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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην ανάλυση κειμένων, ένα στάδιο με σπουδαία σημασία είναι αυτό της αναπαράστασης των 

εγγράφων. Ανάμεσα στις μεθόδους αναπαράστασης κειμένων που έχουν προταθεί, μία μέθοδος – 

η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια – είναι η 

αναπαράσταση κειμένων σε γράφους. Ο συγκεκριμένος τρόπος αναπαράστασης κειμένων 

παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η απεικόνιση των σχέσεων μεταξύ των λέξεων και η 

χρήση της θεωρίας γράφων σε προβλήματα ανάλυσης κειμένων. Παρ’ ότι η επιστήμη της 

πληροφορικής χρησιμοποιείται κατά κόρον τόσο στο πεδίο της σχεδίασης και ανάλυσης γράφων, 

όσο και στο πεδίο της ανάλυσης κειμένων, σπάνιες είναι οι περιπτώσεις όπου ένα λογισμικό 

πακέτο συνδυάζει τα δύο ανωτέρω πεδία. Μία τέτοια περίπτωση είναι η βιβλιοθήκη 

GraphDocsPy, μία βιβλιοθήκη αναπαράστασης κειμένων σε γράφους γραμμένη στη γλώσσα 

προγραμματισμού Python. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της GraphDocsPy είναι ότι επιτρέπει 

την αναπαράσταση περισσότερων του ενός εγγράφων σε έναν γράφο. Η παρούσα εργασία 

παρουσιάζει αναλυτικά την ανάπτυξη της βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται αρχικά 

το μοντέλο αναπαράστασης κειμένων σε γράφους στο οποίο βασίζεται η βιβλιοθήκη. Έπειτα, 

αναλύονται μία προς μία όλες οι συναρτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Τέλος, για την 

εξέταση της αποτελεσματικότητάς της, η βιβλιοθήκη GraphDocsPy χρησιμοποιείται σε ορισμένες 

εφαρμογές ανάλυσης κειμένων. 
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ABSTRACT 

In text analysis, document representation is one of the most important steps. Among the methods 

of text representation that have been proposed, a method – which has become increasingly popular 

in recent years – is the representation of texts as a graph. This way of representing texts has many 

advantages, such as visualizing the relationships between words and employing graph theory for 

text analysis problems. Although computer science is widely used in both the design and analysis 

of graphs, as well as in text analysis, software packages that combine both fields are rare. One such 

case is the GraphDocsPy library, a graph–based text representation library written in the 

programming language Python. A special feature of GraphDocsPy is that it enables the 

representation of more than one documents in a single graph. This diploma thesis presents in detail 

the development of the aforementioned library. In particular, the graph–based text representation 

model that the library implements is first described. Then, all the included functions are analyzed 

one by one. Finally, to test its effectiveness, the GraphDocsPy library is used in classical text 

analysis applications. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η χρήση των μεθόδων αναπαράστασης δεδομένων σε γράφους 

σε ολοένα και περισσότερα προβλήματα. Η δυνατότητα των γράφων να αναπαριστούν όχι μόνο 

ένα σύνολο δεδομένων, αλλά και τις σχέσεις που έχουν τα δεδομένα μεταξύ τους, τούς καθιστά 

κατάλληλους για την αναπαράσταση πολλών και διαφορετικών συστημάτων με αποτέλεσμα να 

μπορούν να εφαρμοσθούν σε μία πληθώρα προβλημάτων που ανήκουν σε διάφορους τομείς, όπως 

παραδείγματος χάριν η βιολογία [1], η χημεία [2, 3], τα μαθηματικά και η επιστήμη της 

πληροφορικής [4]. 

Ένα από τα πεδία στα οποία χρησιμοποιείται πολύ συχνά η αναπαράσταση δεδομένων σε 

γράφους είναι το πεδίο της ανάλυσης κειμένων. Η αναπαράσταση κειμένων σε γράφους αποτελεί 

μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος της αναπαράστασης κειμένων, σε 

σύγκριση με τα γραμμικά μοντέλα αναπαράστασης, όπως το bag-of-words. Στη σχετική 

βιβλιογραφία εντοπίζονται πολλά μοντέλα αποθήκευσης κειμένων σε γράφους, με το κάθε 

μοντέλο να χαρακτηρίζεται από τα δικά του ιδιαίτερα γνωρίσματα. Ωστόσο, παρά τις διαφορές 

που παρατηρούνται μεταξύ των προτεινόμενων μοντέλων, επισημαίνεται ότι όλα τα μοντέλα 

αναπαράστασης κειμένων σε γράφους στηρίζονται σε ορισμένες κοινές ιδιότητες, όπως η 

απεικόνιση των λέξεων των κειμένων στις κορυφές των γράφων, κτλ. 

Οι μέθοδοι αναπαράστασης των κειμένων σε γράφους παρουσιάζουν πολλά σημαντικά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους αποθήκευσης κειμένων. Το 

σημαντικότερο, ίσως, από αυτά είναι η αποθήκευση των συνδέσεων των λέξεων μέσα στα 

κείμενα. Επιπλέον, αναπαριστώντας τα έγγραφα σε γράφους καθίσταται δυνατή η χρήση και η 

εφαρμογή των αλγόριθμων γράφων και, κατ’ επέκταση, η αναγωγή των διαφόρων προβλημάτων 

της ανάλυσης κειμένων σε προβλήματα της θεωρίας των γράφων, όπως για παράδειγμα η 

αντιμετώπιση του προβλήματος κατηγοριοποίησης κειμένων ως πρόβλημα ταξινόμησης γράφων 

[5]. 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία παρουσιάζει τη βιβλιοθήκη GraphDocsPy. Η 

GraphDocsPy είναι μία βιβλιοθήκη αναπαράστασης κειμένων σε γράφους γραμμένη στη γλώσσα 

προγραμματισμού Python. Η βιβλιοθήκη αποτελείται από μία συλλογή από αλγόριθμους, οι 
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οποίοι επιτελούν λειτουργίες όπως η επεξεργασία των κειμένων, η απεικόνιση των κειμένων σε 

γράφους και η ανάλυση των κειμένων. Όλες οι συναρτήσεις που εμπεριέχονται στη βιβλιοθήκη 

περιγράφονται στη συνέχεια. Επίσης, για την επίδειξη της αποτελεσματικότητάς της η βιβλιοθήκη 

GraphDocsPy χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση ορισμένων σετ δεδομένων και την 

εφαρμογή επιλεγμένων αλγόριθμων ανάλυσης κειμένων σε αυτά. 

Το υπόλοιπο της εργασίας οργανώνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο. Στην Ενότητα 2 

εξηγούνται τα βασικότερα σημεία της θεωρίας των γράφων και καταγράφονται τα σημαντικότερα 

μοντέλα αναπαράστασης κειμένων σε γράφους που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία. Στην Ενότητα 

3 παρουσιάζεται η βιβλιοθήκη GraphDocsPy και η διαδικασία ανάπτυξής της και, εν συνεχεία, 

περιγράφονται οι συναρτήσεις που περιλαμβάνει η βιβλιοθήκη. Η εφαρμογή των συναρτήσεων 

της βιβλιοθήκης σε πραγματικά δεδομένα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν 

αναφέρονται στην Ενότητα 4. Τέλος, η Ενότητα 5 συνοψίζει την εργασία. 
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2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Η απεικόνιση δεδομένων σε γράφους είναι μία μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον σε 

πολλές εφαρμογές καθώς οι γράφοι, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο δομούνται, μπορούν να 

αποθηκεύσουν δεδομένα από πολλά και διαφορετικά συστήματα. Μία, λοιπόν, από τις εφαρμογές 

αυτές, η οποία αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια είναι η 

αναπαράσταση κειμένων [6]. Η αναπαράσταση κειμένων σε γράφους αποτελεί ένα από τα 

σπουδαιότερα βήματα προεπεξεργασίας του κειμένου στα πεδία της ανάλυσης κειμένων και της 

επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας [7]. Στη συνέχεια γίνεται μία σύντομη αναφορά στα 

βασικότερα σημεία της θεωρίας των γράφων και παρουσιάζονται οι σημαντικότερες προτάσεις 

για αναπαράσταση κειμένων σε γράφους που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία. 

2.1 ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ 

Ο γράφος είναι ένα δίκτυο αποτελούμενο από κορυφές (Vertices) και ακμές (Edges). Σύμφωνα με 

τη θεωρία των γράφων, κατά την αναπαράσταση ενός συστήματος σε έναν γράφο τα δεδομένα 

του συστήματος αποθηκεύονται στις κορυφές και τις ακμές του. Αναλυτικότερα, οι κορυφές του 

γράφου αντιστοιχούν στις οντότητες του συστήματος που βρίσκεται υπό ανάλυση, ενώ οι ακμές 

του απεικονίζουν τις συνδέσεις – συσχετίσεις μεταξύ των ανωτέρω οντοτήτων [8]. Ένας γράφος 

𝐺 συμβολίζεται ως 𝐺 = (𝑉, 𝐸), όπου 𝑉 το σύνολο των κορυφών του και 𝐸 το σύνολο των ακμών 

του. 

Ένας γράφος μπορεί να είναι κατευθυνόμενος ή μη κατευθυνόμενος, αναλόγως με το 

σύστημα το οποίο καλείται να περιγράψει σε κάθε περίπτωση. Οι ακμές ενός κατευθυνόμενου 

γράφου «δείχνουν» από τη μία κορυφή προς την άλλη, έχουν δηλαδή αφετηρία και προορισμό [9]. 

Έτσι, στην περίπτωση ενός κατευθυνόμενου γράφου οι ακμές αποτελούν διατεταγμένα ζεύγη και 

συμβολίζονται με τη χρήση παρενθέσεων (), υποδεικνύοντας ότι οι ακμές (1, 2) και (2, 1) είναι 

διαφορετικές. Από την άλλη, σε έναν μη κατευθυνόμενο γράφο μία ακμή συνδέει δύο κορυφές 

χωρίς να έχει προσανατολισμό. Έτσι, οι ακμές στους γράφους αυτούς συμβολίζονται από το 

σύνολο των κορυφών τους χρησιμοποιώντας αγκύλες {}. Επιπλέον, ένα ακόμη σημαντικό 
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χαρακτηριστικό ενός γράφου είναι η βαρύτητα των ακμών. Ένας γράφος στον οποίο έχει αποδοθεί 

βάρος (ή βαρύτητα) στις ακμές του ονομάζεται σταθμισμένος. Το βάρος μίας ακμής εξαρτάται 

από την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιείται ο γράφος και συνήθως περιγράφει τη 

σημαντικότητα της συγκεκριμένης ακμής σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Σε έναν μη σταθμισμένο 

γράφο θεωρείται ότι όλες οι ακμές έχουν βάρος ίσο με τη μονάδα. 

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται ο γράφος της Εικόνας 1, ο οποίος 

αποτελείται από τέσσερις κορυφές και πέντε ακμές. Το σύνολο των κορυφών του συγκεκριμένου 

γράφου είναι 𝑉 = {1, 2, 3, 4} και, αφού ο γράφος είναι μη κατευθυνόμενος, το σύνολο των ακμών 

του γράφεται 𝐸 = {{1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 3}, {3, 4}}. Έτσι, ο γράφος που φαίνεται στην Εικόνα 1 

μπορεί να συμβολιστεί ως: 

𝐺 = ({1, 2, 3, 4}, {{1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 3}, {3, 4}}) 

 

Εικόνα 1. Μη κατευθυνόμενος γράφος αποτελούμενος από τέσσερις κορυφές και πέντε ακμές. 

Μερικά ακόμη χαρακτηριστικά των γράφων είναι η ύπαρξη πολλαπλών ακμών – όταν, 

δηλαδή, ο γράφος περιέχει περισσότερες από μία ακμές μεταξύ δύο κορυφών – και η ύπαρξη 

βρόχων. Βρόχος ονομάζεται μία ακμή η οποία ξεκινάει από μία κορυφή και καταλήγει πίσω σε 

αυτήν. Ένας γράφος ο οποίος περιέχει βρόχους και πολλαπλές ακμές ονομάζεται πολύγραφος. 

Αντιθέτως, ένας μη κατευθυνόμενος γράφος ο οποίος δεν σχηματίζει βρόχους και πολλαπλές 

ακμές καλείται απλός γράφος. 

Εξαιτίας των διαφόρων χαρακτηριστικών των γράφων που περιγράφονται παραπάνω, οι 

γράφοι έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν και να απεικονίσουν δεδομένα από πολλά και 

διαφορετικά μεταξύ τους συστήματα, όπως για παράδειγμα τους χρήστες ενός μέσου κοινωνικής 
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δικτύωσης και τις συσχετίσεις μεταξύ των χρηστών ή το οδικό δίκτυο μίας πόλης. Έτσι, με βάση 

τα χαρακτηριστικά αυτά διακρίνονται και οι διάφοροι τύποι γράφων, όπως οι Γράφοι Εξάρτησης 

(Dependency Graphs), οι οποίοι είναι κατευθυνόμενοι γράφοι και οι ακμές τους περιγράφουν τις 

σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των δεδομένων, και οι Γράφοι Γνώσης (Knowledge Graphs), που 

μπορούν να χρησιμοποιούν τη λογική και να εξάγουν νέα γνώση [10]. 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι αποθήκευσης των δεδομένων των γράφων. Οι δύο πιο 

διαδεδομένοι και πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι εξ αυτών είναι το μητρώο γειτνίασης (adjacency 

matrix) και η λίστα γειτνίασης (adjacency list) [11]. Οι δύο αυτοί τρόποι αποθήκευσης των 

δεδομένων των γράφων και οι ιδιότητές τους χρησιμοποιούνται, επίσης, σε προβλήματα ανάλυσης 

κειμένων, αντικαθιστώντας πολλές φορές τον ίδιο τον γράφο αναπαράστασης των κειμένων. 

Παραδείγματος χάριν, δύο εφαρμογές εξαγωγής λέξεων – κλειδιών χρησιμοποιώντας το μητρώο 

γειτνίασης του γράφου αναπαράστασης των κειμένων φαίνονται στα [12, 13]. 

Το μητρώο γειτνίασης είναι ένας τετραγωνικός πίνακας που συμβολίζεται, συνήθως, με 𝐴, 

του οποίου οι γραμμές και οι στήλες αντιστοιχούν στις κορυφές του γράφου ενώ τα στοιχεία του 

υποδεικνύουν τις ακμές του γράφου. Ως εκ τούτου, το μητρώο γειτνίασης ενός γράφου με 𝑉 

κορυφές είναι ένας πίνακας 𝑉 × 𝑉. Αναλυτικότερα, για έναν μη σταθμισμένο γράφο τα στοιχεία 

του μητρώου γειτνίασης παίρνουν τις τιμές 1 και 0 υποδεικνύοντας, αντίστοιχα, την ύπαρξη ή όχι 

ακμής μεταξύ δύο κορυφών. Για παράδειγμα, εάν σε έναν γράφο υπάρχει ακμή η οποία να συνδέει 

τις κορυφές 𝑖 και 𝑗 τότε το στοιχείο 𝐴𝑖𝑗 = 1, αλλιώς 𝐴𝑖𝑗 = 0. Στην περίπτωση ενός σταθμισμένου 

γράφου η μονάδα αντικαθίσταται από τα βάρη των ακμών. Δηλαδή, εάν σε έναν γράφο υπάρχει 

ακμή με βάρος 𝑤 η οποία συνδέει τις κορυφές 𝑖 και 𝑗, τότε το στοιχείο 𝐴𝑖𝑗 = 𝑤. 

Μία ακόμη ιδιότητα των μητρώων γειτνίασης είναι το γεγονός ότι τα μητρώα των μη 

κατευθυνόμενων γράφων είναι συμμετρικά. Αυτό είναι λογικό, αφού στην περίπτωση ενός μη 

κατευθυνόμενου γράφου η ύπαρξη ακμής από την κορυφή 𝑖 προς την κορυφή 𝑗 συνεπάγεται και 

την ύπαρξη ακμής από την κορυφή 𝑗 προς την κορυφή 𝑖 με το ίδιο βάρος, με αποτέλεσμα σε κάθε 

περίπτωση να είναι 𝐴𝑖𝑗 = 𝐴𝑗𝑖 . Από την άλλη, όσον αφορά στην αποθήκευση ενός κατευθυνόμενου 

γράφου σε ένα μητρώο γειτνίασης, συνηθίζεται οι κορυφές που είναι τοποθετημένες στις γραμμές 

του πίνακα να θεωρούνται «αφετηρίες» και οι κορυφές των στηλών του να θεωρούνται 

«προορισμοί». Επομένως, για ένα μητρώο γειτνίασης όπως το παραπάνω, το στοιχείο 𝐴𝑖𝑗 = 1 

υποδεικνύει την ύπαρξη ακμής με κατεύθυνση από την κορυφή 𝑖 προς την κορυφή 𝑗. 
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Ένας διαφορετικός τρόπος αποθήκευσης των δεδομένων ενός γράφου είναι η λίστα 

γειτνίασης. Κατά την αποθήκευση ενός γράφου σε μία λίστα γειτνίασης, για κάθε κορυφή του 

γράφου καταγράφονται όλες οι κορυφές με τις οποίες αυτή ενώνεται, καθώς και τα βάρη των 

αντίστοιχων ακμών. Έτσι, συμπεραίνεται ότι για την αποθήκευση ενός γράφου με 𝑉 κορυφές η 

λίστα γειτνίασης απαρτίζεται από 𝑉 επιμέρους λίστες. 

Και οι δύο ανωτέρω τρόποι αποθήκευσης μπορούν να αναπαραστήσουν αναλυτικά τις 

κορυφές και τις ακμές ενός γράφου. Ωστόσο, οι διαφορετικές ιδιότητές τους τούς καθιστούν 

κατάλληλους για χρήση σε διαφορετικές εφαρμογές και διαφορετικούς τύπους γράφων [11]. Έτσι, 

οι πυκνοί γράφοι – δηλαδή οι γράφοι στους οποίους ο αριθμός των ακμών τείνει στον μέγιστο 

αριθμό ακμών – συνηθίζεται να αποθηκεύονται σε μητρώα γειτνίασης. Πλεονέκτημα της 

παραπάνω μεθόδου αποθήκευσης είναι ο χαμηλός χρόνος επεξεργασίας που απαιτείται, κάτι το 

οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ειδικά όταν πρόκειται για γράφους με μεγάλο πλήθος ακμών. 

Από την άλλη, οι αραιοί γράφοι επιλέγεται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, να 

αποθηκευτούν σε λίστες γειτνίασης. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της αποθήκευσης ενός 

αραιού γράφου σε μία λίστα γειτνίασης είναι το γεγονός ότι απαιτείται λιγότερος αποθηκευτικός 

χώρος. Αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο: Στην περίπτωση ενός γράφου με μικρό αριθμό ακμών, 

το μητρώο γειτνίασης αποτελείται από πολλά μηδενικά στοιχεία τα οποία, όπως είναι λογικό, 

καταλαμβάνουν αποθηκευτικό χώρο. Ωστόσο, μία λίστα γειτνίασης είναι ικανή να αποθηκεύσει 

όλες τις πληροφορίες του γράφου αγνοώντας τα στοιχεία αυτά. 

2.2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΟΥΣ 

Στην επιστήμη των δεδομένων ο όρος «κείμενο» (text) ή «έγγραφο» (document) μπορεί να 

αναφέρεται σε μία οποιαδήποτε μορφή κειμένου, π.χ. άρθρα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, 

μηνύματα, αξιολογήσεις και κριτικές, δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α. Στη 

σημερινή ψηφιακή εποχή όλοι συναντάμε καθημερινά κείμενα τα οποία συχνά περιλαμβάνουν 

χρήσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, όλα σχεδόν τα κείμενα αποτελούν αδόμητα δεδομένα. Έτσι, 

προκειμένου να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα από ένα κείμενο χρειάζεται πρώτα αυτό 

να αναλυθεί. Ανάλυση κειμένου (Text Mining) ονομάζεται η διαδικασία της δόμησης ενός μη 

δομημένου κειμένου με σκοπό την κατανόηση των πληροφοριών που αυτό περιέχει και την 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από αυτές [14]. 
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Όπως αναφέρεται και στα παραπάνω, η εύρεση του καταλληλότερου σε κάθε περίπτωση 

τρόπου αναπαράστασης του κειμένου είναι ένα ζήτημα εξέχουσας σημασίας για την ανάλυσή του. 

Ορισμένες τεχνικές αναπαράστασης κειμένων είναι τα μοντέλα 1-hot encoding και Word2vec – 

τα οποία αποθηκεύουν τις λέξεις των κειμένων σε αραιά και πυκνά διανύσματα αντίστοιχα – και 

το μοντέλο N-gram, το οποίο ομαδοποιεί τις διαδοχικά εμφανιζόμενες λέξεις σε δυάδες, τριάδες 

κ.ο.κ. [15]. Ο συνηθέστερος, έως σήμερα, τρόπος αναπαράστασης ενός κειμένου είναι το μοντέλο 

bag-of-words. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο ένα κείμενο αποθηκεύεται ως ένα σύνολο 

των λέξεων που το απαρτίζουν και των συχνοτήτων εμφάνισης των λέξεων σε αυτό. Ωστόσο, 

αυτός ο τρόπος αναπαράστασης αποδεικνύεται ανεπαρκής σε πολλές εφαρμογές εξαιτίας της 

αδυναμίας του να αποθηκεύσει άλλες σημαντικές πληροφορίες του κειμένου, όπως η σειρά με την 

οποία εμφανίζονται οι λέξεις, οι συνδέσεις μεταξύ των λέξεων κτλ. Έχοντας ως δεδομένο μόνο το 

σύνολο των λέξεων ενός κειμένου και με τις παραπάνω πληροφορίες να εκλείπουν είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο ακόμα και για έναν άνθρωπο – πόσο μάλλον για έναν υπολογιστή – να συλλάβει το 

νόημα του κειμένου. 

