0,38|0,31 0,44|0,23 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,3|0,25 0,29|0,22 0,29|0,23 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,48|0,43 0,24|0,17 0,32|0,24 85 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,54|0,49 0,59|0,52 0,56|0,5 90 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,24|0,19 0,09|0,02 0,13|0,04 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,45|0,4 0,43|0,36 0,44|0,38 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,23|0,18 0,18|0,11 0,2|0,14 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,35|0,3 0,26|0,19 0,3|0,23 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,53|0,48 0,33|0,26 0,41|0,34 59 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,36|0,31 0,39|0,32 0,38|0,31 66 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,42|0,37 0,52|0,45 0,46|0,41 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,56|0,51 0,42|0,35 0,48|0,42 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,77|0,72 0,49|0,42 0,6|0,53 62 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0,19|0,14 0,1|0,03 0,13|0,05 54 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,56|0,51 0,42|0,35 0,48|0,42 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,6|0,55 0,41|0,34 0,49|0,42 55 

ΜΕΛΗ 0,31|0,26 0,2|0,13 0,25|0,17 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,6|0,55 0,62|0,55 0,61|0,55 62 

ΝΠΔΔ 0,25|0,2 0,24|0,17 0,24|0,18 68 

ΝΠΙΔ 0,3|0,25 0,17|0,1 0,22|0,14 66 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,69|0,64 0,62|0,55 0,66|0,59 59 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,57|0,52 0,36|0,29 0,44|0,37 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,58|0,53 0,61|0,54 0,6|0,53 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,61|0,56 0,51|0,44 0,56|0,49 64 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,15|0,1 0,08|0,01 0,11|0,02 52 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,29|0,24 0,2|0,13 0,24|0,17 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,55|0,5 0,58|0,51 0,57|0,5 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,2|0,15 0,18|0,11 0,19|0,13 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,25|0,2 0,22|0,15 0,23|0,17 66 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,38|0,33 0,31|0,24 0,34|0,28 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,58|0,53 0,67|0,6 0,62|0,57 66 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,63|0,58 0,64|0,57 0,64|0,35 67 

Avg/Total 
0,46|0,41 0,38|0,31 0,41|0,33 2641 

Πίνακας 6.14 : Νευρωνικά Δίκτυα CNN – Label Powerset 

6.10 Νευρωνικά Δίκτυα CNN – [Binary Relevance + Count Vectorizer] 

Στην ενότητα αυτή εφαρμόζεται το ίδιο συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο CNN με την παραπάνω 

ενότητα.  Το επίπεδο εισόδου Σχήμα 6.4 περιλαμβάνει αναπαραστάσεις των κειμένων  300 x 100 που 

δημιουργήθηκαν με βάση το μέγεθος του λεξικού . Έπειτα εφαρμόζεται μια απαλοιφή χαρακτηριστικών 

κόμβων με ποσοστό 20% για την αποφυγή  υπερπροσαρμογής κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του 

μοντέλου. Έγινε χρήση φίλτρου μήκους 256 και μέγεθος (kernel size) 5 και εφαρμογή της μη γραμμικής 

συνάρτησης ενεργοποίησης ReLu Επιπλέον , εφαρμόζεται η τεχνική της μέγιστης συγκέντρωσης των 

χαρακτηριστικών σε μονοδιάστατο πίνακα (GlobalMaxPooling1D). Στο τελευταίο επίπεδο 

προσαρμόζουμε ένα επίπεδο με  τα 40 λήμματα κόμβους κάνοντας χρήση της σιγμοειδής συνάρτησης 

εξόδου νευρώνα . Το κάθε λήμμα έχει προβλεφθεί με ένα όριο πιθανότητας από τον τύπο : άθροισμα 

εμφάνισής λήμματος (y_train.sum()) προς το πλήθος των γνωμοδοτήσεων εκπαίδευσης (7508). Αν είναι 

πάνω από αυτό το όριο , το λήμμα παίρνει τιμή 1 αλλιώς 0. 

 

 

 

Σχήμα  6.4 :Convolution 1D - NN – Μοντέλο Υλοποίησης με χρήση Binary Relevance 40 Λημμάτων 
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Το μοντέλο ύστερα από 50 εποχές εκπαίδευσης και optimizer = ‘adam’ καταγράφει τις παρακάτω 

μετρικές στον πίνακα 6.15. 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,66|0,52 0,7|0,67 0,68|0,59 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,59|0,52 0,49|0,4 0,54|0,45 71 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0,68|0,58 0,71|0,68 0,7|0,62 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,65|0,56 0,52|0,45 0,58|0,5 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,64|0,6 0,38|0,38 0,48|0,47 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,4|0,35 0,36|0,19 0,38|0,24 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,7|0,67 0,5|0,52 0,58|0,58 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,73|0,67 0,55|0,62 0,63|0,65 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,69|0,7 0,47|0,45 0,56|0,55 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,32|0,24 0,25|0,2 0,28|0,22 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,58|0,48 0,37|0,45 0,45|0,47 85 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,64|0,45 0,64|0,57 0,64|0,5 90 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,34|0,39 0,23|0,29 0,28|0,33 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,69|0,67 0,56|0,65 0,62|0,66 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,52|0,39 0,34|0,36 0,42|0,38 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,65|0,62 0,39|0,3 0,49|0,41 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,65|0,61 0,43|0,5 0,52|0,55 59 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,34|0,34 0,31|0,39 0,33|0,36 66 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,42|0,44 0,47|0,47 0,44|0,46 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,72|0,66 0,53|0,52 0,61|0,58 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,83|0,7 0,57|0,57 0,67|0,63 62 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0,27|0,14 0,24|0,03 0,26|0,06 54 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,74|0,49 0,38|0,42 0,5|0,46 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,71|0,68 0,53|0,64 0,61|0,66 55 

