
 



 2 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 

 
Στατιστικές Μέθοδοι Πολυµεταβλητής Ανάλυσης Δεδοµένων Από 

Βιολογικά Κείµενα Και Οντολογίες 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 
Υποβλήθηκε στο Τµήµα Πληροφορικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

Ηµεροµηνία Προφορικής Εξέτασης: 30/06/2008 

 
 
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αγγελής Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πληροφορικής ΑΠΘ, 
Επιβλέπων 
 
Βακάλη Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Πληροφορικής ΑΠΘ, Μέλος 
Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής 
 
Βλαχάβας Ιωάννης, Καθηγητής Τµήµατος Πληροφορικής ΑΠΘ 
 
Δαµιανού Χαράλαµπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Μαθηµατικών ΕΚΠΑ  
 
Θωµόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας ΑΠΘ, Μέλος Τριµελούς 
Συµβουλευτικής Επιτροπής 
 
Καρανίκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τµήµατος Πληροφορικής ΑΠΘ 
 
Νικήτα Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 
 
 
 



 

 3 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία αύξηση του ρυθµού εµφάνισης νέων 

δηµοσιευµένων βιοϊατρικών επιστηµονικών κειµένων σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία 

εξειδικευµένων βάσεων δεδοµένων για τα κείµενα αυτά, όπως είναι η PubMed, έχουν 

δηµιουργήσει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον στον τοµέα της εξόρυξης πληροφορίας 

από κείµενα (text mining). Η επιστηµονική βιοϊατρική βιβλιογραφία θεωρείται ως µία 

από τις πιο σηµαντικές πηγές πληροφορίας, αν όχι η πιο σηµαντική, σε ό,τι αφορά το 

πλήθος και τη µορφή της πληροφορίας που περιέχει. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

βιοϊατρικών γνώσεων που έχουµε µέχρι σήµερα βρίσκεται καταγεγραµµένη σε κείµενα 

µε τη µορφή φυσικής γλώσσας (natural language). Το µεγάλο πλήθος και η µορφή των 

δεδοµένων επιβάλλουν την δηµιουργία νέων, αποδοτικών µεθοδολογιών για την 

επεξεργασία και την ανάλυσή τους σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Επίσης, δηµιουργούν 

την ανάγκη για νέες τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης των µεθοδολογιών εξόρυξης 

κειµένων. 

Η ερευνητική προσπάθεια στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

επικεντρώθηκε στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση, ανάλυση και οπτικοποίηση της 

πληροφορίας που βρίσκεται σε βιοϊατρικά κείµενα και σχετικές οντολογίες µε τη χρήση 

κατά κύριο λόγο ενός συνόλου στατιστικών τεχνικών και µεθοδολογιών. Επιπρόσθετα, 

χρησιµοποιούνται τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης της απόδοσης των προτεινόµενων 

µεθοδολογιών µε βάση στατιστικά µέτρα και γραφικές αναπαραστάσεις των δεδοµένων 

και των αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα, η συνεισφορά της διατριβής, όπως αυτή 

παρουσιάζεται αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια, επικεντρώνεται στους ακόλουθους 

τοµείς: 

Αρχικά περιγράφεται και προτείνεται µία στατιστική πολυµεταβλητή 

µεθοδολογία κατάταξης (classification) βιοϊατρικών κειµένων σε όρους της γονιδιακής 

οντολογίας (Gene Ontology). Η µεθοδολογία στηρίζεται στην στατιστική πολυµεταβλητή 

ανάλυση γραµµικών διακρίσεων (Linear Discriminant Analysis – LDA) και εφαρµόζεται 

για πρώτη φορά σε βιοϊατρικά κείµενα. Η LDA είναι µία σχετικά απλή και αρκετά παλιά 

µέθοδος κατάταξης η οποία παράγει νέες µεταβλητές από τις ήδη υπάρχουσες 

µειώνοντας τον πολυδιάστατο χώρο. Προτείνεται, ακόµη, µια στατιστική µεθοδολογία 

ελέγχου και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων κατάταξης. Χρησιµοποιούνται εκτενώς 

γραφικές τεχνικές αναπαράστασης των δεδοµένων και των αποτελεσµάτων, όπως είναι 
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οι καµπύλες του Andrews, και καταδεικνύεται ο ρόλος των τεχνικών αυτών τόσο στη 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων όσο και στην κατάταξη αυτή καθ’ αυτή των κειµένων, 

σε όρους της γονιδιακής οντολογίας. 

Έπειτα, εξετάζεται αναλυτικά το πρόβληµα της µείωσης των µεταβλητών των 

πολυµεταβλητών συστηµάτων που µελετάµε, καθώς και ο συνδυασµός της 

πληροφορίας από διαφορετικές πηγές, προκειµένου να βελτιωθούν οι µεθοδολογίες 

κατάταξης. Προτείνεται µία νέα στατιστική µεθοδολογία, η οποία βασίζεται στην 

ανάλυση µη γραµµικών κανονικοποιηµένων συσχετίσεων µεταξύ διαφόρων συνόλων 

δεδοµένων (Non Linear Canonical Correlation Analysis – NLCCA). Η NLCCA βρίσκει 

συσχετίσεις ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα σύνολα δεδοµένων. Χρησιµοποιήθηκε 

στην έρευνά µας για να ανακαλύψει µη γραµµικές συσχετίσεις µεταξύ τριών 

διαφορετικών συνόλων δεδοµένων και να συνδυάσει την πληροφορία που περιέχουν 

τα βιοϊατρικά κείµενα. Επίσης, ελέγχθηκε η χρησιµότητα της µεθόδου, τόσο για τη 

γραφική αναπαράσταση των δεδοµένων και της πληροφορίας, όσο και για τη βελτίωση 

της απόδοσης των µεθοδολογιών κατάταξης των κειµένων σε όρους της γονιδιακής 

οντολογίας. 

Προτείνεται στη συνέχεια µία επίσης νέα στατιστική µεθοδολογία οµαδοποίησης 

των βιοϊατρικών κειµένων. Η µεθοδολογία στηρίζεται στο στοχαστικό αλγόριθµο 

οµαδοποίησης γραφηµάτων Markov Clustering (MCL) και στο ηλεκτρονικό εργαλείο 

εύρεσης συγγενικών-συναφών κειµένων που διαθέτει η βάση δεδοµένων βιοϊατρικών 

κειµένων PubMed. Το σπουδαιότερο πλεονέκτηµά της είναι ότι αποφεύγει την άµεση 

χρήση τεχνικών επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας και χρησιµοποιεί 

προεπεξεργασµένα σύνολα δεδοµένων από την PubMed. Εξίσου σηµαντικό είναι ότι 

χρησιµοποιεί ένα διαδραστικό εργαλείο αναπαράστασης των αποτελεσµάτων 

οµαδοποίησης των γραφηµάτων, γνωστό ως BioLayout, σε δύο (2Δ) ή τρεις διαστάσεις 

(3Δ), το οποίο επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση της πληροφορίας. 

Επιπλέον, η αξιολόγηση της οµαδοποίησης πραγµατοποιείται µε µια πρωτότυπη 

στατιστική µεθοδολογία η οποία βασίζεται στο συνδυασµό του στατιστικού µέτρου  

και της τεχνικής της επαναληπτικής δειγµατοληψίας bootstrap. 

Εν κατακλείδι, λοιπόν, η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής προτείνει µία σειρά νέων στατιστικών µεθοδολογιών κατάταξης, 

οµαδοποίησης, αξιολόγησης και γραφικής παράστασης των δεδοµένων και των 

αποτελεσµάτων από βιοϊατρικά κείµενα και οντολογίες και καταδεικνύει την 
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χρησιµότητα και την αποτελεσµατικότητά τους στον ταχέως αναπτυσσόµενο ερευνητικό 

τοµέα της εξόρυξης χρήσιµης πληροφορίας από βιοϊατρικά κείµενα. 
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1.1 Περίληψη 

Είναι γεγονός στις µέρες µας πως η ενασχόληση της πλειοψηφίας των βιολόγων µε 

την επιστηµονική βιβλιογραφία και την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία της περιορίζεται 

σε απλές αναζητήσεις κειµένων σε σχετικές βάσεις δεδοµένων, όπως είναι η PubMed. Η 

ραγδαία, όµως, αύξηση του αριθµού των βιοϊατρικών κειµένων τα τελευταία χρόνια 

καθώς και η καθηµερινή προσθήκη χιλιάδων νέων, καθιστούν τη µη αυτοµατοποιηµένη 

παρακολούθησή τους και την εξαγωγή χρήσιµης πληροφορίας από αυτά σχεδόν 

αδύνατη. Εποµένως, κρίνεται επιτακτική η χρήση αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων 

διαχείρισης και ανάλυσης της πληροφορίας που περιέχεται στα βιοϊατρικά κείµενα. Οι 

τεχνικές εξόρυξης κειµένου (text mining), οι οποίες περιλαµβάνουν τις διαδικασίες της 

ανάκτησης πληροφοριών (information retrieval), της εξαγωγής πληροφοριών 
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(information extraction) και της εξόρυξης δεδοµένων (data mining), καλούνται να παίξουν 

κυρίαρχο ρόλο στα συστήµατα αυτά. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί µία επισκόπηση των 

πιο πρόσφατων τεχνικών που χρησιµοποιούνται στην εξόρυξη της πληροφορίας των 

βιοϊατρικών κειµένων, καθώς και των κυριότερων προβληµάτων και προκλήσεων που 

πρέπει να ξεπεραστούν προκειµένου να περάσουµε από την απλή αναζήτηση και 

ανάκτηση κειµένων και πληροφορίας στη ανακάλυψη νέας βιολογικής γνώσης. Στο τέλος 

του κεφαλαίου παρουσιάζεται και η συνεισφορά της παρούσης διδακτορικής διατριβής 

στον χώρο της εξόρυξης πληροφορίας από τα βιοϊατρικά κείµενα, ενώ αναφέρεται 

συνοπτικά και η δοµή της υπόλοιπης εργασίας. 

 

1.2 Εξόρυξη Βιοϊατρικών Κειµένων (text mining): Η σηµερινή 
κατάσταση 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της βιολογικής έρευνας έχει µετατοπιστεί από 

τα µεµονωµένα γονίδια και τις πρωτεΐνες, στη µελέτη ολοκληρωµένων βιολογικών 

συστηµάτων, όπως είναι ολόκληρο το κύτταρο ή ένας οργανισµός. Ταυτόχρονα νέες 

εργαστηριακές τεχνικές ή βελτιωµένες παλαιές έχουν ως αποτέλεσµα την παραγωγή 

µεγάλου όγκου πληροφοριών, σε καθηµερινή σχεδόν βάση, από ποικίλα εργαστηριακά 

πειράµατα που γίνονται σε διάφορα βιολογικά συστήµατα. Προκειµένου οι βιολόγοι να 

κατανοήσουν την πληθώρα των δεδοµένων που παράγονται ως αποτέλεσµα της νέας 

αυτής κατάστασης, πρέπει όλο και περισσότερο να είναι σε θέση να συνδυάσουν τη 

γνώση τους µε επιστηµονικούς τοµείς εκτός του κύριου γνωστικού αντικειµένου τους, 

αλλά και να µπορούν να διαχειριστούν αποδοτικά την πληθώρα των πληροφοριών. 

Βασική προϋπόθεση κατανόησης και εποικοδοµητικής χρησιµοποίησης της βιολογικής 

πληροφορίας είναι και η συστηµατική µελέτη µεγάλου αριθµού δηµοσιευµένης 

επιστηµονικής βιβλιογραφίας. Φυσικό επακόλουθο είναι λοιπόν να έχει αυξηθεί το 

ενδιαφέρον των επιστηµόνων για τις τεχνικές εξόρυξης της πληροφορίας των 

βιοϊατρικών κειµένων, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της βιοϊατρικής γνώσης 

βρίσκεται καταγεγραµµένη σε δηµοσιευµένα κείµενα. Οι τεχνικές εξόρυξης που 

χρησιµοποιούνται στα κείµενα µπορούν να προσδιορίσουν, να εξαγάγουν, να 

διαχειριστούν, να ενσωµατώσουν και να εκµεταλλευτούν τη βιοϊατρική γνώση, 

αυτοµατοποιώντας όσο γίνεται όλες τις διαδικασίες. Βοηθούν, επίσης, στην ανακάλυψη 

νέων ή κρυµµένων πληροφοριών, συσχετίζοντας και συνδυάζοντας βιολογική γνώση 

από διαφορετικά κείµενα, που χωρίς τις τεχνικές αυτές θα ήταν σχεδόν αδύνατο να 
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αποκαλυφτεί ή να ανακαλυφτεί. 

 

 

Σχήµα 1.1 Αριθµός αναζητήσεων στη βάση δεδοµένων της PubMed µεταξύ 1997-2007. 

 

Η σπουδαιότητα της πληροφορίας που υπάρχει στη δηµοσιευµένη βιοϊατρική 

βιβλιογραφία φαίνεται και από τους ρυθµούς ανάπτυξης και αναζήτησής της. Αξίζει να 

συγκρίνει κανείς τον αριθµό αναζητήσεων στη βάση δεδοµένων PubMed τον Μάιο 2007 

(78 περίπου εκατοµµύρια) µε τον αριθµό του Ιανουαρίου 1997 (0.163 

εκατοµµύρια) (Σχήµα 1.1). Η PubMed περιέχει περίπου 15 εκατοµµύρια βιοϊατρικά 

κείµενα, και το µέγεθός της αυξάνεται περισσότερο από 10% κάθε έτος. Επίσης, 

παρατηρείται αύξηση των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, σε βάσεις δεδοµένων 

όπως είναι η Biomed Central (http://www.biomedcentral.com/), η PubMed Central 

(http://www.pubmedcentral.com) και η βάση δεδοµένων του εκδοτικού οργανισµού PLoS 

(Public Library of Science, http://www.plos.org/), όπου τα κείµενα διατίθενται ολόκληρα 

και όχι µόνο τµήµατα τους (συνήθως η εισαγωγή τους), όπως συµβαίνει στην PubMed. 

Η ραγδαία αύξηση του αριθµού των διαθέσιµων κειµένων, η οποία ως ένα βαθµό 

συσχετίζεται και µε την αύξηση της βιολογικής πληροφορίας από τα διάφορα πειράµατα, 
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καθιστούν την έγκαιρη και έγκυρη παρακολούθηση της βιβλιογραφίας από τους 

επιστήµονες σχεδόν αδύνατη ακόµη και για τελείως εξειδικευµένους τοµείς. 

Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την εξόρυξη χρήσιµης πληροφορίας από 

τα κείµενα, η µεγάλη διαθεσιµότητα των βιοϊατρικών κειµένων παρέχει στον επιστήµονα 

τη δυνατότητα να συσχετίσει πληροφορία από διαφορετικά κείµενα και πηγές και να 

ανακαλύψει νέα βιολογική γνώση, π.χ. αλληλεπιδράσεις µεταξύ των πρωτεϊνών [Ono et 

al, 2001], [Blaschke et al, 2002] ή σχέσεις γονιδίων µε συγκεκριµένες ασθένειες [Hao et 

al, 2005], [Korbel et al, 2005], [Marcotte et al, 2001], [Chun et al, 2006]. Το πρόβληµα 

έγκειται στο γεγονός ότι το παραδοσιακό πλαίσιο ανάκτησης κειµένων, που στηρίζεται 

στις αναζητήσεις µε λέξεις κλειδιά (keywords-based searches), δεν είναι αρκετό για 

να αναλύσει το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στις βάσεις δεδοµένων των 

βιοϊατρικών κείµενων. Για το λόγο αυτό, παρατηρείται µια στροφή στην ανάπτυξη των 

τεχνικών εξόρυξης πληροφορίας από τα κείµενα, οι οποίες συµβάλουν στην 

αποτελεσµατική και συστηµατική συλλογή, διατήρηση, ερµηνεία και ανακάλυψη της 

γνώσης που βρίσκεται µέσα στα κείµενα µε τη µορφή φυσικής γλώσσας (natural 

language), δηλαδή της γλώσσας που χρησιµοποιούµε ως άνθρωποι για την επικοινωνία 

µεταξύ µας. 

Τα προηγούµενα έτη παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση στον αριθµό των 

ερευνητικών εργασιών [Jensen et al, 2006], [Ananiadou et al, 2006], [Hirschman et al, 

2002], [Cohen et al, 2004], [Hunter et al, 2006], [Yandell et al, 2002] στο θέµα των 

τεχνικών εξόρυξης σε βιοϊατρικά κείµενα. Ο Swanson καινοτόµησε στην έρευνα της 

ανακάλυψης γνώσης από κείµενα [Swanson, 1986] διερευνώντας µε µια σειρά από 

πειράµατα τα οφέλη της εξαγωγής πληροφορίας µε απλές ηµιαυτόµατες µεθόδους1. 

Κείµενα από την PubMed χρησιµοποιήθηκαν για να γίνει η συσχέτιση µεταξύ 

φαινοµενικά µη σχετικών πληροφοριών, π.χ. η σύνδεση µεταξύ της ηµικρανίας και 

της ανεπάρκειας µαγνησίου [Swanson, 1998], η οποία επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και 

πειραµατικά. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η σύνδεση της ινδοµεθακίνης 

και της νόσου Alzheimer [Swanson et al, 1994] καθώς και του οργανισµού Curcuna 

longa και των ασθενειών του αµφιβληστροειδούς. Οι συγγραφείς της εργασίας [Weeber 

et al, 2003] χρησιµοποιήσαν παρόµοιες τεχνικές ανάλυσης της βιβλιογραφίας και 

πρότειναν τη θαλιδοµίδη για τη θεραπεία µιας σειράς ασθενειών, όπως της οξείας 

παγκρεατίτιδας και της χρόνιας ηπατίτιδας C. 

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι κύριοι τοµείς των τεχνικών επεξεργασίας 
                                                
1 Arrowsmith, http:// arrowsmith.psych.uic.edu/arrowsmith_uic/index.html 
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της φυσικής γλώσσας στην οποία είναι γραµµένα τα βιοϊατρικά κείµενα που µας 

επιτρέπουν να εξάγουµε και να συνδυάσουµε τη χρήσιµη πληροφορία που υπάρχει σε 

αυτά. 

1.3 Τοµείς τεχνικών ανάλυσης των κειµένων 

Οι τεχνικές ανάλυσης των κειµένων µπορούν να ενταχθούν σε τρεις κυρίως τοµείς: 

α) την ανάκτηση πληροφοριών (information retrieval), β) την εξαγωγή πληροφοριών 

(information extraction) και γ) την εξόρυξη δεδοµένων (data mining). Πολλές φορές 

βέβαια η κατάταξη των µεθόδων σε κάποιους από τους τρεις τοµείς είναι δύσκολη και 

υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις. Πρέπει να αναφερθεί πως οι µέθοδοι και οι τεχνικές που 

αναπτύχθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα διδακτορική διατριβή σχετίζονται 

και µε τους τρεις τοµείς. 

1.3.1 Ανάκτηση των πληροφοριών (Information Retrieval) 

Η ανάκτηση πληροφοριών [Baeza-Yates et al, 1999] είναι η εύρεση κειµένων 

σχετικών µε ένα ερώτηµα αναζήτησης πληροφοριών που θέτει ο χρήστης σε µια µηχανή 

αναζήτησης. Καθηµερινά ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων κάνουν χρήση των 

συστηµάτων ανάκτησης πληροφοριών του διαδικτύου, χρησιµοποιώντας µεθοδολογίες 

και µηχανές αναζήτησης όπως το Google2, το Yahoo3, κτλ. Ο χρήστης, εντούτοις 

χρειάζεται να αναγνώσει πολλά κείµενα προκειµένου να εντοπίσει την πληροφορία που 

τον ενδιαφέρει, µια διαδικασία χρονοβόρα και επίπονη καθώς οι συγκεκριµένες µηχανές 

αναζήτησης υστερούν στην ακρίβεια της ανάκτησης. Εκτός από τις γενικής χρήσης 

µηχανές αναζήτησης, υπάρχουν πολλά εξειδικευµένα εργαλεία ανάκτησης 

πληροφοριών, σχεδιασµένα για βάσεις δεδοµένων βιοϊατρικών κειµένων, όπως η 

PubMed [Srinivasan, 2001], [Becker et al, 2003], [Ding et al, 2005], [Perez-Iratxeta et al, 

2003]. Μερικά από τα πιο σηµαντικά τέτοια συστήµατα είναι τα παρακάτω:  

PubMed (http://www.pubmed.com): Πρόκειται για την πιο διαδεδοµένη βάση 

δεδοµένων µε βιοϊατρικά κείµενα, η οποία επιτρέπει αναζητήσεις µε βάση λέξεις-κλειδιά 

που θέτει ο χρήστης. 

Textpresso [Muller et al, 2004] (http://www.textpresso.org/): Χρησιµοποιεί µία 

δικιά του οντολογία για την ανάκτηση βιοϊατρικών κειµένων που περιέχουν 

                                                
2 http://www.google.com 
3 http://www.yahoo.com 
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πληροφορίες για συγκεκριµένες κατηγορίες βιολογικών εννοιών (π.χ. γονίδιο, 

αλληλόµορφο γονίδιο ή κύτταρο) και των σχέσεών τους (π.χ. συσχέτιση ή/και 

ρύθµιση). 

QueryChem [Klekota et al, 2006] (http://www.QueryChem.com): Συνδυάζει τη 

χηµική δοµή µε τεχνικές ανάλυσης κειµένου ανάκτησης πληροφορίας χρησιµοποιώντας 

τις χηµικές βάσεις δεδοµένων και το Web API (Application Programming Interface) του 

Google για να ανακτήσει τις σχετικές πληροφορίες και τις σχέσεις µεταξύ των σύνθετων 

χηµικών δοµών και των ιδιοτήτων τους. Με άλλα λόγια κάνει δυνατή την αναζήτηση στον 

Παγκόσµιο Ιστό (World Wide Web) για πληροφορίες σχετικές µε χηµικές δοµές, χωρίς 

κανείς να γνωρίζει τα ονόµατα των δοµών αυτών. Ο χρήστης εισάγει µόνο λέξεις-κλειδιά 

για την αναζήτηση. Επίσης, µέσω της ανάλυσης των ανακτηµένων κειµένων το 

QueryChem εµφανίζει και τις συσχετίσεις µεταξύ των διαφορετικών δοµών. 

iHOP [Hoffman, 2005] (http://www.ihop-net.org/UniPub/iHOP/): Οπτικοποιεί τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των γονιδίων όπως αυτές προκύπτουν µέσα στα κείµενα. 

EBIMed (http://www.ebi.ac.uk/Rebholz-srv/ebimed/ index.jsp): Ανακτά προτάσεις 

από τα κείµενα και ανιχνεύει σε κάθε πρόταση τη συνεύρεση όµοιων βιολογικών 

οντοτήτων, π.χ. πρωτεϊνών, γονιδίων, κτλ. 

GoPubMed (http://www.gopubmed.org/): Ένα σύστηµα βασισµένο σε συνώνυµα το 

οποίο κατατάσσει τα κείµενα µε βάση τη Γονιδιακή Οντολογία (Gene Ontology). 

PubMatrix (http://pubmatrix.grc.nia.nih.gov/): Μηχανή αναζήτησης της βάσης 

δεδοµένων PubMed η οποία συγκρίνει λίστες όρων, π.χ. γονιδίων ή πρωτεϊνών, που 

δίνονται από το χρήστη µε ένα σύνολο λειτουργιών, και δίνει ως αποτέλεσµα διάφορα 

κείµενα που συνδέονται µε τον κατάλογο των όρων και των λειτουργιών [Becker et al, 

2003]. 

PubFinder (http://www.glycosciences.de/tools/PubFinder): Χρησιµοποιεί ένα µικρό 

σύνολο κειµένων που παρέχονται από το χρήστη και είναι σχετικά µε ένα συγκεκριµένο 

επιστηµονικό θέµα. Με βάση αυτά τα κείµενα επιστρέφει µία λίστα σχετικών κειµένων 

ταξινοµηµένα σύµφωνα µε την πιθανότητα να σχετίζονται µε τα αρχικά κείµενα. Με άλλα 

λόγια εντοπίζει συναφή κείµενα µε τα αρχικά. 

MedMiner (http://discover.nci.nih.gov/textmining/main.jsp): Εξαγάγει και οργανώνει 

σχετικές προτάσεις από τη βιβλιογραφία µε βάση ένα ερώτηµα αναζήτησης που περιέχει 

ως λέξη-κλειδί γονίδιο ή φάρµακο. 

XplorMed (http://www.ogic.ca/projects/xplormed/): Επεξεργάζεται τις σχέσεις 

εξάρτησης µεταξύ των λέξεων που βρίσκονται στον πρόλογο των κειµένων. Αυτές οι 
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σχέσεις µπορούν να φιλτραριστούν για να αναδείξουν συγκεκριµένη πληροφορία και να 

την παρουσιάσουν συνοπτικά στο χρήστη. 

1.3.2 Εξαγωγή Πληροφοριών 

Η τεχνική της εξαγωγής πληροφοριών εφαρµόζεται όταν ο στόχος είναι να 

προσδιοριστούν και να ταξινοµηθούν οι έννοιες που περιέχονται σε µεγάλο αριθµό 

βιοϊατρικών κειµένων και να εξαχθούν οι πληροφορίες από το κείµενο χωρίς τη 

µεσολάβηση του χρήστη. Η συνήθης διαδικασία περιλαµβάνει αρχικά την τοποθέτηση 

λέξεων-κλειδιών σε µια µηχανή αναζήτησης. Ακολουθεί η ανάκτηση των σχετικών 

κειµένων, η επεξεργασία και η ανάλυσή τους και τέλος ο εντοπισµός πληροφοριών και 

δεδοµένων που περιέχονται σε αυτά. Η εξαγωγή πληροφοριών µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να αυτοµατοποιήσει την όλη διαδικασία της ανάκτησης βιολογικών 

πληροφοριών από τα κείµενα και να εξαγάγει τις βιολογικές έννοιες και οντότητες 

(entities), π.χ. ονόµατα γονιδίων, που περιγράφονται σε αυτά. Μερικά από τα πιο 

σηµαντικά συστήµατα είναι τα παρακάτω: 

iProLink (http://pir.georgetown.edu/iprolink/): Εξειδικευµένο σύστηµα που 

χρησιµοποιείται για τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τις πρωτεΐνες, τα 

χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα και τις ιδιότητές τους. 

PreBIND (http://prebind.bind.ca/): Πρόκειται για ένα σύστηµα εξαγωγής 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ πρωτεϊνών µε βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

PubGene (http://www.pubgene.org/): Δηµιουργεί ένα δίκτυο/γράφηµα µεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων γονιδίων ή πρωτεϊνών µε βάση την ταυτόχρονη παρουσία τους στα 

βιοϊτατρικά κείµενα. 

 

1.3.3 Εξόρυξη Δεδοµένων (Data Mining) 

Η εξόρυξη δεδοµένων χρησιµοποιείται συνήθως για να ανακαλύψει µη γνωστές 

συσχετίσεις µεταξύ γνωστών βιολογικών εννοιών που εξάγονται µε τις τεχνικές εξόρυξης 

ή ανάκτησης της πληροφορίας. Οι περισσότερες τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων που 

εφαρµόζονται στους διάφορους τοµείς της βιολογίας, πλην του τοµέα της ανάλυσης των 

βιοϊατρικών κειµένων, υποθέτουν πως τα δεδοµένα είναι δοµηµένα, έχουν δηλαδή 

συγκεκριµένη δοµή, π.χ. είναι σε µορφή XML (Extensive Markup Language) και 

µπορούν εύκολα να χρησιµοποιηθούν και να επεξεργαστούν από υπολογιστικά 
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συστήµατα. Αντίθετα, οι τεχνικές που εφαρµόζονται σε βιοϊατρικά κείµενα αναλύουν µη 

δοµηµένα δεδοµένα, δηλαδή δεδοµένα χωρίς συγκεκριµένη δοµή, τα οποία δεν είναι 

εύκολο να αναγνωριστούν και να επεξεργαστούν από υπολογιστικά συστήµατα, όπως 

είναι ένα κείµενο σε φυσική γλώσσα. Η πληροφορία από τα βιοϊατρικά κείµενα έχει 

χρησιµοποιηθεί ήδη για να βελτιώσει τα αποτελέσµατα του PSI-BLAST (position specific 

iterative BLAST; http://helix.nih.gov/docs/gcg/psiblast.html), και τις αναζητήσεις 

οµολογίας µεταξύ των ακολουθιών (νουκλεοτιδίων ή αµινοξέων) [Chang et al, 2001], 

[MacCallum et al, 2000], [Eskin et al, 2004]. Στις περιπτώσεις αυτές έχει συνδυαστεί 

επιτυχώς η εξόρυξη κειµένων µε την εξόρυξη δεδοµένων προκειµένου να καταταγούν 

λειτουργικά οι πρωτεΐνες µε χρήση εποπτευόµενων µεθόδων µηχανικής µάθησης 

(supervised machine learning). Τέλος, επειδή αυτές οι κατατάξεις σπάνια 

επιβεβαιώνονται [Handl et al, 2005] µε εργαστηριακά πειράµατα, η εξόρυξη των 

κειµένων έχει χρησιµοποιηθεί για να πάει ένα βήµα περαιτέρω καθώς είναι σε θέση να 

ερµηνεύσει τις κατηγορίες σχετικές µε τη λειτουργία των πρωτεϊνών συσχετίζοντάς τες µε 

τη δηµοσιευµένη βιβλιογραφία [Blaschke et al, 2001], [Glenisson et al, 2004]. Στις 

επόµενες παραγράφους, επικεντρωνόµαστε στις κυριότερες προκλήσεις των νέων 

τεχνικών για την εξόρυξη δεδοµένων από τα βιοϊατρικά κείµενα. 