Η αναπαράσταση κειμένων σε γράφους μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα των 

περιορισμών και των αδυναμιών των κλασικών μοντέλων αναπαράστασης κειμένων [16]. Όπως 

είναι γνωστό, η αναπαράσταση οποιωνδήποτε δεδομένων σε δίκτυα παρέχει, επιπλέον, τη 

δυνατότητα για αποθήκευση των σχέσεων μεταξύ των δεδομένων. Έτσι και στην περίπτωση ενός 

κειμένου, η αναπαράστασή του σε γράφους αποτελεί την καλύτερη επιλογή προκειμένου να 

αποθηκευτούν όχι μόνο οι ίδιες οι λέξεις του κειμένου, αλλά και οι συνδέσεις μεταξύ τους. Επίσης, 

ένα ακόμη πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου αναπαράστασης κειμένων είναι η δυνατότητα 

εκτέλεσης διαφόρων αλγόριθμων γράφων οι οποίοι είναι δυσκολότερο, ή πολλές φορές αδύνατο, 

να εφαρμοσθούν στα γραμμικά μοντέλα αναπαράστασης, όπως είναι το bag-of-words. Έτσι, 

αναλύοντας τα κείμενα μέσα από γράφους, διάφορες δραστηριότητες, όπως ταξινόμηση και 

κατηγοριοποίηση εγγράφων, ανάλυση συναισθημάτων, ανίχνευση ομοιότητας μεταξύ εγγράφων 

κλπ., καθίστανται δυνατές. Στη σχετική βιβλιογραφία εντοπίζονται πολλά μοντέλα 

αναπαράστασης κειμένων βασισμένα σε γράφους. Μερικά πολύ βασικά από αυτά παρουσιάζονται 

στη συνέχεια. 
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2.2.1 ΜΟΝΤΕΛΟ WORD-GRAPH 

Οι Violos et al. [17] παρουσίασαν το μοντέλο word-graph. Το μοντέλο word-graph αναπαριστά 

ένα κείμενο σε έναν γράφο αποθηκεύοντας τους όρους του κειμένου στις κορυφές του γράφου. Οι 

ακμές του γράφου απεικονίζουν τις συνδέσεις των λέξεων, ενώ ο γράφος επιλέχθηκε να είναι 

κατευθυνόμενος ώστε να αποθηκεύεται και η σειρά των λέξεων μέσα στο κείμενο. Τέλος, για τον 

προσδιορισμό των συνδέσεων οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αναπαράσταση του 

εγγράφου χρησιμοποιείται ένα ολισθαίνον παράθυρο λέξεων. Οι συγγραφείς δεν καθορίζουν ένα 

συγκεκριμένο μέγεθος παραθύρου. Προτείνουν, ωστόσο, η παράμετρος αυτή να κυμαίνεται από 

2 μέχρι 10, ανάλογα με το μέγεθος των εγγράφων που πρόκειται να αναπαρασταθούν. 

2.2.2 ΜΟΝΤΕΛΟ BAG OF TEXTUAL GRAPHS 

Μία ακόμη μέθοδος αναπαράστασης κειμένων σε γράφους είναι το μοντέλο Bag of Textual 

Graphs (BoTG) [18]. Για την αναπαράσταση ενός κειμένου σύμφωνα με το μοντέλο αυτό 

ακολουθούνται τα εξής βήματα: Αρχικά το κείμενο χωρίζεται σε φράσεις ή προτάσεις και στη 

συνέχεια αφαιρούνται από την κάθε πρόταση οι λέξεις διακοπής (stop words) και εκτελείται ο 

αλγόριθμος αποκοπής καταλήξεων (stemming) του Porter. Έπειτα το κείμενο αναπαρίσταται σε 

έναν κατευθυνόμενο, σταθμισμένο γράφο. Οι κορυφές του γράφου αντιστοιχούν στις λέξεις του 

κειμένου και οι ακμές του στις συνδέσεις των λέξεων μέσα στις επιμέρους προτάσεις του 

κειμένου. Σύμφωνα με το μοντέλο Bag of Textual Graphs, οι κορυφές και οι ακμές του γράφου 

αναπαράστασης του κειμένου έχουν βάρη. Πιο αναλυτικά, το βάρος μίας κορυφής – ή μίας ακμής 

– κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0 και 1 και είναι το πηλίκο της συχνότητας εμφάνισης της 

αντίστοιχης λέξης – ή σύνδεσης λέξεων – μέσα στο κείμενο προς τη μέγιστη συχνότητα 

εμφάνισης. 

Επιθυμώντας να αποσαφηνίσουν τον τρόπο λειτουργίας του μοντέλου τους, οι Dourado et 

al. [18] κατασκεύασαν έναν γράφο για την αναπαράσταση των φράσεων «YAHOO NEWS», 

«MORE NEWS HERE» και «REUTERS NEWS SERVICE REPORTS. SERVICE REPORTS.». 

Ο γράφος αναπαράστασης των παραπάνω κειμένων παρατίθεται στην Εικόνα 2. 
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Εικόνα 2. Παράδειγμα αναπαράστασης κειμένου με το μοντέλο Bag of Textual Graphs. (Πηγή: [18]) 

2.2.3 ΜΟΝΤΕΛΟ GRAPH-OF-WORDS 

Ανάμεσα στις μεθόδους αναπαράστασης κειμένων σε γράφους που εντοπίζονται στη 

βιβλιογραφία, η πιο διαδεδομένη έως σήμερα είναι το μοντέλο graph-of-words που προτάθηκε 

από τους Rousseau και Vazirgiannis [19]. Σύμφωνα με το μοντέλο graph-of-words ένα κείμενο 

αναπαρίσταται σε έναν κατευθυνόμενο, μη σταθμισμένο γράφο οι κορυφές του οποίου 

απεικονίζουν τις λέξεις του κειμένου και οι ακμές του τις συσχετίσεις μεταξύ των λέξεων. Ο 

γράφος επιλέχθηκε να είναι κατευθυνόμενος προκειμένου να αποθηκεύεται η φυσική ροή του 

κειμένου. Επομένως, η κατεύθυνση των ακμών υποδεικνύει τη σειρά των λέξεων. Επιπλέον, ο 

γράφος επιλέχθηκε να είναι μη σταθμισμένος, καθώς η αναπαράσταση του κειμένου σε έναν 

σταθμισμένο γράφο, όπου τα βάρη των ακμών θα υποδεικνύουν τις εμφανίσεις των αντίστοιχων 

λέξεων μέσα στο κείμενο, αύξανε τον χρόνο επεξεργασίας και ανάλυσης χωρίς να οδηγεί σε 

καλύτερα αποτελέσματα. 

Τέλος, προκειμένου να καθοριστούν οι σχέσεις που έχουν οι λέξεις μεταξύ τους 

χρησιμοποιείται ένα ολισθαίνον παράθυρο λέξεων με μέγεθος ίσο με 4, έτσι ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη μόνο οι συνδέσεις εντός των ορίων του παραθύρου αυτού. Για την καλύτερη κατανόηση 

του τρόπου αναπαράστασης των κειμένων σύμφωνα με την παραπάνω μεθόδο παρατίθενται οι 

Εικόνες 3 και 4 στις οποίες φαίνονται, αντίστοιχα, ένα κείμενο ορισμού του όρου «Ανάκτηση 

Πληροφοριών» και η αναπαράστασή του σύμφωνα με το μοντέλο graph-of-words. Σημειώνεται 
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ότι τα βέλη της Εικόνας 3 υποδεικνύουν όλες τις λέξεις του κειμένου που είναι συνδεδεμένες με 

τη λέξη «information» για μέγεθος ολισθαίνοντος παραθύρου λέξεων ίσο με 3. 

 

Εικόνα 3. Παράδειγμα κειμένου για αναπαράσταση σύμφωνα με το μοντέλο graph-of-words. (Πηγή: [19]) 

 

 

Εικόνα 4. Παράδειγμα αναπαράστασης κειμένου σε γράφο σύμφωνα με το μοντέλο graph-of-words. (Πηγή: [19]) 
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3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GRAPHDOCSPY 

Η βιβλιοθήκη GraphDocsPy είναι μία βιβλιοθήκη για την αναπαράσταση κειμένων σε γράφους 

γραμμένη στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Η GraphDocsPy είναι βασισμένη στο μοντέλο 

graph-of-docs, το οποίο προτάθηκε από τους Giarelis et al. [20]. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη είναι 

ικανή να απεικονίσει μία συλλογή από έγγραφα σε έναν μοναδικό γράφο και, κατ’ επέκταση, έχει 

τη δυνατότητα να εφαρμόσει στον γράφο τους αλγόριθμους που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή 

λαμβάνοντας, επομένως, υπόψη το σύνολο των εγγράφων, αντί για το κάθε έγγραφο ξεχωριστά. 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το μοντέλο graph-of-docs, αναλύεται η διαδικασία 

επιλογής της βιβλιοθήκης γράφων που χρησιμοποιήθηκε και περιγράφονται αναλυτικά οι 

συναρτήσεις και οι αλγόριθμοι που περιέχονται στη βιβλιοθήκη GraphDocsPy. 

3.1 ΜΟΝΤΕΛΟ GRAPH–OF–DOCS 

Οι μέθοδοι αναπαράστασης κειμένων σε γράφους που περιγράφονται στην Ενότητα 2 υπερτερούν 

των κλασικών μεθόδων αναπαράστασης κειμένων, κατά κύριο λόγο επειδή έχουν τη δυνατότητα 

να αποθηκεύσουν επιπλέον πληροφορίες, όπως η σειρά των λέξεων στο κείμενο, και επειδή 

καθιστούν δυνατή την εφαρμογή της θεωρίας των γράφων και των διαφόρων αλγόριθμων αυτών 

κατά την ανάλυση του κειμένου. Ωστόσο, τόσο το μοντέλο graph-of-words όσο και τα υπόλοιπα 

μοντέλα που αναφέρονται αποτελούν μοντέλα αναπαράστασης ενός, το πολύ, εγγράφου. Έτσι, 

στην περίπτωση όπου απαιτείται η ανάλυση πολλών διαφορετικών κειμένων, για παράδειγμα σε 

εφαρμογές κατηγοριοποίησης εγγράφων, ανίχνευσης ομοιότητας μεταξύ των εγγράφων κτλ., 

χρειάζεται να σχεδιασθούν τόσοι γράφοι όσο και το πλήθος των κειμένων. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, 

κοστίζει αρκετά σε αποθηκευτικό χώρο αλλά και σε χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων, ενώ, 

παρουσιάζει μειονεκτήματα και ως προς τα αποτελέσματα που επιφέρει. 

Για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, οι Giarelis et al. [20] πρότειναν, σε 

αντιστοιχία με το graph-of-words, το μοντέλο graph-of-docs. Το graph-of-docs επεκτείνει την 

εφαρμοσιμότητα του μοντέλου graph-of-words προκειμένου να αναπαραστήσει σε έναν μοναδικό 

γράφο μία συλλογή από έγγραφα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο γράφος ενός graph-of-
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docs μοντέλου είναι ένας κατευθυνόμενος σταθμισμένος γράφος ο οποίος αποτελείται από 

διάφορα είδη κορυφών και ακμών και περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σύνολο 

των εγγράφων, αντί για το κάθε έγγραφο ξεχωριστά. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την αρχική προσέγγιση των συγγραφέων, υπάρχουν δύο είδη 

κορυφών και τρία είδη ακμών. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5, οι κορυφές του γράφου χωρίζονται 

σε κορυφές ‘Document’ και ‘Word’, για την αναπαράσταση ενός εγγράφου ή μίας λέξης 

αντίστοιχα. Ομοίως, οι ακμές του γράφου διακρίνονται σε ακμές τύπου ‘is_similar’, ‘connects’ 

και ‘includes’. Οι ακμές τύπου ‘includes’ συνδέουν τις λέξεις με τα έγγραφα στα οποία αυτές 

ανήκουν. Οι ακμές τύπου ‘connects’ συνδέουν μεταξύ τους δύο κορυφές τύπου ‘Word’ 

υποδηλώνοντας τη συνύπαρξη των δύο αυτών όρων σε ένα έγγραφο και εντός του 

προκαθορισμένου ολισθαίνοντος παραθύρου λέξεων. Τέλος, οι ακμές τύπου ‘is_similar’ μπορούν 

να ενώσουν μόνο κορυφές τύπου ‘Document’, υποδεικνύοντας ομοιότητα μεταξύ των δύο 

εγγράφων. 

 

Εικόνα 5. Πρότυπο αναπαράστασης του μοντέλου graph-of-docs. 

Για τη βαθύτερη κατανόηση του μοντέλου graph-of-docs θεωρούμε τα έγγραφα D1 και 

D2 τα οποία αποτελούνται, αντίστοιχα, από τις εξής φράσεις: 

 D1 = A graph represents the data in vertices and edges. 

 D2 = A graph represents the relations between the data. 

Μετά τη διαγραφή των σημείων στίξης και τη μετατροπή όλων των κεφαλαίων γραμμάτων σε 

πεζά, η αναπαράσταση των δύο παραπάνω εγγράφων σύμφωνα με το μοντέλο graph-of-docs και 

για μέγεθος ολισθαίνοντος παραθύρου λέξεων ίσο με 2 φαίνεται στην Εικόνα 6. 
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Εικόνα 6. Παράδειγμα αναπαράστασης εγγράφων με το μοντέλο graph-of-docs. 

Το παραπάνω μοντέλο υιοθετεί όλα τα θετικά χαρακτηριστικά της αναπαράστασης 

κειμένων σε γράφους, όπως η αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων στην ανάλυση κειμένων με 

τη χρήση της θεωρίας των γράφων. Παράλληλα, ξεπερνάει την αδυναμία που παρουσιάζει το 

μοντέλο graph-of-words, αλλά και οι υπόλοιπες μέθοδοι αναπαράστασης κειμένων σε γράφους 

που έχουν προταθεί, για αναπαράσταση και ανάλυση μίας συλλογής εγγράφων. Με το graph-of-

docs μπορούν να επιλυθούν διάφορα ζητήματα της ανάλυσης κειμένων που αφορούν στην 

ανάλυση πολλών διαφορετικών εγγράφων, όπως για παράδειγμα η αναζήτηση της 

σημαντικότητας ενός όρου σε ένα σύνολο εγγράφων. 

Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται και στα παραπάνω, για την ανάλυση πολλαπλών 

εγγράφων με τη χρήση του graph-of-words θα χρειαζόταν να δημιουργηθούν ισάριθμοι γράφοι με 

το πλήθος των εγγράφων. Το graph-of-docs είναι σαφέστατα πιο απλουστευμένο, αφού, όπως 

αναφέρεται χαρακτηριστικά και στο [20], «εκχωρεί κάθε graph-of-words σε μία κορυφή τύπου 

‘Document’». Τέλος, η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει την αποθήκευση των συσχετίσεων όχι 

μόνο μεταξύ των λέξεων, αλλά και μεταξύ των εγγράφων. Έτσι, η ανάλυση επεκτείνεται, πλέον, 

γύρω από τα έγγραφα αφού καθίστανται δυνατές εργασίες όπως ο εντοπισμός των 

σημαντικότερων εγγράφων, η κατηγοριοποίηση των εγγράφων με βάση το περιεχόμενο ή η 

ομαδοποίηση αυτών βάση ομοιότητας. 
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3.2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΩΝ 

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της βιβλιοθήκης GraphDocsPy ήταν η επιλογή της βιβλιοθήκης 

γράφων που θα χρησιμοποιούταν για τη δημιουργία των γράφων αναπαράστασης των κειμένων. 

Στον προγραμματισμό ο όρος βιβλιοθήκη (library) αναφέρεται σε μία συλλογή από αλγόριθμους. 

Στην ουσία, πρόκειται για έναν έτοιμο κώδικα ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν 

χρήστη προκειμένου να εκτελέσει την εργασία για την οποία είναι προγραμματισμένος. Υπάρχουν 

αρκετές βιβλιοθήκες γράφων (graph libraries) οι οποίες ζητούν απλώς από τον χρήστη να 

εισαγάγει τα δεδομένα τα οποία θέλει να αναπαραστήσει και αυτές κατασκευάζουν τον γράφο. 

Κάποιες από τις πιο διαδεδομένες βιβλιοθήκες γράφων είναι η NetworkX και η JGraphT. 

3.2.1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ NETWORKX 

Η NetworkX είναι μία βιβλιοθήκη γράφων γραμμένη στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Η 

συγκεκριμένη βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες μία πληθώρα δυνατοτήτων. Οι 

σημαντικότερες εξ αυτών είναι η δημιουργία και η διαχείριση γράφων και η μελέτη και ανάλυση 

της δομής τους, ακόμα και στην περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων δικτύων [21]. Η NetworkX 

είναι ικανή να σχεδιάσει διάφορους τύπους γράφων, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις πολλών και 

διαφορετικών προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, με τη βιβλιοθήκη αυτή μπορούν να σχεδιασθούν 

τέσσερις κλάσεις γράφων: (i) μη κατευθυνόμενος γράφος (Graph), (ii) κατευθυνόμενος γράφος 

(DiGraph), (iii) μη κατευθυνόμενος πολύγραφος (MultiGraph) και (iv) κατευθυνόμενος 

πολύγραφος (MultiDiGraph) [22]. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7, και οι τέσσερις κλάσεις 

επιτρέπουν τη δημιουργία βρόχων ενώ στους πολύγραφους είναι δυνατή και η δημιουργία 

πολλαπλών ακμών. Τέλος, αναφέρεται ότι χρησιμοποιώντας τις όψεις γράφου (graph views) 

μπορεί ένας χρήστης να τροποποιήσει προσωρινά τα χαρακτηριστικά του γράφου. Έτσι, είναι 

δυνατόν ένας κατευθυνόμενος γράφος να αντιμετωπιστεί ως μη κατευθυνόμενος για μία 

συγκεκριμένη εφαρμογή, κ.ο.κ. 

 

Εικόνα 7. Κλάσεις γράφων της βιβλιοθήκης NetworkX. (Πηγή: [22]) 
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Σε έναν γράφο κατασκευασμένο με τη βιβλιοθήκη NetworkX οι κορυφές και οι ακμές 

έχουν τη δυνατότητα να αναπαραστήσουν οποιοδήποτε αντικείμενο της γλώσσας Python. 

Δηλαδή, στον γράφο μπορεί κανείς να αποθηκεύσει ακέραιους αριθμούς, κείμενα, λίστες κτλ. 

Έτσι, με τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη μπορούν να κατασκευασθούν γράφοι κατάλληλοι να 

απεικονίσουν πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους συστήματα οντοτήτων. Επιπλέον, η βιβλιοθήκη 

παρέχει τη δυνατότητα για εκχώρηση χαρακτηριστικών (attributes) στις κορυφές και τις ακμές 

του γράφου. Με αυτόν τον τρόπο, ένας χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που 

επιθυμεί για τα δεδομένα που απεικονίζονται στον γράφο. 

Τέλος, η NetworkX περιλαμβάνει μία πληθώρα αλγόριθμων γράφων. Μερικοί πολύ 

διαδεδομένοι από αυτούς είναι οι αλγόριθμοι ομαδοποίησης (clustering), κατηγοριοποίησης 

κόμβων (node classification) ανίχνευσης κοινοτήτων (community detection), μέτρησης 

ομοιότητας (similarity measures) κ.α. Μία εκτενής αναφορά όλων των αλγόριθμων της 

βιβλιοθήκης φαίνεται στο [22]. 

3.2.2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JGRAPHT 

Μία ακόμη δημοφιλής βιβλιοθήκη γράφων είναι η JGraphT. Η JGraphT είναι μία βιβλιοθήκη 

γράφων γραμμένη στη γλώσσα προγραμματισμού Java, ενώ είναι συμβατή και με τη γλώσσα 

Python. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Michail et al. [23], η JGraphT είναι μία ευέλικτη 

βιβλιοθήκη καθώς είναι ικανή να κατασκευάσει πολλούς διαφορετικούς τύπους γράφων και, 

ταυτόχρονα, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει και να αναπαραστήσει δεδομένα οποιασδήποτε 

μορφής. 

Πιο συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη JGraphT μπορεί να σχεδιάσει οποιοδήποτε τύπο γράφου, 

όπως για παράδειγμα απλούς γράφους ή πολύγραφους. Ο κάθε τύπος γράφου που είναι διαθέσιμος 

στη βιβλιοθήκη χαρακτηρίζεται από τα διάφορα γνωρίσματα γράφων που αναφέρονται στην 

Ενότητα 2. Δηλαδή, οι γράφοι μπορεί να είναι κατευθυνόμενοι ή μη κατευθυνόμενοι, 

σταθμισμένοι ή μη σταθμισμένοι, να επιτρέπουν τους βρόχους και τις πολλαπλές ακμές, κ.ο.κ. 

Συνοπτικά, όλοι οι προκαθορισμένοι τύποι γράφων που συμπεριλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη 

JGraphT φαίνονται στην Εικόνα 8. 
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Εικόνα 8. Διαθέσιμοι τύποι γράφων στη βιβλιοθήκη JGraphT. (Πηγή: [23]) 

Ωστόσο, για έναν χρήστη ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τη θεωρία των 

γράφων η επιλογή ενός τύπου γράφου από τους προκαθορισμένους τύπους της βιβλιοθήκης 

μπορεί να αποτελέσει μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Η JGraphT αντιμετωπίζει το 

πρόβλημα αυτό δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα της κατασκευής ενός προσαρμόσιμου 

γράφου, δηλαδή ενός γράφου του οποίου τα χαρακτηριστικά επιλέγονται από τον ίδιο τον χρήστη. 