ΜΕΛΗ 0,31|0,22 0,31|0,31 0,31|0,26 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,8|0,67 0,71|0,67 0,75|0,67 62 

ΝΠΔΔ 0,23|0,32 0,19|0,24 0,21|0,27 68 

ΝΠΙΔ 0,38|0,38 0,26|0,26 0,31|0,31 66 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,75|0,79 0,62|0,51 0,68|0,62 59 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,71|0,59 0,56|0,57 0,63|0,58 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,56|0,62 0,53|0,56 0,54|0,59 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,72|0,78 0,7|0,71 0,71|0,74 64 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,56|0,5 0,62|0,58 0,59|0,54 52 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,34|0,34 0,33|0,38 0,34|0,36 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,68|0,66 0,61|0,56 0,64|0,61 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,37|0,41 0,26|0,26 0,31|0,32 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,44|0,44 0,38|0,42 0,4|0,43 66 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,61|0,44 0,34|0,43 0,44|0,43 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,69|0,66 0,65|0,68 0,67|0,67 66 
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,84|0,87 0,67|0,58 0,74|0,69 67 

Avg/Total 
0,59|0,54 0,47|0,47 0,52|0,50 2641 

Πίνακας 6.15: Νευρωνικό Δίκτυο CNN – Binary Relevance 

6.11 Νευρωνικό Δίκτυο CNN – [Binary Relevance + Count Vectorizer + Word2Vec] 

Στην ενότητα αυτή εφαρμόζεται το ίδιο συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο CNN με την παραπάνω 

ενότητα με την μόνη διαφορά ότι εισάγουμε και έναν πίνακα μεγέθους 100 x vocab_size που έχει προκύψει 

από την κατανεμημένη αναπαράσταση των λέξεων των κειμένων με χρήση skip – gram του αλγορίθμου 

word2vec (Σχήμα 6.5). Εδώ με τη μέθοδο backpropagation που είδαμε στην Ενότητα 4.4.1.2 γίνεται 

προσπάθεια διόρθωσης των βαρών του δικτύου. 

 

 

Σχήμα 6.5 :Convolution 1D - NN – Μοντέλο Υλοποίησης με χρήση Binary Relevance 40 Λημμάτων 

Το μοντέλο ύστερα από 50 εποχές εκπαίδευσης και αλγόριθμο βελτιστοποίησης optimizer = ‘adam’ 

(Kingma Diederik & Jimmy Ba , 2014) καταγράφει τις παρακάτω μετρικές στον πίνακα 6.16. 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,57|0,52 0,62|0,67 0,59|0,58 68 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,47|0,43 0,39|0,45 0,43|0,44 71 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0,62|0,52 0,67|0,65 0,64|0,58 80 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0,6|0,61 0,52|0,52 0,56|0,56 73 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0,61|0,55 0,46|0,46 0,53|0,5 60 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,37|0,42 0,32|0,31 0,34|0,35 62 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0,69|0,68 0,52|0,55 0,59|0,61 69 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0,68|0,6 0,59|0,59 0,63|0,6 55 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0,53|0,76 0,48|0,52 0,51|0,61 66 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,3|0,14 0,29|0,14 0,29|0,14 61 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0,57|0,54 0,42|0,51 0,48|0,52 85 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,47|0,52 0,61|0,59 0,53|0,55 90 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,34|0,38 0,38|0,4 0,36|0,39 58 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,52|0,6 0,6|0,67 0,55|0,64 59 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,51|0,35 0,3|0,36 0,37|0,36 63 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,57|0,55 0,38|0,35 0,45|0,43 71 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0,49|0,69 0,43|0,5 0,46|0,58 59 
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,28|0,27 0,27|0,28 0,27|0,28 66 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,41|0,42 0,48|0,53 0,45|0,47 80 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,63|0,61 0,54|0,52 0,59|0,56 67 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0,67|0,65 0,6|0,58 0,63|0,61 62 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0,21|0,29 0,05|0,07 0,08|0,11 54 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0,44|0,45 0,52|0,56 0,48|0,5 71 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,69|0,59 0,58|0,66 0,63|0,62 55 

ΜΕΛΗ 0,23|0,23 0,3|0,37 0,26|0,28 60 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,73|0,63 0,71|0,73 0,72|0,68 62 

