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Βίκυ Λιακοπούλου



Υλικό αρχείου της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) 





• προκαθορισμένα είδη ονοματικών οντοτήτων (name extraction), δηλαδή περιοχές του 
κειμένου που ενδεχομένως παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως ονόματα 
προσώπων, οργανισμών, τόπων κλπ. ή ημερομηνίες και άλλες μορφοποιήσεις αριθμών 
(όπως π.χ., αριθμούς μητρώου κ.α.)

• φράσεις που αναφέρονται σε αντικείμενα συγκεκριμένων σημασιολογικών κλάσεων και 
φράσεις που αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο (entity extraction)

•

• τις μεταξύ τους σχέσεις (relation extraction), δηλαδή τις σχέσεις που προσδιορίζουν τις 
εξαχθείσες οντότητες αφού έχει οριστεί σχετική θεματική περιοχή βάσει γλωσσικής 
πληροφορίας και ειδικότερα βάσει λεξικο-συντακτικών προτύπων

• καθώς και τα γεγονότα (event extraction) στα οποία συμμετέχουν οι οντότητες.



• την διαθεσιμότητα των δεδομένων εκπαίδευσης 
(training data)

• την διαθεσιμότητα των γλωσσικών πόρων 
(linguistic resources)

• την διαθεσιμότητα των μηχανικών γνώσης 
(knowledge engineers)

• την σταθερότητα των τελικών προδιαγραφών 
(final specifications)

• το επίπεδο της απαιτούμενης απόδοσης
(performance requirement)



ΑΜΦΙΣΗΜΙΑ

Αμφισημία ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ

Αμφισημία ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ

Αμφισημία ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ

Αμφισημία ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

Αμφισημία ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ









Κανονικές Εκφράσεις (Regular Expressions) 
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[IXVΧΙ]+(ης?|ου?|ας?)

↓ ↓ ↓
iii         iv   v

i. Οι αγκύλες [ ] υποδηλώνουν έναρξη και λήξη 
κλάσης χαρακτήρων.
ii. Οι παρενθέσεις ( ) χρησιμοποιούνται σχεδόν όπως 
και στις μαθηματικές εκφράσεις και είναι τελεστές 
ομαδοποίησης. 
iii. Το σημείο της πρόσθεσης, +, είναι ένας τελεστής 
επανάληψης και υποδηλώνει ότι μέσα στις αγκύλες 
πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον ένας ή και 
περισσότεροι χαρακτήρες. 
iv. Το αγγλικό σημείο στίξης του ερωτηματικού, ?, 
είναι ένας άλλος τελεστής επανάληψης και 
υποδηλώνει ότι ο χαρακτήρας του οποίου 
προηγείται είναι προαιρετικός.
v. Ο τελεστής εναλλαγής (OR) που συμβολίζεται με 
την κάθετη παύλα,|, χρησιμοποιείται για να 
συνταιριάξει είτε τη μία έκφραση είτε την άλλη. 





APACHE UIMA RUTA

Ένας τυπικός κανόνας της Ruta αποτελείται

από μία σειρά στοιχείων κανόνα (rule

elements) που ουσιαστικά έχουν τέσσερα

μέρη:

1. μια συνθήκη που αντιστοιχεί (matching

condition),

2. έναν προαιρετικό ποσοδείκτη (optional

quantifier),

3. μια λίστα με συνθήκες (conditions) και

4. μια λίστα με δράσεις (actions).

Token{REGEXP("\\d{1,2}(\\/|\\-)\\d{1,2}(\\/|\\-)\\d{2,4}")

->MARK(DISDate)};





TOKENS
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 31η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΤΗΝ 27/07/1948 ΠΡΟΣ ΤΟ Γ' ΣΩΜΑ 
ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ



PART OF SPEECH TAGGING





LEMMATIZATION





















ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

• Ανάκληση (recall)

• Ακρίβεια (precision)