Ένα πρότυπο τμήμα κώδικα για τη δημιουργία ενός γράφου σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που 

επιθυμεί ο χρήστης φαίνεται στην Εικόνα 9. Τέλος, αναφέρεται ότι η JGraphT υποστηρίζει την 

αλλαγή των χαρακτηριστικών των γράφων ακόμα και μετά τη δημιουργία τους. Για παράδειγμα, 

ένας χρήστης μπορεί να μετατρέψει έναν ήδη αποθηκευμένο γράφο από μη σταθμισμένο σε 

σταθμισμένο, από μη κατευθυνόμενο σε κατευθυνόμενο, κτλ. 
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Εικόνα 9. Πρότυπο κώδικα για τη δημιουργία ενός προσαρμόσιμου γράφου. (Πηγή: [23]) 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της JGraphT είναι ότι – σε αντίθεση με την πλειονότητα 

των υπόλοιπων βιβλιοθηκών γράφων – έχει τη δυνατότητα να αναπαραστήσει οποιοδήποτε 

αντικείμενο σαν κορυφή ή ακμή. Οι γράφοι που δημιουργούνται στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες [24]. Η πρώτη κατηγορία είναι οι γράφοι ακεραίων (integer 

graphs). Οι κορυφές και οι ακμές των γράφων αυτών μπορούν να αποθηκεύσουν μόνο ακέραιους 

αριθμούς. Βασικό πλεονέκτημα των γράφων ακεραίων είναι το γεγονός ότι είναι σαφώς πιο 

απλουστευμένοι, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν λιγότερο αποθηκευτικό χώρο και να είναι 

γρηγορότεροι κατά την εκτέλεση των διαφόρων αλγόριθμων. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι γράφοι αντικειμένων (any-hashable graph). Οι γράφοι 

αυτοί μπορούν να αποθηκεύσουν στις κορυφές τους οποιοδήποτε αντικείμενο, όπως για 

παράδειγμα αριθμούς, κείμενα, λίστες ή ακόμα και εικόνες. Συνάμα, η βιβλιοθήκη έχει τη 

δυνατότητα να αποθηκεύσει στις κορυφές και τις ακμές ενός γράφου διάφορα γνωρίσματα 

(attributes). Έτσι, ένας χρήστης μπορεί να καταγράψει οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες 

χρειάζεται σχετικά με τα δεδομένα που απεικονίζει. Εξαιτίας, λοιπόν, όσων αναφέρονται στα 

παραπάνω, η JGraphT είναι αρκετά διαδεδομένη ανάμεσα στις βιβλιοθήκες γράφων, καθώς 

μπορεί να αναπαραστήσει δεδομένα πάσης φύσεως και, κατ’ επέκταση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε πολλά και διαφορετικά προβλήματα. 

Επιπλέον, στη βιβλιοθήκη συμπεριλαμβάνεται μία μεγάλη συλλογή από αλγόριθμους για 

την εκτέλεση ενός πλήθους λειτουργιών και την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων. 

Μεταξύ των αλγόριθμων αυτών, μερικοί πολύ βασικοί είναι οι εξής: (i) αλγόριθμοι 

συνδεσιμότητας (connectivity algorithms), σκοπός των οποίων είναι η ανίχνευση των 

συνδεδεμένων στοιχείων ενός γράφου, (ii) αλγόριθμοι συντομότερης διαδρομής (shortest path 

algorithms), σκοπός των οποίων είναι ο προσδιορισμός της συντομότερης διαδρομής μεταξύ δύο 
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συγκεκριμένων κορυφών (π.χ. αλγόριθμοι Dijkstra, Bellman–Ford και Johnson) ή μεταξύ όλων 

των ζευγών των κορυφών ενός γράφου (π.χ. αλγόριθμος Floyd–Warshall) και (iii) αλγόριθμοι 

κεντρικότητας κόμβων (node centrality algorithms) – όπως για παράδειγμα είναι ο αλγόριθμος 

PageRank – σκοπός των οποίων είναι η μέτρηση της σημαντικότητας των κορυφών ενός γράφου. 

3.2.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Συγκρίνοντας τις δύο βιβλιοθήκες γράφων που περιγράφονται παραπάνω συμπεραίνεται ότι έχουν 

πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, και οι δύο βιβλιοθήκες μπορούν να 

αναπαραστήσουν στους γράφους οποιοδήποτε αντικείμενο και δίνουν τη δυνατότητα να 

εκχωρηθούν γνωρίσματα στις κορυφές και τις ακμές των γράφων. Ωστόσο, μία σημαντική 

διαφορά των δύο βιβλιοθηκών παρατηρείται στη δημιουργία των γράφων. Η NetworkX περιορίζει 

τον χρήστη στην επιλογή μίας εκ των τεσσάρων κλάσεων γράφων που περιλαμβάνει. Από την 

άλλη, η JGraphT επιτρέπει στον χρήστη να κατασκευάσει τον γράφο επιλέγοντας τα 

χαρακτηριστικά του ένα προς ένα. Θεωρώντας, λοιπόν, ότι η δυνατότητα αυτή είναι βασική για 

τη δημιουργία των γράφων graph-of-docs σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που θα επιθυμεί ο 

χρήστης και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι, όπως φαίνεται στο [23], κατά την εκτέλεση 

διαφόρων αλγόριθμων η JGraphT αποκρίθηκε γρηγορότερα από τη NetworkX, επιλέχθηκε να 

χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη JGraphT. 

3.3  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ GRAPHDOCSPY 

Όπως αναφέρεται, η GraphDocsPy είναι μία βιβλιοθήκη αναπαράστασης κειμένων σε γράφους. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η βιβλιοθήκη αποτελείται από μία συλλογή από συναρτήσεις. 

Η κάθε συνάρτηση είναι προγραμματισμένη έτσι ώστε να εκτελεί μία συγκεκριμένη λειτουργία. 

Έτσι, οι συναρτήσεις διακρίνονται, ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν, σε διάφορες 

κατηγορίες (π.χ. συναρτήσεις δημιουργίας γράφων, συναρτήσεις επεξεργασίας κειμένων, κ.α.). 

Στη συνέχεια περιγράφονται όλες οι συναρτήσεις που περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη 

GraphDocsPy και, επιπλέον, παρατίθεται για την κάθε συνάρτηση ένα παράδειγμα εκτέλεσής της. 

Ολόκληρος ο κώδικας της βιβλιοθήκης παρατίθεται στο Παράρτημα Α: Κώδικας Βιβλιοθήκης 

GraphDocsPy. 
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3.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Το πρώτο στάδιο για την αναπαράσταση μίας συλλογής κειμένων είναι, προφανώς, η 

μεταφόρτωση των εγγράφων. Κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εξής συνάρτηση: 

▪ Συνάρτηση load_texts 

Η συνάρτηση load_texts χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των εγγράφων στο σύστημα. Για 

την εκτέλεσή της, η συγκεκριμένη συνάρτηση δέχεται ως είσοδο μία λίστα η οποία περιέχει τα 

ονόματα των αρχείων. Τα έγγραφα τα οποία ο χρήστης θέλει να αναπαραστήσει θα πρέπει να είναι 

αποθηκευμένα σε αρχεία κειμένου (Text Document). Στη συνέχεια, πρέπει να δημιουργήσει μία 

λίστα η οποία να περιέχει τα ονόματα των εγγράφων μαζί με την κατάληξη των αρχείων (.txt). Η 

συνάρτηση δέχεται ως μοναδική παράμετρο την παραπάνω λίστα και επιστρέφει τις λίστες titles 

και documents. Η πρώτη λίστα περιέχει τα ονόματα των εγγράφων και η δεύτερη τα κείμενα 

αυτών. 

Σημειώνεται ότι για να αναγνώσει η συνάρτηση τα αρχεία είναι απαραίτητο αυτά να είναι 

αποθηκευμένα στον φάκελο όπου είναι αποθηκευμένη και η βιβλιοθήκη GraphDocsPy. Ειδάλλως, 

ο χρήστης χρειάζεται να αποθηκεύσει στη λίστα με τα ονόματα τα absolute paths των αρχείων. 

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνίσταται καθώς, ακολουθώντας τον δεύτερο τρόπο αποθήκευσης των 

αρχείων, η λίστα titles δεν θα αποθηκεύσει τους τίτλους των εγγράφων αλλά ολόκληρα τα absolute 

paths αυτών. 

Ο κώδικας της συνάρτησης load_texts φαίνεται παρακάτω: 

def load_texts(filenames): 

    """ 

    Uploads the documents. 

 

    Reads the following parameters: 

    1.  filenames 

        A list object that contains the names of the files of the documents. 

        Documents must be saved in text files (.txt). 

 

    Returns: 

    1.  titles 

        A list object that contains the names of the documents. 

    2.  documents 

        A list object that contains the texts. 

    """ 

 

    #create empty list to store the titles 

    titles = [] 

 

    #store all document titles to 'titles' list 

    for filename in filenames: 
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        title = filename.replace(".txt", "") 

        titles.append(title) 

 

    #create empty list to store the documents 

    documents = [] 

 

    #store documents to 'documents' list 

    for filename in filenames: 

        with open(filename, "r") as file: 

            document_content = file.read() 

            documents.append(document_content) 

 

    return titles, documents 

 

Παράδειγμα 

Για τη βαθύτερη κατανόηση της συνάρτησης load_texts, καθώς και των υπόλοιπων συναρτήσεων 

που παρουσιάζονται στη συνέχεια, θα εφαρμοστούν οι συναρτήσεις της βιβλιοθήκης 

GraphDocsPy προκειμένου να αναπαρασταθούν τρία έγγραφα σε έναν γράφο graph-of-docs. 

Έστω, λοιπόν, ότι τα τρία αυτά έγγραφα αποτελούνται, αντίστοιχα, από τρεις δημοφιλείς φράσεις 

από θεατρικά έργα του William Shakespeare, όπως αυτά φαίνονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Έγγραφα για αναπαράσταση σε γράφο graph-of-docs χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη GraphDocsPy. 

Έργο Φράση 

Hamlet To be or not to be; that is the question! 

Richard III Now is the winter of our discontent. 

Henry IV By my troth, I care not; a man can die but once. We owe God a death! 

Η μεταφόρτωση των εγγράφων αυτών στο σύστημα πραγματοποιείται με τη συνάρτηση 

load_texts. Από τη συνάρτηση δημιουργούνται οι λίστες plays, η οποία περιέχει τα ονόματα των 

έργων, και quotes, η οποία περιλαμβάνει τις φράσεις των έργων. 

In: 

from graphdocspy import * 

 

Shakespeare_filenames = ["Hamlet.txt", "Richard III.txt", "Henry IV.txt"] 

 

plays, quotes = load_texts(Shakespeare_filenames) 

 

print("plays = " + str(plays)) 

print("\nquotes = " + str(quotes)) 

Out: 
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plays = ['Hamlet', 'Richard III', 'Henry IV'] 

 

quotes = ['To be or not to be; that is the question!', 'Now is the winter of 

our discontent.', 'By my troth, I care not; a man can die but once. We owe 

God a death!'] 

 

3.3.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Μία διαδικασία η οποία προηγείται της αναπαράστασης είναι αυτή της επεξεργασίας των 

κειμένων. Οι συναρτήσεις επεξεργασίας κειμένου που περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη είναι οι 

εξής: 

▪ Συνάρτηση process_texts 

Η συνάρτηση process_texts χρησιμοποιείται για την προεπεξεργασία του κειμένου. Σκοπός της 

συνάρτησης είναι η μετατροπή όλων των γραμμάτων των κειμένων σε πεζά, η διαγραφή των 

σημείων στίξης και η διαίρεση του κάθε κειμένου στις προτάσεις του. Η τελευταία λειτουργία, 

δηλαδή ο διαχωρισμός των προτάσεων των κειμένων, πραγματοποιείται έτσι ώστε, κατά την 

κατασκευή του γράφου που θα ακολουθήσει, να δημιουργηθούν ακμές μόνο μεταξύ των 

γειτονικών λέξεων που βρίσκονται στην ίδια πρόταση. Η συνάρτηση δέχεται ως παράμετρο μία 

λίστα η οποία πρέπει να περιέχει τα κείμενα των εγγράφων. Μία τέτοια λίστα είναι η λίστα 

documents που επιστρέφει η συνάρτηση load_texts. Ταυτόχρονα, ένας χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει από μόνος του τη λίστα εισόδου, αποθηκεύοντας σε αυτήν κατευθείαν τα κείμενα 

των εγγράφων. 

Η συνάρτηση process_texts επιστρέφει τη λίστα documents_by_sentences. Τα στοιχεία της 

λίστας αυτής είναι επιμέρους λίστες στις οποίες είναι αποθηκευμένα τα έγγραφα διαχωρισμένα 

στις προτάσεις τους. Ο κώδικας της συνάρτησης process_texts φαίνεται παρακάτω: 

def process_texts(documents): 

    """ 

    Processes the texts. 

 

    Reads the following parameters: 

    1.  documents 

        A list object that contains the texts. 

 

    Returns: 

    1.  documents_by_sentences 

        A list object that contains the texts separated into their sentences. 

    """ 
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    #create empty list to store the documents separated into their sentences 

    documents_by_sentences = [] 

 

    #for each document 

    for document in documents: 

        #make all leters lowercase 

        document = document.lower() 

 

        #replace the sentence-ending marks with periods in order to separate 

        sentences 

        document = document.replace("?", ".").replace("!", ".") 

        sentences = document.rsplit(".") 

        if sentences[-1] == "": 

            sentences.remove("") 

 

        #create empty list to store the sentences after punctuation marks 

        removal 

        processed_sentences = [] 

 

        #remove all remaining punctuation marks 

        for sentence in sentences: 

            processed_sentence = sentence.replace(",","").replace(".","") 

                .replace(";","").replace(":","").replace("(","") 

                .replace(")","").replace("[","").replace("]","") 

                .replace("{","").replace("}","").replace("-","") 

                .replace("_","").replace("*","").replace("\"","") 

                .replace("'","") 

            processed_sentences.append(processed_sentence) 

 

        #store documents to 'documents_by_sentences' list 

        documents_by_sentences.append(processed_sentences) 

 

    return documents_by_sentences 

 

Παράδειγμα 

Καλώντας τη συνάρτηση process_texts και θέτοντας ως παράμετρο εισόδου τη λίστα quotes 

επιστρέφεται η λίστα processed_quotes, η οποία αποτελείται από τις φράσεις των έργων μετά το 

στάδιο της επεξεργασίας των κειμένων, όπως φαίνεται παρακάτω: 

In: 

processed_quotes = process_texts(quotes) 

 

print("processed_quotes = " + str(processed_quotes)) 

Out: 

processed_quotes = [['to be or not to be that is the question'], ['now is the 

winter of our discontent'], ['by my troth i care not a man can die but once', 

' we owe god a death']] 
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▪ Συνάρτηση store_all_words 

Η συνάρτηση store_all_words αποθηκεύει το σύνολο των λέξεων που περιέχονται στα έγγραφα 

σε ένα σετ. Η μοναδική παράμετρος της συνάρτησης είναι μία λίστα η οποία περιέχει όλα τα 

έγγραφα που έχει μεταφορτώσει ο χρήστης στο σύστημα, με το κάθε έγγραφο διαχωρισμένο στις 

προτάσεις του. Μία λίστα σαν και αυτήν που περιγράφεται παραπάνω είναι η λίστα 

documents_by_sentences την οποία επιστρέφει η συνάρτηση process_texts. Η συνάρτηση 

επιστρέφει το σετ words_set, στο οποίο είναι αποθηκευμένες μία προς μία όλες οι λέξεις που 

εμφανίζονται στα έγγραφα. Επιλέχθηκε το αντικείμενο εξόδου της συνάρτησης να είναι τύπου 

σετ, έτσι ώστε η κάθε λέξη, ανεξάρτητα από τη συχνότητα εμφάνισής της στο σύνολο των 

κειμένων, να αποθηκεύεται μία φορά. Ο κώδικας της συνάρτησης store_all_words είναι ο εξής: 

def store_all_words(documents_by_sentences): 

    ''' 

    Stores all the words of the documents in a set. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  documents_by_sentences 

        A list object that contains the texts separated into their sentences. 

     

    Returns: 

    1.  words_set: 

        A set object that contains the words of the whole corpus of  

        documents. 

    ''' 

     

    #create empty list to store all the words 

    words_list = [] 

     

    #create empty set to store all the words 

    words_set = {} 

     

    #for each document 

    for document in documents_by_sentences: 

         

        #for each sentence of document 

        for sentence in document: 

             

            #split the words 

            sentence_words = sentence.split() 

             

            #store the words 

            words_list.extend(sentence_words) 

     

    #return a set object that contains all the words 

    words_set = set(words_list) 

     

    return words_set 

 



GraphDocsPy: αναπαράσταση πολλαπλών εγγράφων κειμένου σε γράφο 

με χρήση της γλώσσας Python  Κάρκας Νικόλαος 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 24 

 

Παράδειγμα 

Εκτελώντας τη συνάρτηση store_all_words και θέτοντας ως παράμετρο εισόδου τη λίστα 

processed_quotes επιστρέφεται το σετ words_of_quotes, στο οποίο είναι αποθηκευμένες όλες οι 

λέξεις που εμφανίζονται στα έγγραφα. 

In: 

words_of_quotes = store_all_words(processed_quotes) 

 

print("words_of_quotes = " + str(words_of_quotes)) 

Out: 

words_of_quotes = {'not', 'now', 'troth', 'owe', 'but', 'of', 'be', 'god', 

'care', 'a', 'we', 'to', 'discontent', 'winter', 'once', 'is', 'our', 'the', 

'or', 'that', 'die', 'by', 'my', 'death', 'can', 'man', 'question', 'i'} 

 

▪ Συνάρτηση tokenize_texts 

Η συνάρτηση tokenize_texts είναι μία συνάρτηση διαχωρισμού των λέξεων (tokenization) των 

κειμένων. Η συνάρτηση δέχεται δύο παραμέτρους ως είσοδο. Η πρώτη παράμετρος είναι μία λίστα 

στην οποία περιέχονται τα έγγραφα διαχωρισμένα στις προτάσεις τους. Μία τέτοια λίστα είναι η 

λίστα documents_by_sentences την οποία επιστρέφει η συνάρτηση process_texts. Από την άλλη, 

όπως και στις προηγούμενες συναρτήσεις, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τη ζητούμενη λίστα 

ορίζοντας τα στοιχεία της ένα προς ένα. Επίσης, η βιβλιοθήκη GraphDocsPy δίνει στον χρήστη 

τη δυνατότητα να επιλέξει τον αριθμό των λέξεων που επιθυμεί να αναπαρασταθούν σε κάθε 

κορυφή του γράφου. Αυτό μπορεί να καθοριστεί μέσω της ακέραιας μεταβλητής 

words_per_vertex, η οποία αποτελεί τη δεύτερη παράμετρο της συνάρτησης tokenize_texts. 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, ως είσοδο τα παραπάνω αντικείμενα η συνάρτηση επιστρέφει δύο 

λίστες. Η πρώτη είναι η λίστα vertex_words η οποία αποτελείται από το σύνολο των λέξεων ανά 

κορυφή για όλα τα προς αναπαράσταση έγγραφα. Η δεύτερη είναι η λίστα tokenized_documents. 

Η λίστα tokenized_documents περιλαμβάνει τα έγγραφα, τα οποία είναι διαχωρισμένα στις 

προτάσεις τους, ενώ και οι προτάσεις με τη σειρά τους είναι διαχωρισμένες με βάση την τιμή της 

παραμέτρου words_per_vertex στις λέξεις ή φράσεις που τις απαρτίζουν. Ο κώδικας της 

συνάρτησης tokenize_texts φαίνεται παρακάτω: 

def tokenize_texts(documents_by_sentences, words_per_vertex): 

    ''' 

    Tokenizes the documents. 

     

    Reads the following parameters: 
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    1.  documents_by_sentences 

        A list object that contains the texts separated into their sentences. 

    2.  words_per_vertex 

        An integer that states the number of words that will be saved into  

        each vertex of the graph. 

     

    Returns: 

    1.  vertex_words 

        A list object that contains the words per vertex (grams) for the  

        whole corpus of documents. 

    2.  tokenized_documents 

        A list object that contains the documents. 

        Each 'document' element is a list in itself that contains the text  

        separated into its sentences. 

        Then again, each 'sentence' element is a list in itself that contains  

        the sentence's grams. 

    ''' 

     

    #create empty list to store the words 

    vertex_words = [] 

     

    #create empty list to store the documents after tokenization 

    tokenized_documents = [] 

     

    #for each document 

    for document in documents_by_sentences: 

         

        #create empty list to store the sentences after tokenization 

        tokenized_sentences = [] 

         

        #for each sentence of document 

        for sentence in document: 

             

            #split the words 

            sentence_words = sentence.split() 

             

            #create empty list to store the grams 

            grams = [] 

     

            #for every {words_per_vertex} words create a list element 

            for i in range((len(sentence_words)//words_per_vertex)): 

                #counters 

                j = i*words_per_vertex 

                k = 0 

                 

                #create empty string to concatenate all the words of one  

                vertex 

                gram = '' 

                 

                #create gram 

                while k - words_per_vertex != 0: 

                    gram = gram + sentence_words[j] 

                    j = j + 1 

                    k = k + 1 

                     

                    #if this is not the last word to be added, add a space 
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                    if k - words_per_vertex != 0: 

                        gram = gram + ' ' 

                 

                #store gram to 'grams' list  

                grams.append(gram) 

     

            #create a list element for the remaining words 

            if len(sentence_words)%words_per_vertex != 0: 

                #create empty string to concatenate the remaining words 

                last_gram = '' 

                 

                #create the last gram 

                for i in range(j, j+len(sentence_words)%words_per_vertex): 

                    last_gram = last_gram + sentence_words[i] 

                    i = i + 1 

                     

                    #if this is not the last word to be added, add a space 

                    if i != j+len(sentence_words)%words_per_vertex: 

                        last_gram = last_gram + ' ' 

                 

                #store last gram to 'grams' list 

                grams.append(last_gram) 

         

            #store grams to 'words' list for vertices creation 

            vertex_words.extend(grams) 

         

            #store grams to 'tokenized_sentences' list 

            tokenized_sentences.append(grams) 

     

        #store tokenized sentences to 'tokenized_documents' list for edges  

        creation 

        tokenized_documents.append(tokenized_sentences) 

     

    return vertex_words, tokenized_documents 

 

Παράδειγμα 

Θέτοντας ως είσοδο τη λίστα processed_quotes και ορίζοντας την τιμή της παραμέτρου 

words_per_vertex ίση με 1, έτσι ώστε στον γράφο να αναπαρασταθεί μία λέξη ανά κορυφή, η 

συνάρτηση tokenize_texts επιστρέφει τις λίστες words και tokenized_quotes. 