ΝΠΔΔ 0,16|0,33 0,1|0,29 0,12|0,31 68 

ΝΠΙΔ 0,33|0,51 0,25|0,29 0,28|0,37 66 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0,69|0,71 0,64|0,57 0,66|0,63 59 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0,71|0,58 0,5|0,51 0,59|0,54 80 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0,56|0,54 0,53|0,56 0,54|0,55 80 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,65|0,62 0,71|0,71 0,68|0,66 64 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0,43|0,48 0,48|0,58 0,45|0,53 52 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0,37|0,31 0,36|0,34 0,37|0,32 63 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0,59|0,59 0,61|0,56 0,6|0,58 58 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,4|0,31 0,28|0,32 0,33|0,31 68 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0,41|0,31 0,38|0,42 0,39|0,36 66 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,42|0,2 0,34|0,26 0,38|0,23 57 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,69|0,65 0,65|0,7 0,67|0,67 66 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,79|0,72 0,62|0,65 0,69|0,68 67 

Avg/Total 0,52|0,5 0,47|0,49 0,48|0,49 2641 

*Πίνακας 6.16 : Νευρωνικό Δίκτυο CNN – Binary Relevance+word2vec 

6.12 Νευρωνικό Δίκτυο CNN_100 – [Binary Relevance + Count Vectorizer + Word2Vec] 

Το σύνολο δεδομένων αποτελείται από 15487 γνωμοδοτήσεις όπου το 75% (12.389) αποτελεί το 

σύνολο εκπαίδευσης και 25%  (3872) το σύνολο ελέγχου. Να αναφέρουμε εδώ ότι ο μέσος όρος των 

λημμάτων για κάθε γνωμοδότηση είναι 2,33 λήμματα . Τουλάχιστον 4000 γνωμοδοτήσεις έχουν σχεδόν 3 

λήμματα ταυτόχρονα όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 6.6 . 

 

Σχήμα 6.6 : Σύνολο δεδομένων με 100 Λήμματα – 88% του Αρχικού συνόλου 
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Εφαρμόστηκε το συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο τόσο για binary relevance με Count Vectorizer όσο και 

για Word2vec μόνο για τις περιλήψεις με τα παρακάτω συγκεντρωτικά αποτελέσματα : 

Precision = 0.4, Recall = 0.43, F1Score=0.4 και αντίστοιχα Precision = 0.34, Recall = 0.44,  

F1Score=0.37. 

 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

Precision Recall F1-Score Support 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0.53 0.59 0.56 69 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0.35 0.4 0.37 68 

ΑΕΙ ΔΕΠ 0.58 0.66 0.62 71 

ΑΚΙΝΗΤΑ 0.32 0.43 0.37 96 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 0.42 0.39 0.41 69 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 0.39 0.35 0.37 48 

ΑΜΟΙΒΕΣ 0.38 0.48 0.42 61 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 0.38 0.35 0.36 52 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 0.34 0.42 0.37 43 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 0.56 0.35 0.43 134 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0.25 0.37 0.3 63 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 0.49 0.64 0.55 53 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 0.4 0.56 0.47 62 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 0.32 0.52 0.4 96 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0.46 0.46 0.46 125 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 0.28 0.62 0.39 101 

ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 0.19 0.26 0.22 47 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 0.53 0.63 0.58 62 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 0.34 0.48 0.4 152 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0.2 0.2 0.2 65 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 0.25 0.31 0.28 35 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 0.29 0.36 0.32 47 

ΔΑΠΑΝΕΣ 0.27 0.34 0.3 62 

ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 0.36 0.38 0.37 80 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 0.47 0.52 0.49 111 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ 0.33 0.33 0.33 45 

ΔΗΜΟΣΙΟ 0.29 0.28 0.28 184 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 0.37 0.49 0.42 43 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ 0.26 0.31 0.28 52 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 0.32 0.31 0.32 93 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 0.11 0.12 0.12 40 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 0.46 0.53 0.5 73 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 0.13 0.23 0.16 35 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 0.3 0.29 0.29 59 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 0.65 0.44 0.53 190 
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 0.42 0.45 0.44 42 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 0.41 0.54 0.47 35 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0.19 0.25 0.22 55 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0.33 0.45 0.38 64 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 0.4 0.26 0.32 65 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0.65 0.24 0.35 71 

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 0.51 0.49 0.5 94 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 0.44 0.35 0.39 55 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0.43 0.6 0.5 43 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 0.42 0.38 0.4 60 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 0.47 0.51 0.49 86 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 0.38 0.42 0.4 52 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0.23 0.33 0.27 70 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ 0.45 0.49 0.47 170 

ΙΑΤΡΟΙ 0.6 0.6 0.6 82 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0.36 0.38 0.37 76 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0.52 0.57 0.54 70 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0.67 0.73 0.7 70 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 0.32 0.5 0.39 40 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0.41 0.38 0.39 40 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0.09 0.18 0.12 56 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 0.69 0.41 0.52 75 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ 0.39 0.42 0.41 33 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0.53 0.53 0.53 126 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 0.17 0.22 0.2 40 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 0.4 0.33 0.36 51 

ΜΕΛΕΤΕΣ 0.51 0.59 0.55 59 

ΜΕΛΗ 0.28 0.31 0.29 62 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 0.32 0.38 0.35 93 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ 0.37 0.4 0.38 112 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ 0.27 0.44 0.33 39 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 0.19 0.38 0.25 48 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0.11 0.37 0.17 62 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 0.51 0.69 0.59 67 