1.3.3.1 Αναγνώριση των βιολογικών οντοτήτων στο κείµενο. 

Οι όροι των κειµένων είναι τα πιο σηµαντικά στοιχεία αφού περιέχουν την 

εξειδικευµένη βιολογική γνώση. Δυστυχώς, η ονοµατολογία των βιολογικών οντοτήτων, 

αν και υπάρχουν διεθνείς και παγκόσµια αποδεκτοί κανόνες, είναι συχνά υποκειµενική 

και ανακριβής [Ananiadou et al. 2004]. Έτσι, ποικίλα ονόµατα χρησιµοποιούνται για να 

εκφράσουν το ίδιο γονίδιο, µεταβολίτη ή πρωτεΐνη. Παραδείγµατος χάριν, ο µεταβολίτης 

«γλυκόζη-6-φωσφορικό άλας» απαντάται και σαν «6-(µονο)φωσφορικό άλας της α ή β, ή 

δ ή λ-γλυκόζης (ή εξόζης)» ή και απλούστερα «γλυκόζη-6Ρ». Επιπλέον, µέσα στο ίδιο 

κείµενο ένας όρος µπορεί να εµφανιστεί σε διάφορες µορφές, στις οποίες 

συµπεριλαµβάνονται:  

1. Μορφολογικές παραλλαγές, δηλαδή χρήση χαρακτήρων όπως παύλες και 

κάθετες, π.χ. στα αγγλικά amino acid και amino-acid (αµινοξύ), εναλλαγή 

µικρών και κεφαλαίων χαρακτήρων, π.χ. nf-KB και nF-KB. 

2. Ορθογραφικές παραλλαγές, π.χ. στα αγγλικά «tumour» και «tumor» 

(καρκινικός όγκος), «oestrogen» και «estrogen» (οιστρογόνο). 

3. Συντµήσεις π.χ. «RAR» και «retinoic acid receptor».  

Περαιτέρω πολυπλοκότητα εισάγεται όταν οι συγγραφείς χρησιµοποιούν 
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διαφορετικές φράσεις για να εκφράσουν την ίδια βιολογική έννοια ακόµη και µέσα στο 

ίδιο κείµενο, π.χ. διαφορετικές µειώσεις, όπως ο δέκτης θυρεοειδών ορµονών και ο 

δέκτης θυρεοειδών (εννοείται ορµονών), ή το «SB2 γονίδιο» και το «SB2». Δυσκολία 

επίσης υπάρχει όταν χρησιµοποιούν ενσωµατωµένες τις διάφορες σύντοµες µορφές 

µέσα στις µεγαλύτερες επεξηγηµατικές µορφές («cREB-δεσµευτική πρωτεΐνη», όπου 

«cREB» είναι στην ουσία «cAMP-response-element-binding»). Εποµένως, ένας 

βιολογικός όρος µπορεί να έχει διάφορες µορφές, οι οποίες πρέπει να προσδιοριστούν 

προκειµένου η βιολογική έννοια να αναγνωριστεί, να συνταχθεί και να συνδεθεί µε τις 

πολυάριθµες βιολογικές βάσεις δεδοµένων και οντολογίες. 

Οι οντολογίες αξίζουν ιδιαίτερη µνεία µια και έχουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην 

ανάλυση κειµένων. Παρέχουν τη σηµασιολογική ερµηνεία στο κείµενο και ταυτόχρονα 

περιορίζουν τις πιθανές ερµηνείες των βιολογικών όρων (σχήµα 1.2): Όταν παρέχουµε 

τη σηµασιολογική ερµηνεία στο κείµενο, συνδέουµε τις λέξεις του κειµένου µε τους όρους 

στις οντολογίες [Bodenreider, 2004], [Tsujii et al, 2005]. Παράλληλα µπορούν φράσεις ή 

λέξεις από τα κείµενα να χρησιµοποιηθούν για να ενηµερώσουν και να επεκτείνουν τις 

υπάρχουσες οντολογίες [Spasic et al, 2005]. 

Σχήµα 1.2 Σχέσεις µεταξύ των βιοϊατρικών κειµένων, των βιοϊατρικών οντολογιών και των βάσεων 
δεδοµένων 
 

Η αναγνώριση οντοτήτων (Entity Recognition - ER) είναι το πρώτο βήµα στις 

τεχνικές εξόρυξης της πληροφορίας. Στηρίζεται στην αυτόµατη αναγνώριση των όρων 

και την εξαγωγή τους από µια συλλογή κειµένων. Η αυτόµατη αναγνώριση των όρων 

ανιχνεύει τους ειδικούς όρους σε αντιδιαστολή µε τις γενικές λέξεις. Συγκεκριµένα, 

αναθέτει σε κάθε όρο όπως «monocyte» (µονοκύτταρο) µια κατάλληλη ετικέτα, 

παραδείγµατος χάριν, «CELL_TYPE» (κυτταρικός τύπος), και έτσι οι αναγνωρισµένοι 

όροι ταξινοµούνται σε ευρύτερες εννοιολογικές κατηγορίες (π.χ. γονίδια, πρωτεΐνες ή 

ιστούς). Ένα παράδειγµα ενός τέτοιου συστήµατος είναι το TerMine4. 

                                                
4 http://www.nactem.ac.uk/software/termine/ 
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Η πλειοψηφία των προσεγγίσεων στον τοµέα της βιολογίας ενσωµατώνει την 

αναγνώριση όρου και την ταξινόµηση όρου σε ένα ενιαίο βήµα. Μερικές προσεγγίσεις 

έχουν βασιστεί στη χρησιµοποίηση των λεξικών [Ono et al, 2001], [Hirschman et al, 

2002] για να εντοπίσουν τους όρους στο κείµενο. Εντούτοις, πολλοί όροι δεν µπορούν 

να αναγνωριστούν εάν χρησιµοποιούµε λεξικά ή λέξεις/όρους από βάσεις δεδοµένων 

εξαιτίας των παραλλαγών που αναφέρθηκαν καθώς και των οµώνυµων-συνώνυµων 

όρων. Παραδείγµατος χάριν, όταν χρησιµοποιήθηκαν τα ονόµατα από τη FlyBase5 ως 

πηγή όρων για τον εντοπισµό των ονοµάτων των γονιδίων από τη βιβλιογραφία, τα 

αποτελέσµατα παρουσίασαν εξαιρετικά χαµηλή ακρίβεια - 2% για τα πλήρη κείµενα και 

7% για τις περιλήψεις - µε την ανάκληση (recall) να είναι ανάµεσα σε 31% (για τις 

περιλήψεις) και σε 84% (για τα πλήρη άρθρα) [Hirschman et al, 2002]. Αυτό το πείραµα 

είναι, φυσικά, είδος-εξαρτώµενο, και για τη µύγα (fly) τα αποτελέσµατα δεν είναι τόσο 

καλά όπως εκείνα για τη ζύµη (yeast). Υπάρχει η τάση στη µύγα τα ονόµατα των 

γονιδίων να είναι γενικές λέξεις που χρησιµοποιούνται και στην καθηµερινή γλώσσα και 

δεν έχουν κανένα βιολογικό νόηµα, π.χ. cleopatra (Κλεοπάτρα), ariadne (Αριάδνη), κτλ. 

Για να υπερνικήσουν τα υπάρχοντα προβλήµατα στις προσεγγίσεις που βασίζονται σε 

λεξικά, διάφορες ερευνητικές οµάδες [Tsuruoka et al, 2004], [Yeganova et al, 2004] 

πρότειναν τις τεχνικές µηχανικής µάθησης (machine learning) και τις πιθανοκρατικές 

(probabilistic) τεχνικές για να µελετήσουν τις παραλλαγές των όρων και να αυξήσουν την 

απόδοση των προσεγγίσεων αυτών. 

Τα συστήµατα που βασίζονται στους κανόνες ορίζουν κοινές µορφές ονοµάτων για 

ορισµένες κατηγορίες όρων, µε βάση µορφολογικά, ορθογραφικά και συντακτικά 

χαρακτηριστικά [Fukuda et al, 1998], [Narayanaswamy et al, 2003]. Αποδίδουν καλύτερα 

από τις άλλες µεθόδους που περιγράφηκαν παραπάνω αλλά έχουν το µειονέκτηµα της 

εξειδίκευσης και της ανάγκης για προσαρµογή ανάλογα µε τον επιστηµονικό τοµέα 

µελέτης. Αντίθετα, οι τεχνικές µηχανικής µάθησης [Kazama, et al, 2002], [Yamamoto et 

al, 2003], [Zhou et al, 2004], [Morgan et al, 2004], [Collier et al, 2004] εξαρτώνται από 

την ύπαρξη δεδοµένων εκπαίδευσης για να µάθουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που 

είναι χρήσιµα και σχετικά µε την αναγνώριση των βιολογικών οντοτήτων µέσα στα 

κείµενα.  

Τα αποτελέσµατα της εξόρυξης των κειµένων, ιδιαίτερα της αναγνώρισης 

οντοτήτων και της εξόρυξης δεδοµένων, αξιολογούνται µε τις τυπικές µετρικές 

αξιολόγησης, όπως είναι η ακρίβεια (precision), η ανάκληση (recall) και το F-µέτρο (F-
                                                
5 http://www.flybase.org – Βάση δεδοµένων για την Drosophila (µύγα) 
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measure). Η πλειοψηφία των συστηµάτων συγκρίνει τα αποτελέσµατα µε ένα ιδανικό 

πρότυπο (gold standard), στο οποίο τα κείµενα έχουν αναλυθεί πλήρως και έχουν 

αναγνωριστεί και ελεγχθεί όλες οι λέξεις που περιέχουν, ώστε να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για συγκρίσεις µεταξύ των διαφόρων µεθόδων εξόρυξης κειµένων: Τα 

δηµοφιλέστερα σύνολα κειµένων που χρησιµοποιούνται από την ερευνητική κοινότητα, 

ιδιαίτερα για συγκρίσεις µεθόδων αναγνώρισης οντοτήτων και εξόρυξης δεδοµένων από 

βιοϊατρικά κείµενα είναι το GENIA6 [Kim et al, 2003] και το PennBioIE7. 

1.3.3.2 Αρκτικόλεξα και σχέσεις σηµαίνοντος και σηµαινόµενου 

Οι ποικίλες µορφές των βιολογικών όρων και η ασάφεια δυσχεραίνουν σηµαντικά 

την αναγνώριση των βιολογικών εννοιών που περιγράφονται σε ένα κείµενο. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, µια έννοια µπορεί να παρουσιαστεί σε ένα κείµενο µε ποικίλες µορφές, οι 

οποίες είναι γνωστές ως παραλλαγές όρου. Ένας ιδιαίτερα κοινός τύπος παραλλαγής 

όρου στη βιολογία είναι τα αρκτικόλεξα. Στις περιλήψεις της PubMed µόνο το 2004, 

εισήχθησαν 64.242 νέα αρκτικόλεξα, ενώ ο συνολικός αριθµός τους εκτιµάται γύρω στις 

800.000 [Chang et al, 2006]. Σύµφωνα µε την εργασία [Wren et al, 2005], 5477 κείµενα 

θα µπορούσαν να ανακτηθούν µε τη χρησιµοποίηση του αρκτικόλεξου «JNK», ενώ µόνο 

3773 κείµενα θα µπορούσαν να ανακτηθούν µε τη χρησιµοποίηση του αντίστοιχου 

πλήρους όρου, «c-jun N-terminal kinase». Η εύρεση όλων των παραλλαγών ενός όρου 

στο κείµενο και η σύνδεσή τους µε την ίδια έννοια είναι σηµαντικές για τη βελτίωση των 

αποτελεσµάτων των τεχνικών ανάκτησης κειµένων που περιλαµβάνει την αποφυγή της 

ανάκτησης άσχετων πληροφοριών (χαµηλή ακρίβεια) και τη µη παράβλεψη σχετικών 

πληροφοριών (χαµηλή ανάκληση). 

Η αναγνώριση αρκτικόλεξων σκοπό έχει να εξαγάγει τα ζευγάρια των σύντοµων 

µορφών (αρκτικόλεξα) και των µακρών (εκτεταµένων) µορφών τους που εµφανίζονται 

στο κείµενο. Οι υπάρχουσες µέθοδοι για την αναγνώριση αρκτικόλεξων µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε τρεις οµάδες: ευρετικές µέθοδοι ή/και scoring rules [Adar, 2004], 

[Schwartz et al, 2003], [Wren et al, 2002], µέθοδοι µηχανικής µάθησης [Chang et al, 

2006], [Pakhomov, 2002] και στατιστικές µέθοδοι [Okazaki et al, 2006]. 

Η ασάφεια όρου εµφανίζεται όταν ο ίδιος όρος αντιστοιχεί σε πολλές έννοιες. Ένα 

παράδειγµα της ασάφειας όρου είναι ο όρος «γονίδιο-υποκινητής», ο οποίος στη 

βιολογία αναφέρεται σε µια περιοχή σύνδεσης της αλυσίδας του DNA, όπου συνδέεται 

το µόριο RNA πολυµεράση για να αρχίσει τη µεταγραφή ενός ή περισσότερων κοντινών 

                                                
6 http://www-tsujii.is.s.u-tokyo.ac .jp/GENIA/ 
7 http://bioie.ldc.upenn.edu/publications/ latest_release/data/index.html 
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δοµικών γονιδίων σε µόρια mRNA, ενώ στη χηµεία αναφέρεται σε µια ουσία που σε 

µικρά ποσά µπορεί να αυξήσει τη δραστηριότητα ενός καταλύτη. Οµόλογες και ad hoc 

επιλογές γονιδιακών ή πρωτεϊνικών ονοµάτων επιδεινώνουν το πρόβληµα της ασάφειας 

των ονοµάτων.  

Η λύση παρέχεται από τη χρησιµοποίηση των προσεγγίσεων αποσαφήνισης όρου 

(term disambiguation) οι οποίες ταυτίζουν ονόµατα γονιδίων από σχετικές βάσεις 

δεδοµένων, όπως είναι η LocusLink ID [Podowski et al, 2004], µε λέξεις των κειµένων µε 

αποτέλεσµα οι λέξεις αυτές να αναγνωριστούν ως γονίδια. Επίσης, η αποσαφήνιση των 

όρων που αναφέρονται σε γονίδια, πρωτεΐνες και RNA επιτυγχάνεται και µε τεχνικές 

µηχανικής µάθησης (machine learning) εποπτευόµενες ή µη, καθώς και µε τη χρήση 

προκαθορισµένων κανόνων [Hatzivassiloglou et al, 2001], [Yu et al, 2003]. Μία λύση για 

να εξασφαλιστεί η συνεπής αντιστοίχηση των λέξεων των βιοϊατρικών κειµένων µε 

πληροφορία από άλλες δηµόσιες βάσεις δεδοµένων, είναι η χρήση λογισµικού ανάλυσης 

οντοτήτων εξειδικευµένο για τις βιολογικές επιστήµες8. 

1.3.4 Εξόρυξη Πληροφορίας 
Η αναγνώριση των βιολογικών οντοτήτων είναι το πρώτο βήµα στην εξαγωγή 

πληροφορίας. Το κείµενο χωρίζεται σε λέξεις (tokenized), για να προσδιοριστούν τα όρια 

των λέξεων και των προτάσεων, κατόπιν ανατίθενται ετικέτες, όπως «ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ», 

«ΡΗΜΑ», «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ», κτλ. σε κάθε λέξη. Στη συνέχεια η συντακτική ανάλυση 

προσδιορίζει τα βασικά µέρη µιας πρότασης. 

Προκειµένου να ανιχνεύσουµε και να εξαγάγουµε τη βιολογική πληροφορία, 

χρειαζόµαστε τη σηµασιολογική ερµηνεία του κειµένου. Η διαδικασία της εξαγωγής 

σχέσεων εξάγει ζευγάρια ή τριπλέτες βιολογικών οντοτήτων, π.χ., «p53 INDUCE Peg3» 

ή «Pw1 mRNA». 

Μερικά συστήµατα εξαγωγής πληροφορίας. χρησιµοποιούν στη βιολογία την 

ταυτοποίηση προτύπων (pattern matching), π.χ. «Α INDUCE Β», όπου «Α» και «Β» είναι 

ονόµατα γονιδίων, η οποία µερικές φορές όµως έχει περιορισµένη γενίκευση [Huang et 

al, 2004]. Επιπλέον, όσο πιο λεπτοµερής είναι η ανάλυση στο κείµενο, τόσο 

περισσότερα πρότυπα απαιτούνται για να λάβουν υπόψη τις πολυάριθµες γραµµατικές 

παραλλαγές που υπάρχουν στα κείµενα. Ο κύριος περιορισµός είναι ότι συνήθως 

απαιτείται και κάποιας µορφής σηµασιολογική επεξεργασία του κειµένου πέρα από την 

ταυτοποίηση προτύπων, ώστε να αναγνωριστούν οι βιολογικές οντότητες, π.χ. αν το 

                                                
8 http://lsid.sourceforge.net/ 
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κείµενο αναφέρεται σε γονίδιο, πρωτεΐνη, κτλ. 

Άλλες προσεγγίσεις χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό συντακτικής και 

σηµασιολογικής ανάλυσης. Ο McDonald [McDonald et al, 2004] χρησιµοποιεί 

σταθµισµένους κανόνες για την εξαγωγή των σχέσεων µεταξύ των βιοχηµικών 

µονοπατιών, ενώ ο Saric [Saric et al, 2004] εξάγει σχέσεις σχετικά µε τη ρύθµιση της 

έκφρασης των γονιδίων. Μια πιο ελπιδοφόρος προσέγγιση είναι η εκµετάλλευση των 

γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων της βιολογικής γλώσσας [Friedman, 2001], [Rzhetsky et al 

2004]. 

Λίγα συστήµατα εξαγωγής πληροφορίας [Kim et al, 2004], [Daraselia et al, 2004], 

[Ninomiya et al, 2006], [Miyao et al, 2006] χρησιµοποιούν τη γλωσσική ανάλυση σε 

βάθος (πλήρης συντακτική ανάλυση), η οποία επιτρέπει την εξαγωγή σχέσεων µεταξύ 

διαφόρων βιολογικών οντοτήτων. Το κυριότερο πλεονέκτηµα, της πλήρους συντακτικής 

ανάλυσης ενός κειµένου είναι ότι επιτρέπει να κάνουµε εύκολα τις γενικεύσεις για 

περισσότερους από έναν τύπους βιολογικής αλληλεπίδρασης. Εφαρµογή της πλήρους 

συντακτικής ανάλυσης στη βιολογία υπάρχει σε δύο συστήµατα που χρησιµοποιούνται 

αυτήν την περίοδο: Στο MEDIE9, που ανακτά τις σχέσεις και τις έννοιές τους από όλη τη 

Medline σε πραγµατικό χρόνο και στο InfoPubMed10, που συνδυάζει την πλήρη 

συντακτική ανάλυση και τις τεχνικές εκµάθησης µηχανών για να αναγνωρίσει τους 

διάφορους τύπους αλληλεπιδράσεων, π.χ. «inhibit «(εµποδίζει), «enhance» (ενισχύει) ή 

«promote» (προάγει), µεταξύ των γονιδίων και των πρωτεϊνών, βασισµένο σε 

οντολογικές πληροφορίες. Το MEDIE επιτρέπει στο χρήστη να πραγµατοποιήσει και 

σηµασιολογική αναζήτηση, επεκτείνοντας κατά συνέπεια την απλή αναζήτηση µε λέξεις 

κλειδιά. Αυτά τα συστήµατα στηρίζονται σε ένα συνδυασµό πλήρους γλωσσικής και 

συντακτικής ανάλυσης και στον εµπλουτισµό της ανάλυσης αυτής µε πληροφορία από 

σχετικές οντολογίες, ώστε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η εξόρυξη της πληροφορίας 

από το κείµενο σχετικά µε αλληλεπιδράσεις µορίων. Κατά συνέπεια τέτοια συστήµατα 

βοηθούν σηµαντικά το βιολόγο να κάνει τις απαραίτητες γενικεύσεις και να παράγει νέα 

βιολογική γνώση.  

1.4 Από τη βιβλιογραφία στην ανακάλυψη νέας γνώσης 

Η δηµοσιευµένη επιστηµονική βιβλιογραφία θα συνεχίσει να αποτελεί µία από τις 

σηµαντικότερες πηγές πρόσβασης στην παγκόσµια επιστηµονική γνώση. Η 
                                                
9 http://www-tsujii.is.s.u-tokyo. ac.jp/medie 
10 http://www-tsujii.is.s.u-tokyo.ac.jp/info-pubmed/ 
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συνεχιζόµενη αύξηση της βιβλιογραφίας καθώς και η ποικιλία των γνωστικών 

αντικειµένων που αυτή πραγµατεύεται απαιτεί τεράστιες συστηµατικές και 

αυτοµατοποιηµένες προσπάθειες προκειµένου να ανακαλυφθούν και να µπορέσουν να 

χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες που αυτή περιέχει. Στο κοντινό µέλλον, τα εργαλεία 

εξόρυξης της γνώσης από τη βιβλιογραφία θα διαδραµατίσουν πιθανώς έναν κεντρικό 

ρόλο στην πληρέστερη κατανόηση των βιολογικών συστηµάτων και στην ολιστική τους 

θεώρηση. Μέχρι τώρα, περισσότερο από το 90% των µεθόδων της εξόρυξης 

βιοϊατρικών κειµένων χρησιµοποιούν ως πηγή δεδοµένων την βάση δεδοµένων 

PubMed, κυρίως επειδή η πρόσβαση σε αυτήν είναι ελεύθερη. Επίσης, η PubMed έχει το 

πλεονέκτηµα ότι παρέχει την πληροφορία σε µορφή κατάλληλη για επεξεργασία από 

υπολογιστές και διαθέτει χρήσιµα ηλεκτρονικά εργαλεία και βοηθήµατα. Η ανάδειξη των 

πλήρων δυνατοτήτων των διαφορετικών προσεγγίσεων στην εξόρυξη των βιοϊατρικών 

κειµένων θα µπορέσει να φανεί ακόµη καλύτερα όταν ολόκληρα τα κείµενα διατεθούν µε 

ελεύθερη πρόσβαση και/ή συνδυαστεί η πληροφορία τους µε πληροφορία από άλλες 

βιολογικές βάσεις δεδοµένων, π.χ. βάσεις ακολουθιών και οντολογίες. Αυτό 

ενδεχοµένως να απαιτήσει ορισµένες µεθοδολογικές βελτιώσεις, µια και όλα τα τµήµατα 

ενός κειµένου δεν περιέχουν εξίσου σηµαντική βιολογική πληροφορία, αλλά και επειδή 

κάποιες πληροφορίες µπορούν να εξαχθούν από τα γραφήµατα και τους πίνακες, κάτι 

µε το οποίο οι υπάρχουσες µέθοδοι ακόµη δεν έχουν ασχοληθεί.  

Το γεφύρωµα του χάσµατος µεταξύ των βιολόγων και των υπολογιστικών 

γλωσσολόγων θα είναι κρίσιµο για την επιτυχία στον τοµέα της εξόρυξης των 

βιοϊατρικών κειµένων και στη σύνδεση των βιβλιογραφικών πληροφοριών µε τα 

πειραµατικά δεδοµένα. Ο τοµέας κυριαρχείται αυτήν την περίοδο από ερευνητές που 

έχουν υπολογιστικό υπόβαθρο. Εντούτοις, µόνο οι βιολόγοι κατέχουν τη γνώση που 

απαιτείται για να αξιολογηθούν κατάλληλα οι µέθοδοι, για να προσδιοριστούν 

συγκεκριµένοι στόχοι για τους οποίους θα πρέπει να δηµιουργηθούν κατάλληλα 

εργαλεία και για να επισηµάνουν άλλες πηγές δεδοµένων που θα ήταν εξαιρετικά 

χρήσιµο να συνδεθούν µε πληροφορία από τη βιβλιογραφία. 

Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη εργαλείων εξόρυξης βιοϊατρικών κειµένων οφείλουν 

να βελτιώσουν την ευχρηστία και τη γραφική διασύνδεση των χρηστών µε τα εργαλεία, 

προκειµένου να προσελκύσουν ακόµη περισσότερους βιολόγους στον τοµέα της 

εξόρυξης βιοϊατρικών κειµένων. Τέλος, είναι ανάγκη και οι δύο πλευρές να συµβάλουν 

ενεργά στον εµπλουτισµό των εργαλείων και την καινοτόµα ανάπτυξη του τοµέα, µια και 

συνήθως αυτό που γίνεται σήµερα είναι πάρα πολλοί ερευνητές να χρησιµοποιούν λίγες 



Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 

 29 

µεθόδους για να επιλύσουν λίγα, συγκεκριµένα προβλήµατα. 

 

1.5 Συνεισφορά της Διατριβής 

Η παρούσα διατριβή πραγµατεύεται ένα σύνολο τεχνικών και µεθόδων για την 

αποτελεσµατικότερη στατιστική ανάλυση του περιεχοµένου των βιολογικών κειµένων και 

τη συσχέτισή του µε βιολογικές οντολογίες. Το κύριο κίνητρο είναι η δηµιουργία νέων 

ολοκληρωµένων στατιστικών µεθοδολογιών κατάταξης και οµαδοποίησης των 

βιοϊατρικών κειµένων καθώς και η συσχέτιση των κειµένων αυτών µε βιολογικές 

οντολογίες. Στη προσπάθεια αυτή αποφεύγεται, όσο γίνεται περισσότερο, η χρήση 

γλωσσολογικών αναλύσεων, όπως είναι η αναγνώριση των οντοτήτων, π.χ. 

«ουσιαστικό» ή «πρωτεΐνη» σε λέξεις του κειµένου ή η συντακτική ανάλυση. Η κύρια 

συνεισφορά, δηλαδή, της διδακτορικής διατριβής εντοπίζεται στην εκτεταµένη, αλλά 

συνάµα και απλοποιηµένη, στατιστική ανάλυση των κειµένων και στην αποφυγή 

περίπλοκων γλωσσολογικών αναλύσεων, προκειµένου τελικά να προταθεί µία 

ολοκληρωµένη στατιστική µεθοδολογία εξόρυξης και ελέγχου της χρήσιµης πληροφορίας 

από τη βιβλιογραφία. Στα επόµενα κεφάλαια θα δειχτεί πως η στατιστική ανάλυση είναι 

ικανή να εξάγει επιτυχώς την πληροφορία που υπάρχει στα βιοϊατρικά κείµενα. Πιο 

συγκεκριµένα οι σηµαντικότερες συνεισφορές της διατριβής συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

Ανάπτυξη µιας νέας και σχετικά απλής στατιστικής µεθοδολογίας κατάταξης 

βιοϊατρικών κειµένων σε όρους της γονιδιακής οντολογίας (Gene Ontology): Ένα από τα 

προβλήµατα στην ανάλυση κειµένων είναι όπως αναφέρθηκε και πιο πριν η κατάταξή 

τους µε βάση το περιεχόµενό τους. Η µεθοδολογία που προτείναµε εφαρµόζει µε 

επιτυχία µία αρκετά παλιά στατιστική µέθοδο, την Linear Discriminant Analsysis (LDA) 

στο παραπάνω πρόβληµα κατάταξης. 

Ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη στατιστική και γραφική αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων: Πέραν από τη µεθοδολογία για την κατάταξη των κειµένων προτάθηκαν 

και µέθοδοι για τη στατιστική αξιολόγησή των αποτελεσµάτων τόσο αριθµητικά όσο και 

γραφικά, µε τεχνικές που δεν είχαν εφαρµοστεί ξανά στον τοµέα αυτό, όπως οι 

καµπύλες του Andrew. 

Συσχέτιση των λέξεων των κειµένων µε τους όρους της Γονιδιακής Οντολογίας και 

της MeSH οντολογίας: Η συσχέτιση του περιεχοµένου των κειµένων µε οντολογίες είναι 

ένας από τους κυριότερους στόχους της ανάλυσης κειµένων. Προχωράει ένα βήµα 

παραπέρα την κατάταξη των κειµένων επιτρέποντας τη σηµασιολογική συσχέτισή τους 
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µέσω των οντολογικών σχηµάτων. Τόσο η LDA όσο και η Non Linear Canonical 

Correlation Analysis (NLCCA) χρησιµοποιήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό, δηµιουργώντας 

ταυτόχρονα νέες µεταβλητές περιγραφής της πληροφορίας των κειµένων. Η MeSH 

οντολογία έχει κατασκευαστεί για να περιγράφει την πληροφορία που υπάρχει µέσα στα 

βιοϊατρικά κείµενα και να επιτρέπει την αποτελεσµατικότερη αναζήτησή της από 

εξειδικευµένες µηχανές αναζήτησης βιολογικών κειµένων όπως είναι η PubMed. 

Μείωση του πλήθους των µεταβλητών που απαιτούνται για την περιγραφή των 

κειµένων: Τόσο η LDA όσο και η NLCCA µειώνουν σηµαντικά των αριθµό των αρχικών 

µεταβλητών παράστασης των κειµένων και δηµιουργούν νέες ασυσχέτιστες µεταξύ τους 

µεταβλητές. Επίσης, µας επιτρέπουν να επιλέξουµε τις πιο σηµαντικές από τις αρχικές 

µεταβλητές, οι οποίες περιγράφουν καλύτερα το περιεχόµενο των κείµενων. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό επειδή τα σύνολα δεδοµένων που έχουµε στην ανάλυση των 

βιοϊατρικών κειµένων είναι αρκετά µεγάλα. 