In: 

words_per_vertex = 1 

 

words, tokenized_quotes = tokenize_texts(processed_quotes, words_per_vertex) 

 

print('words = ' + str(words)) 

print('\ntokenized_quotes = ' + str(tokenized_quotes)) 

Out: 
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words = ['to', 'be', 'or', 'not', 'to', 'be', 'that', 'is', 'the', 

'question', 'now', 'is', 'the', 'winter', 'of', 'our', 'discontent', 'by', 

'my', 'troth', 'i', 'care', 'not', 'a', 'man', 'can', 'die', 'but', 'once', 

'we', 'owe', 'god', 'a', 'death'] 

 

tokenized_quotes = [[['to', 'be', 'or', 'not', 'to', 'be', 'that', 'is', 

'the', 'question']], [['now', 'is', 'the', 'winter', 'of', 'our', 

'discontent']], [['by', 'my', 'troth', 'i', 'care', 'not', 'a', 'man', 'can', 

'die', 'but', 'once'], ['we', 'owe', 'god', 'a', 'death']]] 

 

3.3.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΟΥ 

Αφού έχει προηγηθεί η προεπεξεργασία των κειμένων, καθίσταται πλέον δυνατή η δημιουργία 

των γράφων σύμφωνα με το μοντέλο graph-of-docs και η αναπαράσταση των κειμένων σε αυτά. 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασία αυτής εκτελούνται η συνάρτηση κατασκευής του γράφου, οι 

συναρτήσεις δημιουργίας των κορυφών και των ακμών του και, τέλος, η συνάρτηση σχεδίασης 

και εμφάνισης του γράφου. Στη συνέχεια, λοιπόν, περιγράφονται αναλυτικά όλες οι συναρτήσεις 

της βιβλιοθήκης GraphDocsPy οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των γράφων. 

▪ Συνάρτηση create_graph_of_docs 

Για τη δημιουργία του γράφου graph-of-docs στο σύστημα εκτελείται η συνάρτηση 

create_graph_of_docs. Η συνάρτηση δέχεται ως είσοδο την παράμετρο is_directed, μία Boolean 

μεταβλητή η οποία υποδηλώνει εάν ο γράφος είναι κατευθυνόμενος ή όχι. Οι υπόλοιπες 

παράμετροι των χαρακτηριστικών του γράφου έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων, σύμφωνα με 

τα χαρακτηριστικά του μοντέλου graph-of-docs τα οποία καταγράφονται στην Ενότητα 3.1. 

Υπενθυμίζεται ότι, όπως φαίνεται στο [20], ένας γράφος ο οποίος βασίζεται στο μοντέλο graph-

of-docs είναι σταθμισμένος (weighted = True), επιτρέπει την αναπαράσταση αντικειμένων 

(any_hashable = True) και τον σχηματισμό βρόχων (allowing_self_loops = True), ενώ δεν 

επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών ακμών (allowing_multiple_edges = False). Ο γράφος ο 

οποίος δημιουργείται αποτελεί και την έξοδο της συνάρτησης. Ο κώδικας της συνάρτησης 

create_graph_of_docs φαίνεται παρακάτω: 

def create_graph_of_docs(is_directed): 

    ''' 

    Creates the graph-of-docs. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  is_directed 

        A Boolean that states if the graph is directed or undirected. 
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    Returns: 

    1.  graph-of-docs 

        A directed/undirected, weighted, any-hashable graph. 

        The graph does not allow self-loops and multiple edges. 

    ''' 

     

    #import the JGraphT graph library 

    import jgrapht 

     

    #create the graph 

    graph_of_docs = jgrapht.create_graph(directed = is_directed, 

                                         weighted = True, 

                                         allowing_self_loops = True, 

                                         allowing_multiple_edges = False, 

                                         any_hashable = True, 

                                         vertex_supplier = None, 

                                         edge_supplier = None) 

     

    return graph_of_docs 

 

Παράδειγμα 

Ο γράφος graph-of-docs που θα κατασκευαστεί για την αναπαράσταση των φράσεων των έργων 

του Shakespeare επιλέγεται να είναι κατευθυνόμενος. Έτσι, ορίζοντας την αντίστοιχη παράμετρο 

ως αληθή και εκτελώντας τη συνάρτηση create_graph_of_docs, ο γράφος δημιουργείται και 

αποθηκεύεται στη μεταβλητή Shakespeare_quotes_graph. 

In: 

directed_graph = True 

 

Shakespeare_quotes_graph = create_graph_of_docs(directed_graph) 

 

▪ Συνάρτηση create_document_vertices 

Αφού έχει δημιουργηθεί ένα περιστατικό γράφου (graph instance) είναι δυνατή η δημιουργία των 

κορυφών και των ακμών του. Η συνάρτηση create_document_vertices καλείται προκειμένου να 

αποθηκευτούν σε έναν γράφο οι κορυφές τύπου ‘Document’ οι οποίες αναπαριστούν τα έγγραφα. 

Η συνάρτηση δέχεται ως είσοδο τις παραμέτρους graph_of_docs, δηλαδή το όνομα του γράφου 

στον οποίο επιθυμεί ο χρήστης να αποθηκευτούν οι κορυφές, και titles, μία λίστα η οποία θα 

πρέπει να περιέχει τα ονόματα των εγγράφων. Μία τέτοια λίστα είναι η λίστα titles την οποία 

επιστρέφει η συνάρτηση load_texts. 

Ο κώδικας της συνάρτησης create_document_vertices είναι ο εξής: 
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def create_document_vertices(graph_of_docs, titles): 

    ''' 

    Creates the 'Document' vertices of the graph. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    2.  titles 

        A list object that contains the names of the documents. 

    ''' 

 

    #for every document 

    for document_name in titles: 

 

        #create the vertex 

        graph_of_docs.add_vertex(document_name) 

 

        #set the 'type' attribute to 'Document' 

        graph_of_docs.vertex_attrs[document_name]['type'] = 'Document' 

 

Παράδειγμα 

Έχοντας δημιουργήσει τον γράφο Shakespeare_quotes_graph, καλούμε τη συνάρτηση 

create_document_vertices προκειμένου να δημιουργήσουμε τις κορυφές τύπου ‘Document’ του 

γράφου. 

In: 

create_document_vertices(Shakespeare_quotes_graph, plays) 

 

document_vertices = [ 

    vertex 

    for vertex in Shakespeare_quotes_graph.vertices 

    if Shakespeare_quotes_graph.vertex_attrs[vertex]["type"] == "Document" 

] 

 

print("'Document' vertices: " + str(document_vertices)) 

Out: 

'Document' vertices: ['Hamlet', 'Richard III', 'Henry IV'] 

 

▪ Συνάρτηση create_word_vertices 

Η συνάρτηση create_word_vertices χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των κορυφών τύπου 

‘Word’ του γράφου. Η συγκεκριμένη συνάρτηση δέχεται ως είσοδο δύο παραμέτρους. Η πρώτη 

παράμετρος καθορίζει τον γράφο στον οποίο θα αποθηκευτούν οι κορυφές. Η δεύτερη παράμετρος 

είναι μία λίστα η οποία θα πρέπει να αποτελείται από τις λέξεις οι οποίες θα αναπαρασταθούν στις 

κορυφές του γράφου. Συνίσταται για την εισαγωγή της δεύτερης παραμέτρου να καλείται, πρώτα, 
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η συνάρτηση tokenize_texts και να χρησιμοποιείται η λίστα vertex_words που επιστρέφεται. 

Υπενθυμίζεται ότι το κάθε στοιχείο της λίστας vertex_words αποτελείται από μία ή περισσότερες 

λέξεις, ανάλογα με την τιμή που έχει αποδώσει ο χρήστης στην παράμετρο words_per_vertex. 

Σε κάθε κορυφή που δημιουργείται αποθηκεύονται τα χαρακτηριστικά ‘type’, στο οποίο 

αποθηκεύεται ότι η συγκεκριμένη κορυφή είναι τύπου ‘Word’, και ‘occurence’, μία ακέραια τιμή 

η οποία μετράει τη συχνότητα εμφάνισης της αντίστοιχης λέξης – ή φράσης – στο σύνολο των 

εγγράφων. Ο κώδικας της συνάρτησης create_word_vertices φαίνεται παρακάτω: 

def create_word_vertices(graph_of_docs, vertex_words): 

    """ 

    Creates the 'Word' vertices of the graph. 

 

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    2.  vertex_words 

        A list object that contains the words per vertex (grams) for the  

        whole corpus of documents. 

    """ 

 

    #for every gram in 'vertex_words' list 

    for vertex_word in vertex_words: 

 

        #create the vertex 

        graph_of_docs.add_vertex(vertex_word) 

 

        #set the 'type' attribute to 'Word' 

        graph_of_docs.vertex_attrs[vertex_word]["type"] = "Word" 

 

        #add the 'occurence' attribute to store the total number of  

        occurences of the gram in the documents 

        graph_of_docs.vertex_attrs[vertex_word]["occurence"] =  

            vertex_words.count(vertex_word) 

 

Παράδειγμα 

Για τη δημιουργία των κορυφών τύπου ‘Word’ του γράφου Shakespeare_quotes_graph καλείται 

η συνάρτηση create_word_vertices. Επομένως, οι παράμετροι της συνάρτησης είναι ο γράφος 

Shakespeare_quotes_graph και η λίστα words, η οποία αποτελείται από όλες τις λέξεις τις οποίες 

θα απεικονίζουν οι κορυφές του γράφου. 

In: 
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create_word_vertices(Shakespeare_quotes_graph, words) 

 

word_vertices = [ 

    vertex 

    for vertex in Shakespeare_quotes_graph.vertices 

    if Shakespeare_quotes_graph.vertex_attrs[vertex]["type"] == "Word" 

] 

 

print("'Word' vertices: " + str(word_vertices)) 

Out: 

'Word' vertices: ['to', 'be', 'or', 'not', 'that', 'is', 'the', 'question', 

'now', 'winter', 'of', 'our', 'discontent', 'by', 'my', 'troth', 'i', 'care', 

'a', 'man', 'can', 'die', 'but', 'once', 'we', 'owe', 'god', 'death'] 

 

▪ Συνάρτηση create_includes_edges 

Η συνάρτηση create_includes_edges δημιουργεί τις ακμές τύπου ‘includes’ οι οποίες συνδέουν 

τις λέξεις που απεικονίζονται στον γράφο με όλα τα έγγραφα στα οποία αυτές εντοπίζονται. Για 

την εκτέλεση της παραπάνω λειτουργίας η συνάρτηση δέχεται ως είσοδο τις εξής τρεις 

παραμέτρους: (i) την παράμετρο graph_of_docs, ένα περιστατικό γράφου στο οποίο θα 

αποθηκευτούν οι ακμές, (ii) την παράμετρο titles, μία λίστα στην οποία είναι αποθηκευμένα τα 

ονόματα των εγγράφων και (iii) την παράμετρο tokenized_documents. Η λίστα 

tokenized_documents περιλαμβάνει τα έγγραφα διαχωρισμένα αρχικά στις προτάσεις τους και εν 

συνεχεία στις λέξεις ή φράσεις που σχηματίζουν τις προτάσεις. Μία λίστα αυτής της μορφής 

μπορεί να κατασκευασθεί με την εκτέλεση της συνάρτησης tokenize_texts η οποία περιγράφεται 

στην Ενότητα 3.3.2. 

Ο κώδικας της συνάρτησης create_includes_edges φαίνεται παρακάτω: 

def create_includes_edges(graph_of_docs, titles, tokenized_documents): 

    ''' 

    Creates the 'includes' edges of the graph. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    2.  titles 

        A list object that contains the names of the documents. 

    3.  tokenized_documents 

        A list object that contains the documents. 

        Each 'document' element is a list in itself that contains the text  

        separated into its sentences. 

        Then again, each 'sentence' element is a list in itself that contains  

        the sentence's grams. 

    ''' 
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    #counters 

    i = 0 

    k = 0 

 

    #for every document 

    for document in tokenized_documents: 

 

        #for each sentence of document 

        for sentence in document: 

            for v in range(len(sentence)): 

 

                #for already existing edge, increase its weight by 1.0 

                if graph_of_docs.contains_edge_between( 

                    titles[i], sentence[v] 

                ): 

                    existing_edge = list( 

                        graph_of_docs.edges_between(titles[i], sentence[v]) 

                    )[0] 

                    weight = graph_of_docs.get_edge_weight(existing_edge) 

                    graph_of_docs.set_edge_weight(existing_edge, weight+1.0) 

 

                else: 

                    #create edge and use prefix 'i' for 'includes' 

                    graph_of_docs.add_edge( 

                        titles[i], sentence[v], edge = "i"+str(k) 

                    ) 

 

                    #create edge's attribute 'type' 

                    created_edge = "i"+str(len(graph_of_docs.edges)-1) 

                    graph_of_docs.edge_attrs[created_edge]['type'] =  

                        'includes' 

 

                    #increase this counter for edges' names 

                    k = k + 1 

 

        #increase this counter in order to move to the next document in the  

        'titles' list 

        i = i + 1 

 

Παράδειγμα 

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται παραπάνω, προκειμένου να σχεδιασθούν οι ακμές τύπου 

‘includes’ για τον γράφο αναπαράστασης των κειμένων του Πίνακα 1, καλείται η συνάρτηση 

create_includes_edges και εισάγονται σε αυτήν ως παράμετροι ο γράφος 

Shakespeare_quotes_graph, η λίστα plays και η λίστα tokenized_quotes. Μετά την εκτέλεση της 

συνάρτησης, εκτυπώνονται όλες οι ακμές τύπου ‘includes’ του γράφου. 

In: 
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create_includes_edges(Shakespeare_quotes_graph, plays, tokenized_quotes) 

 

for edge in Shakespeare_quotes_graph.edges: 

    if Shakespeare_quotes_graph.edge_attrs[edge]['type'] == 'includes': 

        print("Edge " + str(edge) + ": " +  

            str(Shakespeare_quotes_graph.edge_tuple(edge))) 

Out: 

Edge i0: ('Hamlet', 'to', 2.0) 

Edge i1: ('Hamlet', 'be', 2.0) 

Edge i2: ('Hamlet', 'or', 1.0) 

Edge i3: ('Hamlet', 'not', 1.0) 

Edge i4: ('Hamlet', 'that', 1.0) 

Edge i5: ('Hamlet', 'is', 1.0) 

Edge i6: ('Hamlet', 'the', 1.0) 

Edge i7: ('Hamlet', 'question', 1.0) 

Edge i8: ('Richard III', 'now', 1.0) 

Edge i9: ('Richard III', 'is', 1.0) 

Edge i10: ('Richard III', 'the', 1.0) 

Edge i11: ('Richard III', 'winter', 1.0) 

Edge i12: ('Richard III', 'of', 1.0) 

Edge i13: ('Richard III', 'our', 1.0) 

Edge i14: ('Richard III', 'discontent', 1.0) 

Edge i15: ('Henry IV', 'by', 1.0) 

Edge i16: ('Henry IV', 'my', 1.0) 

Edge i17: ('Henry IV', 'troth', 1.0) 

Edge i18: ('Henry IV', 'i', 1.0) 

Edge i19: ('Henry IV', 'care', 1.0) 

Edge i20: ('Henry IV', 'not', 1.0) 

Edge i21: ('Henry IV', 'a', 2.0) 

Edge i22: ('Henry IV', 'man', 1.0) 

Edge i23: ('Henry IV', 'can', 1.0) 

Edge i24: ('Henry IV', 'die', 1.0) 

Edge i25: ('Henry IV', 'but', 1.0) 

Edge i26: ('Henry IV', 'once', 1.0) 

Edge i27: ('Henry IV', 'we', 1.0) 

Edge i28: ('Henry IV', 'owe', 1.0) 

Edge i29: ('Henry IV', 'god', 1.0) 

Edge i30: ('Henry IV', 'death', 1.0) 

 

▪ Συνάρτηση create_connects_edges 

Η συνάρτηση create_connects_edges χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των ακμών τύπου 

‘connects’ ενός γράφου graph-of-docs. Δέχεται ως είσοδο τέσσερις παραμέτρους. Η πρώτη 

παράμετρος είναι ο γράφος στον οποίο θα σχηματιστούν οι ακμές. Η δεύτερη είναι μία λίστα στην 

οποία είναι αποθηκευμένα τα ονόματα των εγγράφων. Η τρίτη είναι η λίστα tokenized_documents 

στην οποία είναι αποθηκευμένα τα έγγραφα διαχωρισμένα στις προτάσεις τους και, εν συνεχεία, 

στις λέξεις και, τέλος, η τέταρτη παράμετρος είναι μία μεταβλητή η οποία καθορίζει το μέγεθος 

του ολισθαίνοντος παραθύρου λέξεων. 
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Η συνάρτηση δημιουργεί ακμές μεταξύ των λέξεων οι οποίες συνδέονται στα έγγραφα 

μέσα στα όρια του ολισθαίνοντος παραθύρου λέξεων. Το βάρος μίας ακμής τύπου ‘connects’ 

αντιστοιχεί στη συχνότητα εμφάνισης της σύνδεσης των δύο λέξεων στο σύνολο των εγγράφων. 

Επίσης, στις ακμές αποθηκεύονται τα γνωρίσματα ‘type’, ‘co-occurrence’ και ‘doc_of_edge’. Στο 

τελευταίο γνώρισμα καταγράφονται τα έγγραφα στα οποία εντοπίζεται η κάθε συσχέτιση λέξεων. 

Ο κώδικας της συνάρτησης create_connects_edges φαίνεται παρακάτω: 

def create_connects_edges(graph_of_docs, titles, tokenized_documents, 

sliding_window_size): 

    ''' 

    Creates the 'connects' edges of the graph. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    2.  titles 

        A list object that contains the names of the documents. 

    3.  tokenized_documents 

        A list object that contains the documents. 

        Each 'document' element is a list in itself that contains the text  

        separated into its sentences. 

        Then again, each 'sentence' element is a list in itself that contains  

        the sentence's grams. 

    4.  sliding_window_size 

        An integer (>=2) that states the sliding window size. 

        The connections between the words outside of the window will not be  

        taken into consideration. 

    ''' 

     

    #counter 

    k = 0 

     

    #iterate to cover all inbetween sliding window sizes 

    for i in range(2, sliding_window_size+1): 

        j = i-1 

         

        #number_of_doc index for the edge attribute 'doc_of_edge' 

        number_of_doc = 0 

         

        #for every document 

        for document in tokenized_documents: 

             

            #for each sentence of document 

            for sentence in document: 

                for v in range(len(sentence)-j): 

                     

                    #for already existing edge, increase its weight by 1.0 

                    if graph_of_docs.contains_edge_between( 

                        sentence[v], sentence[v+j] 

                    ): 
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                        existing_edge = list(graph_of_docs.edges_between( 

                            sentence[v], sentence[v+j] 

                        ))[0] 

                        weight = graph_of_docs.get_edge_weight(existing_edge) 

                        graph_of_docs.set_edge_weight( 

                            existing_edge, weight + 1.0 

                        ) 

                         

                        #for already existing edge, increase its 'co- 

                        occurence' attribute by 1 

                        graph_of_docs.edge_attrs[existing_edge][ 

                            'co-occurence' 

                        ] = graph_of_docs.edge_attrs[ 

                            existing_edge 

                        ]['co-occurence']+1 

                         

                        #for already existing edge, write all the documents  

                        in which this edge occurs 

                        graph_of_docs.edge_attrs[existing_edge][ 

                            'doc_of_edge' 

                        ].add(titles[number_of_doc]) 

                     

                    else: 

                        #create edge and use prefix 'c' for 'connects' 

                        graph_of_docs.add_edge( 

                            sentence[v], sentence[v+j], edge = "c"+str(k) 

                        ) 

                         

                        #create edge's attributes 'type', 'co-occurence' and 

                        'doc_of_edge' 

                        created_edge = "c"+str(k) 

                        graph_of_docs.edge_attrs[ 

                            created_edge 

                        ]['type'] = "connects" 

                        graph_of_docs.edge_attrs[ 

                            created_edge 

                        ]['co-occurence'] = 1 

                        graph_of_docs.edge_attrs[ 

                            created_edge 

                        ]['doc_of_edge'] = {titles[number_of_doc]} 

                         

                        #increase counter for edges' names 

                        k = k + 1 

             

            #increase number_of_doc to move to the next document 

            number_of_doc = number_of_doc + 1 

 

Παράδειγμα 

Για τη δημιουργία των ακμών τύπου ‘connects’ καλείται η συνάρτηση create_connects_edges και 

εισάγονται σε αυτήν οι εξής παράμετροι: ο γράφος Shakespeare_quotes_graph, η λίστα plays, 

στην οποία είναι αποθηκευμένα τα ονόματα των έργων του συγγραφέα, και η λίστα 
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tokenized_quotes, στην οποία είναι αποθηκευμένες οι φράσεις μετά την επεξεργασία κειμένων. 

Τέλος, το μέγεθος του ολισθαίνοντος παραθύρου λέξεων με βάση το οποίο θα κατασκευασθούν 

οι ακμές τύπου ‘connects’ επιλέγεται να είναι ίσο με 2. Μετά την εκτέλεση της συνάρτησης 

create_connects_edges εκτυπώνονται όλες οι ακμές τύπου ‘connects’ του γράφου. 