ΝΠΔΔ 0.11 0.11 0.11 64 

ΝΠΙΔ 0.27 0.26 0.27 65 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 0.34 0.44 0.38 43 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 0.67 0.7 0.68 66 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 0.1 0.38 0.16 39 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ 0.38 0.44 0.41 48 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 0.43 0.53 0.48 57 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 0.41 0.47 0.44 62 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 0.47 0.47 0.47 73 
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 0.29 0.39 0.33 41 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 0.49 0.48 0.48 117 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 0.24 0.29 0.26 49 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0.23 0.42 0.3 169 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 0.31 0.37 0.34 71 

ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0.44 0.56 0.49 75 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0.38 0.55 0.45 56 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0.26 0.38 0.31 63 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 0.23 0.27 0.25 99 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 0.62 0.77 0.68 90 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 0.49 0.68 0.57 68 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0.25 0.28 0.27 67 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0.52 0.57 0.54 90 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 0.32 0.38 0.35 58 

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ 0.43 0.45 0.44 53 

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0.27 0.35 0.31 43 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΑΣΜΟΙ 0.48 0.38 0.42 40 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 0.09 0.11 0.1 36 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ 0.47 0.42 0.44 235 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ 0.2 0.14 0.17 63 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0.5 0.62 0.55 69 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0.83 0.52 0.64 77 

Avg/Total 0.4 0.43 0.4 7195 

Πίνακας 6.17: Νευρωνικό Δίκτυο CNN_100 – Binary Relevance 

 

Το λήμμα με την συχνότερη εμφάνιση «ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ» έχει ποσοστό ακρίβειας 44% , 

ενώ τα λήμματα με την μεγαλύτερη βαθμολογία είναι  «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» 70%, «ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ», 

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ» 68% . 
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Κεφάλαιο 7 – Συμπεράσματα και Προοπτικές 
 

7.1 F1 Score  

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του κεφαλαίου 6 τόσο για τις περιλήψεις όσο και για τις ερωτήσεις 

/τίτλους των γνωμοδοτήσεων έχουμε τις παρακάτω συγκεντρωτικές αποδόσεις για την ακρίβεια (Precision) 

την ανάκληση (Recall)  και τον αρμονικό μέσο όρο (F1-Score).  

 
Σχήμα 7.1 : Συγκεντρωτικές Βαθμολογίες μοντέλων που αφορούν τις περιλήψεις των γνωμοδοτήσεων 

 

 
Σχήμα 7.2 : Συγκεντρωτικές Βαθμολογίες μοντέλων που αφορούν τις περιλήψεις των γνωμοδοτήσεων 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω ιστογράμματα, τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές δεν διαφέρουν 

σημαντικά μεταξύ τους. Το Precision είναι λίγο καλύτερο κατά μέσο όρο στις περιλήψεις ενώ το Recall 

στους τίτλους.  Το καλύτερο μοντέλο πρόβλεψης για τα 40 λήμματα του αρχικού μας συνόλου πετυχαίνετε 

με ποσοστό 57% για τις περιλήψεις και 56% για τους τίτλους . Η απόδοση αυτή επιτυγχάνεται με 

ταξινομητή λογιστικής παλινδρόμησης σε συνδυασμό με τεχνική δυαδικής συνάφειας και TFIDF.  Στη 

δεύτερη θέση ακολουθεί το γραμμικό SVM το οποίο μας δίνει και το υψηλότερο Precision από όλα τα 

μοντέλα με 67% και 65% αντίστοιχα. 

7.1.1 Confusion Matrix Λημμάτων (Multi Label)  

Στο multi-label πρόβλημα των λημμάτων εφαρμόζεται ένας  πίνακας σύγχυσης (confusion matrix) για 

κάθε ένα από τα 40 λήμματα. Οι προβλέψεις αυτές είναι μοναδικές σε σύνολο ελέγχου 1878 

γνωμοδοτήσεων του συνόλου ελέγχου . Σύμφωνα με το αποδοτικότερο μοντέλο ,για TFIDF + Logistic 

Regression + Binary Relevance έχουμε τους παρακάτω πίνακες σύγχυσης για κάθε ένα από τα 40 λήμματα 

του Νομικού Συμβουλίου: 

1794 16 1786 21 1769 29 1783 22 1802 16
01: 02 : 03: 04 : 05 :

23 45 47 24 30 50 33 40 32 28

1781 35 1819 4 1793 19 1778 39 1768 20
06 : 07 : 08 : 09 : 10 :

42 20 28 27 38 28 42 19 34 56

L L L L L

L L L L L

L

         
         
         

         
         
         

1780 13 1768 20 1801 19 1802 17 1799 16
11: 12 : 13: 14 : 15 :

53 32 34 56 40 18 24 35 36 27

1798 9 1803 16 1792 20 1777 21 1800 11
16 : 17 : 18 : 19 : 20 :

45 26 30 29 43 23 36 44 31 36

2

L L L L

L L L L L

L

         
         
         

         
         
         

1808 8 1803 21 1792 15 1813 10 1781 37
1: 22 : 23: 24 : 25 :