Σύγκριση της αποτελεσµατικότητας της LDA µε σύγχρονες αλλά και κλασσικές 

στατιστικές µεθόδους: Η LDA συγκρίθηκε µε τη µέθοδο Support Vector Machines (SVM), 

η οποία είναι σύγχρονη και χρησιµοποιείται εκτενώς σε προβλήµατα ανάλυσης κειµένου, 

καθώς και µε τη Mutlinomial Logistic Regression (MLR), η οποία είναι µία κλασσική 

στατιστική πολυµεταβλητή µέθοδος. Διαπιστώθηκε πως η LDA µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για την κατάταξη των βιολογικών κειµένων σε όρους της 

Γονιδιακής Οντολογίας (Gene Ontology). 

Ανάπτυξη µεθοδολογίας για την στατιστική οµαδοποίηση (clustering) των 

βιολογικών κειµένων: Προτάθηκε µία νέα µεθοδολογία για την οµαδοποίηση, την 

αξιολόγησή, την περιγραφή των βιοϊατρικών κειµένων µε όρους της MeSH οντολογίας 

και οπτικοποίησης των αποτελεσµάτων σε δύο και τρεις διαστάσεις. Η οµαδοποίηση 

στηρίζεται στο στοχαστικό αλγόριθµο Markov Clustering Algorithm (MCL) ο οποίος 

εφαρµόζεται σε γραφήµατα. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων επιτυγχάνεται µε την 

χρήση του στατιστικού µέτρου χ2, σε συνδυασµό µε την επαναληπτική δειγµατοληψία 

bootstrap και των όρων της Medical Subject Headings (MeSH) οντολογίας, ενώ η 

δισδιάστατη και τρισδιάστατη αναπαράσταση των αποτελεσµάτων µε την χρήση της 

εφαρµογής BioLayout. 

1.6 Δοµή της διατριβής 

Η διατριβή είναι δοµηµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η αυτονοµία του 

κάθε κεφαλαίου που άλλωστε αποτελεί και διαφορετική ερευνητική εργασία και 
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δηµοσίευση. Έτσι, εκτός από το περιεχόµενο του δεύτερου κεφαλαίου που περιέχει την 

κοινή για όλα τα κεφάλαια διαδικασία προετοιµασίας των δεδοµένων, τα υπόλοιπα 

κεφάλαια περιέχουν κάποιες έννοιες που επαναλαµβάνονται έτσι ώστε το κάθε κεφάλαιο 

να µπορεί να διαβαστεί ανεξάρτητα από τα άλλα. 

Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει το επικρατέστερο µοντέλο που χρησιµοποιείται 

στην παράσταση των κειµένων προκειµένου να επεξεργαστούν από υπολογιστικά 

συστήµατα. Το µοντέλο αυτό είναι το Vector Space Model και περιλαµβάνει µία σειρά 

από βήµατα και διεργασίες που οδηγούν στην επιλογή των πιο πληροφοριακών λέξεων 

των κειµένων και την παράστασή τους µε διανύσµατα αριθµητικών βαρών των 

επιλεγµένων λέξεων. 

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τη µεθοδολογία για την κατάταξη των 

κειµένων σε όρους της Γονιδιακής Οντολογίας (Gene Ontology). Περιγράφεται η 

στατιστική µέθοδος κατάταξης Linear Discriminant Analysis, η οποία χρησιµοποιείται στη 

µεθοδολογία, ενώ περιγράφονται και οι µέθοδοι µε τις οποίες συγκρίνεται η απόδοση της 

Linear Discriminant Analysis, δηλαδή η Support Vector Machines και η Multinomial 

Logistic Regression. Επίσης καταδεικνύεται η χρησιµότητα της οπτικής παράστασης των 

κειµένων στην ανάλυση της πληροφορίας που περιέχουν και στη µελέτη της 

αποδοτικότητας των µεθόδων κατάταξης. 

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τη µέθοδο Non Linear Canonical Correlation 

Analysis και ασχολείται µε τη συσχέτιση των λέξεων-κλειδιά που επιλέγονται από τα 

κείµενα και των οντολογιών, Medical Subject Headings (MeSH) και Γονιδιακής 

Οντολογίας (Gene Ontology). Επίσης περιγράφεται η χρησιµότητα της συσχέτισης των 

δεδοµένων από τρεις διαφορετικές πηγές στην κατάταξη των κειµένων σε όρους της 

Γονιδιακής Οντολογίας. 

Το πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη νέα µεθοδολογία οµαδοποίησης των 

βιοϊατρικών κειµένων. Το κύριο χαρακτηριστικό της και η ειδοποιός διαφορά από άλλες 

αντίστοιχες µεθοδολογίες οµαδοποίησης είναι ότι αποφεύγει τελείως την άµεση 

επεξεργασία των λέξεων των κειµένων. Αντίθετα στηρίζεται στην πληροφορία από τη 

βάση δεδοµένων των βιοϊατρικών κειµένων PubMed προκειµένου να βρει τις σχέσεις 

µεταξύ των κειµένων. 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κύρια συµπεράσµατα της διατριβής 

και προτείνονται θέµατα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα στο 

µέλλον. 
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2.1 Περίληψη 

Το κεφαλαίο αυτό περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου τα 

κείµενα να παρασταθούν µε τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία από 

υπολογιστικά συστήµατα και η εφαρµογή διαφόρων στατιστικών µεθόδων, οι οποίες θα 

περιγραφούν στα επόµενα κεφάλαια της διδακτορικής διατριβής. Αν και υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι αναπαράστασης της πληροφορίας, των λέξεων δηλαδή ενός κειµένου, 

ο πιο συχνά χρησιµοποιούµενος στηρίζεται στο µοντέλο του διανυσµατικού χώρου 

(Vector Space Model - VSM). Δίνεται, λοιπόν, στο κεφάλαιο αυτό ιδιαίτερη έµφαση στο 

VSM το οποίο παράγει πολυµεταβλητά διανύσµατα µε βάση τις λέξεις που υπάρχουν σε 

ένα σύνολο κειµένων. Αφιερώνεται ξεχωριστό κεφάλαιο στις τεχνικές του VSM, µια και 
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χρησιµοποιείται στο πρώτο στάδιο όλων των µεθόδων που περιγράφονται στη διατριβή. 

Συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται έµµεσα για την ανάκτηση των κατάλληλων κειµένων 

από τη βάση δεδοµένων βιοϊατρικών κειµένων PubMed µε χρήση κατάλληλων 

ερωτηµάτων στη βάση, αλλά και άµεσα για την παράσταση των ανακτηµένων κειµένων, 

ώστε να είναι δυνατή η στατιστική τους επεξεργασία. Η εφαρµογή του µοντέλου στη 

βάση δεδοµένων PubMed θεωρείται έµµεση γιατί εφαρµόζεται από τους διαχειριστές της 

βάσης, ως κοµµάτι του συστήµατος ανάκτησης των κειµένων. Στη δεύτερη ενότητα 

περιγράφονται περιληπτικά τα βήµατα που περιλαµβάνει το VSM ενώ στις επόµενες 

ενότητες δίνονται περισσότερες πληροφορίες για το κάθε βήµα χωριστά και αναφέρονται 

τα προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν κατά την εφαρµογή τους.  

2.2 Το µοντέλο διανυσµατικού χώρου (Vector Space Model -
VSM) 

Το µοντέλο διανυσµατικού χώρου (VSM) χρησιµοποιείται για να µετατρέψει τα 

κείµενα από τη φυσική γλώσσα σε πολυµεταβλητά διανύσµατα, όπου κάθε µεταβλητή 

αντιστοιχεί στις λέξεις των κειµένων. Οι λέξεις που χρησιµοποιούνται στα διανύσµατα 

δεν είναι όλες όσες υπάρχουν σε κάθε κείµενο. Αντίθετα από κάθε κείµενο γίνεται 

προσπάθεια να επιλεγούν οι πιο σηµαντικές, οι πιο πληροφοριακές, οι οποίες συνήθως 

αποκαλούνται λέξεις-κλειδιά. Στο Σχήµα 2.1 παρουσιάζεται διαγραµµατικά ένα σενάριο 

ανάκτησης βιοϊατρικών κειµένων από τη βάση PubMed όπου φαίνεται πώς 

χρησιµοποιείται το µοντέλο VSM για να παρασταθούν τα ανακτηµένα κείµενα ως 

διανύσµατα. Αξίζει να σηµειωθεί πως το σύστηµα ανάκτησης της PubMed χρησιµοποιεί 

επίσης το µοντέλο VSM. 

Το VSM χρησιµοποιείται στην παρούσα διατριβή επειδή είναι ένα από τα πλέον 

χρησιµοποιούµενα µοντέλα για την ανάκτηση και παράσταση των κειµένων καθώς 

υπερέχει σε απλότητα τόσο στη συλλογιστική όσο και στα µαθηµατικά σε σχέση µε άλλα 

µοντέλα, ενώ η απεικόνιση των κειµένων ως διανύσµατα επιτρέπει την ερµηνεία της 

χωρικής προσέγγισης των διανυσµάτων ως εννοιολογική προσέγγιση των κειµένων (βλ. 

Σχήµα 2.4). 
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Σχήµα 2.1 Χρήση του µοντέλου διανυσµατικού χώρου (Vector Space Model – VSM) 

Οι πιο περιεκτικές και σηµαντικές λέξεις εξάγονται από τον τίτλο και την περίληψη 

κάθε κειµένου µε µια διαδικασία που περιλαµβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά βήµατα 

(Σχήµα 2.2) [9, 15, 18]: 

1. Αναγνώριση των λέξεων (Tokenization): Εξαγωγή όλων των λέξεων 

(χωρίς διάκριση κεφαλαίων και µικρών γραµµάτων) από ολόκληρο το 

σύνολο των κειµένων. 

2. Αφαίρεση µη πληροφοριακών-γενικών λέξεων (Stopword removal): 

Αποµάκρυνση όλων των λέξεων που δεν παρέχουν πληροφορία σχετική 

µε το περιεχόµενο του κειµένου, γνωστές ως «stopwords», όπως τα 
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άρθρα, οι σύνδεσµοι όπως το «και», κ.λπ. 

3. Εύρεση της ρίζας της λέξης (Stemming): Είναι η χρησιµοποίηση µόνο 

της ρίζας κάθε λέξης χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η κατάληξη, π.χ. 

αποκλείει το «-σια» από την «επεξεργασία». 

4. Υπολογισµός της συχνότητας: Υπολογισµός του αριθµού εµφανίσεων 

της κάθε λέξης σε κάθε κείµενο. 

5. Φιλτράρισµα: Αποκλεισµός των λέξεων «υψηλής συχνότητας» και 

«χαµηλής συχνότητας».  

6. Δηµιουργία διανυσµάτων: Στο στάδιο αυτό δηµιουργούνται τα 

διανύσµατα που παριστάνουν τα κείµενα χρησιµοποιώντας τις λέξεις που 

έχουν αποµείνει. Κάθε λέξη είναι µία µεταβλητή η οποία στην 

απλούστερη περίπτωση έχει τιµή «0» ή «1», ανάλογα αν δεν υπάρχει ή 

αν υπάρχει η λέξη στο κείµενο. Οι τιµές αυτές των µεταβλητών καλούνται 

βάρη των λέξεων και µπορούν να είναι και πιο πολύπλοκες, πραγµατικές 

τιµές, οι οποίες προκύπτουν όπως θα δειχθεί παρακάτω από διάφορους 

συνδυασµούς της συχνότητας των λέξεων µέσα στο κάθε κείµενο αλλά 

και συνολικά σε όλα τα κείµενα του συνόλου δεδοµένων που µελετάται. 

Αξίζει στο σηµείο αυτό να περιγραφεί ένα παράδειγµα εφαρµογής των ανωτέρω 

βηµάτων προκειµένου αυτά να γίνουν πιο κατανοητά. Στο Σχήµα 2.2 φαίνεται η 

εφαρµογή των παραπάνω βηµάτων σε ένα βιοϊατρικό κείµενο. Για λόγους 

απλούστευσης το κείµενο στο παράδειγµα µας αποτελείται από µια απλή ενιαία 

πρόταση και είναι σχετικό µε το βιολογικό φαινόµενο της αυτοφαγίας (autophagy). 

Θέσαµε αυθαίρετα µια τιµή για τη συχνότητα των λέξεων ώστε να εξηγηθεί ικανοποιητικά 

το τελευταίο βήµα όπου γίνεται το φιλτράρισµα των λέξεων. Το πρώτο βήµα 

περιλαµβάνει την αναγνώριση των λέξεων (Tokenization). Κατόπιν αφαιρούνται οι µη 

πληροφοριακές-γενικές λέξεις (stopwords), «of» και «in». Στη συνέχεια εντοπίζεται η ρίζα 

κάθε λέξης (stemming), π.χ. η «involvement» γίνεται «involv». Τέλος, προσδιορίζεται η 

συχνότητα κάθε λέξης και αυτές που είναι πάρα πολύ κοινές ή πάρα πολύ σπάνιες 

αποκλείονται, όπως η «involv» της οποίας το ποσοστό στο συνολικό αριθµό άρθρων 

είναι 98%. 
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Σχήµα 2.2 Διαδικασία επιλογής λέξεων-κλειδιών από τα κείµενα 

2.3 Αναγνώριση λέξεων (Tokenization) 

Το πρώτο βήµα στην επεξεργασία του κειµένου είναι η αναγνώριση των λέξεων και 

των σηµείων στίξης ως διαφορετικά «σύµβολα». Η διαδικασία αυτή ωστόσο παρουσιάζει 

σηµαντικά προβλήµατα καθώς υπάρχει ασάφεια σχετικά µε τον ορισµό της έννοιας 

«λέξη» αλλά και τη σπουδαιότητα της παρουσίας και της θέσης των σηµείων στίξης 

µέσα στην πρόταση. Ιδιαίτερα στη βιολογία, όπως είδαµε στο πρώτο κεφάλαιο, ο 

ορισµός µιας λέξης είναι ακόµα πιο δύσκολος, αν σκεφτούµε τις συντοµεύσεις, αλλά και 

το ότι πολλά ονόµατα πρωτεϊνών ή γονιδίων έχουν παύλες, νούµερα, κτλ. 

Ένας από τους ορισµούς που συχνά χρησιµοποιείται για τη λέξη είναι αυτός των 

Kučera και Francis [1967]: «λέξη είναι µια διαδοχική σειρά αλφαριθµητικών χαρακτήρων 

µε κενά εκατέρωθεν. Μπορεί να περιέχει αποστρόφους και παύλες αλλά κανένα άλλο 

σηµείο στίξης». Στις µέρες µας ωστόσο, στο διαδίκτυο, στον έντυπο τύπο και ιδιαίτερα 

στη βιολογία εµφανίζονται λέξεις που αποκλίνουν από τον παραπάνω ορισµό 

δυσχεραίνοντας ακόµα περισσότερο το έργο του προγραµµατιστή, π.χ. η εταιρεία C|net, 

τα χρηµατικά ποσά όπως $33,55, κλπ. Ένα χαρακτηριστικό βιολογικό παράδειγµα είναι 

το ακόλουθο: «Relaxin, a pregnancy hormone, is a functional endothelin-1 antagonist: 

attenuation of endothelin-1-mediated vasoconstriction by stimulation of endothelin thp-B 

receptor expression via ERK-1/2 and nuclear factor-kappaB», όπου κανονικά πρέπει να 

αναγνωριστεί ως µία λέξη το όνοµα, π.χ. «thp-B», ενώ η φράση «endothelin-1-

mediated» ως δύο λέξεις, «endothelin-1» και «mediated», κτλ. Στον πίνακα 2.1 

περιγράφεται η σωστή αναγνώριση των λέξεων και τα αποτελέσµατα από µια τυπική 

αυτοµατοποιηµένη διαδικασία αναγνώρισής τους. 



Κεφάλαιο  2 – Διανυσµατική παράσταση των κειµένων: Το µοντέλο του διανυσµατικού χώρου 

 38 

 

Ιδανική αναγνώριση λέξεων Αναγνώριση λέξεων από ένα τυπικό 
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 

Relaxin Relaxin 

, , 

a a 

pregnacy pregnancy 

, , 

is is 

a a 

functional functional 

endothelin-1 endothelin 

 - 

 1 

antagonist antagonist 

: : 

attenuation attenuation 

of of 

endothelin-1 endothelin 

 - 

 1 

- - 

mediated mediated 

vasoconstriction vasoconstriction 

by by 

stimulation stimulation 

of of 

thp-B thp 

 - 

 B 

……………….. ……………….. 

Πίνακας 2.1 Ιδανική και αυτοµατοποιηµένη αναγνώριση λέξεων. 

 

Τα κυριότερα προβλήµατα, όπως είναι φανερό και από τα παραπάνω 

παραδείγµατα, στην αναγνώριση των λέξεων όσον αφορά την αγγλική γλώσσα είναι η 

παρουσία της τελείας και του εντοπισµού των ορίων της πρότασης, της αποστρόφου, 
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της παύλας, της παρουσίας του κενού εκατέρωθεν της λέξης και της πολλαπλής 

ερµηνείας ορισµένων λέξεων. 

• Τελείες και όρια πρότασης: Η τελεία συνήθως σηµάνει το τέλος µιας 

πρότασης αλλά όχι πάντα καθώς χρησιµοποιείται και για τη γραφή των 

συντοµεύσεων όπως etc. ή Wash. Στην πρώτη περίπτωση µπορεί να 

παραλειφθεί καθώς δεν επηρεάζει το νόηµα ενώ στη δεύτερη αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι της λέξης που αποτρέπει τη λανθασµένη ερµηνεία της, 

όπως για παράδειγµα στο Wash. που αποτελεί συντόµευση της πολιτείας 

Washington ενώ χωρίς την τελεία θα ήταν Wash (πλένω). Υπάρχουν βέβαια και 

περιπτώσεις όπου µια συντόµευση τυγχάνει να βρίσκεται στο τέλος της 

πρότασης και έτσι η τελεία αποκτά διττό ρόλο. Γενικά όµως στο 90% των 

περιπτώσεων η τελεία αποτελεί το όριο της πρότασης µαζί µε άλλα σηµεία 

στίξης όπως «!», «?», «:» και «;». 

Το πρόβληµα του εντοπισµού των ορίων µιας πρότασης µπορεί να 

αντιµετωπιστεί µε τη χρήση ενός απλού ευρετικού αλγόριθµου που 

κατασκευάζεται από τον προγραµµατιστή αλλά έχει το µειονέκτηµα της 

εξειδίκευσης για το συγκεκριµένο σύνολο κειµένων όπου θα εφαρµοστεί. 

Σηµαντική βελτίωση στην ακρίβεια του προσδιορισµού των ορίων επέφερε η 

χρήση δέντρων κατηγοριοποίησης (classification trees) [Riley, 1989] και 

νευρωνικών δικτύων (neural networks) [Palmer and Hearst, 1994,1997]. Οι 

τεχνικές αυτές οδηγούν στη δηµιουργία ενός ισχυρού, ανεξάρτητου από τη 

γλώσσα αλγόριθµου εντοπισµού των ορίων µιας πρότασης µε ακρίβεια 98-

99%. Επίσης, οι Reynar, Ratnaparkhi και Mikheev εφάρµοσαν τεχνικές 

µέγιστης εντροπίας για την προσέγγιση του προβλήµατος επιτυγχάνοντας 

ακρίβεια 99,25% στον εντοπισµό των ορίων της πρότασης.  

• Απόστροφος: Η απόστροφος στην αγγλική γλώσσα έχει δύο διαφορετικούς 

ρόλους: Χρησιµοποιείται για να δηλώσει τη γενική κλίση (dog→dog’s ή dogs’ 

στον ενικό και πληθυντικό αντίστοιχα) αλλά και στην απαλοιφή γραµµάτων από 

λέξεις όπως I am→I’m κλπ. Στην πρώτη περίπτωση η απόστροφος µπορεί να 

παραλειφθεί χωρίς να αφαιρέσει τίποτα από το νόηµα της λέξης αλλά στη 

δεύτερη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς η αποµάκρυνσή της θα οδηγήσει 

σε λέξεις χωρίς νόηµα (m). Οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται στην 

επεξεργασία του κειµένου διακρίνονται σε αυτούς που θεωρούν το I’m και τα 

ανάλογα του ως µία λέξη και σε αυτούς που χωρίζουν αυτές τις συντοµεύσεις 
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(contractions) σε δύο λέξεις. Και οι δύο αυτές τεχνικές ωστόσο έχουν σηµαντικά 

µειονεκτήµατα. 

• Παύλα: Σε αντίθεση µε την ελληνική, στην αγγλική γλώσσα γίνεται σηµαντική 

χρήση της παύλας η οποία, εκτός από τη σύνδεση των δύο τµηµάτων της 

λέξης στο τέλος της µιας πρότασης και στην αρχή της επόµενης, 

χρησιµοποιείται για να ενώσει δύο λέξεις αλλάζοντας την ερµηνεία τους π.χ.: e-

mail, co-operate. Στα ηλεκτρονικής µορφής κείµενα δεν υπάρχουν παύλες του 

πρώτου τύπου αλλά συχνά απαντώνται παύλες του δεύτερου. Οι συνδεδεµένες 

µε παύλα λέξεις αντιµετωπίζονται ως µία εκτός από την περίπτωση όπου η 

παύλα χρησιµοποιείται για να οµαδοποιήσει λέξεις που αναφέρονται στο ίδιο 

αντικείµενο όπως: text-based medium, a 26-year-old man, a “take-it-or-leave-it” 

offer κλπ. Είναι προφανές πως στην περίπτωση αυτή είναι σωστότερο να 

διακριθεί καθεµία λέξη χωριστά. Είναι εύκολο να κατασκευαστεί ένας 

αλγόριθµος που να αναγνωρίζει µερικές λέξεις που συνήθως γράφονται µε 

παύλα, αλλά υπάρχει δυστυχώς µεγάλη ανοµοιότητα στον τρόπο γραφής των 

λέξεων αυτών από τους διάφορους συντάκτες δυσχεραίνοντας το έργο του 

προγραµµατιστή. 

• Κενά εκατέρωθεν των λέξεων: Στις γλώσσες της Ανατολικής Ασίας όπως της 

Ιαπωνίας και της Κίνας οι λέξεις γράφονται χωρίς κενά και έτσι ο βασικός 

αλγόριθµος που διαχωρίζει τις λέξεις από τα κενά που υπάρχουν στην αρχή και 

το τέλος τους δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Αντίστοιχο πρόβληµα υπάρχει και 

στην αγγλική γλώσσα, όπου λέξεις όπως database και hard disk, µπορούν να 

γραφούν ως data base και harddisk αντίστοιχα. Το σηµαντικότερο όµως 

πρόβληµα δεν είναι ο διαχωρισµός των λέξεων αλλά αντίθετα η αναγνώριση 

δύο λέξεων που χωρίζονται µε κενό ως µία, όπως για παράδειγµα ονόµατα 

πόλεων (New York, San Francisco), τα phrasal verbs (work out, go on κλπ.) 

αλλά και εκφράσεις της καθοµιλουµένης (in spite of, in order to κλπ.). Είναι 

προφανές πως η αναγνώριση των παραπάνω λέξεων έξω από τη φραστική 

τους οντότητα δεν θα είχε κανένα σκοπό. 

• Η πολλαπλή ερµηνεία των λέξεων: Σηµαντικό πρόβληµα στην αναγνώριση 

των λέξεων (tokenization) αποτελεί επίσης το γεγονός ότι µία λέξη µπορεί να 

έχει πολλές και διαφορετικές µεταξύ τους ερµηνείες όπως η λέξη saw που 

µπορεί να σηµαίνει «πριόνι» ή να αποτελεί τον αόριστο του ρήµατος «see» 

(είδα).  
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Από τα παραπάνω παραδείγµατα γίνεται φανερή η αδυναµία των συστηµάτων 

αναγνώρισης των λέξεων να ορίσουν τις λέξεις όπως θα τις όριζε ο ανθρώπινος νους. Οι 

λανθασµένη αναγνώριση των λέξεων έχει συνήθως σαν αποτέλεσµα την εισαγωγή 

θορύβου στα δεδοµένα που πρόκειται να επεξεργαστούν και να αναλυθούν στη συνέχεια 

από υπολογιστικά συστήµατα. 

2.4 Αφαίρεση µη σηµαντικών λέξεων (Stopword removal) 

Το δεύτερο βήµα στην ανάκτηση κειµένων είναι η αποµάκρυνση ορισµένων πολύ 

κοινών λέξεων από την διανυσµατική παράσταση των κειµένων. Η λίστα των µη 

σηµαντικών λέξεων (stoplist) είναι ένας κατάλογος µε λέξεις της καθοµιλουµένης 

συνήθως µικρές, υψηλής συχνότητας και διασκορπισµένες σε όλα τα κείµενα του 

συνόλου που έχουν πολύ µικρό αριθµητικό βάρος και εποµένως ελάχιστα συνεισφέρουν 

στο περιεχόµενο του κειµένου όπως τα άρθρα, οι προσωπικές αντωνυµίες, τα συνδετικά 

µόρια κλπ. Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της χρήσης των µη σηµαντικών λέξεων είναι 

ότι µειώνονται αρκετά οι διαστάσεις των δεδοµένων µας ενώ το σηµαντικότερο 

µειονέκτηµα είναι ότι δυσχεραίνεται αρκετά η αναζήτηση φράσεων που περιέχουν λέξεις 

από τη λίστα των µη σηµαντικών λέξεων, π.χ. η γνωστή φράση «to be or not to be», µε 

βάση µία τυπική λίστα µη σηµαντικών λέξεων, συρρικνώνεται στο «not». 

Η λίστα των µη σηµαντικών λέξεων προσαρµόζεται ανάλογα και µε το γνωστικό 

αντικείµενο που ερευνάται, π.χ. στη βιολογία η λέξη «biology» είναι µη σηµαντική, ενώ 

σε κείµενα γενικού ενδιαφέροντος παρέχει σηµαντική πληροφορία για το περιεχόµενο 

των κειµένων. Επίσης και στην περίπτωση που το γνωστικό αντικείµενο είναι πολύ 

συγκεκριµένο και απόλυτα εξειδικευµένο, µερικές φορές βοηθάει να αφαιρεθούν λέξεις 

π.χ. που σχετίζονται µε ονοµασίες βιολογικών µεθοδολογιών. Συνήθως η λίστα των µη 

σηµαντικών λέξεων είναι προκαθορισµένη, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της 

PubMed, της οποίας η λίστα χρησιµοποιήθηκε και στη διδακτορική διατριβή (Πίνακας 

2.2). Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες προσπάθειες, π.χ. [Iliopoulos et al. 2001] αυτόµατης 

δηµιουργίας λίστας µη σηµαντικών λέξεων, όπου η συχνότητα των λέξεων των 

βιοϊατρικών κειµένων συγκρίνεται µε τη συχνότητα των λέξεων στην αγγλική γλώσσα και 

µε βάση ένα προκαθορισµένο από το χρήστη αριθµητικό όριο, κάποιες λέξεις 

ενσωµατώνονται στη λίστα. 
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Γράµµα Λέξεις 

A a, about, again, all, almost, also, although, always, among, an, and, 

another, any, are, as, at 

B be, because, been, before, being, between, both, but, by 

C can, could 

D did, do, does, done, due, during 

E each, either, enough, especially, etc 

F for, found, from, further 

H had, has, have, having, here, how, however 

I i, if, in, into, is, it, its, itself 

J just 

K kg, km 

M made, mainly, make, may, mg, might, ml, mm, most, mostly, must 

N nearly, neither, no, nor 

O obtained, of, often, on, our, overall 

P perhaps 

Q quite 

R rather, really, regarding 

S seem, seen, several, should, show, showed, shown, shows, significantly, 

since, so, some, such 

T than, that, the, their, theirs, them, then, there, therefore, these, they, this, 

those, through, thus, to 

U upon, use, used, using 

V various, very 

W was, we, were, what, when, which, while, with, within, without, would 

Πίνακας 2.2 Η λίστα των µη σηµαντικών λέξεων της βάσης δεδοµένων PubMed 

 

2.5 Εύρεση της ρίζας των λέξεων (Stemming) 

Το stemming είναι µια διαδικασία κατά την οποία οι διάφορες κλιτές µορφές µιας 

λέξης χάνουν την κατάληξη τους ώστε να παραµείνει µόνο η ρίζα της λέξης, π.χ. οι όροι 

«process», «processing» και «processed» ισοδυναµούν όλοι µε τη λέξη «process». Η 

εφαρµογή του stemming στην ανάκτηση κειµένων, π.χ. από τη βάση δεδοµένων της 
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PubMed, έχει µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα που εξαρτώνται κατά πολύ από τη φύση 

των κειµένων που εξετάζονται. Έτσι, σε κάποιες αναζητήσεις µειώνεται ο χρόνος 

ανάκτησης και αυξάνεται ο αριθµός των κειµένων που ανακτώνται ενώ σε άλλες 

ελαττώνεται σηµαντικά η ακρίβεια καθώς ανακτώνται κείµενα µε άσχετη θεµατολογία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα στη βιβλιογραφία της ανάλυσης κειµένου αποτελεί η 

συντόµευση της λέξης stockings (κάλτσες) και stocks (µετοχές) σε stock. Το αποτέλεσµα 

του stemming στην περίπτωση αυτή θα είναι η ανάκτηση κειµένων που περιέχουν 

αµφότερους τους όρους που προφανώς δεν σχετίζονται. 

Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθµοι εύρεσης της ρίζας µίας λέξης, όπως είναι ο 

αλγόριθµος Porter, Lovins, Paice/Husk, κτλ. Στην παρούσα διατριβή χρησιµοποιήθηκε ο 

αλγόριθµος Paice/Husk που υλοποιήθηκε στη γλώσσα Perl από την Mary Taffet. Ο 

αλγόριθµος αυτός πρωτοπαρουσιάστηκε το 1990 και αναπτύχθηκε από τον Chris Paice 

µε την βοήθεια του Gareth Husk. Παρόλο που είναι εύκολος στην υλοποίησή του, είναι 

αποδεδειγµένο πως δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα [Paice 1990].  

Ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί έναν πίνακα µε κανόνες, κάθε ένας από τους οποίους 

καθορίζει την αφαίρεση ή την αντικατάσταση της κατάληξης µιας λέξης. Αυτή η τεχνική 

αντικατάστασης χρησιµοποιείται για να αποφευχθούν προβλήµατα που προκύπτουν 

από εξαιρέσεις στην ορθογραφία των λέξεων. Με το να αντικαθιστά τις καταλήξεις παρά 

να τις αφαιρεί ο αλγόριθµος κατορθώνει να χρειάζεται λιγότερα βήµατα για να 

ολοκληρωθεί σε σχέση µε άλλους αλγορίθµους. Αυτό συντελεί στην καλύτερη 

αποδοτικότητα του, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται υψηλή η αποτελεσµατικότητά του.  

Ο αλγόριθµος περιλαµβάνει τέσσερα κύρια βήµατα (Σχήµα 2.3) όπως 

περιγράφονται και παρακάτω: 

1. Επέλεξε το σχετικό τµήµα της λέξης. Επιθεώρησε την κατάληξη του 

όρου και, εάν υπάρχει, εξέτασε τον πρώτο κανόνα του σχετικού 

τµήµατος του πίνακα µε τους κανόνες. 

2. Έλεγξε τη δυνατότητα εφαρµογής του κανόνα. Εάν η κατάληξη του 

όρου δεν ταιριάζει µε τον κανόνα, ή παραβιάζονται οι συνθήκες για να 

την αφήσεις άθικτη ή οι όροι αποδοχής δεν ικανοποιούνται, πήγαινε 

στο στάδιο 4. 

3. Εφάρµοσε τον κανόνα. Αφαίρεσε ή άλλαξε την κατάληξη όπως 

απαιτείται και έλεγξε έπειτα το σύµβολο λήξης, και είτε ολοκλήρωσε είτε 

επέστρεψε στο στάδιο 1. 

4. Ψάξε για άλλο κανόνα. Μετακινήσου στον επόµενο κανόνα του πίνακα, 
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εάν δεν ταιριάζουν τα γράµµατα της κατάληξης του όρου µε αυτά του 

κανόνα, τότε τερµάτισε, αλλιώς πήγαινε στο στάδιο 2. 

 

 
Σχήµα 2.3 Διάγραµµα ροής του αλγορίθµου Paice/Husk. Πηγή: http://www.comp.lancs.ac.uk 
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2.6 Φιλτράρισµα των λέξεων 

Το φιλτράρισµα έχει ως σκοπό τον αποκλεισµό των λέξεων «υψηλής» και 

«χαµηλής» συχνότητας. Το φιλτράρισµα των λέξεων ενός κειµένου είναι κοινή πρακτική 

στην εξορυξη βιολογικών κειµένων για την αποµάκρυνση των µη-πληροφοριακών 

λέξεων [Iliopoulos et al. 2001], [Raychaudhuri et al. 2002]. Οι λέξεις πολύ υψηλής 

συχνότητας (δηλ. αυτές που εµφανίζονται σε όλα σχεδόν τα κείµενα) ή οι πολύ χαµηλής 

συχνότητας (που εµφανίζονται µόνο σε έναν πολύ µικρό αριθµό κειµένων) δεν είναι 

αντιπροσωπευτικές του συνόλου των κειµένων που εξετάζεται και µπορούν να 

αποκλειστούν από την επεξεργασία. 

 2.7 Δηµιουργία των διανυσµάτων 

Τα διαθέσιµα κείµενα του συνόλου παριστάνονται ως διανύσµατα µεταβλητών. 

Καθεµιά από τις µεταβλητές αντιστοιχεί στις λέξεις-κλειδιά που προκύπτουν από τη 

διαδικασία των παραπάνω βηµάτων που µόλις περιγράφηκε. Ανάλογα, δηµιουργείται 

ένα διάνυσµα µε βάση τις λέξεις αναζήτησης που καταχωρήθηκαν από το χρήστη, όταν 

πρόκειται για αναζήτηση σε βάση δεδοµένων όπως η PubMed ή ένα διάνυσµα µε τις 

λέξεις από το νέο κείµενο το οποίο θα συγκριθεί µε τα υπόλοιπα του συνόλου, όπως 

συµβαίνει κατά την κατάταξη που θα δούµε στα επόµενα κεφάλαια. Εποµένως ένα 

κείµενο µπορεί να παρασταθεί µε βάση το παρακάτω διάνυσµα: 

 

  (2.1) 

 
Όπου  είναι το διάνυσµα του κειµένου,  οι µεταβλητές που αντιπροσωπεύουν την 

παρουσία ή απουσία των λέξεων-κλειδιών στο κείµενο και  ο αριθµός των λέξεων-

κλειδιών που εξήχθησαν από όλα τα κείµενα. Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι στάθµισης 

των τιµών των µεταβλητών , οι οποίες είτε απλά δηλώνουν την παρουσία ή την 

απουσία µιας λέξης-κλειδί από το κείµενο (δυαδική στάθµιση), είτε προσπαθούν να 

προσδιορίσουν τη σηµασιολογική βαρύτητα της λέξης στο κείµενο µε πραγµατικές τιµές 

βαρών. 
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2.7.1 Προσδιορισµός αριθµητικού βάρους λέξεων (term weighting) 

Η απόδοση αριθµητικών βαρών στις λέξεις γίνεται µε βάση δύο κυρίως διακριτά 

µεγέθη (Πίνακας 2.3): τη συχνότητα λέξης (term frequency, ) και τη συχνότητα 

κειµένου (document frequency, ). Μερικές φορές χρησιµοποιείται και η συχνότητα 

στο σύνολο (collection frequency, ). Για τα µεγέθη αυτά ισχύει: και . 

Η συχνότητα λέξης ( ) αναφέρεται στον αριθµό τον εµφανίσεων της λέξης σε ένα 

κείµενο, ενώ η συχνότητα κειµένου ( ) στον αριθµό των κειµένων που περιέχουν τη 

λέξη. Τέλος, η συχνότητα στο σύνολο ( ) φανερώνει πόσες φορές εµφανίζεται η λέξη 

σε όλα τα κείµενα του συνόλου.  

 
Μέγεθος Σύµβολο Ερµηνεία 

Συχνότητα λέξης  Αριθµός εµφανίσεων µιας λέξης στο κείµενο 

Συχνότητα κειµένου  Αριθµός κειµένων στα οποία εµφανίζεται µια 
λέξη 

Συχνότητα στο σύνολο  Συνολικός αριθµός εµφανίσεων µιας λέξης σε 
όλα τα κείµενα του συνόλου 

Πίνακας 2.3 – Οι συχνότητες µιας λέξης στα κείµενα 

 

Περιγραφή Συνάρτηση 
 
Δυαδική συνάρτηση. , 1 εάν υπάρχει η λέξη-κλειδί 

στο κείµενο, διαφορετικά 0 
Κλασσική συνάρτηση.  
Λογαριθµική συνάρτηση.   
 
Κανονικοποιηµένη συνάρτηση , όπου  η µέγιστη 

συχνότητα λέξης στο κείµενο 
 
Εναλλακτική κανονικοποιηµένη 
συνάρτηση 

, όπου  είναι 

µία σταθερά, συνήθως µεταξύ 0.3 και 0.5 
[Frakes et al. 1992] 

Πίνακας 2.4 – Συναρτήσεις υπολογισµού της συχνότητας λέξης για κάθε λέξη-κλειδί 

 

Η συχνότητα λέξης ( ) εκφράζει τον αριθµό εµφανίσεων µιας λέξης σε ένα 

δεδοµένο κείµενο. Όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητα εµφάνισης τόσο πιθανότερο είναι 
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το ενδεχόµενο η λέξη που εξετάζεται να αποδίδει καλύτερα το νόηµα του κειµένου. Η 

συχνότητα λέξης δίνεται συνήθως από µια συνάρτηση του τύπου  ή 

 µε  καθώς µια σηµαντική για το νόηµα του κειµένου λέξη θα έχει 

αυξηµένη αλλά όχι ανάλογα αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης. Για παράδειγµα το ή το 

 εκφράζει καλύτερα τη σηµασία µιας λέξης µε τρεις εµφανίσεις στο κείµενο από 

ότι το µέγεθος 3. Η πιο απλή βέβαια µορφή της συνάρτησης της συχνότητας λέξης είναι 

αυτή που παίρνει την τιµή 1 όταν η λέξη-κλειδί υπάρχει στο κείµενο και 0 στην αντίθετη 

περίπτωση. Περισσότερες συναρτήσεις για τη συχνότητα λέξης  παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2.4  

 

Περιγραφή Συνάρτηση 
Συνάρτηση που χρησιµοποιείται µαζί µε 
την δυαδική συνάρτηση λέξης 

 

 
Κλασσική συνάρτηση , όπου  ο συνολικός 

αριθµός των κειµένων 
Λογαριθµική συνάρτηση  

 

Yπερβολική συνάρτηση 
 

Κανονικοποιηµένη συνάρτηση 
 

Κανονικοποιηµένη συνάρτηση 
 

Χρήση της εντροπίας. Τύποι του 
θορύβου  και του σήµατος   
 
 
 
Με βάση τα παραπάνω µεγέθη 
µπορούµε να ορίσουµε την  ως 
εξής: 
Η τελευταία µορφή της συνάρτησης είναι 
το µέτρο της εντροπίας 

 

 
 

 

ή  ή 

 ή  

Πίνακας 2.5 – Συναρτήσεις υπολογισµού της συχνότητας κειµένου για κάθε λέξη-κλειδί 
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Η συχνότητα  έχει σχέση µε τη σηµασιολογική ακρίβεια (semantically focused) 

της θεωρούµενης λέξης. Σηµασιολογικά ακριβείς είναι οι λέξεις µε κατά το δυνατό 

µονοσήµαντη ερµηνεία οι οποίες αν και όταν εµφανίζονται σε ένα κείµενο είναι 

χαρακτηριστικές του περιεχοµένου του. Αντίθετα οι µη ακριβείς σηµασιολογικά λέξεις 

κατανέµονται οµοιογενώς σε µεγάλο αριθµό κειµένων και δεν περιέχουν πληροφορίες 

σχετικά µε το περιεχόµενο και το νόηµα. Με άλλα λόγια όσο µεγαλύτερη είναι η 

συχνότητα , τόσο λιγότερο σηµαντική είναι η λέξη που µας ενδιαφέρει και το 

αντίστροφο, γι’ αυτό και συχνά χρησιµοποιείται ο όρος αντίστροφη συχνότητα κειµένου 

(inverse document frequency - ). Στον Πίνακα 2.5 παρουσιάζονται ορισµένες από τις 

πιο συχνές συναρτήσεις υπολογισµού της συχνότητας κειµένου . Στην πιο απλή 

περίπτωση η συχνότητα κειµένου ισούται µε ένα και ουσιαστικά δεν λαµβάνεται υπόψη 

στον υπολογισµού του βάρους της λέξης-κλειδί, το οποίο σε αυτή την περίπτωση 

ταυτίζεται µε τη συχνότητα λέξης. Συνήθως αυτό συµβαίνει µόνο όταν χρησιµοποιείται η 

δυαδική συνάρτηση συχνότητας λέξης. 

Έπειτα η συχνότητα λέξης  και η αντίστροφη συχνότητα κειµένου  

συνδυάζονται και υπολογίζεται το βάρος κάθε λέξης-κλειδί ενός κειµένου. Συγκεκριµένα, 

 

  (2.2) 
 
Συχνά η ισότητα αυτή καλείται στην επιστηµονική βιβλιογραφία tf.idf και χρησιµοποιείται 

κατά κόρο για τον υπολογισµό των βαρών των λέξεων-κλειδιών. Οι συναρτήσεις που 

χρησιµοποιούνται για τη συχνότητα λέξης  και την αντίστροφη συχνότητα κειµένου 

 διαφέρουν κατά περίπτωση, χωρίς όµως να είναι δυνατό να γνωρίζει κανείς εκ των 

προτέρων ποιες από αυτές θα δώσουν τελικά τα καλύτερα αποτελέσµατα για τα κείµενα 

που µελετάει [Zobel et al. 1998]. Επίσης, αν και η δυαδική συνάρτηση που αναπαριστά 

µε 0 και 1 τα βάρη των λέξεων-κλειδιών φαίνεται να χάνει αρκετή πληροφορία, εντούτοις 

έχει διαπιστωθεί πως τελικά είναι αρκετά ανταγωνιστική σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

συναρτήσεις και δεν υστερεί σηµαντικά [Zobel et al. 1998]. 

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγµα ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή η χρήση των 

µεγεθών ,  και της εξίσωσης tf.idf στον υπολογισµό των βαρών των λέξεων-

κλειδιών. Έστω ότι έχουµε: 

 

  (2.3) 
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και 

 

  (2.4) 

 
τότε το βάρος κάθε λέξης  θα δίνεται από τον τύπο: 

 

  (2.5) 

 
όπου  ο συνολικός αριθµός των κειµένων. Η συνάρτηση συχνότητας λέξης  

ικανοποιείται για λέξεις που εµφανίζονται στο κείµενο ενώ όπως είναι αναµενόµενο, για 

µια λέξη που δεν υπάρχει στο κείµενο θα ισούται µε µηδέν. 

Όπως και η συχνότητα λέξης, έτσι και η συχνότητα κειµένου µεταβάλλεται 

λογαριθµικά. Σύµφωνα µε τον τύπο (2.4): 

 

  (2.6) 

 
µια λέξη που εµφανίζεται σε ένα µόνο κείµενο λαµβάνει τη µέγιστη τιµή συχνότητας 

κειµένου καθώς: 

 

  (2.7) 
 
ενώ µια λέξη που εµφανίζεται σε όλα τα κείµενα θα έχει βάρος µηδέν αφού: 

 
  (2.8) 
 

Τα διανύσµατα των κειµένων  παριστάνονται στη συνέχεια µε βάση τα βάρη των 

λέξεων-κλειδιών  σε έναν πολυδιάστατο χώρο και υπολογίζονται µαθηµατικά οι µεταξύ 

τους αποστάσεις. Είναι προφανές πως κείµενα µε κοινές λέξεις/φράσεις και εποµένως 

σχετικής θεµατολογίας θα παριστάνονται µε διανύσµατα που η απόσταση µεταξύ τους 

στο χώρο είναι µικρή και το αντίθετο θα συµβαίνει για κείµενα διαφορετικού 

περιεχοµένου.  
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2.7.2 Απεικόνιση σε ευκλείδειο χώρο και σχέση οµοιότητας 

Το επόµενο βήµα, λοιπόν, µετά τον υπολογισµό των βαρών είναι η προβολή των 

διανυσµάτων σε έναν Ευκλείδειο πολυδιάστατο χώρο. Είναι προφανές πως διανύσµατα 

που βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο θα παριστάνουν κείµενα που σχετίζονται 

εννοιολογικά και το αντίστροφο. 

Η απόσταση ανάµεσα σε δύο διανύσµατα  και  συνήθως προσδιορίζεται από 

το εσωτερικό τους γινόµενο [Manning et al., 1999].  

 

  (2.9) 
 
Γενικά όµως το εσωτερικό γινόµενο δύο µη κανονικοποιηµένων διανυσµάτων δεν είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµο για την εξαγωγή συµπερασµάτων καθώς επηρεάζεται σηµαντικά από 

το απόλυτο µήκος τους. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις τα διανύσµατα υφίστανται 

κανονικοποίηση πριν τον υπολογισµό της απόστασης µεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό 

εξαλείφεται η σηµασία του µήκους του κάθε διανύσµατος που σχετίζεται µε το µέγεθος 

του κειµένου και δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στη διεύθυνσή τους στον χώρο. Στην 

αντίθετη περίπτωση τα µεγαλύτερα κείµενα θα ευνοούνταν εις βάρος των µικρότερων 

και θα εµφανιζόταν σε υψηλότερες θέσεις κατά την ανάκτηση των κειµένων. Η 

κανονικοποίηση περιλαµβάνει τη διαίρεση της κάθε διάστασης µε το συνολικό µήκος του 

διανύσµατος, δηλ: 

 

  (2.10) 

 
Μέτρο της απόστασης µπορεί να αποτελεί τόσο το συνηµίτονο (2.11) της γωνίας 

που σχηµατίζεται ανάµεσα στα διανύσµατα των κειµένων ή ανάµεσα στα διανύσµατα 

των κειµένων και ενός διανύσµατος αναζήτησης το οποίο ορίζεται από τις λέξεις κλειδιά 

που χρησιµοποιεί ο χρήστης κατά την αναζήτηση κειµένων, όσο και η ευκλείδεια 

απόσταση (2.12). 

 

  (2.11) 

 
Για κανονικοποιηµένα διανύσµατα, µε µήκος δηλαδή ίσο µε τη µονάδα, ισχύει: 
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  (2.12)  

 
Η εφαρµογή οποιασδήποτε από τις δύο αυτές σχέσεις θα οδηγήσει στο ίδιο 

συµπέρασµα [Manning et al., 1999] καθώς π.χ. για µια συγκεκριµένη αναζήτηση  και 

δύο κείµενα  θα έχουµε: 

 

  (2.13) 

 
Είναι προφανές πως δύο ίδια κείµενα θα παριστάνονται µε δύο πανοµοιότυπα 

συνευθειακά διανύσµατα µε , ενώ δύο κείµενα χωρίς κανένα κοινό όρο θα δίνουν 

δύο διανύσµατα σε ορθή γωνία µεταξύ τους µε . Αξίζει επίσης να αναφέρουµε 

πως τα µέτρα απόστασης που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µπορεί να είναι και 

άλλα, όπως το µέτρο Jaccard, Mahalanobis, κτλ. 

Στο Σχήµα 2.4 βλέπουµε ένα παράδειγµα µέτρησης του συνηµίτονου µεταξύ των 

διανυσµάτων τριών κειµένων  και ενός νέου κειµένου . Οι λέξεις-κλειδιά 

είναι µόνο δύο («Autophagy» και «vir») και έχουν προκύψει από την εφαρµογή των 

βηµάτων που αναφέρθηκαν στις προηγούµενες ενότητες στα κείµενα, δηλαδή την 

εύρεση της ρίζας, την απαλοιφή των µη σηµαντικών λέξεων, κτλ. Όπως φαίνεται και από 

το σχήµα το νέο κείµενο  σχηµατίζει µικρότερη γωνία µε το κείµενο  και ως εκ 

τούτου τα δύο αυτά κείµενα θεωρείται ότι είναι πιο σχετικά σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Το 

κείµενο  είναι πιο σχετικό µε την έννοια που περιγράφει η λέξη-κλειδί «Autophagy» και 

το  µε αυτήν που περιγράφει η λέξη-κλειδί «vir». 
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Σχήµα 2.4 – Διανυσµατική παράσταση των κειµένων σε ένα διδιάστατο χώρο (δύο λέξεις-κλειδιά) 

 

Η παράσταση του κάθε κειµένου ως διάνυσµα πολλών µεταβλητών επιτρέπει µε 

την σειρά του την παράσταση του συνόλου των κειµένων ως έναν πίνακα στον οποίον οι 

σειρές αντιπροσωπεύουν τα κείµενα και οι στήλες τις λέξεις. Με τέτοιους ακριβώς 

πίνακες θα ασχοληθούµε και στα επόµενα κεφάλαια. 
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3.1 Περίληψη του κεφαλαίου 

Μία σηµαντική κατηγορία βιοϊατρικών κειµένων περιγράφει τη λειτουργία των 

γονιδίων και των πρωτεϊνών. Η λειτουργική περιγραφή των γονιδίων και των πρωτεϊνών 

είναι σηµαντική στη βιολογία καθώς διευκολύνει το χαρακτηρισµό των γονιδίων, των 

σχέσεων µεταξύ τους και συµβάλλει στην ανακάλυψη και στην κατανόηση των 

βιοχηµικών µονοπατιών. Οι ποικίλες λειτουργίες των γονιδίων και των πρωτεϊνών 

δύνανται να περιγραφούν από προκαθορισµένα και δοµηµένα λεξιλόγια, που καλούνται 

βίο-οντολογίες. Η σύνδεση µε όρους της βιο-οντολογίας πραγµατοποιείται και µέσω της 

εφαρµογής ορισµένων µεθόδων, κυρίως µηχανικής εκµάθησης (machine learning) και 

εξόρυξης δεδοµένων (data mining), σε δεδοµένα βιοϊατρικών κειµένων. Πρόκειται τις 

περισσότερες φορές για µεθόδους οµαδοποίησης (clustering) ή κατάταξης 

(classification), όπως είναι η κατάταξη µε βάση τη µέγιστη εντροπία (Maximum Entropy) 

ή τις µηχανές διανυσµάτων υποστήριξης (Support Vector Machines). 

Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνεται µια καινούρια µέθοδος κατάταξης για την ανάθεση 

σε βιοϊτατρικά κείµενα, που περιγράφουν γονίδια, όρων της Γονιδιακής Οντολογίας µε 

βάση την πληροφορία/λέξεις πού περιέχουν. Η µεθοδολογία περιλαµβάνει την 

κατασκευή µοντέλων κατάταξης, τον έλεγχο και τις γραφικές αναπαραστάσεις των 

αποτελεσµάτων καθώς και την µείωση των διαστάσεων του συνόλου δεδοµένων.  

Το µοντέλο κατάταξης κατασκευάζεται από τη γραµµική ανάλυση διακρίσεων 

(Linear Discriminant Analysis - LDA). Ο έλεγχος των µοντέλων βασίζεται σε στατιστικές 

αναλύσεις και σε ερµηνεία των αποτελεσµάτων που περιλαµβάνουν τεχνικές όπως οι 

τυχαίες δειγµατοληψίες, σύνολα δεδοµένων ελέγχου και µετρικές όπως πίνακες 

κατάταξης, ακρίβεια, ανάκληση, σαφήνεια και F-µέτρο. Γραφικές αναπαραστάσεις, όπως 

τα θηκογράµµατα (boxplots), οι καµπύλες του Andrew και τα διαγράµµατα διασποράς 

(scatterplots) των µεταβλητών που προκύπτουν από τα µοντέλα κατάταξης 

χρησιµοποιούνται επίσης για την επικύρωση και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. 

Η προτεινόµενη µεθοδολογία εφαρµόστηκε σε ένα σύνολο δεδοµένων που εξήχθη 

από βιοϊατρικά κείµενα σχετικά µε 12 όρους της γονιδιακής οντολογίας (Gene Ontology). 

Η αξιολόγηση των LDA µοντέλων και η σύγκριση µε τα µοντέλα SVM δείχνουν ότι η LDA 

(F-µέτρο, 75,4%) αποδίδει καλύτερα από τα SVM (F-µέτρο 68,7%) για τα συγκεκριµένα 

δεδοµένα. Επίσης ως γενικό συµπέρασµα προκύπτει ότι η εφαρµογή συγκεκριµένων 

στατιστικών µεθόδων µπορεί να αποβεί ωφέλιµη για το λειτουργικό χαρακτηρισµό 

γονιδίων από βιοϊατρικά κείµενα. Πέραν της καλής απόδοσης, τα αποτελέσµατα είναι 

δυνατό να ερµηνευθούν και να προσφέρουν χρήσιµη γνώση για τις πληροφορίες που 
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περιέχει ένα βιοϊατρικό κείµενο.  

Επιπρόσθετα, στο κεφάλαιο αυτό προκειµένου να διερευνήσουµε την 

αποδοτικότητα της προτεινόµενης µεθοδολογίας σε δεδοµένα που έχουν υποστεί 

µείωση διαστάσεων, συγκρίναµε τα αποτελέσµατα της LDA µε αυτά της SVM και µιας 

µεθόδου παλινδρόµησης, συγκεκριµένα της Multinomial Logistic Regression (MLR). Η 

µέθοδος που προτείναµε έδωσε και σε αυτά τα δεδοµένα πολύ καλά αποτελέσµατα. 

 

3.2 Λειτουργία γονιδίων και κείµενα 

Η λειτουργική περιγραφή γονιδίων είναι σηµαντική στη βιολογία και απαιτείται για 

την κατανόηση και το χαρακτηρισµό των κυττάρων και των οργανισµών σε µοριακό 

επίπεδο. Η κατανόηση της λειτουργίας του γονιδίου είναι κρίσιµη δεδοµένου ότι τα 

γονίδια είναι υπεύθυνα, µέσω της σύνθεσης του RNA και των πρωτεϊνών, για τη σωστή 

λειτουργία ενός κυττάρου [Ashburner et al., 2000], [G.O. Consortium, 2001]. 

Οι βιολόγοι έχουν ορίσει τις αποκαλούµενες βιο-οντολογίες (bio-ontologies) 

προκειµένου να προσφέρουν ένα τυποποιηµένο, ελεγχόµενο και δοµηµένο λεξιλόγιο για 

την περιγραφή των λειτουργιών των γονιδίων. Οι βιο-οντολογίες είναι σύνολα 

προκαθορισµένων και διασυνδεδεµένων βιολογικών όρων. Υπάρχουν διάφορες 

βιολογικές οντολογίες, που περιγράφουν τη λειτουργία γονιδίων, όπως η EcoCyc [Karp 

et al., 2002] και η δηµοφιλέστερη, η γονιδιακή οντολογία ( Gene Ontology - GO) 

[Ashburner et al., 2000], [G. O. Consortium, 2001], [Camon et al., 2003], [Dwight et al., 

2002], [Xie et al., 2002]. Σε µια βιο-οντολογία, οι όροι και οι σχέσεις τους καθορίζονται 

ακριβώς µε τη χρησιµοποίηση ορισµένων ευδιάκριτων «κωδίκων» για να περιγράψουν 

τα βιολογικά φαινόµενα µε µια κοινή γλώσσα, η οποία µπορεί στη συνέχεια εύκολα να 

υποβληθεί σε επεξεργασία και να χρησιµοποιηθεί από τα σηµερινά υπολογιστικά 

συστήµατα.  

Το κύριο πρόβληµα µε τον µη αυτόµατο προσδιορισµό ενός GO όρου σε ένα 

γονίδιο είναι το τεράστιο ποσό της διαθέσιµης πληροφορίας. Δεδοµένου ότι οι 

λειτουργικές πληροφορίες ενός γονιδιακού προϊόντος και του σχετικού του γονιδίου 

µπορούν να βρεθούν µέσα σε πολλές διαφορετικές πηγές (δηµοσιευµένη βιβλιογραφία, 

αποτελέσµατα ανάλυσης ακολουθίας, τρισδιάστατη ανάλυση των προϊόντων γονιδίου, 

κ.λπ.) ο όγκος της πληροφορίας που πρέπει να αναλύσει ένας ειδικός ερευνητής είναι 

πολύ µεγάλος. Συνήθως σε µια συµβατική προσέγγιση ένας εξειδικευµένος ερευνητής 

αναζητά τις µυριάδες των δηµόσια διαθέσιµων δηµοσιευµένων κειµένων (σε πηγές 
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όπως η βάση δεδοµένων PubMed [PubMed]) και επιβεβαιώνει την πληροφορία µέσα 

στα κείµενα µε σύγχρονα πειραµατικά δεδοµένα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι πολύ 

δύσκολο να ανακαλυφθούν και να αναλυθούν όλες οι σχέσεις µεταξύ των γονιδίων από 

δηµοσιευµένα επιστηµονικά κείµενα, λόγω των παρακάτω γεγονότων: 

1. Έλλειψη πληροφορίας: µερικές φορές η λειτουργία ενός γονιδίου δεν είναι 

ξεκάθαρη ή δεν περιγράφεται επαρκώς. Στα πλαίσια αυτά, η Gene 

Ontology κοινοπραξία έχει δηµιουργήσει τους κώδικες αποδείξεων 

[Ashburner et al., 2000], [G.O. Consortium, 2001], που παρουσιάζουν την 

ποιότητα του χαρακτηρισµού ενός γονιδίου µε έναν συγκεκριµένο όρο της 

βιο-οντολογίας. 

2. Παραλλαγή GO κωδίκων: οι GO όροι µπορεί να αλλάξουν, να επεκταθούν 

και να επαναπροσδιοριστούν δεδοµένου ότι η βιοµοριακή έρευνα και η 

γνώση των βιοµοριακών λειτουργιών συνεχώς εξελίσσονται. Κατά 

συνέπεια, πιθανόν να απαιτείται νέα συσχέτιση των GO κωδίκων µε 

γονίδια [Raychaudhuri et al., 2002]. 

3. Ανακάλυψη νέων γονιδίων: ο αριθµός των γονιδίων αυξάνεται γρήγορα, 

ειδικά τώρα που η ακολουθία του DNA ολόκληρων γονιδιωµάτων 

διαφόρων οργανισµών είναι ελεύθερα διαθέσιµη [Wheeler et al., 2004]. 