In: 

window_size = 2 

 

create_connects_edges(Shakespeare_quotes_graph, plays, tokenized_quotes, 

window_size) 

 

for edge in Shakespeare_quotes_graph.edges: 

    if Shakespeare_quotes_graph.edge_attrs[edge]['type'] == 'connects': 

        print("Edge " + str(edge)+ ": " + str( 

            Shakespeare_quotes_graph.edge_tuple(edge) 

        )) 

Out: 

Edge c0: ('to', 'be', 2.0) 

Edge c1: ('be', 'or', 1.0) 

Edge c2: ('or', 'not', 1.0) 

Edge c3: ('not', 'to', 1.0) 

Edge c4: ('be', 'that', 1.0) 

Edge c5: ('that', 'is', 1.0) 

Edge c6: ('is', 'the', 2.0) 

Edge c7: ('the', 'question', 1.0) 

Edge c8: ('now', 'is', 1.0) 

Edge c9: ('the', 'winter', 1.0) 

Edge c10: ('winter', 'of', 1.0) 

Edge c11: ('of', 'our', 1.0) 

Edge c12: ('our', 'discontent', 1.0) 

Edge c13: ('by', 'my', 1.0) 

Edge c14: ('my', 'troth', 1.0) 

Edge c15: ('troth', 'i', 1.0) 

Edge c16: ('i', 'care', 1.0) 

Edge c17: ('care', 'not', 1.0) 

Edge c18: ('not', 'a', 1.0) 

Edge c19: ('a', 'man', 1.0) 

Edge c20: ('man', 'can', 1.0) 

Edge c21: ('can', 'die', 1.0) 

Edge c22: ('die', 'but', 1.0) 

Edge c23: ('but', 'once', 1.0) 

Edge c24: ('we', 'owe', 1.0) 

Edge c25: ('owe', 'god', 1.0) 

Edge c26: ('god', 'a', 1.0) 

Edge c27: ('a', 'death', 1.0) 
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▪ Συνάρτηση create_is_similar_edges 

Σκοπός της συνάρτησης create_is_similar_edges είναι η δημιουργία των ακμών τύπου 

‘is_similar’. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το μοντέλο graph-of-docs οι ακμές τύπου ‘is_similar’ 

ενώνουν μεταξύ τους δύο κορυφές τύπου ‘Document’ και αποθηκεύουν τον βαθμό ομοιότητας 

μεταξύ των δύο εγγράφων. Η ομοιότητα μεταξύ των εγγράφων υπολογίζεται μέσω του συντελεστή 

ομοιότητας Jaccard. 

Για την εκτέλεση της συνάρτησης χρειάζεται η εισαγωγή τριών παραμέτρων. Η 

παράμετρος graph_of_docs προσδιορίζει τον γράφο στον οποίο θα δημιουργηθούν οι ακμές. Η 

παράμετρος titles είναι μία λίστα η οποία περιέχει τα ονόματα όλων των εγγράφων. Τέλος, ο 

χρήστης καλείται να ορίσει ένα ελάχιστο όριο ομοιότητας μεταξύ των εγγράφων. Όταν ο 

συντελεστής ομοιότητας Jaccard μεταξύ δύο εγγράφων είναι χαμηλότερος από το όριο αυτό, η 

ακμή δεν θα δημιουργείται. Ο κώδικας της συνάρτησης create_is_similar_edges φαίνεται 

παρακάτω: 

def create_is_similar_edges(graph_of_docs, titles, threshold): 

    ''' 

    Creates the 'is_similar' edges of the graph. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    2.  titles 

        A list object that contains the names of the documents. 

    3.  threshold 

        A number that states the limit for the Jaccard similarity  

        coefficient. 

        'is_similar' edges will be created only between documents that have a  

        Jaccard index greater or equal to threshold. 

    ''' 

     

    #counter 

    k = 0 

     

    #iterate to cover all pairs of documents 

    for doc_1 in range(0, len(titles)): 

        for doc_2 in range(doc_1+1, len(titles)): 

             

            #create empty lists to store the words of each document 

            words_list_1 = [] 

            words_list_2 = [] 

             

            #for all the 'Word' vertices 

            for word_vertex in graph_of_docs.vertices: 

                if graph_of_docs.vertex_attrs[word_vertex]['type'] == 'Word': 
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                    #if word_vertex exists in doc_1, add the word_vertex to  

                    words_list_1 

                    if graph_of_docs.contains_edge_between( 

                        titles[doc_1], word_vertex 

                    ): 

                        words_list_1.extend(word_vertex) 

                     

                    #if word_vertex exists in doc_2, add the word_vertex to  

                    words_list_2 

                    if graph_of_docs.contains_edge_between( 

                        titles[doc_2], word_vertex 

                    ): 

                        words_list_2.extend(word_vertex) 

             

            #calculate the Jaccard index between the pair of documents 

            intersection = len(set(words_list_1).intersection(words_list_2)) 

            union=len(set(words_list_1))+len(set(words_list_2))-intersection 

            Jaccard_index = float(intersection)/union 

             

            #if Jaccard index is greater or equal to threshold 

            if Jaccard_index >= threshold: 

                 

                #create edge, set weight equal to Jaccard index and use  

                prefix 's' for 'is_similar' 

                graph_of_docs.add_edge( 

                    titles[doc_1], titles[doc_2], weight = Jaccard_index,  

                    edge = "s" + str(k) 

                ) 

                 

                #create edge's attribute 'type' 

                created_edge = "s"+str(k) 

                graph_of_docs.edge_attrs[created_edge]['type'] = 'is_similar' 

                 

                #increase counter for edges' names 

                k = k + 1 

 

Παράδειγμα 

Τελευταίο βήμα για την κατασκευή του γράφου Shakespeare_quotes_graph είναι η δημιουργία 

των ακμών τύπου ‘is_similar’. Για τη δημιουργία των ανωτέρω ακμών καλείται η συνάρτηση 

create_is_similar_edges και ορίζονται ως παράμετροι εισόδου ο γράφος 

Shakespeare_quotes_graph, η λίστα plays ενώ, τέλος, το όριο του συντελεστή Jaccard κάτω από 

το οποίο η ομοιότητα μεταξύ των εγγράφων δεν θα λαμβάνεται υπόψη και, κατ΄ επέκταση, δεν θα 

δημιουργείται και η αντίστοιχη ακμή ορίζεται ίσο με 0.5. Οι ακμές που δημιουργήθηκαν με την 

εκτέλεση της συνάρτησης φαίνονται παρακάτω. 

In: 
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Jaccard_index_threshold = 0.5 

 

create_is_similar_edges(Shakespeare_quotes_graph, plays, 

Jaccard_index_threshold) 

 

for edge in Shakespeare_quotes_graph.edges: 

    if Shakespeare_quotes_graph.edge_attrs[edge]['type'] == 'is_similar': 

        print("Edge " + str(edge) + ": " + str( 

            Shakespeare_quotes_graph.edge_tuple(edge) 

        )) 

Out: 

Edge s0: ('Hamlet', 'Richard III', 0.5625) 

Edge s1: ('Hamlet', 'Henry IV', 0.5555555555555556) 

Edge s2: ('Richard III', 'Henry IV', 0.6111111111111112) 

 

▪ Συνάρτηση show_graph 

Η συνάρτηση show_graph εμφανίζει τον γράφο αναπαράστασης των κειμένων. Για την εκτέλεση 

της συνάρτησης χρειάζεται να προσδιορισθεί ο γράφος που πρόκειται να απεικονισθεί, μέσω της 

παραμέτρου graph_of_docs. Επίσης, η συνάρτηση εξαρτάται και από δύο ακόμα παραμέτρους οι 

οποίες είναι προαιρετικές – έχουν, δηλαδή, προεπιλεγμένες τιμές ορισμάτων. Αυτές οι παράμετροι 

είναι η show_weights και η vertex_colors. Η παράμετρος show_weights είναι μία Boolean 

μεταβλητή η οποία καθορίζει εάν θα φαίνονται στον γράφο τα βάρη των ακμών του. Η 

προεπιλεγμένη τιμή για τη μεταβλητή αυτή είναι True. Η παράμετρος vertex_colors είναι ένα 

λεξικό το οποίο συσχετίζει τις λέξεις – κλειδιά ‘document_vertices’ και ‘word_vertices’ με τα 

χρώματα με τα οποία θα σχεδιασθούν στον γράφο οι ακμές τύπου ‘Document’ και ‘Word’ 

αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το προεπιλεγμένο όρισμα της τελευταίας παραμέτρου, 

η συνάρτηση εμφανίζει τις κορυφές τύπου ‘Document’ με πράσινο χρώμα και τις κορυφές τύπου 

‘Word’ με πορτοκαλί χρώμα. Ο κώδικας της συνάρτησης show_graph είναι ο εξής: 

def show_graph( 

    graph_of_docs, 

    show_weights=True, 

    vertex_colors={"document_vertices": "green", "word_vertices": "orange"}, 

): 

    """ 

    Draws and displays the graph. 

 

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    2.  show_weights 

        A Boolean that states if the edge weights will be displayed in the  

        graph. 

        Defined as 'True' by default. 
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    3.  vertex_colors 

        A dictionary that contains the colors for the 'Document' and 'Word'  

        vertices. 

        By default, the selected colors are green and orange. 

    """ 

 

    #import MatPlotLib, Random and JGraphT libraries 

    %matplotlib inline 

    import matplotlib.pyplot as plt 

    import random 

    import jgrapht 

 

    #pick a random position for each vertex 

    vertex_positions = {} 

    for vertex in graph_of_docs.vertices: 

        vertex_positions[vertex] = ( 

            random.randint(0, 100), random.randint(0, 100) 

        ) 

 

    #store edges' weights in order to show in drawing 

    edge_weights = {} 

    for edge in graph_of_docs.edges: 

        if show_weights == True: 

            edge_weights[edge] = graph_of_docs.get_edge_weight(edge) 

        else: 

            edge_weights[edge] = "" 

 

    #draw 'Document' vertices 

    document_vertices = [ 

        vertex 

        for vertex in list(graph_of_docs.vertices) 

        if graph_of_docs.vertex_attrs[vertex]["type"] == "Document" 

    ] 

 

    if len(document_vertices) > 0: 

        jgrapht.drawing.draw_matplotlib.draw_jgrapht( 

            graph_of_docs, 

            vertex_list=document_vertices, 

            positions=vertex_positions, 

            vertex_labels=graph_of_docs.vertices, 

            edge_labels=edge_weights, 

            vertex_color=vertex_colors["document_vertices"], 

            axis=True, 

        ) 

 

    #draw 'Word' vertices 

    word_vertices = [ 

        vertex 

        for vertex in list(graph_of_docs.vertices) 

        if graph_of_docs.vertex_attrs[vertex]["type"] == "Word" 

    ] 

 

    if len(word_vertices) > 0: 

        jgrapht.drawing.draw_matplotlib.draw_jgrapht( 

            graph_of_docs, 

            vertex_list=word_vertices, 
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            positions=vertex_positions, 

            vertex_labels=graph_of_docs.vertices, 

            edge_labels=edge_weights, 

            vertex_color=vertex_colors["word_vertices"], 

            axis=True, 

        ) 

 

    #show graph-of-docs 

    plt.show() 

 

Παράδειγμα 

Αφού έχουν κατασκευασθεί όλες οι κορυφές και οι ακμές του γράφου Shakespeare_quotes_graph, 

το επόμενο βήμα είναι η εμφάνιση του γράφου. Έτσι, καλείται η συνάρτηση show_graph και 

ορίζεται ως τιμή της παραμέτρου graph_of_docs ο γράφος Shakespeare_quotes_graph. 

In: 

show_graph(Shakespeare_quotes_graph) 

 

Η συνάρτηση εμφανίζει τον γράφο, όπως αυτός φαίνεται στην Εικόνα 10. Όπως 

περιγράφεται και στα παραπάνω, οι ‘Document’ κορυφές του γράφου απεικονίζονται με πράσινο 

χρώμα και οι ‘Word’ κορυφές με πορτοκαλί, ενώ στις ακμές του γράφου εμφανίζονται τα βάρη 

τους. Υπενθυμίζεται ότι τα βάρη των ακμών τύπου ‘includes’ και ‘connects’ αντιστοιχούν στις 

συχνότητες εμφάνισης των συνδέσεων στα κείμενα, ενώ τα βάρη των ακμών τύπου ‘is_similar’ 

καταγράφουν την τιμή του συντελεστή ομοιότητας Jaccard για το κάθε ζεύγος εγγράφων. 

 

Εικόνα 10. Εμφάνιση του γράφου Shakespeare_quotes_graph. 
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Όπως αναφέρεται, η συνάρτηση show_graph δίνει τη δυνατότητα μορφοποίησης του 

εμφανιζόμενου γράφου. Έτσι, καλώντας εκ νέου τη συνάρτηση, επιλέγοντας να μην εμφανίζονται 

τα βάρη των ακμών και ορίζοντας τα χρώματα των κορυφών τύπου ‘Document’ και ‘Word’ σε 

μπλε και ροζ αντίστοιχα, σύμφωνα με το σύνολο εντολών που φαίνεται παρακάτω, η συνάρτηση 

show_graph επιστρέφει τον γράφο της Εικόνας 11. 

In: 

show_edge_weights = False 

 

vertex_colors = {"document_vertices": "blue", "word_vertices": "pink"} 

 

show_graph(Shakespeare_quotes_graph, show_edge_weights, vertex_colors) 

 

 

Εικόνα 11. Εμφάνιση του γράφου Shakespeare_quotes_graph χωρίς τα βάρη ακμών και με διαφορετικά χρώματα 

κορυφών. 

3.3.4 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Μετά την κατασκευή του γράφου graph-of-docs για ένα σύνολο εγγράφων είναι πλέον δυνατή η 

ανάλυση των εγγράφων εφαρμόζοντας σε αυτά διάφορους αλγόριθμους γράφων. Στη συνέχεια, 

λοιπόν, περιγράφονται οι συναρτήσεις που περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη GraphDocsPy και 

είναι σχετικές με την ανάλυση κειμένων. 
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▪ Συνάρτηση create_subgraph 

Για την επιτυχημένη εκτέλεση οποιασδήποτε συνάρτησης ανάλυσης κειμένων σε γράφους είναι 

βασική προϋπόθεση η εφαρμογή της στον κατάλληλο τύπο γράφου. Για τον λόγο αυτό, στη 

βιβλιοθήκη περιλαμβάνεται η συνάρτηση create_subgraph. Η συγκεκριμένη συνάρτηση 

προσφέρει σε έναν χρήστη τη δυνατότητα να κατασκευάσει έναν υπογράφο του αρχικού γράφου 

graph_of_docs. Στον γράφο αυτόν θα απεικονίζονται οι κορυφές και οι ακμές τις οποίες θα έχει 

επιλέξει ο ίδιος ο χρήστης. Για την εκτέλεση της συνάρτησης create_subgraph χρειάζεται να 

εισαχθούν η παράμετρος graph_of_docs και οι παράμετροι with_document, with_word, 

with_includes, with_connects και with_is_similar οι οποίες παίρνουν τις τιμές True ή False και 

καθορίζουν ποια είδη κορυφών και ακμών θα απεικονίζονται στον υπογράφο. Ο κώδικας της 

συνάρτησης create_subgraph φαίνεται παρακάτω: 

def create_subgraph(graph_of_docs, with_document, with_word, with_includes, 

with_connects, with_is_similar): 

    ''' 

    Creates a subgraph of graph-of-docs. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        The original graph instance. 

    2.  with_document 

        A Boolean that states if the 'Document' vertices will be added. 

    3.  with_word 

        A Boolean that states if the 'Word' vertices will be added. 

    4.  with_includes 

        A Boolean that states if the 'includes' edges will be added. 

    5.  with_connects 

        A Boolean that states if the 'connects' edges will be added. 

    6.  with_is_similar 

        A Boolean that states if the 'is_similar' edges will be added. 

     

    Returns: 

    1.  subgraph 

        A subgraph of the original graph instance. 

    ''' 

    #import the JGraphT graph library 

    import jgrapht 

     

    #create the subgraph 

    subgraph = jgrapht.create_graph(directed = graph_of_docs.type.directed, 

                                    weighted = True, 

                                    allowing_self_loops = True, 

                                    allowing_multiple_edges = False, 

                                    any_hashable = True, 

                                    vertex_supplier = None, 

                                    edge_supplier = None) 

    #add 'Document' vertices 

    if with_document == True: 
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        for vertex in list(graph_of_docs.vertices): 

            if graph_of_docs.vertex_attrs[vertex]['type'] == 'Document': 

                subgraph.add_vertex(vertex) 

                subgraph.vertex_attrs[vertex]['type'] = 'Document' 

     

    #add 'Word' vertices 

    if with_word == True: 

        for vertex in list(graph_of_docs.vertices): 

            if graph_of_docs.vertex_attrs[vertex]['type'] == 'Word': 

                subgraph.add_vertex(vertex) 

                subgraph.vertex_attrs[vertex]['type'] = 'Word' 

     

    #add 'includes' edges 

    if with_includes == True: 

        for vertex_1 in list(subgraph.vertices): 

            for vertex_2 in list(subgraph.vertices): 

                if graph_of_docs.contains_edge_between(vertex_1, vertex_2): 

                    edge = list(graph_of_docs.edges_between( 

                        vertex_1, vertex_2 

                    ))[0] 

                    if graph_of_docs.edge_attrs[edge]['type'] == 'includes': 

                        if not subgraph.contains_edge_between( 

                            vertex_1, vertex_2 

                        ): 

                            subgraph.add_edge(vertex_1, vertex_2) 

     

    #add 'connects' edges 

    if with_connects == True: 

        for vertex_1 in list(subgraph.vertices): 

            for vertex_2 in list(subgraph.vertices): 

                if graph_of_docs.contains_edge_between(vertex_1, vertex_2): 

                    edge = list(graph_of_docs.edges_between( 

                        vertex_1, vertex_2 

                    ))[0] 

                    if graph_of_docs.edge_attrs[edge]['type'] == 'connects': 

                        if not subgraph.contains_edge_between( 

                            vertex_1, vertex_2 

                        ): 

                            subgraph.add_edge(vertex_1, vertex_2) 

     

    #add 'is_similar' edges 

    if with_is_similar == True: 

        for vertex_1 in list(subgraph.vertices): 

            for vertex_2 in list(subgraph.vertices): 

                if graph_of_docs.contains_edge_between(vertex_1, vertex_2): 

                    edge = list(graph_of_docs.edges_between( 

                        vertex_1, vertex_2 

                    ))[0] 

                    if graph_of_docs.edge_attrs[edge]['type']=='is_similar': 

                        if not subgraph.contains_edge_between( 

                            vertex_1, vertex_2 

                        ): 

                            subgraph.add_edge(vertex_1, vertex_2) 

     

    return subgraph 
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Παράδειγμα 

Για την εκτέλεση των συναρτήσεων ανάλυσης κειμένων που περιγράφονται παρακάτω, επιλέγεται 

να κατασκευασθεί ένας υπογράφος του αρχικού γράφου Shakespeare_quotes_graph, ο οποίος να 

αποτελείται μόνο από τις κορυφές τύπου ‘Word’ και τις ακμές τύπου ‘connects’. Ο γράφος αυτός 

δημιουργείται καλώντας τη συνάρτηση create_subgraph και ορίζοντας κατάλληλα τις αντίστοιχες 

παραμέτρους. Στη συνέχεια, ο υπογράφος σχεδιάζεται εκτελώντας τη συνάρτηση show_graph. 

In: 

Shakespeare_quotes_subgraph = create_subgraph(Shakespeare_quotes_graph, 

False, True, False, True, False) 

 

show_edge_weights = False 

show_graph(Shakespeare_quotes_subgraph, show_edge_weights) 

 

Ο υπογράφος του γράφου Shakespeare_quotes_graph, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο τις 

κορυφές τύπου ‘Word’ και τις ακμές τύπου ‘connects’, φαίνεται στην Εικόνα 12. 

 

Εικόνα 12. Εμφάνιση του υπογράφου Shakespeare_quotes_subgraph. 

▪ Συνάρτηση calc_vertex_pagerank 

Η συνάρτηση calc_vertex_pagerank δέχεται ως είσοδο ένα περιστατικό γράφου και υπολογίζει τη 

βαθμολογία PageRank των κορυφών του δοθέντος γράφου. Η βαθμολογία PageRank, η οποία 

προτάθηκε από τους Brin και Page [25], μετράει τη σημαντικότητα των κορυφών ενός γράφου. 

Για την ανάλυση των κειμένων συνίσταται ο υπολογισμός των βαθμών PageRank να γίνεται σε 
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έναν υπογράφο ο οποίος να περιέχει τις κορυφές τύπου ‘Word’ και τις ακμές τύπου ‘connects’, 

έτσι ώστε τα υπόλοιπα στοιχεία του βασικού γράφου graph-of-docs, όπως π.χ. οι ‘Document’ 

κορυφές, να μην λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό. Ένας τέτοιος γράφος μπορεί να 

δημιουργηθεί με τη συνάρτηση create_subgraph που περιγράφεται παραπάνω. Ο κώδικας της 

συνάρτησης calc_vertex_pagerank είναι ο εξής: 

def calc_vertex_pagerank(graph_of_docs): 

    ''' 

    Calculates the PageRank score of the vertices of a given graph. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    ''' 

     

    #import scoring algorithms from JGraphT library 

    import jgrapht.algorithms.scoring 

     

    #calculate Pagerank score for each vertex in the graph 

    pagerank = jgrapht.algorithms.scoring.pagerank(graph_of_docs) 

     

    #assign Pagerank score to vertex attribute 'pagerank' 

    for vertex in list(graph_of_docs.vertices): 

        graph_of_docs.vertex_attrs[vertex]['pagerank'] = pagerank[vertex] 

 

Παράδειγμα 

Για τον υπολογισμό των βαθμολογιών PageRank των κορυφών του γράφου 

Shakespeare_quotes_graph θα χρησιμοποιηθεί ο υπογράφος Shakespeare_quotes_subgraph, ο 

οποίος κατασκευάστηκε νωρίτερα με τη συνάρτηση create_subgraph και αποτελείται μόνο από 

τις κορυφές ‘Word’ και τις ακμές ‘connects’ του αρχικού γράφου. Ορίζοντας, λοιπόν, ως είσοδο 

της συνάρτησης calc_vertex_pagerank τον γράφο Shakespeare_quotes_subgraph προκύπτουν οι 

βαθμολογίες PageRank για όλες τις ‘Word’ κορυφές, όπως φαίνονται παρακάτω. 