17 45 44 10 32 38 28 27 35 25

1811 5 1800 10 1792 20 1813 6 1783 15
26 : 27 : 28 : 29 : 30 :

19 43 53 15 43 23 17 42 46 34

1
31:

L L L L

L L L L L

L

         
         
         

         
         
         

784 14 1803 11 1806 20 1781 34 1796 24
32 : 33: 34 : 35 :

23 57 21 43 26 26 40 23 20 38

1780 30 1795 17 1803 18 1801 11 1803 8
36 : 37 : 38 : 39 : 40 :

41 27 40 26 38 19 18 48 16 51

L L L L

L L L L L

         
         
         

         
         
           

Πίνακας 7.1: Confusion Matrix για κάθε λήμμα 

Για παράδειγμα για το 40ο λήμμα «Χορήγηση Αντιγράφων Εγγράφων» έχουν γίνει 1878 προβλέψεις από 

το σύνολο ελέγχου όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 7.1 από τις οποίες οι 1803 είναι ορθά 

απορριφθείσες (TN) , 51 ορθά αποδεκτές(TP) , 8 εσφαλμένα αποδεκτές (FP) και 16 εσφαλμένα 

απορριφθείσες (FN).  
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Εικόνα 7.1 : Dataframe με 1878 Προβλέψεις για κάθε ένα από τα 40 Λήμματα του  ΝΣΚ 

 

7.1.2 Τελικό Μοντέλο 

Μολονότι οι ταξινομητές Λογιστικής παλινδρόμησης και γραμμικού SVM έχουν λίγο καλύτερα 

αποτελέσματα (F1 Score) από ότι το νευρωνικό δίκτυο CNN , όσο αυξάνονται τα λήμματα οι προβλέψεις 

μειώνονται σημαντικά και τείνουν να μηδενιστούν. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με το CNN σε συνδυασμό 

με την  Binary Relevance μεθοδολογία, όπου για τα 100 κορυφαία λήμματα που αποτελούν το 88% του 

συνόλου έχουμε για τις περιλήψεις των γνωμοδοτήσεων:  Precision =  0.4 , Recall = 0.43 , F1 Score = 0.4  

 

7.2 Επισκόπηση Υλοποίησης 

Σε αυτή την διπλωματική εργασία, εκπαιδεύτηκε το τελικό μοντέλο για την πρόβλεψη των 40 

συχνότερων λημμάτων, όπου μία γνωμοδότηση  μπορεί να ταξινομηθεί σε κάποιο ή κάποια από αυτά τα 

λήμματα βασισμένη είτε στην περίληψη, είτε στον τίτλο (ερώτηση) μιας γνωμοδότησης. Το σύνολο των 

δεδομένων παράχθηκε από τον ιστότοπο του νομικού συμβουλίου με χρήση τεχνικής data scraping. 

Λάβαμε υπόψιν τρεις κωδικοποιητές κειμένων  :  

α) κωδικοποιητής πλήθους εμφάνισης όρων (Count Vectorizer),  

β) κωδικοποιητής αντίστροφης συχνότητας όρων (TF-IDF Vectorizer) και  

γ) κωδικοποιητής ενθέσεων όρων με χρήση skip-gram Word2Vec .  

Χρησιμοποιήθηκαν δυο τεχνικές multi-label ταξινόμησης , η τεχνική της δυαδικής συνάφειας (Binary 

Relevance) και η τεχνική δυναμοσυνόλου (Label Powerset) καθώς και προσθήκη της ομαδοποίησης με την 

δεύτερη τεχνική. 

 

7.2.1 Διερεύνηση Δεδομένων 

Σε αυτή την διπλωματική εργασία, εξετάστηκαν και αναλύθηκαν τόσο οι περιλήψεις , οι τίτλοι όσο 

και τα λήμματα των γνωμοδοτήσεων με πολλούς τρόπους. Εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα : 
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• Τα λήμματα «παραγραφή», «μίσθωση έργου», «φορολογία εισοδήματος», «χορήγηση 

αντιγράφων εγγράφων» είναι τα λήμματα με το υψηλότερο ποσοστό  F1-Score στο σύνολο 

των 40 λημμάτων. 

• Τα λήμματα «υπάλληλοι δημόσιοι» , «διορισμός πρόσληψη» και «δημόσιο» είναι τα πιο 

δημοφιλή στο σύνολο των 100 συχνότερων λημμάτων. 

• Κατά μέσο όρο μια γνωμοδότηση ταξινομείται σε 1,4 λήμματα στο σύνολο των 40 

συχνότερων λημμάτων .   

• Κατά μέσο όρο μια γνωμοδότηση σε ταξινομείται  2,3 λήμματα στο σύνολο των 100 

συχνότερων λημμάτων . 

• Στο σύνολο των 40 λημμάτων κατά μέσο όρο σε κάθε γνωμοδότηση έχουμε 36 λέξεις   

• Στο σύνολο των 100 λημμάτων κατά μέσο όρο σε κάθε γνωμοδότηση έχουμε 35.2 λέξεις   

• Οι Word Cloud αναπαραστάσεις αποκαλύπτουν μερικά από τα σημαντικά χαρακτηριστικά 

(λέξεις) που χρησιμοποιούνται σε κάθε λήμμα, όπως : «εξωτερικό» για το λήμμα 

«αλλοδαπή», «προμηθευτή» για το λήμμα «σύμβαση προμήθειας» 

• Το λήμμα «Χορήγηση Αντιγράφων Εγγράφων» έχει υψηλά ποσοστά και στα δύο σύνολα. 