Από τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι η µη αυτοµατοποιηµένη συσχέτιση ενός GO 

όρου σε γνωστά γονίδια είναι µια εργασία έντονα κοπιαστική και χρονοβόρα 

[Raychaudhuri et al., 2002], [De Bruijn et al., 2002] και έχουν ήδη προταθεί διάφορες 

υπολογιστικές προσεγγίσεις (όπως GOFigure [Khan et al., 2003] και GOtcha [Martin et 

al., 2004]). Αυτές οι υπολογιστικές µέθοδοι είναι επιρρεπείς σε σφάλµατα και δεν 

θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες όπως η ανθρώπινη περιγραφή των γονιδίων (που 

εκτελείται από ειδικευµένους βιολόγους) [G.O. Consortium, 2001]. Εποµένως, είναι 

σηµαντικό να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα των εφαρµοσµένων υπολογιστικών 

µεθόδων µε την αύξηση της αξιοπιστίας και της απόδοσής τους. 

 

 3.3 Επισκόπηση των κυριότερων µεθόδων 

Διάφορες προηγούµενες ερευνητικές προσπάθειες έχουν εστιάσει την προσοχή 

τους στην περιγραφή γονιδίων µε εφαρµογή των τεχνικών επεξεργασίας της φυσικής 

γλώσσας (Natural Language Proccessing – NLP) σε δηµοσιευµένα βιοϊατρικά κείµενα 

[De Bruijn et al., 2002]. Αντί των GO κωδίκων, χρησιµοποιούν πληροφοριακές λέξεις-



Κεφάλαιο 3 – Κατηγοριοποίηση βιοϊατρικών κειµένων και σύνδεσή τους µε την Γονιδιακή Οντολογία 

 58 

κλειδιά [Andrade et al., 1997], [Shatkay et al., 2000] που προέρχονται από τη 

βιβλιογραφία ή από προκαθορισµένους όρους [Tamames et al., 1998], [Eisenhaber et 

al., 1999]. Το κύριο κίνητρο πίσω από αυτές τις προσπάθειες είναι η εξόρυξη, η 

ανάκτηση και η χρησιµοποίηση της απέραντης γνώσης που υπάρχει στην επιστηµονική 

βιβλιογραφία προς όφελος της αυτόµατης λειτουργικής περιγραφής γονιδίων. 

Η χρήση GO κωδίκων είναι αρκετά δηµοφιλής στη βιβλιογραφία [Xie et al., 2002], 

[Raychaudhuri et al., 2002], [Vinayagam et al., 2004], [Hennig et al., 2003], [Izumitani et 

al., 2004]. Τέτοιες ερευνητικές προσπάθειες έχουν εστιάσει στα ακόλουθα ζητήµατα: 

Χρησιµοποίηση της οµοιότητας της ακολουθίας, µεταξύ γονιδίων ή πρωτεϊνών, µε 

σκοπό την ανάθεση ενός GO όρου σε ένα γονίδιο ή πρωτεΐνη [Xie et al., 2002], 

[Vinayagam et al., 2004], [Hennig et al., 2003].  

Εφαρµογή των µεθόδων εξόρυξης δεδοµένων και µηχανικής εκµάθησης που 

µπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία ανάθεσης ενός GO όρου σε ένα γονίδιο, 

χρησιµοποιώντας πληροφορία που βρίσκεται σε δηµοσιευµένη βιοϊατρική βιβλιογραφία 

[Raychaudhuri et al., 2002], [Izumitani et al., 2004]. Στην εργασία των [Raychaudhuri et 

al., 2002] συγκρίθηκαν τρία διαφορετικά µοντέλα κατάταξης για την περιγραφή της 

λειτουργίας ενός γονιδίου µε ένα όρο GΟ από ένα σύνολο 21 όρων µε βάση την 

πληροφορία που περιέχεται σε βιοϊατρικά κείµενα. Τα συγκρινόµενα µοντέλα 

δηµιουργήθηκαν µε βάση τη µέθοδο της µεγίστης εντροπίας, τη µέθοδο Naive Bayes και 

τη µέθοδο του πλησιέστερου γείτονα (nearest-neighborhood). Οι ερευνητές κατέληξαν 

στο συµπέρασµα ότι η µέγιστη εντροπία, που έχει µια µέση απόδοση της τάξεως του 

72%, ξεπέρασε τις άλλες δύο µεθόδους. Στην εργασία [Izumitani et al., 2004], οι µηχανές 

διανυσµάτων υποστήριξης (SVM) εφαρµόστηκαν σε κείµενα σχετικά µε 12 GO όρους και 

slim GO όρους, δηλαδή ένα µέρος των GO όρων, του οργανισµού της ζύµης από τη 

βάση δεδοµένων SGD [Christie et al., 2004] προκειµένου να αναπτυχθεί ένα µοντέλο 

κατάταξης. Οι συντάκτες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η µέθοδος SVM ξεπέρασε 

τηνµέθοδο της µέγιστη εντροπίας δεδοµένου ότι το F-µέτρο που χρησιµοποίησαν για την 

αποτίµηση της απόδοσης ήταν 67% για την SVM µέθοδο και 49% για τη µέγιστη 

εντροπία. 

 3.4 Συνεισφορά της διατριβής 

Το κίνητρο για την παρούσα έρευνα ήταν να εξεταστεί εάν µια κλασσική 

πολυµεταβλητή στατιστική µέθοδος, όπως η γραµµική ανάλυση διακρίσεων (Linear 

Discriminant Analysis – LDA), που έχει χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σε ένα ευρύ φάσµα 
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εφαρµογών, µπορεί να έχει καλή απόδοση σε αυτό το συγκεκριµένο πρόβληµα. Η LDA 

είναι µια γνωστή µέθοδος µε ισχυρό υπόβαθρο µαθηµατικής στατιστικής, έχει 

εφαρµοστεί εκτεταµένα για τη διάκριση και την κατάταξη και έχει πολλές ενδιαφέρουσες 

ιδιότητες και αποτελέσµατα. Το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµά της είναι η απλότητα 

στην περιγραφή της διαφοράς δύο ή περισσότερων οµάδων βασισµένη σε γραµµικά 

µοντέλα κατασκευασµένα από ένα δείγµα. Βρέθηκε να αποδίδει πολύ καλά σε σύγκριση 

µε µεθόδους όπως η SVM και άλλους 33 αλγορίθµους ταξινόµησης, νέους και παλαιούς, 

όπως παρουσιάζονται στην εργασία [Lim et al., 2000]. Γενικά, η LDA είναι ανταγωνιστική 

µε τις νεότερες και περιπλοκότερες µεθόδους, όπως η SVM. 

Επιπλέον, τα γραµµικά µοντέλα της LDA µπορούν να εξυπηρετήσουν όχι µόνο ως 

µέσα κατάταξης των νέων παρατηρήσεων αλλά και για την παραγωγή νέων µεταβλητών 

οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των δεδοµένων µας. Πράγµατι, ένα 

χαρακτηριστικό πρόβληµα µε δεδοµένα που εξάγονται από κείµενα και που 

παριστάνονται από αριθµητικά διανύσµατα, είναι ο µεγάλος αριθµός µεταβλητών 

(συνήθως χιλιάδες λέξεις-κλειδιά) ο οποίος είναι απαγορευτικός για οποιαδήποτε οπτική 

εξέταση των δεδοµένων. Από την άλλη πλευρά, η οπτική αναπαράσταση είναι πολύ 

σηµαντική όχι µόνο για την ανάδειξη ενδιαφερόντων µοτίβων στα δεδοµένα, αλλά και για 

την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων µιας διαδικασίας [Krzanowski et al., 1998]. Πιο 

συγκεκριµένα, στα προβλήµατα διάκρισης και κατάταξης όρων είναι χρήσιµο να 

παρασταθούν οι διαφορετικές κατηγορίες από διαφορετικά µοτίβα προκειµένου να είναι 

εύκολη και η οπτική τους διάκριση στα γραφήµατα. 

Με βάση τα προαναφερθέντα ζητήµατα, πιστεύουµε ότι η εφαρµογή της LDA στο 

συγκεκριµένο πρόβληµα της περιγραφής γονιδίων είναι ελκυστική όχι µόνο από το 

σηµείο του ερευνητή αλλά και του χρήστη.  

Η κύρια συµβολή αυτού του κεφαλαίου της διατριβής είναι η παρουσίαση ενός 

γενικού στατιστικού πλαισίου κατάλληλου για την περιγραφή γονιδίων, χρησιµοποιώντας 

δηµοσιευµένα κείµενα και µπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα σηµεία: 

• Η χρήση µιας πολυµεταβλητής στατιστικής µεθοδολογίας βασισµένης στην 

LDA για τη διάκριση µεγάλου αριθµού κειµένων µε διαφορετικούς GO όρους 

και για την κατηγοριοποίηση νέων κειµένων. 

• Χρήση των µετρικών απόδοσης και των γραφικών εργαλείων για την 

επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων κατάταξης της LDA. 

• Γραφική αναπαράσταση των κειµένων των διάφορων GO όρων, βασισµένη 

στις νέες µεταβλητές που δηµιουργούνται από την LDA.  
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Το προτεινόµενο πλαίσιο εφαρµόζεται σε πραγµατικά δεδοµένα. Τα δεδοµένα 

χρησιµοποιούνται επίσης για τη σύγκριση της ακρίβειας κατηγοριοποίησης µεταξύ της 

LDA και της SVM µεθόδου.  

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου έχει την ακόλουθη δοµή: Η ενότητα 3.5 περιγράφει τη 

χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία, ενώ η ενότητα 3.6 παρουσιάζει τα σύνολα δεδοµένων 

που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα και εκθέτει τα αποτελέσµατα. Τέλος, στην 

ενότητα 3.7 υπάρχει συζήτηση για τη µεθοδολογία που παρουσιάστηκε και προτάσεις 

για επέκταση της ερευνητικής εργασίας. 

3.5 Μεθοδολογία 

Η εφαρµογή της προτεινόµενης στατιστικής µεθοδολογίας στις πληροφορίες για 

την περιγραφή γονιδίων είναι µέρος µιας γενικότερης διαδικασίας που περιλαµβάνει την 

αρχική ανάκτηση ενός συνόλου κειµένων και το µετασχηµατισµό τους σε αριθµητικά 

διανύσµατα ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν στους διάφορους στατιστικούς 

υπολογισµούς. Ολόκληρη η διαδικασία αποτελείται από τρεις κύριες φάσεις που 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.1 και περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω: 

 

Δηµιουργία συνόλου δεδοµένων (Φάση Ι): Ανάκτηση εγγράφων σχετικών µε 

GO κώδικες, επεξεργασία και µετατροπή σε αναγνώσιµα από τον υπολογιστή 

αριθµητικά διανύσµατα. Κατασκευή των δεδοµένων εκπαίδευσης και ελέγχου του 

στατιστικού µοντέλου. 

 

Κατασκευή του στατιστικού µοντέλου (Φάση ΙΙ): Κατασκευή του µοντέλου 

κατάταξης από την LDA χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα εκπαίδευσης. 

 

Έλεγχος και ανάλυση των αποτελεσµάτων (Φάση ΙΙΙ): Έλεγχος, επιβεβαίωση 

και ερµηνεία των αποτελεσµάτων κατάταξης χρησιµοποιώντας κυρίως τα δεδοµένα 

ελέγχου. 
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Σχήµα 3.1 - Οι τρεις φάσεις της προτεινόµενης µεθοδολογίας 

3.5.1 Ανάκτηση κειµένων, επεξεργασία και παράστασή τους µε 
διανύσµατα 

Η ανάκτηση των κατάλληλων βιοϊατρικών κειµένων, η επεξεργασία τους και η 

µετατροπή τους (που προσδιορίζονται ως Φάση Ι) περιλαµβάνει την εξαγωγή των 

δηµοσιευµένων βιοϊατρικών κειµένων (τίτλος, πρόλογος και άλλες λεπτοµέρειες 

δηµοσίευσης) από τη δηµοφιλή βάση δεδοµένων PubMed κατόπιν αναζήτησης µε 

ορισµένες λέξεις-κλειδιά. Ένα ορισµένο σύνολο λέξεων-κλειδιών που βοηθάει την 

αναζήτηση και χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για να βελτιώσει την ακρίβεια 

είναι οι όροι Medical Subject Headings – MeSH [Bean et al., 2001]. 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι MeSH και GO όροι εξυπηρετούν διαφορετικό σκοπό. Οι 

όροι MeSH λειτουργούν ως ευρετήρια για τη βάση δεδοµένων PubMed, ενώ ο σκοπός 

των GO όρων είναι η περιγραφή λειτουργιών ενός γονιδιακού προϊόντος. Εντούτοις, 

µερικοί όροι MeSH θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως αντίστοιχοι για GO όρους 

(Πίνακας 3.3) [Raychaudhuri et al., 2002]. Σε περιπτώσεις όπου η διαθεσιµότητα των 

όρων MeSH είναι αµφισβητήσιµη, υπάρχουν τεχνικές όπως αυτές που παρουσιάζονται 

στην εργασία [Perez-Iratxeta et al., 2002] που θα µπορούσαν να συσχετίσουν τους δύο 

τύπους όρων. 

Μετά την ανάκτηση, το επόµενο βήµα είναι ο µετασχηµατισµός των κειµένων σε 

ένα κατάλληλο σχήµα, µειωµένης πολυπλοκότητας και παράστασής τους για χρήση σε 

εργασίες µε υπολογιστές. Ο πιο κοινός µετασχηµατισµός εγγράφων είναι βασισµένος 

στο µοντέλο διανυσµατικού χώρου (Vector Space Model - VSM) [Salton, 1970], [Shatkay 

et al., 2003], όπως αναφέραµε αναλυτικά στο δεύτερο κεφάλαιο. Σύµφωνα µε το VSM, 

ένα κείµενο παριστάνεται ως ένα διάνυσµα συγκεκριµένων σταθµισµένων λέξεων. Η 

διαδικασία περιλαµβάνει µία σειρά βηµάτων, όπως είναι η εύρεση των λέξεων, η 

αφαίρεση των µη πληροφοριακών λέξεων, κτλ. [Manning et al., 1999], [Jurafsky, 2000], 

τα οποία περιγράφηκαν λεπτοµερώς στο δεύτερο κεφάλαιο. 

Το βέλτιστο σχήµα στάθµισης των λέξεων εξαρτάται από τα σχετικά άρθρα για 

κάθε GO όρο [Izumitani et al., 2004], και δεν είναι δυνατό να είναι γνωστό εκ των 

προτέρων [Zobel et al., 1998]. Το απλούστερο σχήµα στάθµισης είναι αυτό που ορίζει το 

βάρος «1» για τις υπάρχουσες λέξεις (διαφορετικά «0») στο κείµενο (όπως στην εξίσωση 

3.1). Επίσης υπάρχουν σχήµατα στάθµισης [Manning et al., 1999], [Jurafsky, 2000], 

[Zobel et al., 1998], που χρησιµοποιούν πιο περίπλοκες τιµές βάρους, αλλά στην 

παρούσα εργασία εµείς χρησιµοποιήσαµε το απλούστερο δυαδικό βάρος για να 

αποφύγουµε τους πολύπλοκους υπολογισµούς που άλλωστε δεν εγγυώνται καλύτερη 

απόδοση [Zobel et al., 1998]. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους διάφορους 

τύπους στάθµισης υπάρχουν στο δεύτερο κεφάλαιο. 

Εποµένως, µετά την επεξεργασία, κάθε κείµενο  αντιπροσωπεύεται ως p-

διάστατο διάνυσµα , όπου  είναι το βάρος του όρου  µέσα στο 

κείµενο . Στην δυαδική στάθµιση κάθε βάρος είναι: 

   (3.1) 

Στο τέλος της φάσης Ι, τα διαφορετικά διανύσµατα κειµένων χρησιµοποιούνται για 

την κατασκευή των συνόλων δεδοµένων εκπαίδευσης και ελέγχου των µοντέλων 



Κεφάλαιο 3 – Κατηγοριοποίηση βιοϊατρικών κειµένων και σύνδεσή τους µε την Γονιδιακή Οντολογία 

 63 

κατάταξης. Να σηµειωθεί ότι λόγω του βήµατος 5 (Κεφ. 2, παρ. 2.2), είναι δυνατό να 

υπάρξουν µερικά διανύσµατα µε µηδενικά στοιχεία που αποκλείονται από τα σύνολα 

δεδοµένων. 

3.5.2 Μέθοδοι κατάταξης 

Οι µέθοδοι κατάταξης που χρησιµοποιήθηκαν κατά την πειραµατική διαδικασία, 

ήταν η LDA και η SVM. Η SVM χρησιµοποιήθηκε για τη σύγκριση µε την LDA, 

δεδοµένου ότι έχει αποδειχθεί στην εργασία [Izumitani et al., 2004] ότι αποδίδει πολύ 

καλά στο πρόβληµα της ανάθεσης ενός όρου της Γονιδιακής Οντολογίας σε βιοϊατρικά 

κείµενα. Παρά το γεγονός ότι τόσο για την LDA όσο και για τη SVM µέθοδο εµφανίζονται 

διάφορες µη γραµµικές προσεγγίσεις στη βιβλιογραφία [Venables et al., 2002], [Cortes 

et al., 1995], έχουµε επιλέξει το γραµµικό µοντέλο για την LDA ανάλυση και το γραµµικό 

πυρήνα για τη SVM. Η επιλογή αυτή έγινε χάριν της απλότητας και της εύκολης 

εφαρµογής τους, που άλλωστε αποτελεί και έναν από τους στόχους της µεθοδολογίας 

µας. Επίσης, σε ξεχωριστή µελέτη συγκρίνουµε την αποδοτικότητα της LDA µε αυτή της 

SVM και της MLR σε δεδοµένα που έχει εφαρµοστεί τεχνική µείωσης διαστάσεων. 

3.5.2.1 Μηχανές διανυσµάτων υποστήριξης (Support Vector Machines - SVM) 

Η SVM είναι µία µέθοδος η οποία στη βασική της µορφή λύνει µόνο προβλήµατα 

κατάταξης δύο οµάδων. Σε προβλήµατα κατάταξης περισσοτέρων των δύο οµάδων η 

συνήθης προσέγγιση είναι ο κερµατισµός του προβλήµατος σε διάφορα δυαδικά υπό-

προβλήµατα [Baldi et al., 2003]. 

Η µέθοδος SVM έχει ήδη χρησιµοποιηθεί για προβλήµατα κατάταξης παρόµοια µε 

αυτά στην περίπτωσή µας, όπως π.χ. στην [Izumitani et al., 2004]. Η βασική ιδέα της 

µεθόδου SVM είναι ο καθορισµός ενός βέλτιστου υπερεπιπέδου διαχωρισµού που θα 

µπορούσε να χωρίσει τις παρατηρήσεις σε δύο κατηγορίες. Αυτό το υπερεπίπεδο 

κατασκευάζεται µε βάση ορισµένα διανύσµατα από το σύνολο δεδοµένων (τα 

αποκαλούµενα διανύσµατα υποστήριξης). 

Έστω λοιπόν ότι έχουµε τα δεδοµένα που φαίνονται στο Σχήµα 3.2, τα οποία 

διαχωρίζονται γραµµικά. Όπως φαίνεται και στο παράδειγµα έχουµε µόνο δύο οµάδες 

και δύο διαστάσεις ώστε να γίνει πιο κατανοητή η περιγραφή της µεθόδου. Στην 

περίπτωση µας οι οµάδες αντιστοιχούν σε GO όρους και οι µεταβλητές στις λέξεις-

κλειδιά των κειµένων. Ο στόχος είναι να βρεθεί το βέλτιστο υπερεπίπεδο το οποίο 

διαχωρίζει πλήρως τα δεδοµένα µας. Επίσης το υπερεπίπεδο αυτό θα πρέπει να µπορεί 
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να διαχωρίζει σωστά και νέες παρατηρήσεις, δεδοµένα, δηλαδή κείµενα στην περίπτωση 

µας. 

 

Σχήµα 3.2 - Βέλτιστο διαχωριστικό υπερεπίπεδο στη SVM 

 

Εάν το  είναι ένα διάνυσµα στο διανυσµατικό µας χώρο, το οποίο αναπαριστά 

ένα κείµενο, τότε το βέλτιστο διαχωριστικό υπερεπίπεδο είναι ένα από τα υπερεπίπεδα 

που εκφράζονται µε τον τύπο: 

 

  (3.2) 
 

όπου  είναι ένα διάνυσµα σταθµισµένων συντελεστών και  ο όρος 

µεροληψίας. Η απόσταση ενός διανύσµατος  των δεδοµένων εκπαίδευσης του 

µοντέλου από το υπερεπίπεδο διαχωρισµού είναι: 

 

  (3.3) 

 
Εφόσον τα υπερεπίπεδα που εκφράζονται από τον τύπο (3.2) θα είναι τα ίδια αν 

πολλαπλασιαστούν τα  και  µε κατάλληλο σταθερό αριθµό, εισάγουµε προς 

αποφυγή αυτού τον παρακάτω περιορισµό: 

 

  (3.4) 

 
Το βέλτιστο υπερεπίπεδο είναι αυτό το οποίο µεγιστοποιεί το ελάχιστο µέτρο στον 

τύπο (3.3). Με βάση τον περιορισµό από τον τύπο (3.4) το πρόβληµα αυτό καταλήγει 

στη µεγιστοποίηση του: 
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  (3.5) 

 
Εποµένως το πρόβληµα βελτιστοποίησης είναι: 

Ελαχιστοποίησε  
   (3.6) 

µε περιορισµό  
 

όπου  είναι 1 εάν το  ανήκει στη µία οµάδα και -1 αν ανήκει στην άλλη. Επίσης 

µπορούµε να εισάγουµε και µία παράµετρο  στον τύπο (3.6) που να δηλώνει την 

ανεκτικότητα (tolerance) σε περιπτώσεις µη σωστής κατάταξης (Σχήµα 3.3). Οπότε ο 

(3.6) γίνεται: 

 

  

   (3.7) 
  
 

όπου  και  παράµετρος που καθορίζει το βαθµό συµµετοχής της 

ανεκτικότητας. 

 

Σχήµα 3.3 - Ανεκτικότητα στην κατάταξη της SVM 

 

Στην περίπτωση που τα δεδοµένα µας, δηλαδή τα κείµενα στη δικιά µας 

περίπτωση, δεν µπορούν να διαχωριστούν γραµµικά, τότε ορίζεται µία συνάρτηση 

µετασχηµατισµού (transformation) των δεδοµένων  σε ένα άλλο πολυδιάστατο 

χώρο (Σχήµα 3.4). Στο χώρο αυτό θα πρέπει το µέτρο της απόστασης µεταξύ των 
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διανυσµάτων να ορίζεται και η απόσταση αυτή να σχετίζεται µε την απόσταση στον 

αρχικό χώρο. Αυτό ικανοποιείται από τη συνάρτηση πυρήνα (kernel function) [Chang et 

al., 2001]: 

 

  (3.8) 
 

Η συνάρτηση πυρήνα εποµένως αντιστοιχεί στην απόσταση µεταξύ των 

διανυσµάτων  και  στο νέο πολυδιάστατο χώρο που ορίζεται από την . 

Το διαχωριστικό επίπεδο στο νέο χώρο ορίζεται ως: 

  (3.9) 
 

Στον Πίνακα 3.1 αναφέρονται κάποιες από τις συναρτήσεις πυρήνα που 

χρησιµοποιούνται πιο συχνά [Chang et al., 2001]. Η απλούστερη µορφή του SVM έχει 

ένα γραµµικό πυρήνα, και χρησιµοποιείται ως βάση για συγκρίσεις µε την προτεινόµενη 

γραµµική διακρίνουσα ανάλυση της προσέγγιση µας. Άλλωστε οι συναρτήσεις πυρήνα 

είναι µία γενική µέθοδος επίλυσης µη γραµµικών συστηµάτων και µπορούν να 

εφαρµοστούν σε µεθόδους κατηγοριοποίησης όπως η LDA. 

 

Όνοµα Συνάρτηση 

Γραµµική (Linear)  

Πολυωνυµική (Polynomial)  

Radial Basis Function (RBF) 
 

Σιγµοειδής (Sigmoid)  

Πίνακας 3.1 - Συναρτήσεις πυρήνα 

 

Συνήθως, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 3.1 οι συναρτήσεις πυρήνα απαιτούν 

διάφορες παραµέτρους ( ) που πρέπει να οριστούν κατάλληλα. Το πρόβληµα της 

βελτιστοποίησης µετά και τον ορισµό µιας συνάρτησης πυρήνα λύνεται µε την µέθοδο 

του Lagrange. 
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Σχήµα 3.4 - Προβολή σε καινούργιο πολυδιάστατο χώρο 

 

3.5.2.2 Πολυωνυµική Λογιστική Παλινδρόµηση (Multinomial Logistic Regression - MLR) 

Η παλινδρόµηση (regression) είναι µία στατιστική τεχνική που χρησιµοποιείται για 

την εύρεση της σχέσης µεταξύ µίας εξαρτηµένης µεταβλητής (GO όρος στη δικιά µας 

περίπτωση) και ενός συνόλου ανεξάρτητων µεταβλητών (βάρη λέξεων-κλειδιά) µε τη 

βοήθεια κάποιων παρατηρήσεων (κειµένων). Γενικά, η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές, των οποίων οι τιµές είναι γνωστές για να προβλέψει την τιµή 

της εξαρτηµένης µεταβλητής. Κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή αξιολογείται προσδίδοντας σε 

κάθε µία ένα συντελεστή βαρύτητας έτσι ώστε να προβλεφθεί όσο το δυνατόν καλύτερα 

η εξαρτηµένη µεταβλητή. Οι συντελεστές βαρύτητας δείχνουν τη σχετική συνεισφορά 

των ανεξάρτητων µεταβλητών στην τελική πρόβλεψη και διευκολύνουν την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων. 

Υπάρχουν πολλές µορφές παλινδρόµησης ανάλογα µε το είδος και τον αριθµό των 

µεταβλητών. Η πιο απλή περίπτωση παλινδρόµησης είναι η εύρεση της γραµµικής 

σχέσης µεταξύ µόνο µίας ανεξάρτητης µεταβλητής µε την εξαρτηµένη µεταβλητή και 

ονοµάζεται απλή γραµµική παλινδρόµηση. Αν  η εξαρτηµένη µεταβλητή και  η 

ανεξάρτητη υπολογίζεται η ευθεία . Ο συντελεστής  καθώς και ο σταθερός 

όρος  υπολογίζονται συνήθως µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, µία µέθοδο 

που προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το συνολικό σφάλµα.  

Η λογιστική παλινδρόµηση (logistic regression) είναι η ιδανική µέθοδος στην 

περίπτωση που η εξαρτηµένη µεταβλητή  χωρίζεται σε ένα σύνολο προκαθορισµένων 

κατηγοριών, ενώ οι ανεξάρτητες µεταβλητές  µπορούν να είναι είτε συνεχόµενες είτε να 

χωρίζονται και αυτές σε κάποιες προκαθορισµένες κατηγορίες. Όταν η µεταβλητή  

παίρνει τιµές από δύο και µόνο κατηγορίες τότε η παλινδρόµηση που εφαρµόζεται 

ονοµάζεται διωνυµική λογιστική παλινδρόµηση (binary ή binomial logistic regression), 
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ενώ όταν οι τιµές της  προέρχονται από περισσότερες των δύο κατηγορίες, τότε η 

παλινδρόµηση ονοµάζεται πολυωνυµική λογιστική παλινδρόµηση (multinomial logistic 

regression). 

Έστω ένα σύνολο παρατηρήσεων µε µία εξαρτηµένη µεταβλητή  που χωρίζεται 

σε  κατηγορίες και ένα σύνολο ανεξάρτητων µεταβλητών , . Επιλέγεται 

µία κατηγορία αναφοράς, συνήθως η τελευταία κατηγορία (η  στην περίπτωση αυτή) 

και όλες οι πιθανότητες γράφονται σε σχέση µε αυτήν. Χρειάζονται µόνο  ισότητες 

για να περιγράψουµε µία µεταβλητή µε  κατηγορίες και δεν έχει καµία σηµασία ποια 

κατηγορία διαλέγουµε σαν κελί αναφοράς, γιατί µπορούµε εύκολα να µετατρέψουµε ένα 

τύπο σε έναν άλλο.  

 Η πιθανότητα µία παρατήρηση να ανήκει στην k-κατηγορία φαίνεται στη σχέση 

(3.10). 

 

  (3.10) 

 
ή 

  (3.11) 

 
µε  να είναι η πιθανότητα η παρατήρηση  να ανήκει στην κατηγορία  και το 

 να είναι ο φυσικός λογάριθµος της πιθανότητας η παρατήρηση  να ανήκει στην  

κατηγορία προς την πιθανότητα η παρατήρηση να ανήκει στην κατηγορία αναφοράς.  
 

 (3.12) 

 
Η λογιστική παλινδρόµηση γενικά και η πολυωνυµική παλινδρόµηση συγκεκριµένα 

δε θεωρεί γραµµική τη σχέση µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής µε τις ανεξάρτητες, 

όπως στην απλή γραµµική παλινδρόµηση. Οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες µεταξύ 

τους και ο λογάριθµος των ανεξάρτητων µεταβλητών σχετίζεται γραµµικά µε την 

εξαρτηµένη. Επίσης, η λογιστική παλινδρόµηση υπολογίζει τις αλλαγές που γίνονται στο 

λογάριθµο των πιθανοτήτων της εξαρτηµένης µεταβλητής και όχι τις αλλαγές που 
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γίνονται στην ίδια µεταβλητή όπως γίνεται στην απλή γραµµική παλινδρόµηση. 