In: 

calc_vertex_pagerank(Shakespeare_quotes_subgraph) 

 

for vertex in list(Shakespeare_quotes_subgraph.vertices): 

    print("pagerank(" + str(vertex) + ") = " + ( 

        str(Shakespeare_quotes_subgraph.vertex_attrs[vertex]['pagerank']) 

    )) 

Out: 
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pagerank(to) = 0.039049482999626114 

pagerank(be) = 0.04352522548446086 

pagerank(or) = 0.028850557535190422 

pagerank(not) = 0.06756019279251887 

pagerank(that) = 0.028850557535190422 

pagerank(is) = 0.04371428318788769 

pagerank(the) = 0.04748571836263172 

pagerank(question) = 0.03051826433637434 

pagerank(now) = 0.010350492474111989 

pagerank(winter) = 0.03051826433637434 

pagerank(of) = 0.03628909162686164 

pagerank(our) = 0.04126605860812439 

pagerank(discontent) = 0.04537681918760879 

pagerank(by) = 0.010350492474111989 

pagerank(my) = 0.01915539462294747 

pagerank(troth) = 0.026638923084766113 

pagerank(i) = 0.032991829905955644 

pagerank(care) = 0.03839069259498748 

pagerank(a) = 0.06169082043146977 

pagerank(man) = 0.036555507965306426 

pagerank(can) = 0.04143419918101444 

pagerank(die) = 0.04560606944062102 

pagerank(but) = 0.049083722040560704 

pagerank(once) = 0.05204702164416538 

pagerank(we) = 0.010350492474111989 

pagerank(owe) = 0.01915539462294747 

pagerank(god) = 0.026638923084766113 

pagerank(death) = 0.036555507965306426 

 

▪ Συνάρτηση extract_keywords 

Η συνάρτηση extract_keywords χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των λέξεων – κλειδιών ενός 

εγγράφου από το σύνολο των εγγράφων. Η εξαγωγή των λέξεων – κλειδιών πραγματοποιείται με 

βάση τις βαθμολογίες PageRank των κορυφών του γράφου στον οποίο είναι αποθηκευμένα τα 

έγγραφα. Έτσι, πριν την κλήση της συνάρτησης extract_keywords είναι απαραίτητο να έχουν 

υπολογιστεί οι βαθμολογίες αυτές από τη συνάρτηση calc_vertex_pagerank. 

Για την εκτέλεση της συνάρτησης extract_keywords χρειάζεται να ορισθούν οι ακόλουθες 

παράμετροι: Η παράμετρος graph_of_docs_1, η οποία καθορίζει τον γράφο στον οποίο είναι 

αποθηκευμένα τα έγγραφα, η παράμετρος document, με την οποία προσδιορίζεται το έγγραφο του 

οποίου θα εξαχθούν οι λέξεις – κλειδιά και η παράμετρος number_of_keywords, η οποία 

αντιστοιχεί στον αριθμό των εξαγόμενων λέξεων – κλειδιών. Επίσης, στη συνάρτηση 

συμπεριλαμβάνεται και η παράμετρος graph_of_docs_2. Η τελευταία παράμετρος είναι ορισμένη 

ως None από προεπιλογή και χρησιμοποιείται στην περίπτωση όπου οι βαθμολογίες PageRank 

είναι αποθηκευμένες σε διαφορετικό γράφο από τον γράφο graph-of-docs στον οποίο είναι 
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αποθηκευμένα τα έγγραφα. Μετά την εκτέλεσή της, η συνάρτηση επιστρέφει μία λίστα στην οποία 

περιέχονται οι σημαντικότερες λέξεις – κλειδιά του επιλεγμένου εγγράφου. Ο κώδικας της 

συνάρτησης extract_keywords φαίνεται παρακάτω: 

def extract_keywords(graph_of_docs_1, document, number_of_keywords, 

graph_of_docs_2 = None): 

    ''' 

    Extracts the keywords of a specific document. 

 

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs_1 

        A graph instance in which the documents are represented based on the  

        graph-of-docs model. 

    2.  document 

        A string object that specifies the document whose keywords will be  

        extracted. 

    3.  number_of_keywords 

        An integer that determines how many keywords will be extracted. 

    4.  graph_of_docs_2 

        A graph instance that is used in case the 'pagerank' attribute is  

        saved in a different graph than the original graph. 

        This parameter is by default set to 'None'. 

 

    Returns: 

    1.  keywords_list 

        A list that contains the first {number_of_keywords} keywords of the  

        document. 

    ''' 

 

    #create dictionary to store the words with their pagerank scores 

    words_dict = {} 

 

    for word in list(graph_of_docs_1.vertices): 

        if graph_of_docs_1.vertex_attrs[word]['type'] == 'Word': 

            if graph_of_docs_1.contains_edge_between(document, word): 

                if graph_of_docs_2 is None: 

                    words_dict[word] = graph_of_docs_1.vertex_attrs[ 

                        word 

                    ]['pagerank'] 

                else: 

                    words_dict[word] = graph_of_docs_2.vertex_attrs[ 

                        word 

                    ]['pagerank'] 

 

    #create list to store the words sorted by their pagerank scores 

    words_list = [] 

 

    for word in sorted(words_dict, key=words_dict.get, reverse=True): 

        words_list.append(word) 

 

    # create list to store the keywords 

    keywords_list = [] 

 

    for i in range(0, number_of_keywords): 
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        keywords_list.append(words_list[i]) 

 

    return keywords_list 

 

Παράδειγμα 

Αφού έχουν ήδη υπολογιστεί οι βαθμολογίες PageRank για τον γράφο 

Shakespeare_quotes_graph, θα κληθεί η συνάρτηση extract_keywords προκειμένου να 

προσδιορισθούν οι τρεις σημαντικότερες λέξεις – κλειδιά της φράσης «By my troth, I care not; a 

man can die but once. We owe God a death!» από το έργο «Henry IV». Επισημαίνεται, ωστόσο, 

ότι δεδομένου ότι οι βαθμολογίες PageRank των λέξεων των κειμένων είναι αποθηκευμένες στον 

υπογράφο Shakespeare_quotes_subgraph ο οποίος αποτελείται μόνο από τις κορυφές τύπου 

‘Word’ και τις ακμές τύπου ‘connects’, είναι απαραίτητο να οριστεί και η τέταρτη παράμετρος της 

συνάρτησης, όπως φαίνεται στο παρακάτω τμήμα κώδικα. 

In: 

basic_graph = Shakespeare_quotes_graph 

selected_play = 'Henry IV' 

total_number_of_keywords = 3 

graph_with_pagerank_scores = Shakespeare_quotes_subgraph 

 

HenryIV_quote_keywords = extract_keywords(basic_graph,  

                                          selected_play,  

                                          total_number_of_keywords,  

                                          graph_with_pagerank_scores) 

 

print(HenryIV_quote_keywords) 

Out: 

['not', 'a', 'once'] 

 

▪ Συνάρτηση detect_communities 

Η συνάρτηση detect_communities ομαδοποιεί τις κορυφές του γράφου και, κατ’ επέκταση, τις 

λέξεις ή φράσεις των κειμένων που αναπαρίστανται σε αυτές. Η μοναδική παράμετρος εισόδου 

της συνάρτησης είναι η graph_of_docs, δηλαδή ο γράφος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η 

ομαδοποίηση των κορυφών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο γράφος που θα εισαχθεί ως 

όρισμα της συνάρτησης detect_communities πρέπει να είναι μη κατευθυνόμενος. Μετά την 

εκτέλεσή της, η συνάρτηση επιστρέφει τη λίστα vertex_communities, τα στοιχεία της οποίας είναι 

οι κοινότητες κορυφών που εντοπίστηκαν. Ο κώδικας της συνάρτησης detect_communities είναι 

ο εξής: 
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def detect_communities(graph_of_docs): 

    ''' 

    Detects the vertex communities of a given graph. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

     

    Returns: 

    1.  vertex_communities 

        A list that contains all the detected communities. 

    ''' 

     

    #import 'label_propagation' algorithm from JGraphT library 

    from jgrapht.algorithms.clustering import label_propagation 

     

    #detect the communities in the graph 

    clustering = label_propagation(graph_of_docs, seed = 17) 

 

    #create empty list to store the communities 

    vertex_communities = [] 

     

    #store the detected communities in 'vertex_communities' list  

    for cluster_num in range(clustering.number_of_clusters()): 

        vertex_communities.append(list(clustering.ith_cluster(cluster_num))) 

     

    return vertex_communities 

 

Παράδειγμα 

Δεδομένου ότι ο γράφος Shakespeare_quotes_graph είναι ένας κατευθυνόμενος γράφος, δεν είναι 

δυνατή η εφαρμογή της συνάρτησης detect_communities σε αυτόν. Ωστόσο, προκειμένου να 

παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας της συνάρτησης, τα έγγραφα που φαίνονται στον Πίνακα 1 

αποθηκεύονται εκ νέου σε έναν μη κατευθυνόμενο γράφο graph-of-docs. Στη συνέχεια, 

κατασκευάζεται και πάλι ένας υπογράφος του αρχικού graph-of-docs γράφου ο οποίος είναι, 

επίσης, μη κατευθυνόμενος και αποτελείται από τις κορυφές τύπου ‘Word’ και τις ακμές τύπου 

‘connects’. Καλώντας, λοιπόν, τη συνάρτηση detect_communities και θέτοντας ως είσοδο αυτής 

τον τελευταίο γράφο που δημιουργήθηκε, οι κοινότητες των λέξεων που προκύπτουν φαίνονται 

παρακάτω: 

In: 
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directed_graph = False 

window_size = 2 

Jaccard_index_threshold = 0.5 

 

quotes_graph_undirected = create_graph_of_docs(directed_graph) 

 

create_document_vertices(quotes_graph_undirected, plays) 

create_word_vertices(quotes_graph_undirected, words) 

create_includes_edges(quotes_graph_undirected, plays, tokenized_quotes) 

create_connects_edges(quotes_graph_undirected, plays, tokenized_quotes,  

    window_size) 

create_is_similar_edges(quotes_graph_undirected, plays,  

    Jaccard_index_threshold) 

 

quotes_subgraph_undirected = create_subgraph( 

    quotes_graph_undirected, False, True, False, True, False 

) 

 

words_communities = detect_communities(quotes_subgraph_undirected) 

 

print("Words communities:") 

print(words_communities) 

Out: 

Words communities: 

[['to', 'be', 'or', 'not', 'that', 'care'], ['is', 'the', 'question', 'now'], 

['winter', 'of', 'our', 'discontent'], ['by', 'my'], ['troth', 'i'], ['a', 

'god', 'death'], ['man', 'can', 'die', 'but', 'once'], ['we', 'owe']] 

 

▪ Συνάρτηση create_k_core_subgraph 

Η συνάρτηση create_k_core_subgraph δημιουργεί έναν k–εκφυλισμένο υπογράφο του γράφου 

graph-of-docs στον οποίο αναπαρίστανται τα έγγραφα. Όπως αναφέρεται στο [26], ο k–

εκφυλισμένος υπογράφος (k–core subgraph) είναι ο μέγιστος υπογράφος ενός δικτύου στον οποίο 

η κάθε κορυφή συνδέεται τουλάχιστον με άλλες k κορυφές Για την εκτέλεση της συνάρτησης 

είναι απαραίτητο να οριστεί ο γράφος graph-of-docs και η τιμή της παραμέτρου k, η οποία 

καθορίζει τον ελάχιστο βαθμό του υπογράφου. Στη συνέχεια, παρατίθεται ο κώδικας της 

συνάρτησης create_k_core_subgraph. 

def create_k_core_subgraph(graph_of_docs, k): 

    ''' 

    Creates a k-core subgraph of a given graph. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    2.  k 

        An integer that determines the minimum degree of the graph. 

     

    Returns: 
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    1.  k_core_subgraph 

        The k-core subgraph of the original graph instance. 

    ''' 

     

    #import the JGraphT library 

    import jgrapht 

     

    #create the k-core subgraph 

    k_core_subgraph = jgrapht.create_graph( 

        directed = graph_of_docs.type.directed, 

        weighted = True, 

        allowing_self_loops = True, 

        allowing_multiple_edges = False, 

        any_hashable = True, 

        vertex_supplier = None, 

        edge_supplier = None 

    ) 

     

    #create 'Document' vertices 

    for vertex in graph_of_docs.vertices: 

        if graph_of_docs.vertex_attrs[vertex]['type'] == 'Document': 

            k_core_subgraph.add_vertex(vertex) 

            k_core_subgraph.vertex_attrs[vertex]['type'] = 'Document' 

     

    #create 'Word' vertices 

    for vertex in graph_of_docs.vertices: 

        if graph_of_docs.vertex_attrs[vertex]['type'] == 'Word': 

            if graph_of_docs.degree_of(vertex) >= k: 

                k_core_subgraph.add_vertex(vertex) 

                k_core_subgraph.vertex_attrs[vertex]['type'] = 'Word' 

     

    #create 'includes' edges 

    for document_vertex in k_core_subgraph.vertices: 

        if k_core_subgraph.vertex_attrs[ 

            document_vertex 

        ]['type'] == 'Document': 

            for word_vertex in k_core_subgraph.vertices: 

                if k_core_subgraph.vertex_attrs[ 

                    word_vertex 

                ]['type'] == 'Word': 

                    if graph_of_docs.contains_edge_between( 

                        document_vertex, word_vertex 

                    ): 

                        k_core_subgraph.add_edge( 

                            document_vertex, word_vertex 

                        ) 

     

    #create 'connects' edges 

    for word_vertex_1 in k_core_subgraph.vertices: 

        if k_core_subgraph.vertex_attrs[ 

            word_vertex_1 

        ]['type'] == 'Word': 

            for word_vertex_2 in k_core_subgraph.vertices: 

                if k_core_subgraph.vertex_attrs[ 

                    word_vertex_2 

                ]['type'] == 'Word': 
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                    if graph_of_docs.contains_edge_between( 

                        word_vertex_1, word_vertex_2 

                    ): 

                        if not k_core_subgraph.contains_edge_between( 

                            word_vertex_1, word_vertex_2 

                        ): 

                            k_core_subgraph.add_edge( 

                                word_vertex_1, word_vertex_2 

                            ) 

     

    #check the minimum degree of the k-core subgraph 

    vertex_degrees = [] 

     

    for vertex in k_core_subgraph.vertices: 

        if k_core_subgraph.vertex_attrs[vertex]['type'] == 'Word': 

            vertex_degree = k_core_subgraph.degree_of(vertex) 

            vertex_degrees.append(vertex_degree) 

     

    min_degree = min(vertex_degrees) 

 

    #as long as the minimum degree of k-core subgraph is less than k 

    while min_degree < k: 

         

        #remove 'Word' vertices with degree less than k 

        for vertex in list(k_core_subgraph.vertices): 

            if k_core_subgraph.vertex_attrs[vertex]['type'] == 'Word': 

                if k_core_subgraph.degree_of(vertex) < k: 

                    k_core_subgraph.remove_vertex(vertex) 

         

        #check the minimum degree of the k-core subgraph after the vertices  

        removal 

        vertex_degrees = [] 

 

        for vertex in k_core_subgraph.vertices: 

            if k_core_subgraph.vertex_attrs[vertex]['type'] == 'Word': 

                vertex_degree = k_core_subgraph.degree_of(vertex) 

                vertex_degrees.append(vertex_degree) 

 

        min_degree = min(vertex_degrees) 

     

    return k_core_subgraph 

 

Παράδειγμα 

Για τη βαθύτερη κατανόηση της παραπάνω συνάρτησης δημιουργείται ένας k–εκφυλισμένος 

υπογράφος του γράφου Shakespeare_quotes_graph. Ο ελάχιστος βαθμός του υπογράφου αυτού 

επιλέγεται να είναι ίσος με 3. Έτσι, καλείται η συνάρτηση create_k_core_subgraph και ορίζονται 

καταλλήλως οι παράμετροι αυτής. Στη συνέχεια, ο γράφος σχεδιάζεται χρησιμοποιώντας τη 

συνάρτηση show_graph. 

In: 



GraphDocsPy: αναπαράσταση πολλαπλών εγγράφων κειμένου σε γράφο 

με χρήση της γλώσσας Python  Κάρκας Νικόλαος 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 54 

 

k = 3 

 

quotes_3_core_subgraph = create_k_core_subgraph(Shakespeare_quotes_graph, k) 

 

show_edge_weights = False 

show_graph(quotes_3_core_subgraph, show_edge_weights) 

 

Ο 3ου βαθμού εκφυλισμένος υπογράφος του γράφου Shakespeare_quotes_graph φαίνεται 

στην Εικόνα 13. 

 

Εικόνα 13. Εμφάνιση του k-εκφυλισμένου υπογράφου του γράφου Shakespeare_quotes_graph για k=3. 
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ GRAPHDOCSPY ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Το προτεινόμενο μοντέλο αναπαράστασης κειμένων σε γράφο δοκιμάζεται χρησιμοποιώντας μια 

ήδη προεπεξεργασμένη έκδοση του γνωστού σετ δεδομένων 20 Newsgroups, και συγκεκριμένα 

την έκδοση που περιέχει 18.828 έγγραφα οργανωμένα σε διάφορα θέματα (αυτό το σετ δεδομένων 

μπορεί να ανακτηθεί από τη διεύθυνση http://qwone.com/~jason/20Newsgroups/20news-

18828.tar.gz). Αυτή η έκδοση δεν περιέχει περιττές κεφαλίδες ή διπλά κείμενα που θα απαιτούσαν 

πρόσθετη εργασία όσον αφορά τον καθαρισμό δεδομένων. Σημειώνεται ότι αυτό το σετ 

δεδομένων είναι μια συλλογή από περίπου 20.000 έγγραφα ομάδων ειδήσεων, κατανεμημένα 

(σχεδόν) ομοιόμορφα σε 20 διαφορετικές ομάδες ειδήσεων. Πρόκειται για ένα δημοφιλές σύνολο 

δεδομένων για πειράματα σε εφαρμογές τεχνικών μηχανικής μάθησης στην ανάλυση κειμένων, 

όπως για παράδειγμα η ταξινόμηση και η ομαδοποίηση κειμένων. Tο συγκεκριμένο σύνολο 

δεδομένων ταιριάζει ικανοποιητικά στους σκοπούς των πειραμάτων (δηλαδή της ταξινόμησης 

πολλαπλών κλάσεων), εξαιτίας του μεγάλου όγκου διαφορετικών εγγράφων που περιλαμβάνει για 

τα ίδια θέματα. Για τους σκοπούς των πειραμάτων επιλέχθηκαν μόνο δύο κατηγορίες εγγράφων 

του συνόλου δεδομένων 20 Newsgroups, οι «rec.motorcycles» και «sci.electronics». 

4.1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ K–ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΟΥ 

Στο πρώτο πείραμα που διεξάχθηκε, η βιβλιοθήκη GraphDocsPy δοκιμάζεται σε μία εφαρμογή 

δημιουργίας ενός k–εκφυλισμένου υπογράφου του βασικού γράφου αναπαράστασης των 

κειμένων. Για την εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται μόνο η κατηγορία εγγράφων 

«rec.motorcycles» από το σετ δεδομένων 20 Newsgroups. Η «rec.motorcycles» περιλαμβάνει 

περίπου 1.000 έγγραφα, ενώ το δείγμα που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή αποτελείται από 20 

έγγραφα. Αναφέρεται, επίσης, ότι στον γράφο αναπαράστασης των κειμένων απεικονίζεται μία 

λέξη ανά κορυφή και το μέγεθος του ολισθαίνοντος παραθύρου λέξεων επιλέχθηκε ίσο με 2. 

Τέλος, η παράμετρος k είναι ίση με 20, δηλαδή κατασκευάζεται ο 20ου βαθμού εκφυλισμένος 

υπογράφος του αρχικού γράφου graph-of-docs. 
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Ο κώδικας για την εκτέλεση του πειράματος φαίνεται παρακάτω. 

import os 

from graphdocspy import * 

 

#define the parameters 

number_of_samples = 20 

words_per_vertex_num = 1 

graph_is_directed = False 

sliding_window_size = 2 

k = 20 

 

#fetch filenames 

path = r'dataset\rec.motorcycles' 

filenames = os.listdir(path) 

filenames = [path + '\\' + fname for fname in filenames] 

filenames = filenames[:number_of_samples] 

 

#load and process texts 

path_titles, documents = load_texts(filenames) 

titles = [] 

for path_title in path_titles: 

    title = path_title.replace("dataset\\rec.motorcycles\\", "") 

    titles.append(title) 

processed_documents = process_texts(documents) 

words, tokenized_documents = tokenize_texts(processed_documents, 

words_per_vertex_num) 

 

#create graph-of-docs 

graph = create_graph_of_docs(graph_is_directed) 

create_document_vertices(graph, titles) 

create_word_vertices(graph, words) 

create_includes_edges(graph, titles, tokenized_documents) 

create_connects_edges(graph, titles, tokenized_documents,  

    sliding_window_size) 

 

#create k-core subgraph 

k_core_graph = create_k_core_subgraph(graph, k) 

 

#display k-core subgraph 

show_weights = False 

vertex_colors = {"document_vertices": "cyan", "word_vertices": "red"} 

show_graph(k_core_graph, show_weights, vertex_colors) 

 

Ο 20ου βαθμού εκφυλισμένος γράφος του γράφου αναπαράστασης των κειμένων φαίνεται 

στην Εικόνα 14. Σημειώνεται ότι ο γράφος είναι μη κατευθυνόμενος. Με μωβ χρώμα 

απεικονίζονται οι κορυφές τύπου ‘Document’ του γράφου, με κίτρινο χρώμα οι κορυφές τύπου 

‘Word’ ενώ, τέλος, δεν εμφανίζονται τα βάρη των ακμών. Από τα αποτελέσματα του πειράματος 

προκύπτει ότι η βιβλιοθήκη GraphDocsPy μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση 

μεγάλων συνόλων δεδομένων. 
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Εικόνα 14. Εμφάνιση k-εκφυλισμένου υπογράφου για k=20. 