• Στο σύνολο των 100 συχνότερων λημμάτων , τα λήμματα «ικα-εταμ» και «παραγραφή» 

έχουν την μεγαλύτερη ακρίβεια. 

7.2.2 Μοντελοποίηση ταξινόμησης 

Συνοψίζοντας τις αποδόσεις των μοντέλων ταξινόμησης έχουμε τα εξής : 

• Το καλύτερο μοντέλο πρόβλεψης λημμάτων εφαρμόζει απαριθμητή αντίστροφης συχνότητας 

εμφάνισης όρων κειμένου, ταξινομητή λογιστικής παλινδρόμησης και τεχνική δυαδικής συνάφειας 

για τη υλοποίηση πολυκατηγορικής (multi-label) ταξινόμησης των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ με 

συνολικό F1Score 0.57. 

• Η χρήση μοντέλου με Word2Vec αναπαράσταση είχε τις χειρότερες αποδόσεις σε σχέση με τα 

υπόλοιπα μοντέλα αναπαράστασης. 

• Το σύνολο των δεδομένων των κειμένων είναι μικρό και απαιτείται περισσότερη πληροφορία για 

καλύτερη εκπαίδευση των μοντέλων ταξινόμησης έτσι ώστε οι αποδόσεις να είναι βέλτιστες. 

• Παρόλο που το CNN δίκτυο έχει λίγο χειρότερα αποτελέσματα στην πρόβλεψη των 40 λημμάτων, 

ενδείκνυται για μοντελοποίηση και με παραπάνω λήμματα σε σχέση με τους παραδοσιακούς 

ταξινομητές που ρίχνουν αισθητά την απόδοσή τους. 

7.2.3 Βελτιώσεις των μοντέλων ταξινόμησης 

 Για την βελτίωση των μοντέλων ταξινόμησης μπορούν να εφαρμοστούν επιπλέον τα παρακάτω : 

• Για χρήση CNN θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η word2vec αναπαράσταση χωρίς την αφαίρεση 

τερματικών όρων και τονισμών ή ακόμη και χωρίς καθόλου προεπεξεργασία. 

• Χρήση word2vec σε γραμμικό SVM και στο μοντέλο Λογιστική Παλινδρόμησης 

• Δημιουργία μεγαλύτερου λεξιλογίου και από άλλα νομικά κείμενα   

• Χρήση Document2Vec 

• Χρήση περισσότερων κείμενων από το Νομικό Συμβούλιο με σκοπό την ακριβέστερη εκπαίδευση. 
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7.3 Γενικά Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα πειραματική διαδικασία της εργασίας αυτής επικεντρωνόμαστε στα 

εξής συμπεράσματα : 

• Η διαδικασία συλλογής  των κειμένων από τον ιστότοπο του νομικού συμβουλίου του κράτους 

είναι πολύ χρονοβόρα με δεδομένο ότι τα δεδομένα εξήχθησαν από επισημειώσεις html ετικετών 

για να μετατραπούν σε κατάλληλο csv αρχείο. 

• Η προεξεργασία και ο καθαρισμός των κειμένων , απαιτεί επίσης πού χρόνο ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τα μοντέλα ταξινόμησης των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. 

• Η εισαγωγή των δεδομένων σε βάση δεδομένων μείωσε πολύ τον χρόνο αυτό. Επίσης έδωσε την 

δυνατότητα της επαναεπεξεργασίας των κειμένων ώστε να μπορέσουν να βελτιστοποιηθούν 

περεταίρω τα δεδομένα. 

• Η διαδικασία ταξινόμησης των περιλήψεων από τον ιστότοπο του Νομικού Συμβουλίου 

παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία από την διαδικασία κατηγοριοποίησης εξίσου σύντομων 

κειμένων από ένα άλλου τύπου φόρουμ. Το γεγονός αυτό φαίνεται να οφείλεται τόσο στην 

συντομία των κειμένων, στην νομικά επιστημονική χρήση της γλώσσας, στην επαναληψιμότητα 

του λεξιλογίου και στο πολύ εξειδικευμένο νομικό λεξιλόγιο. 

• Είδαμε ότι το μέγεθος του λεξιλογίου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ακρίβεια των 

αποτελεσμάτων. Μικραίνοντας το λεξιλόγιο μας η ακρίβεια αυξήθηκε για κάποιους αλγορίθμους 

αλλά μειώθηκε για κάποιους άλλους. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή του μεγέθους του λεξιλογίου 

εξαρτάται από τον αλγόριθμο που επιλέγεται για την κατηγοριοποίηση.  

• H χρήση της ομαδοποίησης  πάνω στις ετικέτες δίνει χειρότερα αποτελέσματα από τη χρήση της 

μεθόδου Label Powerset. Σημαντικό ρόλο έπαιξε σε αυτό,  το ότι ο k-means είναι ένας fast greedy 

αλγόριθμος ομαδοποίησης καθώς επίσης δημιουργήθηκε σχετικά  ικανοποιητικό μέγεθος 

λεξιλογίου σε συνάρτηση με το μικρό μέγεθος των κειμένων. 