Για το υπολογισµό των συντελεστών  εφαρµόζεται µία µέθοδος που ονοµάζεται 

Maximum Likelihood Estimation (MLE). Η MLE προσπαθεί να µεγιστοποιήσει το 

λογάριθµο της πιθανοφάνειας (log likelihood), ο οποίος δείχνει αν η γνωστή τιµή µίας 

παρατήρησης της εξαρτηµένης µεταβλητής µπορεί να προβλεφθεί από τις τιµές των 

ανεξάρτητων µεταβλητών. Η πιθανοφάνεια, όπως κάθε πιθανότητα, παίρνει τιµές από 0 

ως 1 και κατά συνέπεια ο λογάριθµός της παίρνει τιµές από  ως 0. Ο λογάριθµος της 

πιθανοφάνειας αυξάνει αισθητά καθώς µεγαλώνει η πιθανοφάνεια και για το λόγο αυτό 

και χρησιµοποιείται αντί της καθαρής πιθανοφάνειας. 

Ο MLE είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθµος και η γενική ιδέα της λειτουργίας του 

αλγορίθµου για τον υπολογισµό των συντελεστών είναι η εξής: αρχίζει µε µία αρχική 

υποθετική τιµή των λογαριθµικών συντελεστών, κατά κάποιο τρόπο µαντεύει την τιµή 

των συντελεστών, και στη συνέχεια καθορίζει αν ο κάθε συντελεστής πρέπει να αυξηθεί 

ή να µειωθεί και κατά πόσο αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα επιτυχηµένης πρόβλεψης 

(αύξηση του log likelihood). Αφού η αρχική συνάρτηση υπολογιστεί, τα υπόλοιπα 

ελέγχονται και γίνεται µία επανεκτίµηση µε τη βελτιωµένη συνάρτηση και η διαδικασία 

επαναλαµβάνεται µέχρι να επιτευχθεί η σύγκλιση, συνήθως µέχρι το log likelihood να 

µην αλλάζει σηµαντικά. 

 

3.5.2.3 Γραµµική ανάλυση διακρίσεων (Linear Discriminant Analysis – LDA) 

Η γραµµική ανάλυση διακρίσεων (LDA) που εισήχθη από τον Fisher [Fisher, 1936], 

[Lattin et al., 2003], χρησιµοποιείται για να διαµορφώσει τη σχέση µεταξύ εξαρτηµένης 

κατηγορικής µεταβλητής και ενός συνόλου ανεξάρτητων ή διερευνητικών µεταβλητών. 

Στην εργασία µας οι ανεξάρτητες µεταβλητές αντιπροσωπεύουν την ύπαρξη λέξεων ενώ 

η εξαρτηµένη κατηγορική µεταβλητή είναι η αντιστοιχία τους σε GO όρους µε  πιθανές 

τιµές - κατηγορίες.  

Οι κύριοι στόχοι της LDA είναι: (α) να εξηγήσει τις διαφορές µεταξύ των κατηγοριών 

(στην περίπτωσή µας των GO όρων), από την πλευρά των ανεξάρτητων µεταβλητών και 

(β) να χρησιµοποιήσει το µοντέλο για µελλοντικές προβλέψεις. Η µέθοδος µαζί µε το 

µοντέλο πρόβλεψης παρέχει διάφορα στατιστικά αποτελέσµατα που οδηγούν στην 

εκτίµηση της πιθανότητας (εκ των υστέρων πιθανότητα – posterior probability) το 

διάνυσµα των βαρών των λέξεων-κλειδιών να ανήκει σε µια συγκεκριµένη οµάδα. 

Η ιδέα λοιπόν είναι να βρεθεί ένας γραµµικός συνδυασµός των ανεξάρτητων 

µεταβλητών που θα παράγει ένα µέγιστης διακριτικότητας σκορ διακρίσεων (discriminant 



Κεφάλαιο 3 – Κατηγοριοποίηση βιοϊατρικών κειµένων και σύνδεσή τους µε την Γονιδιακή Οντολογία 

 70 

scores)  µεταξύ των οµάδων (GO κώδικες). Εάν το  δείχνει το γραµµικό συνδυασµό 

και το  τον πίνακα δεδοµένων διαστάσεων , τότε τα σκορ διακρίσεων δίνονται 

από το  

    (3.13)  
 

Στα δικά µας πειράµατα οι σειρές του πίνακα  περιέχουν την αναπαράσταση των 

ανακτηµένων κειµένων σε µορφή δυαδικού διανύσµατος. Ο πίνακας  µπορεί να 

γραφτεί ως 

    (3.14) 

 
Επίσης υποθέτουµε ότι οι γραµµές των διανυσµάτων του  πίνακα εµπίπτουν σε 

 κατηγορίες (GO όρους). 

Ο Fisher πρότεινε το γραµµικό συνδυασµό  που µεγιστοποιεί τον λόγο  του 

αθροίσµατος τετραγώνων µεταξύ των οµάδων  προς το άθροισµα τετραγώνων 

εντός της οµάδας  των σκορ διακρίσεων . Δηλαδή, 

 

  (3.15) 

 
Το άθροισµα τετραγώνων µεταξύ των οµάδων  δείχνει τη διαφορά ανάµεσα 

στη µέση τιµή του σκορ διακρίσεων για κάθε οµάδα και στη µέση τιµή του σκορ στο 

σύνολο των δεδοµένων και δίνεται από τον τύπο: 

 

  (3.16) 

όπου  είναι ο αριθµός των κειµένων στην οµάδα , για . 

Αντικαθιστώντας το  στον παραπάνω τύπο (3.16), µε βάση τον τύπο (3.13) 

έχουµε: 
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  (3.17) 

\ 
Το άθροισµα τετραγώνων µέσα στην κάθε οµάδα  δείχνει τη διαφορά ανάµεσα 

στο σκορ διακρίσεων  της κάθε παρατήρησης/κειµένου της οµάδας µε τη µέση τιµή του 

σκορ στην συγκεκριµένη οµάδα. Δίνεται από τον τύπο: 

 

  (3.18) 

 
Με βάση τον τύπο (3.13), ο (3.18) γίνεται: 

 

  (3.19) 

 
Οπότε ο τύπος (3.15) γίνεται µε βάση τους (3.17) και (3.19): 

 

  (3.20) 

 
Η ιδέα είναι να βρεθεί ένα διάνυσµα των συντελεστών  τέτοιο ώστε να 

επιτυγχάνεται ο µέγιστος διαχωρισµός των οµάδων, δηλαδή . Παραγωγίζοντας 

και λύνοντας τον τύπο (3.20) ως προς την πρώτη παράγωγο έχουµε: 

  (3.21) 
 

Αυτό είναι ένα πρόβληµα ιδιοτιµών, όπου  είναι οι ιδιοτιµές και  το αντίστοιχο 

ιδιοδιάνυσµα του πίνακα  και λύνεται αριθµητικά µε τη χρησιµοποίηση της 

ανάλυσης ιδιαζουσών τιµών (Singular Value Decomposition - SVD) [Lattin et al., 2003]. 

Στην περίπτωση όπου ο αριθµός των οµάδων είναι µόνο δύο, τότε αρκεί µόνο µια 

συνάρτηση διακρίσεων (discriminant function) για τη διάκριση των οµάδων. Εάν ο 

αριθµός των οµάδων  είναι µεγαλύτερος από δύο ( ), τότε χρησιµοποιούµε 

 συναρτήσεις διακρίσεων, αποκαλούµενες κανονικές συναρτήσεις 

διακρίσεων (canonical discriminant functions), που αντιστοιχούν στις  µεγαλύτερες 

ιδιοτιµές . Οι  συναρτήσεις χρησιµοποιούνται για να καθορίσουµε τις διαφορές 
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µεταξύ των οµάδων. 

Προκειµένου να ταξινοµηθούν οι νέες παρατηρήσεις (βιοϊατρικά κείµενα) 

υπολογίζουµε την πιθανότητα µιας νέας παρατήρησης (σταθµισµένο διάνυσµα λέξεων-

κλειδιών) να ανήκει σε µια συγκεκριµένη κατηγορία (GO όρος). Αυτό επιτυγχάνεται 

χρησιµοποιώντας την απόσταση Mahalanobis και το θεώρηµα του Bayes [Lattin et al., 

2003]. Η ιδέα στηρίζεται στο γεγονός πως ένα κείµενο ανατίθεται στην οµάδα από την 

οποία απέχει λιγότερο. Το µέτρο απόστασης που χρησιµοποιήθηκε για κάθε 

παρατήρηση  από τη µέση τιµή κάθε οµάδας  δίνεται από τον τύπο: 

 

  (3.22) 

 
Ο κανόνας µε βάση τον οποίον ανατίθεται µία παρατήρηση/κείµενο σε µία οµάδα 

µπορεί να µεταβληθεί ώστε να λαµβάνει υπόψη του και τις εκ των υστέρων πιθανότητες 

(posterior probabilities) εµφάνισης κάθε οµάδας. Σύµφωνα µε το θεώρηµα του Bayes η 

πιθανότητα  µίας παρατήρησης να ανήκει σε µία οµάδα ισούται µε: 

  (3.23) 

 
όπου  είναι η εκ των υστέρων πιθανότητα εµφάνισης της οµάδας . Οι εκ των 

υστέρων πιθανότητες εκτιµώνται από το µέγεθος των οµάδων στο δείγµα, ενώ οι 

πιθανότητες  υπολογίζονται από τον τύπο: 

 

  (3.24) 

 
Έχοντας εκτιµήσει τις προαναφερθείσες πιθανότητες χωριστά για κάθε GO όρο, 

µπορούµε τελικά να αποφασίσουµε την ταξινόµηση της νέας παρατήρησης/κειµένου 

στον όρο µε τη µεγαλύτερη πιθανότητα.  

Επιπλέον, η χρήση των πιθανοτήτων µας επιτρέπει να ερευνήσουµε την 

περίπτωση ένα κείµενο να ανήκει σε έναν άλλο GO όρο εκτός από αυτόν µε την 

υψηλότερη πιθανότητα. Δηλαδή εάν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε τη σωστή κατάταξη 

ενός κειµένου, µπορεί να είναι χρήσιµο να θεωρηθεί ως πιθανός GO όρος του κειµένου 

αυτός που έχει τη δεύτερη, την τρίτη, κ.λπ. µεγαλύτερη πιθανότητα. Αυτό το ζήτηµα 

συζητείται περαιτέρω στην ενότητα που αναφέρεται στην πειραµατική διαδικασία.  
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Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο είναι ότι η ίδια η LDA παράγει τα βάρη για κάθε λέξη 

υπό µορφή συντελεστών των συναρτήσεων γραµµικών διακρίσεων. Αυτά τα βάρη 

δηλώνουν τη σηµασία κάθε λέξης-κλειδί στο µοντέλο κατάταξης. Είναι επίσης 

αξιοσηµείωτο ότι η LDA µπορεί να εφαρµοστεί είτε στον αρχικό πίνακα δεδοµένων είτε 

στα δεδοµένα που προκύπτουν από µια συνήθη τεχνική µείωσης των µεταβλητών των 

δεδοµένων, π.χ. ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA) ή 

γενικότερα ανάλυση παραγόντων (Factor Analysis) [Venables et al., 2002], [Tabachnick 

et al., 2001], [Hair et al., 1998], όπως θα δούµε και στην ενότητα 3.6.4.  

 

3.5.3 Μέθοδοι αξιολόγησης 

3.5.3.1 Γραφική ανάλυση του συνόλου δεδοµένων  

Η γραφική ανάλυση είναι πολύ σηµαντική, επειδή µπορεί να παρέχει νέες 

θεωρήσεις για τη δοµή των δεδοµένων µας και να αποκαλύψει διάφορους σχηµατισµούς 

οµάδων και συσχετίσεις [Cleveland, 1993]. Δεδοµένου ότι στα σύνολα δεδοµένων µας, ο 

αριθµός των διαστάσεων είναι πολύ µεγάλος, υπάρχει ανάγκη για προηγµένες τεχνικές 

απεικόνισης πολλών µεταβλητών προκειµένου να παρουσιαστούν αποτελεσµατικά οι 

ιδιότητες των δεδοµένων. Παρακάτω αναλύονται οι γραφικές µέθοδοι που έχουν 

χρησιµοποιηθεί στην παρούσα εργασία: 

Θηκογράµµατα (Boxplots) [Hair et al., 1998]: Η εµπειρική κατανοµή µιας 

µεταβλητής σχεδιάζεται χωριστά για τις διάφορες οµάδες (GO όροι). Είναι χρήσιµα στην 

απεικόνιση των διαφορών µεταξύ των οµάδων ως προς µία µεταβλητή. 

Διαγράµµατα διασποράς (Scatterplots) [Hair et al., 1998]: Mια σχετικά απλή 

µέθοδος για την αναπαράσταση συνδυασµών µεταβλητών είναι να χρησιµοποιηθεί ένας 

πίνακας από διαγράµµατα διασποράς, ο οποίος µπορεί ταυτόχρονα να σχεδιάσει 

διάφορα ζευγάρια µεταβλητών και να απεικονίσει τις σχέσεις τους σε δυο διαστάσεις. Τα 

διαγράµµατα διασποράς µπορούν να αποκαλύψουν διάφορους σχηµατισµούς των 

οµάδων στα δεδοµένα και να χρησιµεύσουν επίσης ως εργαλεία διάγνωσης για την 

επιβεβαίωση της απόδοσης των µεθόδων κατάταξης. 

Καµπύλες του Andrews (Andrews curves) [Andrews 1972]: Κάθε πολυµεταβλητή 

παρατήρηση  µετασχηµατίζεται σε µια καµπύλη µε βάση την ακόλουθη 

συνάρτηση: 
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  (3.25) 

 
Αυτή η συνάρτηση σχεδιάζεται για το διάστηµα  και έχει διάφορα 

πλεονεκτήµατα στα χαρακτηριστικά της, όπως η διατήρηση της µέσης τιµής, της 

απόκλισης, των αποστάσεων κ.λπ. Αυτές οι καµπύλες είναι αντιπροσωπευτικές των 

δεδοµένων και µπορούν να βοηθήσουν στη διάκριση των διαφορετικών οµάδων, των 

παράτυπων σηµείων (outliers), κ.λπ. 

Καθώς τα σύνολα δεδοµένων µας είναι πολύ µεγάλα, υπάρχει ένα προφανές 

πρόβληµα µε την απεικόνιση όλων των παρατηρήσεων των δεδοµένων στα 

διαγράµµατα διασποράς και τις καµπύλες του Andrew. Είναι εποµένως αναγκαία η 

απλοποίηση της γραφικής παράστασης µε τη χρησιµοποίηση κεντρικών σηµείων 

(centroids) των διαφορετικών οµάδων. Τα κεντρικά σηµεία των διαφόρων οµάδων είναι 

πολυδιάστατα σηµεία που έχουν για συντεταγµένες τους µέσους όρους για όλες τις 

µεταβλητές µέσα στην οµάδα [Tabachnick et al., 2001], [Hair et al., 1998]. 

 

3.5.3.2 Μετρικές απόδοσης 

Ο προσδιορισµός της ευαισθησίας του µοντέλου (αλλαγές στην ακρίβεια) µπορεί 

να επιτευχθεί µε τυχαία δειγµατοληψία από τα δεδοµένα εκπαίδευσης και τη δηµιουργία 

δειγµάτων ελέγχου (hold-out samples) [Lattin et al., 2003]. Αυτά τα δείγµατα χωρίζουν το 

αρχικό σύνολο σε ένα υποσύνολο που περιέχει τις περισσότερες από τις παρατηρήσεις 

που χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση του µοντέλου και σε ένα άλλο µικρότερο 

υποσύνολο για την επιβεβαίωση της απόδοσης του µοντέλου της κατάταξης. Το µέγεθος 

των δειγµάτων ελέγχου καθορίζεται εµπειρικά (δεν υπάρχει κανένας τυποποιηµένος 

τύπος) και συνήθως δεν είναι µεγαλύτερο από το 30% του πλήθους των παρατηρήσεων 

στο αρχικό σύνολο δεδοµένων [Hair et al., 1998].  

Η βάση για τον υπολογισµό των διάφορων µέτρων απόδοσης είναι ο πίνακας 

κατάταξης (classification matrix), [Hair et al., 1998]. Ένα παράδειγµα τέτοιου πίνακα µε 

δύο οµάδες 1 = «έχει το χαρακτηριστικό» και 2 = «δεν έχει το χαρακτηριστικό» φαίνεται 

στον Πίνακα 3.2: 
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  Προβλεφθείσα 
Οµάδα 

  1 2 
1 TP FN Πραγµατική 

Οµάδα 2 FP TN 
Πίνακας 3.2 - Πίνακας κατάταξης για δύο οµάδες 

όπου TP είναι ο αριθµός των πραγµατικά θετικών (True Positives) παρατηρήσεων, 

δηλαδή αυτά που ανήκουν στην οµάδα 1 και έχουν επίσης κατηγοριοποιηθεί από το 

µοντέλο στην οµάδα 1, ενώ TN ο αριθµός των πραγµατικά αρνητικών (True Negatives) 

παρατηρήσεων, δηλαδή αυτών που δεν ανήκουν στην οµάδα 1 και σωστά 

κατηγοριοποιήθηκαν στην οµάδα 2. FP είναι ο αριθµός των λάθος θετικών (False 

Negatives) παρατηρήσεων, δηλαδή αυτών που ενώ ανήκουν στην οµάδα 2 το µοντέλο 

τα κατέταξε στην οµάδα 1 και FN είναι ο αριθµός των λάθος αρνητικών (False Negative) 

παρατηρήσεων, δηλαδή αυτών που ανήκουν στην οµάδα 1 αλλά το µοντέλο προέβλεψε 

ότι ανήκουν στην οµάδα 2. 

Τα πιο κοινά µέτρα απόδοσης που υπολογίζονται µε βάση των παραπάνω πίνακα 

είναι: 

• Ακρίβεια (Accuracy) [Manning et al., 1999], της κατάταξης είναι η αναλογία 

των σωστά καταταγµένων κειµένων προς στο συνολικό αριθµό κειµένων του 

συνόλου δεδοµένων.  

 

  (3.26) 

 

• Σαφήνεια (Precision) [Manning et al., 1999] είναι το ποσοστό των σωστών 

κατατάξεων µιας συγκεκριµένης οµάδας προς όλα τα κείµενα που ορίζονται 

σε εκείνη την οµάδα. 

 

  (3.27) 

 
• Ανάκληση (Recall) [Manning et al., 1999] είναι το ποσοστό των σωστών 

κατατάξεων µιας συγκεκριµένης οµάδας προς όλα τα κείµενα της οµάδας 

που περιλαµβάνονται στο σύνολο δεδοµένων. 
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  (3.28) 

 
• F-µέτρο (F-measure) [Van Rijsbergen, 1979] είναι η αρµονική µέση τιµή 

µεταξύ σαφήνειας και ανάκλησης. 

 

 

€ 

F −measure =
2 × Precision ×Recall( )
Precision + Recall

 (3.29) 

 
Οι παραπάνω ορισµοί των µέτρων αξιολόγησης εύκολα επεκτείνονται και σε 

περισσότερες οµάδες µε τη διαφορά ότι για τον υπολογισµό του αριθµού των 

λανθασµένων κατατάξεων αθροίζονται όσα κείµενα έχουν ταξινοµηθεί λάθος σε όλες τις 

οµάδες.   

 
 

3.5.4 Υπολογισµός 
Όλοι οι υπολογισµοί εκτελέσθηκαν σε έναν Intel Pentium IV υπολογιστή που τρέχει 

σε 2.8 Ghz µε 1 ΜΒ RAM. Οι αλγόριθµοι για την προ-επεξεργασία των κειµένων 

υλοποιήθηκαν σε Perl. Η στατιστική ανάλυση εκτελέσθηκε χρησιµοποιώντας τη 

στατιστική γλώσσα R [R Development Core Team, 2004] και τη συνάρτηση «lda» του 

πακέτου MASS [Venables et al., 2002]. Οι καµπύλες του Andrews κατασκευάστηκαν µε 

τη χρήση της συνάρτησης «Andrews.curves» που αναπτύχθηκε από τον Shigenobu 

Aoki. Το µοντέλο SVM κατασκευάστηκε µε τη χρήση της βιβλιοθήκης libsvm [Chang et 

al., 2001]. Τα αποτελέσµατα της κατάταξης µε χρήση SVM υποβλήθηκαν σε 

επεξεργασία χρησιµοποιώντας την R. 

 

 3.6 Πειραµατικά Αποτελέσµατα 

Η πειραµατική διαδικασία ακολούθησε τη µεθοδολογία που περιγράφηκε 

παραπάνω και για να αξιολογήσουµε καλύτερα την απόδοση της LDA, χρειάστηκε να 

αποκλείσουµε από τη φάση Ι (ανάκτηση εγγράφων και παράστασή τους) όσο το δυνατόν 

περισσότερη µεροληψία και να συγκρίνουµε συγχρόνως την LDA σε ένα σύνολο 

δεδοµένων που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί. Για το λόγο αυτό, επιλέξαµε τους GO κώδικες 

και τις λέξεις κλειδιά που προτείνονται στην εργασία [Raychaudhuri et al., 2002] και 

κρατήσαµε συγκεκριµένες λέξεις-κλειδιά που οδήγησαν σε επαρκή αριθµό κειµένων 
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τόσο για το σύνολο δεδοµένων της εκπαίδευσης όσο και για το σύνολο δεδοµένων 

ελέγχου. Η αναζήτηση και η ανάκτησή των κειµένων από την PubMed έδειξε ότι για 

εννέα από τους GO κωδικούς που δόθηκαν στο [Raychaudhuri et al., 2002] παρήχθηκαν 

πολύ λίγα αποτελέσµατα (αριθµός κειµένων από 1 έως 49) ώστε σε περίπτωση 

χρησιµοποίησής τους θα µπορούσαν να αποβούν παραπλανητικοί για την εκπαίδευση 

του µοντέλου. Κατά συνέπεια, χρησιµοποιήσαµε µόνο τους 12 από τους 21 GO κώδικες 

του [Raychaudhuri et al., 2002], σε κάθε έναν από τους οποίους αντιστοιχούν 

περισσότερα από 175 κείµενα. Αυτό ήταν απαραίτητο, αφού για τα πειράµατά µας 

χρησιµοποιήσαµε τυχαία επιλεγµένα δείγµατα ελέγχου για την επιβεβαίωση του 

µοντέλου και εποµένως υπήρξε ανάγκη να επιτευχθεί η αναπαράσταση κάθε GO κώδικα 

σε όλα τα δείγµατα. 

Η πρώτη φάση (επεξεργασία ανάκτησης εγγράφων και µετατροπή) οδήγησε σε ένα 

µεγάλο αριθµό διανυσµάτων µε  µεταβλητές που αντιπροσωπεύουν λέξεις 

οµαδοποιηµένες σε  GO κώδικες που απαριθµούνται στον Πίνακα 3.3. Αυτά τα 

διανύσµατα χρησιµοποιήθηκαν για να διαµορφώσουν τα σύνολα δεδοµένων για την 

εκπαίδευση και τον έλεγχο του µοντέλου.  

 

3.6.1 Περιγραφή του συνόλου των δεδοµένων 

Τα διανύσµατα που δηµιουργήθηκαν διαιρέθηκαν σε δύο σύνολα δεδοµένων, ένα 

για την εκπαίδευση και ένα για τον έλεγχο του µοντέλου. Ο διαχωρισµός των κειµένων 

στα δύο σύνολα έγινε σύµφωνα µε την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους. Συγκεκριµένα, το 

σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης περιείχε 10485 κείµενα δηµοσιευµένα µέχρι το 1999 

ενώ το σύνολο δεδοµένων ελέγχου περιείχε 10706 κείµενα δηµοσιευµένα µεταξύ 2000 

και 2004. 

Στα σύνολα δεδοµένων εκπαίδευσης, υπήρξαν 644 κείµενα κοινά για δύο 

διαφορετικούς GO όρους, 53 κείµενα κοινά για τρεις διαφορετικούς GO όρους και 6 

κείµενα κοινά για τέσσερις GO όρους. Αυτά όλα αποκλείστηκαν από την ανάλυση 

δεδοµένου ότι µια βασική υπόθεση για την LDA είναι ότι οι οµάδες είναι πλήρως 

διαχωρισµένες. Εποµένως, µόνο 9014 κείµενα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, καθένα 

από τα οποία αντιστοιχεί σε έναν µοναδικό GO όρο. Ακόµη, 5 κείµενα είχαν µηδενικά 

διανύσµατα και αποκλείστηκαν επίσης από την ανάλυση. Τελικά, 9009 διανύσµατα 

παρέµειναν στο σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης. Για το σύνολο δεδοµένων ελέγχου, µια 

παρόµοια διαδικασία οδήγησε σε 8225 κείµενα. 
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3.6.2 Αποτελέσµατα των πειραµάτων 

Οι µέθοδοι που περιγράφηκαν στην δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου εφαρµόστηκαν 

στις βάσεις δεδοµένων µε την πρόσθετη έµφαση που δόθηκε στην αξιολόγηση της 

διακριτικής ικανότητας και κατάταξης του µοντέλου της LDA. Τα κύρια ζητήµατα που 

εξετάστηκαν ήταν η ικανότητα του µοντέλου να διακρίνει τις οµάδες στα δεδοµένα 

εκπαίδευσης και να κατατάσσει σωστά τις νέες παρατηρήσεις (κείµενα). Για την 

καλύτερη αναγνωσιµότητα των γραφικών παραστάσεων, κάθε GO κώδικας συµβολίζεται 

µε έναν αριθµό οµάδας που κυµαίνεται από 1 έως 12 (Πίνακας 3.3). 

 

Α/Α GO id GO όρος Ερώτηµα στην PubMed 
1 GO:0006914 Autophagy (autophagy [TI] OR autophagocytosis [MAJR]) AND 

(Proteins[MH] OR Genes[MH]) AND 1940:1999[DP] 
2 GO:0007049 Cell cycle (cell cycle[MAJR]) AND Genes[MH] AND 

1996:1999[DP] 
3 GO:0008283 Cell proliferation (cell proliferation[TI]) AND Genes[MH] AND 

1940:1999[DP] 
4 GO:0007267 Cell cell signalling (synaptic transmission[MAJR] OR synapses[MAJR] OR 

gap junctions[MAJR]) AND Genes[MH] 
AND1940:1999[DP] 

5 GO:0006943 Chemimechanical 
coupling 

(contractile proteins[MAJR]) AND Genes[MH] AND 
1993:1999[DP] 

6 GO:0007126 Meiosis (meiosis[MAJR]) AND (Genes[MH] OR Proteins[MH]) 
AND 1986:1999[DP] 

7 GO:0008152 Metabolism (metabolism[MAJR]) AND Genes[MH] AND 
1989:1999[DP] 

8 GO:0007048 Oncogenesis (cell transformation, neoplastic[MAJR]) AND 
Genes[MH] AND 1994:1999[DP] 

9 GO:0006950 Stress response (wounds[MAJR] OR DNA repair[MAJR] OR DNA 
damage[MAJR] OR Heat-Shock response[MAJR] OR 
stress [MAJR] OR starvation[TI] OR soxR[TI] OR 
(oxidationreduction[MAJR] NOT Electron-
Transport[MAJR])) AND Genes[MH] AND 
1996:1999[DP] 

10 GO:0006810 Transport (biological transport[MAJR] OR transport[TI]) AND 
Genes[MH] AND 1985:1999[DP] 

11 GO:0008219 Cell death (cell  death[MAJR]) AND Genes[MH] AND 
1997:1999[DP] 

12 GO:0007165 Signal transduction (signal transduction[MAJR]) AND Genes[MH] AND 
1995:1999[DP] 

Πίνακας 3.3 - Οι 12 ερωτήσεις που χρησιµοποιούνται για να εξαγάγουν τις περιλήψεις σχετικές µε 
κάθε GO κώδικα για το σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης. Οι ερωτήσεις συνόλου δεδοµένων ελέγχου 
διαφέρουν µόνο στην ηµεροµηνία της δηµοσίευσης (πεδίο [DP]). 

 

3.6.2.1 Αποτελέσµατα για το σύνολο δεδοµένων ελέγχου 
Η απόδοση του µοντέλου της LDA στην κατάταξη των κειµένων ελέγχου, φαίνεται 

στον Πίνακα κατάταξης 3.4.  

Οι µετρικές που υπολογίστηκαν από τον πίνακα κατάταξης παρουσιάζονται στον 
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Πίνακα 3.5. Η µέση τιµή σαφήνειας και ανάκλησης για τη βάση δεδοµένων ελέγχου είναι 

77.2% και 74.3% αντίστοιχα ενώ το F-µέτρο είναι 75.4%. Η ακρίβεια είναι 77.31%.  

 

Πραγµ. 
οµάδα 

Προβλεφθείσα οµάδα Πραγ
µ. 
Μέγε
θ. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 144 1 0 0 0 0 0 1 3 2 1 9 161 
2 0 515 55 1 9 10 28 48 39 9 50 50 814 
3 0 16 55 0 3 0 2 7 2 3 14 10 112 
4 0 4 1 101 0 1 2 1 2 5 0 6 123 
5 0 19 8 4 426 1 20 10 12 14 1 48 563 
6 0 19 0 11 3 430 5 0 6 4 1 11 490 
7 1 22 6 2 29 0 878 24 48 36 18 48 1112 
8 1 36 32 0 1 0 21 397 24 6 32 52 602 
9 2 39 10 3 6 8 66 24 806 11 21 65 1061 
10 1 1 0 2 1 0 0 0 0 240 1 1 247 
11 1  32 15 4 4 0 16 34 24 12 1289 59 1490 
12 1 37 49 9 39 2 45 71 22 38 59 1078 1450 
Μεγεθ. 
Προβλ. 

151 741 231 137 521 452 1083 617 988 380 1487 1437 8225 

Πίνακας 3.4 – Ο πίνακας κατάταξης για το σύνολο δεδοµένων ελέγχου.  