4.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου εξαγωγής λέξεων – κλειδιών, 

αξιολογείται η συμβολή της συνάρτησης extract_keywords στην ακρίβεια ενός ταξινομητή k 

πλησιέστερων γειτόνων (k–Nearest Neighbors Classifier) έναντι του κλασικού ταξινομητή tf-idf 

που εφαρμόζεται στο μοντέλο αναπαράστασης bag-of-words. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στον 

ταξινομητή k πλησιέστερων γειτόνων η τιμή της παραμέτρου k επιλέγεται ίση με 5. Αναφορικά, 

μία μέθοδος επιλογής χαρακτηριστικών από ένα σύνολο εγγράφων βασισμένη στο μοντέλο 

αναπαράστασης graph-of-docs παρουσιάζεται στο [27]. 

Για τη δημιουργία και την εκπαίδευση των απαραίτητων μοντέλων ταξινόμησης κειμένων 

χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη μηχανικής μάθησης sklearn. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στον γράφο 

αναπαράστασης των κειμένων απεικονίζεται μία λέξη ανά κορυφή, ενώ η συνάρτηση 

extract_keywords επιστρέφει τις 30 σημαντικότερες λέξεις – κλειδιά για κάθε έγγραφο. Τέλος, 

διεξάγονται πειράματα για μέγεθος ολισθαίνοντος παραθύρου λέξεων μεταξύ των τιμών 2 και 10, 

έτσι ώστε να εκτιμηθεί ο βαθμός που επηρεάζει το μέγεθος του ολισθαίνοντος παραθύρου τη 

διαδικασία ταξινόμησης εγγράφων μέσω της βιβλιοθήκης GraphDocsPy. 

Ο κώδικας για την εκτέλεση των πειραμάτων ταξινόμησης κειμένων φαίνεται παρακάτω. 
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import os 

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer 

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer 

from sklearn import preprocessing 

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 

from bokeh.plotting import figure, show 

 

def fetch_filenames_and_labels(number_of_samples_per_label): 

    """ 

    Fetches the filenames and the labels of the samples. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  number_of_samples_per_label 

        An integer that defines the number of samples per label. 

     

    Returns: 

        Two list objects that contain the filenames and the corresponding  

        label of each sample. 

    """ 

    path = r'dataset\rec.motorcycles' 

    filenames = os.listdir(path) 

    filenames = [path + '\\' + fname for fname in filenames] 

    filenames = filenames[:number_of_samples_per_label] 

    labels = ['ec.motorcycles']*len(filenames) 

 

    path = r'dataset\sci.electronics' 

    filenames2 = os.listdir(path) 

    filenames2 = filenames2[:number_of_samples_per_label] 

    filenames = filenames + [path + '\\' + fname for fname in filenames2] 

    labels += ['sci.electronics']*len(filenames2) 

 

    return filenames, labels 

 

def fetch_and_vectorize_documents(filenames, word_corpus=None, 

number_of_features=None): 

    """ 

    Fetches and vectorizes the documents of the given dataset. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  filenames 

        A list that defines the filenames of the documents of the dataset. 

    2.  word_corpus 

        A list that defines the word corpus. 

    3.  number_of_features 

        An integer that defines the maximum number of features. 

     

    Returns: 

        A numpy array that represents each document as a vector of features. 

    """ 

    documents = [] 

    for fname in filenames: 

        with open(fname) as f: 

            document = f.read() 

        documents.append(document) 

 

    if word_corpus is None: 
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        vectorizer = CountVectorizer(max_features=number_of_features) 

        X = vectorizer.fit_transform(documents) 

    else: 

        vectorizer = TfidfVectorizer(vocabulary=list(word_corpus)) 

        X = vectorizer.fit_transform(documents) 

 

    return X 

 

def encode_labels(labels): 

    """ 

    Enocdes labels. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  labels 

        A list that contains the label of each sample. 

     

    Returns: 

        A numpy array that contains the encoded labels. 

    """ 

    le = preprocessing.LabelEncoder() 

    return le.fit_transform(labels), le 

 

def calculate_classification_results(X_train, y_train, X_test, y_test): 

    """ 

    Calculates classification results. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  X_train 

        A numpy array that contains the features of the train samples. 

    2.  y_train 

        A numpy array that contains the encoded labels of the train samples. 

    3.  X_test 

        A numpy array that contains the features of the test samples. 

    4.  y_test 

        A numpy array that contains the encoded labels of the test samples. 

     

    Returns: 

        The classification score as a float number. 

    """ 

    classifier = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5, weights='distance') 

    classifier.fit(X_train, y_train) 

    return classifier.score(X_test, y_test) 

 

def benchmark_approaches(X_train_model, X_test_model, X_train_baseline, 

X_test_baseline, y_train, y_test): 

    """ 

    Benchmarks two approaches. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  X_train_model 

    2.  X_test_model 

    3.  X_train_baseline 

    4.  X_test_baseline 

    5.  y_train 

    6.  y_test 

    """ 
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    print('Our model:') 

    print(calculate_classification_results(X_train_model, y_train,  

        X_test_model, y_test)) 

    print('Baseline model:') 

    print(calculate_classification_results(X_train_baseline, y_train,  

        X_test_baseline, y_test)) 

 

def plot_points_our_approach(): 

    x = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

    y = [ 

        0.9242424242424242, 

        0.9141414141414141, 

        0.9191919191919192, 

        0.9141414141414141, 

        0.9191919191919192, 

        0.9191919191919192, 

        0.9242424242424242, 

        0.9141414141414141, 

        0.9090909090909091 

    ] 

 

    p = figure(title="Accuracy score for each sliding window size",  

        x_axis_label='size of sliding window', y_axis_label='accuracy',  

        width=1200, height=1200) 

    p.line(x, y, legend_label="Our approach", line_color="blue",  

        line_width=2) 

    p.circle(x, y, size=3, color="blue") 

    show(p) 

 

def plot_points_baseline(): 

    x1 = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

    y1 = [ 

        0.7272727272727273, 

        0.7272727272727273, 

        0.7272727272727273, 

        0.7222222222222222, 

        0.7222222222222222, 

        0.7222222222222222, 

        0.7272727272727273, 

        0.7222222222222222, 

        0.7222222222222222 

    ] 

 

    p = figure(title="Accuracy score for each sliding window size",  

        x_axis_label='size of sliding window', y_axis_label='accuracy',  

        width=1200, height=1200) 

    p.line(x1, y1, legend_label="Baseline", line_color="green", line_width=2) 

    p.circle(x1, y1, size=3, color="green") 

    show(p) 

 

def plot_all_points(): 

    x = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

    y = [ 

        0.9242424242424242, 

        0.9141414141414141, 
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        0.9191919191919192, 

        0.9141414141414141, 

        0.9191919191919192, 

        0.9191919191919192, 

        0.9242424242424242, 

        0.9141414141414141, 

        0.9090909090909091 

    ] 

 

    x1 = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

    y1 = [ 

        0.7272727272727273, 

        0.7272727272727273, 

        0.7272727272727273, 

        0.7222222222222222, 

        0.7222222222222222, 

        0.7222222222222222, 

        0.7272727272727273, 

        0.7222222222222222, 

        0.7222222222222222 

    ] 

 

    p = figure(title="Accuracy score for each sliding window size",  

        x_axis_label='size of sliding window', y_axis_label='accuracy',  

        width=1200, height=1200) 

    p.line(x, y, legend_label="Our approach", line_color="blue",  

        line_width=2) 

    p.line(x1, y1, legend_label="Baseline", line_color="green", line_width=2) 

    p.circle(x, y, size=3, color="blue") 

    p.circle(x1, y1, size=3, color="green") 

    show(p) 

 

from graphdocspy import * 

import utils 

 

def run(sliding_window_size, number_of_samples_per_label): 

    """ 

    Executes the experiments. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  sliding_window_size 

        An integer that defines the size of the sliding window. 

    2.  number_of_samples_per_label 

        An integer that defines the number of samples per label. 

    """ 

     

    #define the parameters 

    words_per_vertex_num = 1 

    keywords_num = 30 

    graph_is_directed = True 

 

    #fetch dataset metadata 

    filenames, labels = utils.fetch_filenames_and_labels( 

        number_of_samples_per_label 

    ) 

    selected_documents = filenames 
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    #load and process texts 

    titles, documents = load_texts(filenames) 

    processed_documents = process_texts(documents) 

    words, tokenized_documents = tokenize_texts(processed_documents, 

        words_per_vertex_num) 

 

    #create graph-of-docs 

    graph = create_graph_of_docs(graph_is_directed) 

    create_document_vertices(graph, titles) 

    create_word_vertices(graph, words) 

    create_includes_edges(graph, titles, tokenized_documents) 

    create_connects_edges(graph, titles, tokenized_documents, 

        sliding_window_size) 

 

    #calculate pagerank scores for keywords extraction 

    calc_vertex_pagerank(graph) 

    word_corpus = set() 

    for sdoc in selected_documents: 

        keywords_list = extract_keywords(graph, sdoc, keywords_num) 

        word_corpus.update(keywords_list) 

 

    #train the models 

    from sklearn.model_selection import train_test_split 

    X_model = utils.fetch_and_vectorize_documents(filenames, word_corpus) 

    y, le = utils.encode_labels(labels) 

    X_train_model, X_test_model, y_train, y_test = train_test_split(X_model, 

        y, test_size=0.33, random_state=0) 

 

    number_of_features = len(word_corpus) 

    print('Number of features baseline:', number_of_features) 

    X_baseline = utils.fetch_and_vectorize_documents(filenames, 

        number_of_features=number_of_features) 

    X_train_baseline, X_test_baseline = train_test_split(X_baseline, 

        test_size=0.33, random_state=0) 

 

    print(f'Sliding window size {sliding_window_size} number of samples per  

        label {number_of_samples_per_label}') 

    utils.benchmark_approaches(X_train_model, X_test_model, X_train_baseline, 

        X_test_baseline, y_train, y_test) 

 

run(2, 300) 

run(3, 300) 

run(4, 300) 

run(5, 300) 

run(6, 300) 

run(7, 300) 

run(8, 300) 

run(9, 300) 

run(10, 300) 

 

Τα αποτελέσματα του πειράματος (βλ. Πίνακας 2 παρακάτω) αποδεικνύουν ότι η 

προσέγγιση του προβλήματος της ταξινόμησης κειμένων με τη βιβλιοθήκη GraphDocsPy 
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ξεπερνάει τη βασική προσέγγιση του ταξινομητή tf-idf ως προς το γεγονός ότι παρουσιάζει σε 

κάθε περίπτωση – δηλαδή για κάθε μέγεθος ολισθαίνοντος παραθύρου λέξεων – καλύτερη 

ακρίβεια. 

Πίνακας 2. Ακρίβεια πειραμάτων ταξινόμησης κειμένων για μέγεθος παραθύρου λέξεων από 2 έως 10. 

            Window size 

Approach 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Our approach 0.924 0.914 0.919 0.914 0.919 0.919 0.924 0.914 0.909 

Baseline 0.727 0.727 0.727 0.722 0.722 0.722 0.727 0.722 0.722 

 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 2 σχεδιάζονται τα διαγράμματα που φαίνονται στις 

Εικόνες 15, 16 και 17. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συσχέτιση μεταξύ του 

μεγέθους του ολισθαίνοντος παραθύρου λέξεων και της ακρίβειας της ταξινόμησης εγγράφων. 

Ωστόσο, αναφέρεται ότι για μέγεθος παραθύρου λέξεων μεγαλύτερο του 8 σημειώνεται και για 

τις δύο προσεγγίσεις μία πτώση στην ακρίβεια. Ως εκ τούτου, το μέγεθος του ολισθαίνοντος 

παραθύρου λέξεων συστήνεται να ανήκει στο εύρος [2 , 8]. 
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Εικόνα 15. Ακρίβεια της προσέγγισης ταξινόμησης κειμένων με τη βιβλιοθήκη GraphDocsPy συναρτήσει του 

μεγέθους ολισθαίνοντος παραθύρου λέξεων. 
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Εικόνα 16. Ακρίβεια της κλασικής προσέγγισης ταξινόμησης κειμένων συναρτήσει του μεγέθους ολισθαίνοντος 

παραθύρου λέξεων. 
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Εικόνα 17. Σύγκριση της ακρίβειας των δύο προσεγγίσεων ταξινόμησης κειμένων. 
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5. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία παρουσιάζει τη βιβλιοθήκη αναπαράστασης κειμένων σε 

γράφους GraphDocsPy. Η GraphDocsPy βασίζεται στο μοντέλο αναπαράστασης κειμένων graph-

of-docs, με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα για αναπαράσταση περισσότερων του ενός 

εγγράφων σε έναν μοναδικό γράφο. Για την αναπαράσταση των εγγράφων η βιβλιοθήκη 

περιλαμβάνει συνολικά δεκαέξι συναρτήσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι συναρτήσεις εισαγωγής 

των εγγράφων στη βιβλιοθήκη, συναρτήσεις προεπεξεργασίας των κειμένων και συναρτήσεις 

σχεδίασης του γράφου αναπαράστασης. Επίσης, μολονότι ο ουσιαστικός σκοπός της 

GraphDocsPy είναι η αναπαράσταση των κειμένων, στη βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται και 

ορισμένες συναρτήσεις ανάλυσης κειμένων. 

Η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα της GraphDocsPy ελέγχονται και 

επιβεβαιώνονται εφαρμόζοντας τους αλγόριθμους της βιβλιοθήκης για την επίλυση διαφόρων 

προβλημάτων της ανάλυσης κειμένων. Πιο συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη GraphDocsPy 

χρησιμοποιείται στις εξής δύο εφαρμογές: (i) σχεδίαση και εμφάνιση του k–εκφυλισμένου 

υπογράφου ενός γράφου αναπαράστασης κειμένων και (ii) επιλογή χαρακτηριστικών μέσω 

εξαγωγής των σημαντικότερων λέξεων – κλειδιών και κατηγοριοποίηση κειμένων. Τα 

αποτελέσματα από τις παραπάνω εφαρμογές υποδεικνύουν ότι η βιβλιοθήκη GraphDocsPy μπορεί 

να αποθηκεύσει και να αναπαραστήσει οποιοδήποτε σύνολο εγγράφων και, κατ’ επέκταση, να 

χρησιμοποιηθεί σε μία πληθώρα προβλημάτων ανάλυσης κειμένων. 

Τέλος, μελλοντική εργασία μπορεί να αποτελέσει η βελτίωση και επέκταση των 

εφαρμογών της βιβλιοθήκης συνολικά. Μερικές σχετικές προτάσεις είναι η διαγραφή των λέξεων 

διακοπής (stopwords) και η λημματοποίηση στο στάδιο της επεξεργασίας των κειμένων, η 

προσθήκη συναρτήσεων επεξεργασίας των γράφων αναπαράστασης μετά τη δημιουργία τους (π.χ. 

προσθήκη ενός νέου εγγράφου σε ένα ήδη αποθηκευμένο σύνολο εγγράφων) καθώς και εν γένει 

η συμπερίληψη περισσότερων συναρτήσεων ανάλυσης κειμένων. Επιπλέον, οι δυνατότητες της 

βιβλιοθήκης GraphDocsPy θα επεκταθούν προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει πιο περίπλοκα 

ζητήματα, όπως (i) η πρόβλεψη μελλοντικών συνεργασιών [28, 29], (ii) η βελτίωση της 



GraphDocsPy: αναπαράσταση πολλαπλών εγγράφων κειμένου σε γράφο 

με χρήση της γλώσσας Python  Κάρκας Νικόλαος 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 68 

 

ερμηνευσιμότητας του μοντέλου [30] και (iii) η ανάλυση δεδομένων που εξάγονται από 

πλατφόρμες διαχείρισης έργων [31, 32]. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ GRAPHDOCSPY 

Παρακάτω, παρατίθεται ολόκληρος ο κώδικας της βιβλιοθήκης GraphDocsPy: 

def load_texts(filenames): 

    """ 

    Uploads the documents. 

 

    Reads the following parameters: 

    1.  filenames 

        A list object that contains the names of the files of the documents. 

        Documents must be saved in text files (.txt). 

 

    Returns: 

    1.  titles 

        A list object that contains the names of the documents. 

    2.  documents 

        A list object that contains the texts. 

    """ 

 

    #create empty list to store the titles 

    titles = [] 

 

    #store all document titles to 'titles' list 

    for filename in filenames: 

        title = filename.replace(".txt", "") 

        titles.append(title) 

 

    #create empty list to store the documents 

    documents = [] 

 

    #store documents to 'documents' list 

    for filename in filenames: 

        with open(filename, "r") as file: 

            document_content = file.read() 

            documents.append(document_content) 

 

    return titles, documents 

 

 

 

def process_texts(documents): 

    """ 

    Processes the texts. 

 

    Reads the following parameters: 

    1.  documents 

        A list object that contains the texts. 

 

    Returns: 

    1.  documents_by_sentences 
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        A list object that contains the texts separated into their sentences. 

    """ 

 

    #create empty list to store the documents separated into their sentences 

    documents_by_sentences = [] 

 

    #for each document 

    for document in documents: 

        #make all leters lowercase 

        document = document.lower() 

 

        #replace the sentence-ending marks with periods in order to separate 

        sentences 

        document = document.replace("?", ".").replace("!", ".") 

        sentences = document.rsplit(".") 

        if sentences[-1] == "": 

            sentences.remove("") 

 

        #create empty list to store the sentences after punctuation marks 

        removal 

        processed_sentences = [] 

 

        #remove all remaining punctuation marks 

        for sentence in sentences: 

            processed_sentence = sentence.replace(",","").replace(".","") 

                .replace(";","").replace(":","").replace("(","") 

                .replace(")","").replace("[","").replace("]","") 

                .replace("{","").replace("}","").replace("-","") 

                .replace("_","").replace("*","").replace("\"","") 

                .replace("'","") 

            processed_sentences.append(processed_sentence) 

 

        #store documents to 'documents_by_sentences' list 

        documents_by_sentences.append(processed_sentences) 

 

    return documents_by_sentences 

 

 

 

def store_all_words(documents_by_sentences): 

    ''' 

    Stores all the words of the documents in a set. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  documents_by_sentences 

        A list object that contains the texts separated into their sentences. 

     

    Returns: 

    1.  words_set: 

        A set object that contains the words of the whole corpus of  

        documents. 

    ''' 

     

    #create empty list to store all the words 

    words_list = [] 
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    #create empty set to store all the words 

    words_set = {} 

     

    #for each document 

    for document in documents_by_sentences: 

         

        #for each sentence of document 

        for sentence in document: 

             

            #split the words 

            sentence_words = sentence.split() 

             

            #store the words 

            words_list.extend(sentence_words) 

     

    #return a set object that contains all the words 

    words_set = set(words_list) 

     

    return words_set 

 

 

 

def tokenize_texts(documents_by_sentences, words_per_vertex): 

    ''' 

    Tokenizes the documents. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  documents_by_sentences 

        A list object that contains the texts separated into their sentences. 

    2.  words_per_vertex 

        An integer that states the number of words that will be saved into  

        each vertex of the graph. 

     

    Returns: 

    1.  vertex_words 

        A list object that contains the words per vertex (grams) for the  

        whole corpus of documents. 

    2.  tokenized_documents 

        A list object that contains the documents. 

        Each 'document' element is a list in itself that contains the text  

        separated into its sentences. 

        Then again, each 'sentence' element is a list in itself that contains  

        the sentence's grams. 

    ''' 

     

    #create empty list to store the words 

    vertex_words = [] 

     

    #create empty list to store the documents after tokenization 

    tokenized_documents = [] 

     

    #for each document 

    for document in documents_by_sentences: 

         

        #create empty list to store the sentences after tokenization 

        tokenized_sentences = [] 
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        #for each sentence of document 

        for sentence in document: 

             

            #split the words 

            sentence_words = sentence.split() 

             

            #create empty list to store the grams 

            grams = [] 

     

            #for every {words_per_vertex} words create a list element 

            for i in range((len(sentence_words)//words_per_vertex)): 

                #counters 

                j = i*words_per_vertex 

                k = 0 

                 

                #create empty string to concatenate all the words of one  

                vertex 

                gram = '' 

                 

                #create gram 

                while k - words_per_vertex != 0: 

                    gram = gram + sentence_words[j] 

                    j = j + 1 

                    k = k + 1 

                     

                    #if this is not the last word to be added, add a space 

                    if k - words_per_vertex != 0: 

                        gram = gram + ' ' 

                 

                #store gram to 'grams' list  

                grams.append(gram) 

     

            #create a list element for the remaining words 

            if len(sentence_words)%words_per_vertex != 0: 

                #create empty string to concatenate the remaining words 

                last_gram = '' 

                 

                #create the last gram 

                for i in range(j, j+len(sentence_words)%words_per_vertex): 

                    last_gram = last_gram + sentence_words[i] 

                    i = i + 1 

                     

                    #if this is not the last word to be added, add a space 

                    if i != j+len(sentence_words)%words_per_vertex: 

                        last_gram = last_gram + ' ' 

                 

                #store last gram to 'grams' list 

                grams.append(last_gram) 

         

            #store grams to 'words' list for vertices creation 

            vertex_words.extend(grams) 

         

            #store grams to 'tokenized_sentences' list 

            tokenized_sentences.append(grams) 
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        #store tokenized sentences to 'tokenized_documents' list for edges  

        creation 

        tokenized_documents.append(tokenized_sentences) 

     

    return vertex_words, tokenized_documents 

 

 

 

def create_graph_of_docs(is_directed): 

    ''' 

    Creates the graph-of-docs. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  is_directed 

        A Boolean that states if the graph is directed or undirected. 