• Η χρήση των n-Grams ενδείκνυται για την κατηγοριοποίηση τόσο των περιλήψεων όσο και των 

τίτλων των γνωμοδοτήσεων. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως 2-Grams όπου βελτίωσαν τα 

αποτελέσματα. 

• Γενικά τα καλύτερα αποτελέσματα δίνουν οι παραδοσιακός αλγόριθμοι Λογιστικής 

Παλινδρόμησης και Linear SVC με χρήση TFIDF 2-grams καθώς επίσης και το συνελικτικό 

νευρωνικό δίκτυο χωρίς τη χρήση Word2Vec. 

• Το συνελικτικό δίκτυο αποδίδει καλύτερα και σε περισσότερα λήμματα αλλά απαιτεί υπολογιστική 

ισχύ και περισσότερα δεδομένα κειμένου προκειμένου να εκπαιδευτεί. 

• Καταλήγοντας στο τελικό συμπέρασμα, η αυτόματη ταξινόμηση των γνωμοδοτήσεων του Νομικού 

Συμβουλίου είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα. Επιβεβαιώνεται η αρχική παραδοχή για 

αυθαίρετη εισαγωγή των λημμάτων χωρίς κάποιο όριο, καθώς δεν περνάει από κάποια φάση 

επιμέλειας πριν καταχωρηθεί. 

7.3.1 Σύγκριση Ερευνητικών Εργασιών 

Μια σημαντική εργασία που αναφέρεται σε Πολυκατηγορική  ταξινόμηση νομικών κειμένων (αγγλική 

γλώσσα) είναι των (Ilias Chalkidis et al., 2018) «Large-Scale Multi-Label Text Classification on EU 

Legislation» σε 57000 νομικά κείμενα και πάνω από 4000 ετικέτες με χρήση Logistic Regression και 

νευρωνικού δικτύου με F1 Score  53.9 % και  69,8% με μέσο όρο 727 λέξεις σε κάθε κείμενο. Η εργασία 

«Predicting Movie Genres Based on Plot Summaries»(Hoang, 2018) αναφέρεται στην πρόβλεψη 



 

138 

 

κατηγοριών (20 κατηγορίες) ταινιών με 250000 ταινίες και καλύτερο F1 Score 56%  με χρήση νευρωνικού 

δικτύου GRU . 

Είναι δύσκολο να συγκριθούν  τα αποτελέσματα μας με αντίστοιχες ερευνητικές εργασίες με δεδομένο 

ότι αναφερόμαστε σε προεπεξεργασία νομικών κειμένων με μέσο όρο 35.2 λέξεων ανά περίληψη. Για 

καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να προστεθούν μερικές χιλιάδες κείμενα περιλήψεων είτε να 

ακολουθηθούν οι  προοπτικές και οι επεκτάσεις που αναφέρονται παρακάτω. 

 

7.4. Προοπτικές και επεκτάσεις 

Καθημερινά δημιουργούνται δεκάδες νέες γνωμοδοτήσεις από τον ιστότοπο του νομικού συμβουλίου 

και αναρτώνται μόνο αυτές που έχει παρθεί κάποια σχετική υπουργική απόφαση. Ο τίτλος μιας 

γνωμοδότησης αποτελεί ουσιαστικά και το θέμα – την ερώτηση που έχουν υποβάλλει οι δημόσιοι φορείς 

προς το Συμβούλιο. Στο μέλλον θα μπορούσε να προχωρήσει η δημιουργία ενός συστήματος που θα 

λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, προτείνοντας στους νομικούς, κατηγορίες λημμάτων για τον τίτλο ή την 

περίληψη μιας γνωμοδότησης. Το σύστημα αυτό θα μπορούσε να λειτουργεί αξιοποιώντας την λογική της 

επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης, καθώς ο νομικός θα μπορεί να αποδέχεται ή να απορρίπτει τα 

προτεινόμενα λήμματα του προγράμματος και άρα να συνεχίζει να εκπαιδεύεται.  

Επιπλέον, θα μπορούσε να διερευνηθεί η εφαρμογή της προσέγγισης μας έτσι ώστε το σύστημα να 

αναγνωρίζει τις περιλήψεις ή τους τίτλους των γνωμοδοτήσεων  που έχουν κατηγοριοποιηθεί λάθος από 

τους νομικούς. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί αξιοποιώντας τις νέες γνωμοδοτήσεις και τις υπάρχουσες 

και αν θεωρηθεί ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των δικό του αποτελεσμάτων και των 

κατηγοριών – λημμάτων της γνωμοδότησης να θέτει την γνωμοδότηση ως «υπό εξέταση» για πιθανή 

επαναταξινόμηση.  