 
Οµάδα  Ανάκληση  Σαφήνεια F-µέτρο  
1  89.4% 95.4% 92.3% 
2  63.3% 69.5% 66.3% 
3  49.1% 23.8% 32.1% 
4  82.1% 73.7% 77.7% 
5  75.7% 81.8% 78.6% 
6  87.8% 95.1% 91.3% 
7  89% 81.1% 84.9% 
8  66% 64.3% 65.1% 
9  76% 81.6% 78.7% 
10  97.2% 63.2% 76.6% 
11  86.5% 86.7% 86.6% 
12  74.3% 75% 74.6% 
Μέσος όρος  77.2%  74.3%  75.4%  

Πίνακας 3.5 - Μετρικές απόδοσης για το σύνολο δεδοµένων ελέγχου. 

 

Μπορούµε επίσης να δούµε ότι το F-µέτρο που είναι ενδεικτικό της απόδοσης της 

κατηγοριοποίησης είναι αρκετά διαφορετικό µεταξύ των GO κωδίκων. Παραδείγµατος 

χάριν, η οµάδα 1 «autophagy» (αυτοφαγία) έχει το µεγαλύτερο F-µέτρο 92.3%, ενώ η 

οµάδα 3 («cell proliferation» - πολλαπλασιασµός κυττάρων) έχει το χαµηλότερο, 32.1%. 

Μια πιθανή εξήγηση για αυτήν την κακή απόδοση είναι ότι ο όρος «cell proliferation» 
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που ορίζεται ως: «Ο πολλαπλασιασµός ή η αναπαραγωγή κυττάρων, µε συνέπεια τη 

γρήγορη επέκταση ενός πληθυσµού κυττάρων" [G.O. Consortium, 2001] παρουσιάζει 

µεγάλο βαθµό συσχέτισης µε άλλους GO όρους, για παράδειγµα, «oncogenesis» 

(ογκογένεση) και «cell death» (θάνατος κυττάρων).  

Ένα άλλο ζήτηµα που θα µπορούσε να εξηγήσει το διαφορετικό βαθµό απόδοσης 

του µοντέλου µεταξύ των διαφορετικών GO όρων είναι η θέση του GO όρου στην GO 

ιεραρχία. Η κατηγορία «cell proliferation» είναι πολύ γενική και αυτό επιδρά στην 

απόδοση του µοντέλου. Η θέση και η γενικότητα των GO όρων αναφέρεται επίσης στο 

[Raychaudhuri et al., 2002] ως ένα ζήτηµα που έχει επιπτώσεις στη σωστή κατάταξη. 

Αυτό το πρόβληµα αξίζει περαιτέρω έρευνα και θα µπορούσε να εξεταστεί µε την 

ενίσχυση του µοντέλου κατάταξης µε πληροφορίες από την GO ιεραρχία. 

Μια σηµαντική ιδιότητα της κατάταξης µε την LDA είναι ότι µια νέα παρατήρηση 

(κείµενο) ταξινοµείται σε µια GO οµάδα σύµφωνα µε τις πιθανότητες που υπολογίζονται 

για όλες τις οµάδες. Η νέα παρατήρηση/κείµενο κατατάσσεται στην οµάδα που έχει τη 

µεγαλύτερη πιθανότητα. Μετά από λεπτοµερή εξέταση των λανθασµένα καταταγµένων 

κειµένων,, παρατηρήσαµε ότι η σωστή GO κατηγορία περιλήφθηκε τις περισσότερες 

φορές µεταξύ των τεσσάρων οµάδων µε τις υψηλότερες πιθανότητες. Αυτό 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.6. Στα δεδοµένα ελέγχου 1020 άρθρα που 

κατηγοριοποιήθηκαν λάθος χρησιµοποιώντας την πρώτη υψηλότερη πιθανότητα, θα 

µπορούσαν να οριστούν στη σωστή GO κατηγορία χρησιµοποιώντας τη δεύτερη (τάξη 

2) υψηλότερη πιθανότητα και ούτω καθεξής. Η πρακτική σηµασία αυτής της 

παρατήρησης είναι ότι σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης αισθάνεται αβεβαιότητα σχετικά 

µε την τελική κατάταξη, µπορεί να λάβει υπόψη του τις χαµηλότερης τάξης πιθανότητες 

προκειµένου να βρει κάποια εναλλακτική κατάταξη. 

 

Θέση- Τάξη 
πιθανότητας 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Αριθµός κειµένων 
6359 1020  367  158  97  83  41  46  26  11  1  16  

Πίνακας 3.6 - Ο αριθµός κειµένων που ορίζονται στη σωστή GO κατηγορία βασισµένη στην τάξη της 
πιθανότητας 

 

Επιπλέον µια σηµαντική συνεισφορά του µοντέλου της LDA είναι ο υπολογισµός 

νέων µεταβλητών, που καλούνται γραµµικές µεταβλητές διακρίσεων (Linear Discriminant 

variables - συµβολίζονται LDi), από τους γραµµικούς µετασχηµατισµούς των αρχικών. 



Κεφάλαιο 3 – Κατηγοριοποίηση βιοϊατρικών κειµένων και σύνδεσή τους µε την Γονιδιακή Οντολογία 

 81 

Αυτό προσφέρει µια σηµαντική µείωση των µεταβλητών, δεδοµένου ότι οι αρχικές 1642 

µεταβλητές µετασχηµατίζονται σε µόνο 11 για τα δεδοµένα µας (LD1 - LD11). Είναι 

επίσης σηµαντικό να παρατηρηθεί στην ανάλυση ότι οι µεταβλητές LD ταξινοµούνται 

σύµφωνα µε τη συµβολή τους στη διάκριση των οµάδων. Έτσι, η πρώτη (LD1) έχει τη 

σηµαντικότερη συµβολή στη διάκριση µεταξύ των οµάδων, η δεύτερη (LD2) έχει τη 

δεύτερη σηµαντικότερη συµβολή, και ούτω καθεξής [Venables et al., 2002]. Αυτό είναι 

εµφανές από τις ιδιοτιµές που επιστρέφονται από την LDA (Πίνακας 3.7). Οι ιδιοτιµές 

εκφράζουν την αναλογία των τυπικών αποκλίσεων «µεταξύ των οµάδων» και «µέσα στις 

οµάδες» των µεταβλητών LDi.  

 

 
LD 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  
Ιδιοτιµή 85.53  69.74  68.38  56.02  45.57  41.6  40.34  37.18  35.79 32.03  25.28  

Πίνακας 3.7 - Ιδιοτιµές για κάθε µια από τις 11 γραµµικές µεταβλητές διακρίσεων - LD. 

 
 

Μετά τον υπολογισµό τους, οι νέες µεταβλητές LD1 - LD11, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την αναπαράσταση των δεδοµένων µε τις γραφικές µεθόδους που 

παρουσιάστηκαν ανωτέρω. Οι γραφικές παραστάσεις όπως τα θηκογράµµατα και τα 

διαγράµµατα διασποράς έχουν ιδιαίτερη πρακτική σηµασία: Μπορούν να παρουσιάσουν 

πόσο καλά το µοντέλο LDA δύναται να διακρίνει τις οµάδες και να κατηγοριοποιήσει νέα 

κείµενα. Οι καµπύλες του Andrew έχουν µια πιο ενδιαφέρουσα χρησιµότητα: Παρέχουν 

οπτική αναπαράσταση κάθε οµάδας, δηλ. τα κείµενα κάθε GO όρου οπτικοποιούνται µε 

µία συγκεκριµένης µορφής καµπύλη. Έτσι, από την οπτική επιθεώρηση των σχηµάτων ο 

χρήστης µπορεί να προσδιορίσει τις οµοιότητες µεταξύ των νέων κειµένων και των 

κειµένων της εκπαίδευσης που ανήκουν σε συγκεκριµένους GO όρους. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται µερικά ενδεικτικά παραδείγµατα των γραφικών µεθόδων και γίνεται 

κατάλληλη ερµηνεία τους, προκειµένου να φανεί στην πράξη η χρησιµότητά τους. 
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Σχήµα 3.4 – Θηκόγραµµα κατανοµής των σκορ της πρώτης συνάρτησης διακρίσεων 

 

Η ικανότητα κατάταξης του µοντέλου LDA µπορεί να εκτιµηθεί χρησιµοποιώντας τα 

θηκογράµµατα που απεικονίζουν το πώς κάθε µεταβλητή LD κατανέµεται στους GO 

όρους. Παραδείγµατος χάριν, τα Σχήµατα 3.4 και 3.5 παρουσιάζουν αντίστοιχα τις 

κατανοµές των LD1 και LD3 από τα κείµενα ελέγχου για όλες GO τις κατηγορίες. Το 

προφανές συµπέρασµα από αυτούς τους αριθµούς είναι ότι η LD1 µόνη µπορεί να 

διακρίνει πολύ καλά τη 10η κατηγορία ενώ η LD3 σαφώς διακρίνει την 1η οµάδα. Αυτή η 

σχετικά απλή παρατήρηση µπορεί να παρέχει στο χρήστη ακόµα σηµαντικότερες 

πληροφορίες σχετικά µε τη δυνατότητα κατάταξης που έχουν οι λέξεις-κλειδιά. Αυτό 

µπορεί να προκύψει µε την εξέταση των βαρών που ορίζονται στις λέξεις-κλειδιά των 

κειµένων από την LDA για τον υπολογισµό των µεταβλητών LDi. Στο παράδειγµά µας, 

µπορούµε εύκολα να δούµε ότι για τον υπολογισµό της LD1, οι όροι «transport» 

(µεταφορά) και «golgi» έχουν το µεγαλύτερο βάρος, δηλ. η συµβολή τους στην LD1 είναι 

η σηµαντικότερη. Αυτοί οι όροι είναι σχετικοί µε τις µεταφορικές πρωτεΐνες, όπως 

περιγράφονται από το 10ο GO όρο. Οµοίως, οι σηµαντικότεροι όροι για την LD3 είναι 

«autophagy» (αυτοφαγία) και «lysosom» (λυοσώµατα) που είναι χαρακτηριστικοί για την 
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GO κατηγορία «autophagy». 

 

Σχήµα 3.5 - Θηκόγραµµα κατανοµής των σκορ της τρίτης συνάρτησης διακρίσεων 

 

Το Σχήµα 3.6 παρουσιάζει τον πίνακα µε τα διαγράµµατα διασποράς που 

περιέχουν τα κεντρικά σηµεία (centroids) των 12 GO κατηγοριών όσον αφορά τις πρώτες 

τέσσερις µεταβλητές LDi (LD 1-4) από τα κείµενα ελέγχου. Μπορούµε να δούµε ότι ο 

συνδυασµός των πρώτων δύο µεταβλητών LD διακρίνει σαφώς τις GO κατηγορίες1, 6 

και 10. Η προσθήκη των LD3 και LD4 επιτρέπει την περαιτέρω διάκριση των 11, 4 και 5 

GO κατηγοριών. Τέτοιου είδους διαγράµµατα διασποράς είναι πολύτιµα στην 

αναγνώριση των οµάδων που διακρίνονται µε ευκολία αλλά και εκείνων που είναι 

δυσκολότερο να διακρίνουµε. 
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Σχήµα 3.6 – Κεντρικά σηµεία για κάθε GO κατηγορία του συνόλου δεδοµένων ελέγχου για LD1-LD4. 

 
Όσον αφορά τις καµπύλες του Andrews, κάθε κείµενο µπορεί να αναπαρασταθεί 

µε µια ενιαία καµπύλη βασισµένη σε όλες τις 11 µεταβλητές LDi. Επιπλέον, µπορούµε 

να αναπαραστήσουµε µε µια ενιαία καµπύλη το σύνολο της GO οµάδας 

χρησιµοποιώντας τα κεντρικά σηµεία που αντιστοιχούν στις µεταβλητές LDi των 

κειµένων εκπαίδευσης. Έτσι, είναι δυνατό να συγκριθεί η «καµπύλη κειµένου» µε τις 

«καµπύλες οµάδας» προκειµένου να ταξινοµηθεί οπτικά το έγγραφο στην κατηγορία µε 

την καµπύλη µεγαλύτερης οµοιότητας. Φυσικά, το ό,τι κάθε GO οµάδα έχει διαφορετικής 

µορφής καµπύλη αποτελεί ένδειξη της αποτελεσµατικότητας της κατάταξης του µοντέλου 

LDA και µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί προς επιβεβαίωση του µοντέλου. 

Παραδείγµατος χάριν, το Σχήµα 3.7 (α) παρουσιάζει την καµπύλη του πρώτου GO 
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κώδικα που υπολογίζεται από τα κείµενα εκπαίδευσης και το (β) τις καµπύλες όλων των 

κειµένων που ορίζονται στο πρώτο GO κώδικα από τα δεδοµένα ελέγχου. Στο Σχήµα 3.8 

παρουσιάζονται οι καµπύλες όλων των GO οµάδων. Μπορούµε σαφώς να δούµε ό,τι (α) 

η µορφή των καµπύλων των GO οµάδων διαφέρει για κάθε οµάδα και εποµένως οι 

οµάδες διακρίνονται ευκρινώς, και (β) οι καµπύλες που αντιστοιχούν στα κείµενα έχουν 

ισχυρή οµοιότητα µε την αντίστοιχη «κεντρική» καµπύλη οµάδας. Επίσης, στο Σχήµα 3.9 

φαίνονται οι καµπύλες του Andrews για τα κεντρικά σηµεία κάθε GO όρου, όπου 

επιβεβαιώνεται η διαφορετική µορφή των καµπυλών ανάλογα µε τον GO όρο, αν και 

κάποιες καµπύλες µοιάζουν περισσότερο µεταξύ τους σε σχέση µε άλλες. 

 

3.6.2.2 Τα αποτελέσµατα των δειγµάτων ελέγχου 
Προκειµένου να αξιολογηθεί η ευαισθησία κατάταξης του µοντέλου στις αλλαγές 

του αριθµού εκπαίδευσης κειµένων, πραγµατοποιήσαµε επανειληµµένα πειράµατα µε  

δείγµατα ελέγχου (hold-out samples) [Hair et al., 1998]. Τρία διαφορετικά µεγέθη 

δειγµάτων ελέγχου κατασκευάστηκαν περιέχοντας το 10%, 20% και 30% του συνολικού 

αριθµού διανυσµάτων του δείγµατος εκπαίδευσης. Για κάθε µέγεθος, δηµιουργήσαµε 

ένα δείγµα ελέγχου 10 διαφορετικές φορές, κάθε φορά από διαφορετικά κείµενα που 

επιλέχτηκαν τυχαία. Κάθε φορά τα εναποµένοντα κείµενα εκπαίδευσης 

χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του µοντέλου LDA και το αντίστοιχο δείγµα 

ελέγχου χρησιµοποιήθηκε για την επιβεβαίωση. Κατόπιν υπολογίσαµε το µέσο όρο της 

απόδοσης των δέκα διαφορετικών µοντέλων βασισµένων στην ακρίβεια της κατάταξης 

του δείγµατος ελέγχου, ώστε να έχουµε αξιόπιστα στατιστικά αποτελέσµατα για την 

απόδοση του µοντέλου κατάταξης. 

Ο Πίνακας 3.8 δείχνει ότι η ακρίβεια του LDA µοντέλου για κάθε ένα από τα τρία 

πειράµατα δειγµάτων ελέγχου ξεπερνά το 80% χωρίς σηµαντικές αλλαγές όταν το 

µέγεθος των δειγµάτων ελέγχου αυξάνεται. Αυτό δείχνει ότι το µοντέλο είναι αρκετά 

σταθερό και δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από απώλειες στον αριθµό κειµένων 

εκπαίδευσης.  
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 3.7 - Καµπύλες του Andrews για τον πρώτο GO όρο (α) η καµπύλη οµάδας του συνόλου 
δεδοµένων εκπαίδευσης και (β) οι καµπύλες των κειµένων του συνόλου δεδοµένων ελέγχου. 
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Πείραµα δείγµα 

ελέγχου 
Σύνολο δεδοµένων 

εκπαίδευσης 
(υπόλοιπα κείµενα) 

Ακρίβεια 
(accuracy) 

Τυπική 
απόκλιση 

Test1  909 (10%)  8108 (90%)  81.90%  0.013 
Test2  1802 (20%)  7207 (80%)  81.87%  0.0076 
Test3  2703 (30%)  6306 (70%)  80.81%  0.0044 

Πίνακας 3.8 - Η στήλη 2 παρουσιάζει τους αριθµούς και τα ποσοστά των κειµένων σε κάθε ένα 
δείγµα ελέγχου, ενώ η στήλη 3 τα υπόλοιπα κείµενα στο σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης. Η στήλη 
4 παρουσιάζει τη µέση ακρίβεια από τα δέκα µοντέλα. 

 

 

 
Σχήµα 3.9 – Καµπύλες του Andrews για τα κεντρικά σηµεία κάθε GO όρου 
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Σχήµα 3.8 - Όλες οι καµπύλες οµάδας από το σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης 
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3.6.3 Σύγκριση των µεθόδων LDA και SVM 
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η SVM έχει ήδη εφαρµοσθεί στην περιγραφή 

γονιδίων [Izumitani et al., 2004] και φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσµατα από τη 

µέθοδο µέγιστης εντροπίας που παρουσιάζεται στην εργασία [Raychaudhuri et al., 

2002].  

Όπως στην LDA, το ίδιο σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης χρησιµοποιήθηκε και για 

την εκπαίδευση του µοντέλου SVM, ενώ τα ίδια κείµενα ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν και 

για τον προσδιορισµό της απόδοσης του µοντέλου. Δηµιουργήθηκε ένας πίνακας 

κατάταξης (Πίνακας 3.9) και υπολογίστηκαν η ανάκληση, η ακρίβεια και το F-µέτρο για 

την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων (Πίνακας 3.10).  

 

Πραγµ
οµάδα 

Προβλεφθείσα οµάδα Πραγµ. 
Μέγεθ. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 104 0 0 2 3 1 1 3 2 16 18 11 161 
2 1 443 51 4 26 35  36 73 65 5 31 54 814 
3 0 15 54 0 3 0 0 16 2 1 10 11 112 
4 0 1 1 88 5 1 7 3 3 5 2 7 123 
5 0 14 8 8 404 4 26 22 25 9 4 39 563 
6 2 12 3 9 6 420 3 6 14 3 2 10 490 
7 3 30 8 0 60 3 733 90 89 31 20 45 1112 
8 2 28 21 3 8 0 10 420 28 3 31 48 602 
9 2 27 12 11 23 17 82 43 771 5 26 42 1061 
10 0 0 0 1 3 0 11 1 3 221 2 5 247 
11 1  39 16 3 9 3 19 59 52 8 1237 44 1490 
12 3 47 29 17 38 3 71 89 45 24 58 1026 1450 
Μέγεθ
Προβλ 

151 741 231 137 521 452 1083 617 988 380 1487 1437 8225 

Πίνακας 3.9 - Πίνακας κατάταξης για το σύνολο δεδοµένων ελέγχου µε βάση το µοντέλο SVM. 

 

Δεδοµένου ότι χρησιµοποιούµε την απλούστερη µορφή της LDA που φτιάχνει 

γραµµικά µοντέλα, ο πυρήνας που χρησιµοποιήθηκε στην SVM ήταν επίσης γραµµικός. 

Μια γενική παρατήρηση είναι ότι η απόδοση είναι χειρότερη από αυτή του LDA. 

Εντούτοις, σε µερικές περιπτώσεις, όπως στη 8η οµάδα η ανάκληση είναι καλύτερη από 

αυτή του µοντέλου της LDA. Επίσης, η 3η οµάδα έχει, όπως στην LDA, το µικρότερο F-

µέτρο όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.10, αλλά είναι καλύτερο από την LDA. Εντούτοις, το 

γενικό F-µέτρο για την SVM είναι 68.7%, το οποίο είναι αρκετά χαµηλότερο από την 

LDA. Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι η LDA είναι ανταγωνιστική και µπορεί να συγκριθεί 

µε την απόδοση της κατάταξης από την SVM, γεγονός που φαίνεται και στα Σχήµατα 

3.10 και 3.11 όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της LDA και της SVM αντίστοιχα. 
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Το συµπέρασµα ότι η LDA έχει πολύ καλή απόδοση ακόµη και σε σύγκριση µε άλλες πιο 

καινούργιες µεθόδους είναι σύµφωνο µε άλλες εργασίες ([Lim et al., 2000] και [Meyer et 

al., 2002]). Οι εργασίες αυτές υπολογίζουν την απόδοση του µοντέλου κατάταξης της 

LDA συγκριτικά µε αυτό της SVM και άλλων µεθόδων κατάταξης και καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι η LDA µπορεί να αποδώσει πολύ καλά και να ανταγωνιστεί τις νεότερες 

µεθόδους. 

Οµάδα Ανάκληση Σαφήνεια F-µέτρο 
1 64.6% (89.4%) 88.1% (95.4%) 74.6% (92.3%) 
2 53.2% (63.3%) 67.0% (69.5%) 59.3% (66.3%) 
3 48.2% (49.1%) 26.6% (23.8%) 34.3% (32.1%) 
4 71.5% (82.1%) 60.3% (73.7%) 65.4% (77.7%) 
5 71.6% (75.7%) 68.7% (81.8%) 70.2% (78.6%) 
6 85.7% (87.8%) 86.2% (95.1%) 86.0% (91.3%) 
7 65.9% (89%) 73.4% (81.1%) 69.4% (84.9%) 
8 69.8% (66%) 51.0% (64.3%) 58.9% (65.1%) 
9 72.7% (76%) 70.2% (81.6%) 71.4% (78.7%) 
10 89.5% (97.2%) 66.8% (63.2%) 76.5% (76.6%) 
11 83.0% (86.5%) 85.8% (86.7%) 84.4% (86.6%) 
12 70.6% (74.3%) 76.5% (75%) 73.5% (74.6%) 
Μ.Ο. 70.1% (77.2%) 68.4% (74.3%) 68.7% (75.4%) 

Πίνακας 3.10 - Απόδοση της κατάταξης µε το µοντέλο SVM. Μέσα στις παρενθέσεις είναι τα 
αποτελέσµατα από την κατάταξη µε βάση το LDA µοντέλο. 

 

 
Σχήµα 3.10 – Αποτελέσµατα LDA για το σύνολο δεδοµένων ελέγχου 
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Σχήµα 3.11 - Αποτελέσµατα SVM για το σύνολο δεδοµένων ελέγχου 

 

3.6.4 Σύγκριση των µεθόδων LDA και SVM µε τη µέθοδο MLR 
Η προηγούµενη σύγκριση της LDA µε την SVM έδειξε πως και οι δύο µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα για την κατάταξη των βιοϊατρικών 

κειµένων σε όρους της γονιδιακής οντολογίας (GO) µε την LDA να δίνει καλύτερα 

αποτελέσµατα. Στην ενότητα αυτή περιγράφεται µια διαφορετική µελέτη, που έγινε µε 

σκοπό τη συγκριτική διερεύνηση των δυνατοτήτων των µεθόδων LDA, SVM και MLR σε 

δεδοµένα που έχουν προκύψει από µετασχηµατισµό µετά από την εφαρµογή της 

ανάλυσης κύριων συνιστωσών (PCA) στα αρχικά δεδοµένα των βιολογικών κειµένων.  

Η πειραµατική διαδικασία περιλάβανε την εφαρµογή της µεθόδου αξιολόγησης µε 

10 δείγµατα ελέγχου, στα  κείµενα των δεδοµένων εκπαίδευσης µε τις 

 λέξεις-κλειδιά. Πρέπει να τονιστεί πως δεν χρησιµοποιήθηκαν οι αρχικές 

 µεταβλητές αλλά εφαρµόστηκε σε αυτές πρώτα η µέθοδος της ανάλυσης των 

κυρίων συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA) για να µειωθεί η διάσταση 

των δεδοµένων και να επιλεγούν οι πιο σηµαντικές ως προς την πληροφορία. Τελικά 

λοιπόν το σύνολο δεδοµένων που εφαρµόστηκε και στις τρεις µεθόδους ήταν ένας 
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πίνακας  µε διαστάσεις , όπου 622 είναι οι νέες µεταβλητές που 

προκύπτουν µετά την εφαρµογή της PCA και έχουν ιδιοτιµές µέχρι και 1. Οι ιδιοτιµές των 

1642 συνιστωσών/µεταβλητών φαίνονται στο Σχήµα 3.12 (scree plot), όπου οι πρώτες 

µεταβλητές έχουν µεγάλες ιδιοτιµές, ενώ στη συνέχεια έχουµε απότοµη µείωση και 

σχεδόν σταθεροποίηση. Μετά την 622η µεταβλητή οι ιδιοτιµές είναι µικρότερες από την 

µονάδα και θεωρούµε πως δεν περιέχουν σηµαντική πληροφορία για τα δεδοµένα και 

εποµένως µπορούν να παραληφθούν χωρίς µεγάλη απώλεια της πληροφορίας. Η 

µείωση των µεταβλητών βοήθησε στην (α) περαιτέρω διερεύνηση της απόδοσης των 

µοντέλων µε λιγότερη πληροφορία σε σχέση µε την αρχική, (β) στη µείωση της 

υπολογιστικής πολυπλοκότητας, ιδιαίτερα στην περίπτωση της MLR και (γ) στην 

ανεξαρτητοποίηση των µεταβλητών των λέξεων-κλειδιών, αφού είναι φανερό πως 

ουσιαστικά οι λέξεις-κλειδιά ενός κειµένου δεν είναι ανεξάρτητες η µία από την άλλη. 

 

Σχήµα 3.12 – Διάγραµµα των ιδιοτιµών των µεταβλητών από την PCA στα δεδοµένα εκπαίδευσης 

Από το παραπάνω σύνολο δεδοµένων δηµιουργήθηκαν 10 διαφορετικά τυχαία 

δείγµατα για την επαλήθευση των µοντέλων κατάταξης. Κάθε τέτοιο δείγµα είχε µέγεθος 

το 30% του συνολικού αριθµού των κειµένων, δηλαδή 3003 κείµενα και 

χρησιµοποιήθηκε για να επαληθεύσει τα µοντέλα κατάταξης που κατασκευάστηκαν µε 

βάση τα υπόλοιπα 6006 κείµενα. Η ακρίβεια των µοντέλων είναι η µέση τιµή από τα 10 
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διαφορετικά δείγµατα. 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.11 η συνολική απόδοση της LDA (80.32%) είναι 

πολύ καλύτερη από αυτή των MLR (57.4%) και SVM (77.18%). Παρόλο που η MLR έχει 

τη χειρότερη ακρίβεια πρόβλεψης από τις τρεις µεθόδους, διαθέτει την µεγαλύτερη 

ακρίβεια προσαρµογής (fitting accuracy) (99.9%), το οποίο σηµαίνει πως παρουσιάζει 

υπέρ-προσαρµογή (overfitting) στα δεδοµένα εκπαίδευσης. Αυτό εξηγεί γιατί όταν 

χρησιµοποιούνται δεδοµένα ελέγχου του µοντέλου, η MLR δεν µπορεί να προβλέψει µε 

την ίδια ακρίβεια τον GO όρο, όπως στην περίπτωση που τα ίδια δεδοµένα που 

εφαρµόστηκαν στην εκπαίδευση χρησιµοποιήθηκαν και για την επαλήθευση του 

µοντέλου.  

 

Μέθοδος Κατάταξης Ακρίβεια προσαρµογής Ακρίβεια πρόβλεψης 
MLR 99.9% 57.4% 
LDA 93.63% 80.32% 
SVM 96.44% 77.18% 

Πίνακας 3.11 - Μέσος όρος από ακρίβεια προσαρµογής και πρόβλεψης 

 

Ο Πίνακας 3.15 δείχνει την ακρίβεια, την ανάκληση και το F-µέτρο για κάθε GO 

οµάδα που υπολογίζονται από τους πίνακες κατάταξης (Πίνακες 3.12 -3.14). 

 

Πραγµ. 
Οµάδα 

Προβλεφθείσα Οµάδα  Πραγµ. 
Μέγεθος 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 38 2 0 3 0 0 2 1 2 2 3 0 53 
2 14 106 17 7 12 5 12 10 16 7 13 14 233 
3 5 13 46 2 5 0 3 16 1 2 7 3 103 
4 3 8 2 31 3 1 0 3 1 0 2 7 61 
5 12 24 7 11 190 4 14 12 12 5 9 15 315 
6 9 22 11 2 7 187 7 5 7 5 5 4 271 
7 17 9 7 5 20 7 167 11 11 17 4 12 287 
8 12 26 17 9 6 8 15 172 16 8 20 33 342 
9 22 23 8 10 9 15 17 19 184 8 13 13 341 
10 18 8 9 10 18 5 17 9 8 205 5 10 322 
11 17 12 9 8 6 2 10 17 14 3 206 12 316 
12 19 13 17 9 8 9 18 26 15 12 15 198 359 
Μέγεθος 
Προβλεψ. 

187 268 153 111 289 249 289 309 296 284 313 333 3003 

Πίνακας 3.12 - Πίνακας κατάταξης για το MLR µοντέλο 
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Πραγµ. 
Οµάδα 

Προβλεφθείσα Οµάδα Πραγµ. 
Μέγεθος 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 60 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5 71 
2 0 165 15 0 8 4 5 18 9 2 9 10 245 
3 0 16 64 0 2 0 2 5 1 0 2 5 97 
4 0 1 1 43 2 0 1 0 1 0 0 5 54 
5 0 6 3 2 268 2 14 8 7 2 0 10 322 
6 0 12 1 1 0 247 7 0 7 0 0 5 280 
7 0 3 1 0 6 0 223 13 22 11 2 11 292 
8 0 9 21 1 6 0 3 288 12 3 3 19 365 
9 0 8 3 0 3 1 13 12 242 7 9 9 307 
10 0 2 2 1 3 0 14 5 2 262 0 8 299 
11 0 8 6 2 1 1 4 15 7 0 278 18 340 
12 0 4 10 2 5 0 6 21 2 7 2 272 331 
Μέγεθος 
Προβλεψ. 