     

    Returns: 

    1.  graph-of-docs 

        A directed/undirected, weighted, any-hashable graph. 

        The graph does not allow self-loops and multiple edges. 

    ''' 

     

    #import the JGraphT graph library 

    import jgrapht 

     

    #create the graph 

    graph_of_docs = jgrapht.create_graph(directed = is_directed, 

                                         weighted = True, 

                                         allowing_self_loops = True, 

                                         allowing_multiple_edges = False, 

                                         any_hashable = True, 

                                         vertex_supplier = None, 

                                         edge_supplier = None) 

     

    return graph_of_docs 

 

 

 

def create_document_vertices(graph_of_docs, titles): 

    ''' 

    Creates the 'Document' vertices of the graph. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    2.  titles 

        A list object that contains the names of the documents. 

    ''' 

 

    #for every document 

    for document_name in titles: 

 

        #create the vertex 

        graph_of_docs.add_vertex(document_name) 

 

        #set the 'type' attribute to 'Document' 
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        graph_of_docs.vertex_attrs[document_name]['type'] = 'Document' 

 

 

 

def create_word_vertices(graph_of_docs, vertex_words): 

    """ 

    Creates the 'Word' vertices of the graph. 

 

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    2.  vertex_words 

        A list object that contains the words per vertex (grams) for the  

        whole corpus of documents. 

    """ 

 

    #for every gram in 'vertex_words' list 

    for vertex_word in vertex_words: 

 

        #create the vertex 

        graph_of_docs.add_vertex(vertex_word) 

 

        #set the 'type' attribute to 'Word' 

        graph_of_docs.vertex_attrs[vertex_word]["type"] = "Word" 

 

        #add the 'occurence' attribute to store the total number of  

        occurences of the gram in the documents 

        graph_of_docs.vertex_attrs[vertex_word]["occurence"] =  

            vertex_words.count(vertex_word) 

 

 

 

def create_includes_edges(graph_of_docs, titles, tokenized_documents): 

    ''' 

    Creates the 'includes' edges of the graph. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    2.  titles 

        A list object that contains the names of the documents. 

    3.  tokenized_documents 

        A list object that contains the documents. 

        Each 'document' element is a list in itself that contains the text  

        separated into its sentences. 

        Then again, each 'sentence' element is a list in itself that contains  

        the sentence's grams. 

    ''' 

 

    #counters 

    i = 0 

    k = 0 

 

    #for every document 

    for document in tokenized_documents: 
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        #for each sentence of document 

        for sentence in document: 

            for v in range(len(sentence)): 

 

                #for already existing edge, increase its weight by 1.0 

                if graph_of_docs.contains_edge_between( 

                    titles[i], sentence[v] 

                ): 

                    existing_edge = list( 

                        graph_of_docs.edges_between(titles[i], sentence[v]) 

                    )[0] 

                    weight = graph_of_docs.get_edge_weight(existing_edge) 

                    graph_of_docs.set_edge_weight(existing_edge, weight+1.0) 

 

                else: 

                    #create edge and use prefix 'i' for 'includes' 

                    graph_of_docs.add_edge( 

                        titles[i], sentence[v], edge = "i"+str(k) 

                    ) 

 

                    #create edge's attribute 'type' 

                    created_edge = "i"+str(len(graph_of_docs.edges)-1) 

                    graph_of_docs.edge_attrs[created_edge]['type'] =  

                        'includes' 

 

                    #increase this counter for edges' names 

                    k = k + 1 

 

        #increase this counter in order to move to the next document in the  

        'titles' list 

        i = i + 1 

 

 

 

def create_connects_edges(graph_of_docs, titles, tokenized_documents, 

sliding_window_size): 

    ''' 

    Creates the 'connects' edges of the graph. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    2.  titles 

        A list object that contains the names of the documents. 

    3.  tokenized_documents 

        A list object that contains the documents. 

        Each 'document' element is a list in itself that contains the text  

        separated into its sentences. 

        Then again, each 'sentence' element is a list in itself that contains  

        the sentence's grams. 

    4.  sliding_window_size 

        An integer (>=2) that states the sliding window size. 

        The connections between the words outside of the window will not be  

        taken into consideration. 

    ''' 
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    #counter 

    k = 0 

     

    #iterate to cover all inbetween sliding window sizes 

    for i in range(2, sliding_window_size+1): 

        j = i-1 

         

        #number_of_doc index for the edge attribute 'doc_of_edge' 

        number_of_doc = 0 

         

        #for every document 

        for document in tokenized_documents: 

             

            #for each sentence of document 

            for sentence in document: 

                for v in range(len(sentence)-j): 

                     

                    #for already existing edge, increase its weight by 1.0 

                    if graph_of_docs.contains_edge_between( 

                        sentence[v], sentence[v+j] 

                    ): 

                        existing_edge = list(graph_of_docs.edges_between( 

                            sentence[v], sentence[v+j] 

                        ))[0] 

                        weight = graph_of_docs.get_edge_weight(existing_edge) 

                        graph_of_docs.set_edge_weight( 

                            existing_edge, weight + 1.0 

                        ) 

                         

                        #for already existing edge, increase its 'co- 

                        occurence' attribute by 1 

                        graph_of_docs.edge_attrs[existing_edge][ 

                            'co-occurence' 

                        ] = graph_of_docs.edge_attrs[ 

                            existing_edge 

                        ]['co-occurence']+1 

                         

                        #for already existing edge, write all the documents  

                        in which this edge occurs 

                        graph_of_docs.edge_attrs[existing_edge][ 

                            'doc_of_edge' 

                        ].add(titles[number_of_doc]) 

                     

                    else: 

                        #create edge and use prefix 'c' for 'connects' 

                        graph_of_docs.add_edge( 

                            sentence[v], sentence[v+j], edge = "c"+str(k) 

                        ) 

                         

                        #create edge's attributes 'type', 'co-occurence' and 

                        'doc_of_edge' 

                        created_edge = "c"+str(k) 

                        graph_of_docs.edge_attrs[ 

                            created_edge 

                        ]['type'] = "connects" 
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                        graph_of_docs.edge_attrs[ 

                            created_edge 

                        ]['co-occurence'] = 1 

                        graph_of_docs.edge_attrs[ 

                            created_edge 

                        ]['doc_of_edge'] = {titles[number_of_doc]} 

                         

                        #increase counter for edges' names 

                        k = k + 1 

             

            #increase number_of_doc to move to the next document 

            number_of_doc = number_of_doc + 1 

 

 

 

def create_is_similar_edges(graph_of_docs, titles, threshold): 

    ''' 

    Creates the 'is_similar' edges of the graph. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    2.  titles 

        A list object that contains the names of the documents. 

    3.  threshold 

        A number that states the limit for the Jaccard similarity  

        coefficient. 

        'is_similar' edges will be created only between documents that have a  

        Jaccard index greater or equal to threshold. 

    ''' 

     

    #counter 

    k = 0 

     

    #iterate to cover all pairs of documents 

    for doc_1 in range(0, len(titles)): 

        for doc_2 in range(doc_1+1, len(titles)): 

             

            #create empty lists to store the words of each document 

            words_list_1 = [] 

            words_list_2 = [] 

             

            #for all the 'Word' vertices 

            for word_vertex in graph_of_docs.vertices: 

                if graph_of_docs.vertex_attrs[word_vertex]['type'] == 'Word': 

                     

                    #if word_vertex exists in doc_1, add the word_vertex to  

                    words_list_1 

                    if graph_of_docs.contains_edge_between( 

                        titles[doc_1], word_vertex 

                    ): 

                        words_list_1.extend(word_vertex) 

                     

                    #if word_vertex exists in doc_2, add the word_vertex to  

                    words_list_2 
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                    if graph_of_docs.contains_edge_between( 

                        titles[doc_2], word_vertex 

                    ): 

                        words_list_2.extend(word_vertex) 

             

            #calculate the Jaccard index between the pair of documents 

            intersection = len(set(words_list_1).intersection(words_list_2)) 

            union=len(set(words_list_1))+len(set(words_list_2))-intersection 

            Jaccard_index = float(intersection)/union 

             

            #if Jaccard index is greater or equal to threshold 

            if Jaccard_index >= threshold: 

                 

                #create edge, set weight equal to Jaccard index and use  

                prefix 's' for 'is_similar' 

                graph_of_docs.add_edge( 

                    titles[doc_1], titles[doc_2], weight = Jaccard_index,  

                    edge = "s" + str(k) 

                ) 

                 

                #create edge's attribute 'type' 

                created_edge = "s"+str(k) 

                graph_of_docs.edge_attrs[created_edge]['type'] = 'is_similar' 

                 

                #increase counter for edges' names 

                k = k + 1 

 

 

 

def show_graph( 

    graph_of_docs, 

    show_weights=True, 

    vertex_colors={"document_vertices": "green", "word_vertices": "orange"}, 

): 

    """ 

    Draws and displays the graph. 

 

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    2.  show_weights 

        A Boolean that states if the edge weights will be displayed in the  

        graph. 

        Defined as 'True' by default. 

    3.  vertex_colors 

        A dictionary that contains the colors for the 'Document' and 'Word'  

        vertices. 

        By default, the selected colors are green and orange. 

    """ 

 

    #import MatPlotLib, Random and JGraphT libraries 

    %matplotlib inline 

    import matplotlib.pyplot as plt 

    import random 

    import jgrapht 
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    #pick a random position for each vertex 

    vertex_positions = {} 

    for vertex in graph_of_docs.vertices: 

        vertex_positions[vertex] = ( 

            random.randint(0, 100), random.randint(0, 100) 

        ) 

 

    #store edges' weights in order to show in drawing 

    edge_weights = {} 

    for edge in graph_of_docs.edges: 

        if show_weights == True: 

            edge_weights[edge] = graph_of_docs.get_edge_weight(edge) 

        else: 

            edge_weights[edge] = "" 

 

    #draw 'Document' vertices 

    document_vertices = [ 

        vertex 

        for vertex in list(graph_of_docs.vertices) 

        if graph_of_docs.vertex_attrs[vertex]["type"] == "Document" 

    ] 

 

    if len(document_vertices) > 0: 

        jgrapht.drawing.draw_matplotlib.draw_jgrapht( 

            graph_of_docs, 

            vertex_list=document_vertices, 

            positions=vertex_positions, 

            vertex_labels=graph_of_docs.vertices, 

            edge_labels=edge_weights, 

            vertex_color=vertex_colors["document_vertices"], 

            axis=True, 

        ) 

 

    #draw 'Word' vertices 

    word_vertices = [ 

        vertex 

        for vertex in list(graph_of_docs.vertices) 

        if graph_of_docs.vertex_attrs[vertex]["type"] == "Word" 

    ] 

 

    if len(word_vertices) > 0: 

        jgrapht.drawing.draw_matplotlib.draw_jgrapht( 

            graph_of_docs, 

            vertex_list=word_vertices, 

            positions=vertex_positions, 

            vertex_labels=graph_of_docs.vertices, 

            edge_labels=edge_weights, 

            vertex_color=vertex_colors["word_vertices"], 

            axis=True, 

        ) 

 

    #show graph-of-docs 

    plt.show() 
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def create_subgraph(graph_of_docs, with_document, with_word, with_includes, 

with_connects, with_is_similar): 

    ''' 

    Creates a subgraph of graph-of-docs. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        The original graph instance. 

    2.  with_document 

        A Boolean that states if the 'Document' vertices will be added. 

    3.  with_word 

        A Boolean that states if the 'Word' vertices will be added. 

    4.  with_includes 

        A Boolean that states if the 'includes' edges will be added. 

    5.  with_connects 

        A Boolean that states if the 'connects' edges will be added. 

    6.  with_is_similar 

        A Boolean that states if the 'is_similar' edges will be added. 

     

    Returns: 

    1.  subgraph 

        A subgraph of the original graph instance. 

    ''' 

    #import the JGraphT graph library 

    import jgrapht 

     

    #create the subgraph 

    subgraph = jgrapht.create_graph(directed = graph_of_docs.type.directed, 

                                    weighted = True, 

                                    allowing_self_loops = True, 

                                    allowing_multiple_edges = False, 

                                    any_hashable = True, 

                                    vertex_supplier = None, 

                                    edge_supplier = None) 

    #add 'Document' vertices 

    if with_document == True: 

        for vertex in list(graph_of_docs.vertices): 

            if graph_of_docs.vertex_attrs[vertex]['type'] == 'Document': 

                subgraph.add_vertex(vertex) 

                subgraph.vertex_attrs[vertex]['type'] = 'Document' 

     

    #add 'Word' vertices 

    if with_word == True: 

        for vertex in list(graph_of_docs.vertices): 

            if graph_of_docs.vertex_attrs[vertex]['type'] == 'Word': 

                subgraph.add_vertex(vertex) 

                subgraph.vertex_attrs[vertex]['type'] = 'Word' 

     

    #add 'includes' edges 

    if with_includes == True: 

        for vertex_1 in list(subgraph.vertices): 

            for vertex_2 in list(subgraph.vertices): 

                if graph_of_docs.contains_edge_between(vertex_1, vertex_2): 

                    edge = list(graph_of_docs.edges_between( 

                        vertex_1, vertex_2 

                    ))[0] 
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                    if graph_of_docs.edge_attrs[edge]['type'] == 'includes': 

                        if not subgraph.contains_edge_between( 

                            vertex_1, vertex_2 

                        ): 

                            subgraph.add_edge(vertex_1, vertex_2) 

     

    #add 'connects' edges 

    if with_connects == True: 

        for vertex_1 in list(subgraph.vertices): 

            for vertex_2 in list(subgraph.vertices): 

                if graph_of_docs.contains_edge_between(vertex_1, vertex_2): 

                    edge = list(graph_of_docs.edges_between( 

                        vertex_1, vertex_2 

                    ))[0] 

                    if graph_of_docs.edge_attrs[edge]['type'] == 'connects': 

                        if not subgraph.contains_edge_between( 

                            vertex_1, vertex_2 

                        ): 

                            subgraph.add_edge(vertex_1, vertex_2) 

     

    #add 'is_similar' edges 

    if with_is_similar == True: 

        for vertex_1 in list(subgraph.vertices): 

            for vertex_2 in list(subgraph.vertices): 

                if graph_of_docs.contains_edge_between(vertex_1, vertex_2): 

                    edge = list(graph_of_docs.edges_between( 

                        vertex_1, vertex_2 

                    ))[0] 

                    if graph_of_docs.edge_attrs[edge]['type']=='is_similar': 

                        if not subgraph.contains_edge_between( 

                            vertex_1, vertex_2 

                        ): 

                            subgraph.add_edge(vertex_1, vertex_2) 

     

    return subgraph 

 

 

 

def calc_vertex_pagerank(graph_of_docs): 

    ''' 

    Calculates the PageRank score of the vertices of a given graph. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    ''' 

     

    #import scoring algorithms from JGraphT library 

    import jgrapht.algorithms.scoring 

     

    #calculate Pagerank score for each vertex in the graph 

    pagerank = jgrapht.algorithms.scoring.pagerank(graph_of_docs) 

     

    #assign Pagerank score to vertex attribute 'pagerank' 

    for vertex in list(graph_of_docs.vertices): 

        graph_of_docs.vertex_attrs[vertex]['pagerank'] = pagerank[vertex] 
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def extract_keywords(graph_of_docs_1, document, number_of_keywords, 

graph_of_docs_2 = None): 

    ''' 

    Extracts the keywords of a specific document. 

 

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs_1 

        A graph instance in which the documents are represented based on the  

        graph-of-docs model. 

    2.  document 

        A string object that specifies the document whose keywords will be  

        extracted. 

    3.  number_of_keywords 

        An integer that determines how many keywords will be extracted. 

    4.  graph_of_docs_2 

        A graph instance that is used in case the 'pagerank' attribute is  

        saved in a different graph than the original graph. 

        This parameter is by default set to 'None'. 

 

    Returns: 

    1.  keywords_list 

        A list that contains the first {number_of_keywords} keywords of the  

        document. 

    ''' 

 

    #create dictionary to store the words with their pagerank scores 

    words_dict = {} 

 

    for word in list(graph_of_docs_1.vertices): 

        if graph_of_docs_1.vertex_attrs[word]['type'] == 'Word': 

            if graph_of_docs_1.contains_edge_between(document, word): 

                if graph_of_docs_2 is None: 

                    words_dict[word] = graph_of_docs_1.vertex_attrs[ 

                        word 

                    ]['pagerank'] 

                else: 

                    words_dict[word] = graph_of_docs_2.vertex_attrs[ 

                        word 

                    ]['pagerank'] 

 

    #create list to store the words sorted by their pagerank scores 

    words_list = [] 

 

    for word in sorted(words_dict, key=words_dict.get, reverse=True): 

        words_list.append(word) 

 

    # create list to store the keywords 

    keywords_list = [] 

 

    for i in range(0, number_of_keywords): 

        keywords_list.append(words_list[i]) 

 

    return keywords_list 
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def detect_communities(graph_of_docs): 

    ''' 

    Detects the vertex communities of a given graph. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

     

    Returns: 

    1.  vertex_communities 

        A list that contains all the detected communities. 

    ''' 

     

    #import 'label_propagation' algorithm from JGraphT library 

    from jgrapht.algorithms.clustering import label_propagation 

     

    #detect the communities in the graph 

    clustering = label_propagation(graph_of_docs, seed = 17) 

 

    #create empty list to store the communities 

    vertex_communities = [] 

     

    #store the detected communities in 'vertex_communities' list  

    for cluster_num in range(clustering.number_of_clusters()): 

        vertex_communities.append(list(clustering.ith_cluster(cluster_num))) 

     

    return vertex_communities 

 

 

 

def create_k_core_subgraph(graph_of_docs, k): 

    ''' 

    Creates a k-core subgraph of a given graph. 

     

    Reads the following parameters: 

    1.  graph_of_docs 

        An already created graph instance. 

    2.  k 

        An integer that determines the minimum degree of the graph. 

     

    Returns: 

    1.  k_core_subgraph 

        The k-core subgraph of the original graph instance. 

    ''' 

     

    #import the JGraphT library 

    import jgrapht 

     

    #create the k-core subgraph 

    k_core_subgraph = jgrapht.create_graph( 

        directed = graph_of_docs.type.directed, 

        weighted = True, 

        allowing_self_loops = True, 
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        allowing_multiple_edges = False, 

        any_hashable = True, 

        vertex_supplier = None, 

        edge_supplier = None 

    ) 

     

    #create 'Document' vertices 

    for vertex in graph_of_docs.vertices: 

        if graph_of_docs.vertex_attrs[vertex]['type'] == 'Document': 

            k_core_subgraph.add_vertex(vertex) 

            k_core_subgraph.vertex_attrs[vertex]['type'] = 'Document' 

     

    #create 'Word' vertices 

    for vertex in graph_of_docs.vertices: 

        if graph_of_docs.vertex_attrs[vertex]['type'] == 'Word': 

            if graph_of_docs.degree_of(vertex) >= k: 

                k_core_subgraph.add_vertex(vertex) 

                k_core_subgraph.vertex_attrs[vertex]['type'] = 'Word' 

     

    #create 'includes' edges 

    for document_vertex in k_core_subgraph.vertices: 

        if k_core_subgraph.vertex_attrs[ 

            document_vertex 

        ]['type'] == 'Document': 

            for word_vertex in k_core_subgraph.vertices: 

                if k_core_subgraph.vertex_attrs[ 

                    word_vertex 

                ]['type'] == 'Word': 

                    if graph_of_docs.contains_edge_between( 

                        document_vertex, word_vertex 

                    ): 

                        k_core_subgraph.add_edge( 

                            document_vertex, word_vertex 

                        ) 

     

    #create 'connects' edges 

    for word_vertex_1 in k_core_subgraph.vertices: 

        if k_core_subgraph.vertex_attrs[ 

            word_vertex_1 

        ]['type'] == 'Word': 

            for word_vertex_2 in k_core_subgraph.vertices: 

                if k_core_subgraph.vertex_attrs[ 

                    word_vertex_2 

                ]['type'] == 'Word': 

                    if graph_of_docs.contains_edge_between( 

                        word_vertex_1, word_vertex_2 

                    ): 

                        if not k_core_subgraph.contains_edge_between( 

                            word_vertex_1, word_vertex_2 

                        ): 

                            k_core_subgraph.add_edge( 

                                word_vertex_1, word_vertex_2 

                            ) 

     

    #check the minimum degree of the k-core subgraph 

    vertex_degrees = [] 
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    for vertex in k_core_subgraph.vertices: 

        if k_core_subgraph.vertex_attrs[vertex]['type'] == 'Word': 

            vertex_degree = k_core_subgraph.degree_of(vertex) 

            vertex_degrees.append(vertex_degree) 

     

    min_degree = min(vertex_degrees) 

 

    #as long as the minimum degree of k-core subgraph is less than k 

    while min_degree < k: 

         

        #remove 'Word' vertices with degree less than k 

        for vertex in list(k_core_subgraph.vertices): 

            if k_core_subgraph.vertex_attrs[vertex]['type'] == 'Word': 

                if k_core_subgraph.degree_of(vertex) < k: 

                    k_core_subgraph.remove_vertex(vertex) 

         

        #check the minimum degree of the k-core subgraph after the vertices  

        removal 

        vertex_degrees = [] 

 

        for vertex in k_core_subgraph.vertices: 

            if k_core_subgraph.vertex_attrs[vertex]['type'] == 'Word': 

                vertex_degree = k_core_subgraph.degree_of(vertex) 

                vertex_degrees.append(vertex_degree) 

 

        min_degree = min(vertex_degrees) 

     

    return k_core_subgraph 

 