Όπως αναφέρθηκε και εισαγωγικά ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην ταξινόμηση 

των λημμάτων  του Νομικού Συμβουλίου  είναι το εξιδεικευμένο νομικό λεξιλόγιο και τις μικρές διαφορές 

μεταξύ των γνωμοδοτικών περιλήψεων και τίτλων. Μια περίληψη γνωμοδότησης που ανήκει στην 

κατηγορία-λήμμα «εκπαίδευση» και μια άλλη που ανήκει στην κατηγορία-λήμμα «εκπαιδευτικοί 

υπάλληλοι» είναι πολύ πιθανό να περιέχουν πανομοιότυπο κείμενο με μικρές διαφορές . Για να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί η ομαδοποίηση σχετικών λημμάτων και η 

ταξινόμηση των γνωμοδοτήσεων στις ομάδες αυτές. Παραδείγματος χάριν, λήμματα όπως «ακίνητα εκτός 

σχεδίου», «ακινήτου αγορά», «ακινήτου αλλαγή χρήσης», «ακινήτου απόδοση», θα μπορούσαν να 

ανήκουν σε μία ομάδα «ακίνητα», ενώ οι κατηγορίες «επίδομα αδείας», «επίδομα ανθυγιεινής εργασίας», 

«επίδομα ασθενείας», «επίδομα θέσεως» στην κατηγορία «επιδόματα» . Μια ευρεία και συγκροτημένη 

ομαδοποίηση, θα μείωνε πολύ τον αριθμό των διαθέσιμων λημμάτων7 αλλά επίσης θα αντιμετώπιζε το 

πρόβλημα του κοινού και πολύ εξιδεικευμένου λεξιλογίου που εμφανίζεται στις γνωμοδοτήσεις. Για την 

επιμέρους ταξινόμηση, ανάμεσα στις κατηγορίες μίας ομάδας λημμάτων, θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν 

ανάλογα συστήματα εκπαιδευμένα στις συγκεκριμένες κατηγορίες. 

Τέλος, μια επέκταση του προβλήματος θα μπορούσε να λαμβάνει υπόψιν και τους χρήστες των 

δημοσίων φορέων που θέτουν την ερώτηση – κείμενο προς γνωμοδότηση. Αν όμως ένας τέτοιος χρήστης, 

μέσω από τα στατιστικά στοιχεία που διατηρεί ο ιστότοπος του ΝΣΚ , δείχνει μια προτίμηση σε 

συγκεκριμένα λήμματα το σύστημα θα μπορούσε να αντιμετωπίζει τα λήμματα αυτά ως αύξουσας 

βαρύτητας σε σχέση με λήμματα για τις οποίες ο χρήστης δε θέτει συχνά ερωτήσεις προς το νομικό 

συμβούλιο. 

___________________________________________________________________________________ 
7 Λήμματα Νομικού Συμβουλίου : http://www.nsk.gr/documents/15678/0/Λήμματα+Γνωμοδοτήσεων/c9df88de-6133-4d30-98f6-8d5f9796ef11 

http://www.nsk.gr/documents/15678/0/Λήμματα+Γνωμοδοτήσεων/c9df88de-6133-4d30-98f6-8d5f9796ef11
http://www.nsk.gr/documents/15678/0/Λήμματα+Γνωμοδοτήσεων/c9df88de-6133-4d30-98f6-8d5f9796ef11
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7.5 Κώδικας σε γλώσσα Python 

Η εργασία υλοποιήθηκε εξολοκλήρου σε γλώσσα Python και περιλαμβάνει τα εξής directory : 

1. Scripts  

a. analysis_data.py: ανάλυση χαρακτηριστικών και κατανομών λημμάτων συνόλου 

b. labelized.py: επισημείωση και δεικτοδότηση εγγραφών των λημμάτων 

c. modeling_data.py: χωρισμός του συνόλου σε ΣΕΚ και ΣΕΛ 

d. preprocess.py: προεπεξεργασία περιληψεων / τίτλων 

e. scrape_nsk.py: εξόρυξη δεδομένων από τον ιστότοπο του www.nsk.gr 

2. Reports 

a. helper_functions.py: βοηθητικές συναρτήσεις αξιολόγησης 

b. modeling_br.py: ταξινομητές binary relevance 

c. modeling_lp.py: ταξινομητές label powerset 

d. modeling_lp_clustering.py: ταξινομητές label powerset με clustering 

e. modelling_cnn.py: ταξινόμηση με Convolution Neural Network   

3. classification 

a. converter.py: μετασχηματισμός αρχέιων σε μορφή xlsx 

b. data_list.py: βοηθητικές λίστες προεπεξεργασίας δεδομένων 

c. utils.py: βοηθητική συνάρτηση αφαίρεσης τονισμών 

d. vec.py: δημιουργία αναπαραστάσεων word2vec για χρήση στους ταξινομητές 

e. vocabulary.py: δημιουργία λεξιλογίου βάση περιλήψεων 

4. data: όπου υπάρχει το τελικό αρχείο εισόδου nsk_decisions.xlsx 

  

  

Οι Python κώδικες που μοντελοποιούν το πρόβλημα της multi-label ταξινόμησης των 40 αλλά και 100 

κορυφαίων λημμάτων του νομικού συμβουλίου , τόσο για τις περιλήψεις όσο και για τους 

τίτλους/ερωτήσεις , έχουν αναρτηθεί στο αποθετήριο https://github.com/mitroulias77/Nsk. 
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