60 235 127 52 304 255 292 387 313 294 307 377 3003 

Πίνακας 3.13 - Πίνακας κατάταξης για το LDA µοντέλο 

 

Πραγµ. 
Οµάδα 

Προβλεφθείσα Οµάδα Πραγµ. 
Μέγεθος 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 38 1 0 0 3 0 2 3 3 1 1 1 53 
2 0 125 3 0 8 11 2 44 13 1 17 16 240 
3 0 11 17 0 4 1 0 38 7 1 7 17 103 
4 0 1 0 24 7 0 1 5 2 1 3 12 56 
5 0 8 1 0 229 1 7 13 3 1 1 11 275 
6 0 4 0 0 7 248 2 5 5 0 0 2 273 
7 0 2 0 0 10 3 235 29 12 7 2 14 314 
8 0 4 0 0 5 0 3 319 6 1 3 17 358 
9 0 4 1 0 8 4 14 21 259 4 8 12 335 
10 0 2 0 0 10 0 17 3 3 284 0 5 324 
11 0 5 0 0 3 1 6 23 16 0 257 17 328 
12 0 4 1 1 10 1 4 24 5 4 8 282 344 
Μέγεθος 
Προβλεψ. 

38 171 23 25 304 270 293 527 334 305 307 406 3003 

Πίνακας 3.14 - Πίνακας κατάταξης για το SVM µοντέλο 

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα για όλα τα µοντέλα (πίνακας 3.15 & σχήµα 3.13), 

φαίνεται ότι το µοντέλο της MLR για την οµάδα 1 («autophagy») έχει το µικρότερο F-

µέτρο (31.8%), ενώ αυτό της LDA και της SVM µε τη µικρότερη τιµή F-µέτρου αντιστοιχεί 

στην οµάδα 3 («cell proliferation») µε 57.14% και 26.8% αντίστοιχα. Αυτό δείχνει πως η 

LDA µπορεί να χειριστεί καλύτερα τα δεδοµένα που κατατάσσονται δύσκολα. Το σύνολο 

εκπαίδευσης παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τον GO όρο «cell proliferation», αλλά ο 

όρος αυτός συσχετίζεται πολύ µε άλλες GO κατηγορίες, γι’ αυτό ο διαχωρισµός του είναι 

αρκετά δύσκολος. Για παράδειγµα, από τον ορισµό του «cell proliferation» [Ashburner 
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M. et. al. (2000)], βλέπουµε ότι η συσχέτιση µε την «oncogenesis» (ογκογένεση) είναι 

υψηλή και έτσι οι δύο όροι αναφέρονται µαζί πολύ συχνά. Το αντίθετο ακριβώς 

συµβαίνει µε τον όρο «cell death» (κυτταρικό θάνατο). 

 

GO 
Οµάδα 

MLR LDA SVM 

 Ανάκληση Ακρίβεια F-
µέτρο 

Ανάκληση Ακρίβεια F-
µέτρο 

Ανάκληση Ακρίβεια F-
µέτρο 

1 71.7 20.43 31.8 84.51 100 91.6 71.7 100 83.52 
2 45.49 39.85 42.48 67.35 70.21 68.75 52.1 73.1 60.83 
3 44.66 30.67 36.36 65.98 50.39 57.14 16.5 73.91 26.98 
4 50.82 28.97 36.90 79.63 82.69 81.13 42.86 96 59.26 
5 60.32 66.9 63.44 83.23 88.16 85.62 83.27 75.33 79.1 
6 69 76.95 72.76 88.21 96.86 92.34 90.84 91.85 91.34 
7 58.19 59.22 58.7 76.37 76.37 76.37 74.84 80.2 77.43 
8 50.29 57.14 53.5 78.90 74.42 76.6 89.11 60.53 72.09 
9 53.96 64.11 58.6 78.83 77.32 78.06 77.31 77.54 77.43 
10 63.66 74.82 68.79 87.63 89.12 88.36 87.65 93.11 90.3 
11 65.19 68.21 66.67 81.76 90.55 85.94 78.35 83.71 80.94 
12 55.15 61.68 58.24 82.18 72.15 76.84 81.98 69.46 75.2 

Πίνακας 3.15 – Τα αποτελέσµατα και για τις τρεις µεθόδους σε ποσοστά 

 

 

Σχήµα 3.13 - Απόδοση των µοντέλων µε βάση το F-µέτρο 
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3.7 Επίλογος 

Τα πειραµατικά αποτελέσµατα µπορούν να µας οδηγήσουν στο συµπέρασµα ότι η 

LDA είναι ικανή να κατατάξει αποτελεσµατικά τα δεδοµένα από βιοϊατρικά κείµενα και 

εποµένως µπορεί να χρησιµοποιηθεί προς διευκόλυνση της διαδικασίας προσδιορισµού 

µιας GO κατηγορίας σε ένα προϊόν γονιδίου, χρησιµοποιώντας πληροφορίες από 

δηµοσιευµένη βιολογική βιβλιογραφία. Η LDA είναι µια απλή στατιστική µέθοδος, 

βασισµένη σε γραµµικά µοντέλα, που αποδεικνύεται ανταγωνιστική προς άλλες 

µεθόδους κατάταξης όπως η SVM ([Lim et al., 2000] και [Meyer et al., 2002]). Επιπλέον, 

η LDA εκτελεί µετασχηµατισµούς στα αρχικά δεδοµένα και παράγει λιγότερες, νέες 

µεταβλητές που µπορούν να παρέχουν καλύτερη κατανόηση των δεδοµένων (κειµένων) 

και ειδικά των οµάδων (GO όροι) στα οποία κατατάσσονται. 

Στα πειράµατά µας χρησιµοποιήσαµε ένα µικρό αριθµό GO όρων, συγκεκριµένα 

εκείνους στους οποίους αντιστοιχούσε ένας µεγάλος αριθµός κειµένων. Πρέπει να 

υπογραµµίσουµε ότι λάβαµε την εν λόγω απόφαση µόνο για την πειραµατική διαδικασία 

και δε σχετίζεται µε την ακρίβεια της κατάταξης. Επιθυµία µας ήταν να εξασφαλίσουµε 

ότι τα τυχαίως επιλεγµένα δείγµατα ελέγχου θα περιείχαν αντιπροσώπευση όλων των 

GO όρων ώστε να αποφευχθούν τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη µεροληψία στις 

συγκρίσεις. 

Σε πραγµατικές συνθήκες, έχουµε ένα τυποποιηµένο (και ιδιαίτερα µεγάλο) σύνολο 

κειµένων τα οποία αντιστοιχούν σε πολλούς GO όρους και επιθυµούµε να κατατάξουµε 

ένα νέο κείµενο σε έναν από αυτούς. Αυτό γίνεται αυτόµατα από το µοντέλο LDA 

ανεξαρτήτως του πόσο µικρός είναι ο αριθµός κειµένων κάθε οµάδας. Να σηµειώσουµε 

ότι η LDA στην εκτίµηση των πιθανοτήτων για την κατάταξη λαµβάνει υπόψη το µέγεθος 

κάθε οµάδας. Φυσικά όταν ο αριθµός GO όρων αυξάνεται, καθίσταται δυσχερέστερο να 

ερµηνευθούν οι γραφικές µέθοδοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορούµε να 

εκµεταλλευτούµε τις µεταβλητές LD που ταξινοµούνται σύµφωνα µε τη σηµασία τους για 

την διάκριση των κειµένων και να εργαστούµε µε ένα µικρό αριθµό τους, δηλαδή µε τις 

σηµαντικότερες. 

Μια σηµαντική πτυχή που θα µπορούσε επίσης να εξεταστεί στο µέλλον είναι η 

πληροφορία που περιλαµβάνεται στα κείµενα για κάθε GO κατηγορία και η χρήση 

µεθόδων καλύτερης επιλογής των κειµένων που χρησιµοποιούνται για εκπαίδευση 

µεθόδων κατάταξης. Η επιλογή των κειµένων είναι ένα κρίσιµο βήµα στις µεθοδολογίες 

των µοντέλων κατάταξης, δεδοµένου ότι καθορίζει την ποιότητα των δεδοµένων 

εκπαίδευσης. Ιδανική περίπτωση για τη µέθοδό µας θα ήταν τα κείµενα να περιέχουν 
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σχετικές πληροφορίες αποκλειστικά µε µια συγκεκριµένη GO κατηγορία. Μια 

ενδιαφέρουσα κατεύθυνση µελλοντικής έρευνας αποτελεί η επέκταση της προτεινόµενης 

µεθοδολογίας στον ταυτόχρονο χειρισµό διαφόρων GO κατηγοριών, ο οποίος 

απεικονίζει καλύτερα τον τρόπο που οι GO όροι ορίζονται µε µη αυτόµατο τρόπο 

σήµερα. Υπάρχουν διάφορες πολυµεταβλητές στατιστικές µέθοδοι [Lattin et al., 2003], 

[Tabachnick et al., 2001], που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να χειριστούν 

ταυτόχρονα πολλαπλούς GO όρους, π.χ. µέθοδοι βασισµένες στην παλινδρόµηση 

πολλαπλών αποκρίσεων (multi-response regression).  
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4.1 Περίληψη κεφαλαίου 

Οι βάσεις δεδοµένων κειµένων βιοϊατρικού ενδιαφέροντος αποτελούν πολύτιµες 

πηγές πληροφοριών σχετικά µε τις σύγχρονες επιστηµονικές εξελίξεις, όπως είδαµε και 

στα προηγούµενα κεφάλαια. Η ανάπτυξη εποµένως αποδοτικών µεθόδων µηχανικής 

µάθησης για την ευχερέστερη οργάνωση αυτών των βάσεων δεδοµένων και την 

αποτελεσµατικότερη εξαγωγή των περιεχόµενων βιοϊατρικών πληροφοριών αποκτά 

ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία. Σε αρκετές από τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για 
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το σκοπό αυτό, π.χ. στην LDA (κεφάλαιο 3), απαιτείται η παράσταση των κειµένων µε 

διανύσµατα µεταβλητών που συγκροτούν µεγάλα, πολυµεταβλητά σύνολα δεδοµένων 

(multivariate datasets). Αυτός ο εξαιρετικά µεγάλος όγκος των πληροφοριών που 

περιλαµβάνονται στα διάφορα σύνολα δεδοµένων, καθιστά επιτακτική τη δηµιουργία 

ενός νέου συνοπτικού συνόλου που θα προκύπτει από το συνδυασµό των σχετικών 

πληροφοριών που λαµβάνονται από τις διάφορες πηγές και το οποίο θα 

αντιπροσωπεύει αποτελεσµατικά το σώµα των κειµένων. Στο παρόν κεφάλαιο µελετάται 

η εφαρµογή µιας πολυµεταβλητής τεχνικής στατιστικής προσέγγισης, που ονοµάζεται µη 

γραµµική κανονικοποιηµένη ανάλυση συσχετίσεων (NonLinear Canonical Correlation 

Analysis - NLCCA), στην ανεύρεση συσχετισµού µεταξύ των αντιπροσωπευτικών 

µεταβλητών των διαφόρων κειµένων και την εκπροσώπηση τους µε ένα µόνο, νέο 

σύνολο δεδοµένων. Πειράµατα µε σύνολα δεδοµένων κειµένων που αναπαρίστανται 

από: τις λέξεις των κειµένων (text words), τους Τίτλους Ιατρικής Θεµατολογίας (Medical 

Subject Headings, MeSH) και τους όρους της γονιδιακής οντολογίας (Gene Ontology 

terms, GO) απέδειξαν την αποτελεσµατικότητα της NLCCA. Πρόκειται για επέκταση των 

πειραµάτων µε την LDA που παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο και η οποία 

συσχέτιζε τις λέξεις µε τους GO όρους. 

 

 4.2 Εισαγωγή 

Τα βιοϊατρικά κείµενα αποθηκεύονται σε µεγάλης κλίµακας, οργανωµένες βάσεις 

δεδοµένων που καταλαµβάνουν πολύ χώρο και απαιτούν υψηλές ταχύτητες πρόσβασης 

καθώς η βιολογική γνώση συνεχώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται. Η µη 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία αυτών των δεδοµένων και η εξαγωγή χρήσιµων 

επιστηµονικών πληροφοριών είναι µια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία που 

περιλαµβάνει αρχικά τον εντοπισµό των κειµένων σχετικής θεµατολογίας και στη 

συνέχεια την ανεύρεση των επιθυµητών πληροφοριών µέσα σε αυτά [Rubin et al., 2005]. 

Παραδείγµατος χάριν, η βάση δεδοµένων PubMed περιέχει πάνω από 14 εκατοµµύρια 

βιβλιογραφικές παραποµπές και αποσπασµατικά άρθρα από περισσότερα από 4.800 

περιοδικά [PubMed]. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι µέθοδοι οµαδοποίησης (clustering) και 

κατάταξης (classification) καθίστανται απαραίτητες για την αποτελεσµατική οργάνωση, 

διερεύνηση και ανάκτηση πληροφοριών από βιοϊατρικά κείµενα. 

Υπάρχει µεγάλη ερευνητική δραστηριότητα στον τοµέα µηχανικής µάθησης και οι 
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περισσότερες προσπάθειες εστιάζουν στην οµαδοποίηση ή την κατάταξη των 

βιοϊατρικών κειµένων από την PubMed και στην εξαγωγή της χρήσιµης βιολογικής 

πληροφορίας [Ruch et al., 2006], [Raychaudhuri et al., 2002], [Theodosiou et al., 2006], 

[Lee et al., 2006], [Izumitani e al., 2004], [Yasunori et al., 2006]. Μερικές από τις 

µεθόδους που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί είναι: Η µέθοδος της µεγίστης εντροπίας 

(maximum-entropy) [Raychaudhuri et al., 2002], η γραµµική ανάλυση διακρίσεων (Linear 

Discriminant Analysis - LDA) [Theodosiou et al., 2006], η µέθοδος Naïve Bayes [Lee et 

al., 2006], η SVM [Izumitani e al., 2004], η µέθοδος συγκεντρωτικής οµαδοποίησης µε 

βάση το µέσο όρο της οµάδας (group-average agglomerative clustering ) [Yasunori et al., 

2006], κ.λπ.  

Το κύριο χαρακτηριστικό των µεθόδων αυτών είναι η αριθµητική παράσταση 

βιοϊατρικών κειµένων. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε έγγραφο παριστάνεται ως ένα διάνυσµα 

αριθµητικών µεταβλητών µε κάθε µεταβλητή να αντιστοιχεί σε µια 

(πληροφοριακή/σηµαντική) λέξη στο κείµενο. Παρόµοιες µέθοδοι προτείνουν την 

έκφραση των κειµένων µε διανύσµατα µεταβλητών (µεταδεδοµένα) οι οποίες 

αντιστοιχούν σε συγκεκριµένους όρους από ένα δοµηµένο και ελεγχόµενο λεξιλόγιο που 

δηµιουργείται συνήθως από εξειδικευµένους επιστήµονες για τη συνοπτική περιγραφή 

συγκεκριµένων πληροφοριών [Ashburner et al., 2000], [G.O. Consortium, 2001], [Bean 

et al., 2001]. 

Δύο δηµοφιλείς τρόποι προσέγγισης µεταδεδοµένων βασίζονται στους τίτλους 

ιατρικής θεµατολογίας (Medical Subject Headings - MeSH) [Bean et al., 2001] και στους 

όρους γονιδιακής οντολογίας (GO) [Ashburner et al., 2000], [G.O. Consortium, 2001] 

που χρησιµοποιούνται για την ανάκτηση πληροφοριών από τις βιοϊατρικές βάσεις 

κειµένων, όπως είδαµε και στο Κεφάλαιο 3:  

• Οι MeSH όροι χρησιµοποιούνται κυρίως από τη βάση δεδοµένων PubMed για τη 

σηµασιολογική συσχέτιση των κειµένων ώστε να ενισχυθεί η έρευνα και να 

βελτιωθεί η ακρίβεια του συστήµατος αναζήτησης και ανάκτησης κειµένων της 

PubMed [Chang et al., 2006]. Οι MeSH όροι διευθετούνται τόσο αλφαβητικά όσο 

και ιεραρχικά. Η ιεραρχία έχει έντεκα επίπεδα. Τα ανώτερα επίπεδα της 

ιεραρχηµένης δοµής περιέχουν τους γενικότερους MeSH όρους, όπως για 

παράδειγµα «οι ασθένειες» που εµφανίζονται στο πρώτο επίπεδο, ενώ οι πιο 

συγκεκριµένοι όροι, όπως «µιτοχονδριακές µυοπάθειες» βρίσκονται στα 

χαµηλότερα επίπεδα. Κάθε PubMed κείµενο συνήθως περιέχει 10-12 MeSH 

όρους που ορίζονται µε το χέρι από ειδικούς ερευνητές µετά από ανάγνωση του 
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πλήρους κειµένου. 

• Η γονιδιακή οντολογία (GO) χρησιµοποιείται κυρίως για την περιγραφή των 

γονιδιακών προϊόντων (RNA ή πρωτεΐνες) και είναι ανεξάρτητη από το είδος του 

οργανισµού. Έχει επίσης χρησιµοποιηθεί και για την περιγραφή των 

πληροφοριών που περιλαµβάνονται στα βιοϊατρικά κείµενα. Οι GO όροι είναι 

δοµηµένοι ως κόµβοι σε ένα κατευθυνόµενο µη κυκλικό γράφηµα (Direct Acyclic 

Graph - DAG) και διαιρούνται σε τρεις υποοµάδες (υπο-οντολογίες): α) 

βιολογικές διαδικασίες (biological process), β) κυτταρικά συστατικά (cellular 

component) και γ) µοριακές λειτουργίες (molecular function) [Ashburner et al., 

2000], [G.O. Consortium, 2001]. Η GO δεν είναι µέρος του συστήµατος PubMed, 

αλλά έχει χρησιµοποιηθεί σε διάφορες ερευνητικές εργασίες για την περιγραφή 

των βιοϊατρικών κειµένων (π.χ. [Rubin et al., 2005], [Ruch et al., 2006], 

[Raychaudhuri et al., 2002], [Theodosiou et al., 2006], [Lee et al., 2006], 

[Izumitani e al., 2004], [Yasunori et al., 2006]). Πρέπει να σηµειωθεί ότι µερικοί 

όροι συµπεριλαµβάνονται τόσο στην MeSH οντολογία όσο και στην GO, 

παραδείγµατος χάριν η «µεθυλίωση DNA» (DNA methylation) ή η «αυτοφαγία» 

(Autophagy) εµφανίζονται και στις δύο λίστες όρων.  

Κοινός τόπος στις περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες αποτελεί η 

παράσταση των δεδοµένων των κειµένων µε βάση το µοντέλο VSM (Vector Space 

Model) [Salton et al. 1970], [Shatkay et al. 2003], [Manning et al. 1999] το οποίο 

µετασχηµατίζει ένα κείµενο σε ένα διάνυσµα αριθµητικών µεταβλητών. Οι µεταβλητές 

µπορούν να αποδοθούν σε λέξεις των κειµένων [Raychaudhuri et al. 2002], [Theodosiou 

et al. 2006], σε MeSH όρους [Lee et al., 2006] ή σε GO όρους [Raychaudhuri et al., 

2002], [Theodosiou et al., 2006], [Izumitani e al., 2004] και καθένας από τους 

προαναφερθέντες τρόπους έκφρασης καταλήγει σε διαφορετική περιγραφή των 

επιστηµονικών πληροφοριών που περιλαµβάνονται στα κείµενα. Παραδείγµατος χάριν, 

οι MeSH όροι είναι πιο γενικοί ως προς τις µοριακές έννοιες που περιέχονται στο 

κείµενο, σε σχέση µε τους GO όρους, δεδοµένου ότι οι τελευταίοι δηµιουργούνται ειδικά 

για την περιγραφή αυτών των µοριακών εννοιών. Το ερώτηµα που τίθεται λοιπόν είναι 

το πώς αυτές οι διαφορετικές παραστάσεις συσχετίζονται και εάν µπορούν να 

συνδυαστούν σε ένα µικρότερο και πιο συνοπτικό σύνολο δεδοµένων που θα 

περιγράφει την πληροφορία που βρίσκεται στα κείµενα. Συνήθως ο αριθµός των 

µεταβλητών είναι αρκετά µεγάλος και έτσι οι διάφορες ερευνητικές προσπάθειες 

[Theodosiou et al., 2006], [Lee et al., 2006], [Yasunori et al., 2006] εστιάζουν στη µείωση 
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των διαστάσεων του συνόλου δεδοµένων που περιγράφει τα κείµενα. Ορισµένες 

στατιστικές µέθοδοι, όπως η ανάλυση ιδιαζουσών τιµών (Singular Value Decomposition) 

[Yasunori et al., 2006] ή η ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis) 

[Theodosiou et al., 2006], εκµεταλλεύονται τη δοµή συσχετισµού του συνόλου 

δεδοµένων προκειµένου να παραχθούν νέες µεταβλητές, λιγότερες και ανεξάρτητες 

µεταξύ τους [Yasunori et al., 2006]. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την 

περαιτέρω επεξεργασία των κειµένων, όπως η κατάταξη, που πραγµατοποιείται µε 

τεχνικές οι οποίες προϋποθέτουν ότι οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι ασυσχέτιστες 

µεταξύ τους. Παρόλα αυτά είναι προφανές πως οι λέξεις του ίδιου κειµένου, οι MeSH 

όροι καθώς και οι GO όροι συσχετίζονται σηµασιολογικά. Παραδείγµατος χάριν, η 

πιθανότητα να εντοπιστούν ταυτόχρονα στο ίδιο κείµενο οι λέξεις «µεθυλίωση» 

(methylation) και «καρκίνος» (cancer) είναι υψηλότερη, από ότι «µεθυλίωση» 

(methylation) και «χηµικοµηχανική σύζευξη» (chemimechanical coupling).  

Με βάση το γεγονός ότι η µείωση του αριθµού των δεδοµένων είναι σηµαντική 

προκειµένου να αποκαλυφθούν συγκεκριµένα µοτίβα, τάσεις ή οµαδοποιήσεις στα 

βιοϊατρικά κείµενα, στην εργασία [Theodosiou et al., 2006] αναφέρεται µια µέθοδος 

ταξινόµησης (ανάλυση διακρίσεων) που παράγει νέες και λιγότερες µεταβλητές, ικανές 

να παραστήσουν γραφικά τα κείµενα σε έναν χαµηλών διαστάσεων ευκλείδειο χώρο, 

όπως άλλωστε περιγράφηκε και στο Κεφάλαιο 3 της διατριβής. Με τη µέθοδο αυτή 

δηµιουργούνται πρότυπες σχέσεις µεταξύ των λέξεων στο κείµενο και των αντίστοιχων 

GO όρων των βιοϊατρικών κειµένων και αποδεικνύεται ότι ο µειωµένος αριθµός των 

νέων µεταβλητών µπορεί να περιγράψει αποτελεσµατικά τα κείµενα και να ανταγωνιστεί 

άλλες µεθόδους κατάταξης, όπως την VSM που χρησιµοποιούν όλες τις αρχικές 

µεταβλητές. 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει την εξέταση όλων των ανωτέρω τρόπων 

παράστασης κειµένων και την πρόταση µιας µεθόδου που θα τους συνδυάζει, µετά από 

επεξεργασία των πληροφοριών που διαθέτουν. Η µεθοδολογία που εξετάζεται είναι η µη 

γραµµική κανονικοποιηµένη ανάλυση συσχετίσεων (Non Linear Canonical Correlation 

Analysis - NLCCA) [Michailidis et al., 1998], [Van der Burg et al., 1984] η οποία µπορεί 

να συνδυάσει πληροφορίες από περισσότερες από δύο παραστάσεις κειµένων, 

εκµεταλλευόµενη τη συσχέτισή τους. Η γενική αρχή της µεθόδου είναι η βέλτιστη 

προβολή των κειµένων σε ένα χαµηλών διαστάσεων ευκλείδειο χώρο µε τον υπολογισµό 

ενός συνόλου αποτελεσµάτων από τις αρχικές µεταβλητές κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα 

νέα αποτελέσµατα να µπορούν επαρκώς να εξηγήσουν τη µεταβλητότητα των αρχικών 
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δεδοµένων, δηλ. των λέξεων των κειµένων, των MeSH και των GO όρων. Στο σηµείο 

αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι η NLCCA δεν περιορίζεται στις γραµµικές σχέσεις και 

είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την ανάλυση όλων των ειδών των δεδοµένων, αριθµητικών 

και κατηγορικών [Zobel et al., 1998]. Γενικά, η συµβολή της NLCCA σε προβλήµατα 

εξόρυξης κειµένων (text mining) είναι ο συνδυασµός των πληροφοριών από δύο ή 

περισσότερα σύνολα δεδοµένων, τα οποία περιγράφουν τα ίδια κείµενα, σε ένα µόνο, 

καινούριο σύνολο.  

Περαιτέρω, το κεφάλαιο οργανώνεται ως εξής: Η ενότητα 4.3 περιγράφει τις 

παραστάσεις κειµένων που χρησιµοποιούνται στο πειραµατικό µέρος. Η ενότητα 4.4 

περιγράφει την NLCCA και τα διάφορα µέτρα για τη αξιολόγηση της µεθόδου. Στην 

ενότητα 4.5 εκτίθενται τα αποτελέσµατα των πειραµάτων, ενώ η ενότητα 4.6 παρέχει τα 

εξαγόµενα συµπεράσµατα σχετικά µε τη δυνατότητα εφαρµογής της NLCCA στην 

εξόρυξη βιοϊατρικών κειµένων και συζητά προτάσεις για µελλοντική εργασία. 

 

4.3 Παράσταση κειµένων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται περιληπτικά οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται 

για την παράσταση των κειµένων ως αριθµητικά διανύσµατα για διευκόλυνση του 

αναγνώστη, µια και υπάρχει αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών αυτών στο δεύτερο 

κεφάλαιο της παρούσης διατριβής. Αρχικά πάντως, σε κάθε περίπτωση οι λέξεις, οι 

MeSH και οι GO όροι µετασχηµατίζονται σε µεταβλητές, προκειµένου να εφαρµοστεί 

οποιαδήποτε στατιστική µέθοδος επεξεργασίας τους. 
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Σχήµα 4.1 Διαδικασία ανάκτησης και παράστασης των κειµένων 

 

Το σύνολο των βιοϊατρικών κειµένων που εξετάζουµε λαµβάνεται από τη βάση 

δεδοµένων PubMed, τοποθετώντας λέξεις-κλειδιά σχετικές µε συγκεκριµένους GO 

όρους στο σύστηµα αναζήτησης της βάσης (Σχήµα 4.1). Τα κείµενα που ανακτώνται 

περιέχουν τον τίτλο, την περίληψη, άλλες βιβλιογραφικές παραποµπές (ονόµατα των 
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συντακτών, κ.λπ.) και τους MeSH όρους που ορίζονται σε αυτά από τους ειδικούς της 

PubMed. Από τα στοιχεία αυτά µόνο οι λέξεις από τον τίτλο, οι περιλήψεις και οι MeSH 

όροι χρησιµοποιήθηκαν στα επόµενα βήµατα και την ανάλυση. Στη συνέχεια οι 

πληροφορίες αυτές µετασχηµατίζονται στα αριθµητικά διανύσµατα, εφαρµόζοντας το πιο 

κοινό στην εξόρυξη κειµένων πρότυπο παράστασης, γνωστό ως µοντέλο διανυσµατικού 

χώρου (VSM) [Salton et al., 1970], [Shatkay et al., 2003], [Manning et al., 1999]. 

Οι πιο περιεκτικές και σηµαντικές λέξεις εξάγονται από τον τίτλο και την περίληψη 

κάθε κειµένου µε µια διαδικασία που περιλαµβάνει τα βήµατα που περιγράφηκαν 

αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2 [Jurafsky et al., 2000], [Theodosiou et al., 2006], [Manning et 

al., 1999]: 

Μετά την εξαγωγή των λέξεων-κλειδιών, µετατρέπουµε κάθε κείµενο του 

ανακτηµένου συνόλου σε ένα διάνυσµα από βάρη λέξεων, τα οποία εκφράζουν τη σχέση 

του συγκεκριµένου κειµένου µε τις λέξεις-κλειδιά. Η βέλτιστη µεθοδολογία 

προσδιορισµού των βαρών των λέξεων-κλειδιών για κάθε κείµενο εξαρτάται από το 

σύνολο δεδοµένων που διαθέτουµε, από τα ίδια δηλαδή τα κείµενα και το περιεχόµενό 

τους [Izumitani e al., 2004] και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί a priori [Zobel et al., 

1998]. Στην εργασία [Zobel et al., 1998] οι συντάκτες έχουν πραγµατοποιήσει µια εκτενή 

µελέτη πάνω στις διάφορες µεθόδους προσδιορισµού βαρών, όπως: δυαδική θεώρηση 

(0 - 1), TF.IDF, κ.λπ. και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η βέλτιστη τακτική στάθµισης 

για ένα δεδοµένο σύνολο κειµένων δεν µπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων. Η 

απλούστερη τακτική στάθµισης είναι η δυαδική µέθοδος κατά την οποία µία λέξη-κλειδί 

έχει βάρος «1» όταν υπάρχει στο κείµενο και «0» όταν απουσιάζει. Υπάρχουν και 

διάφορες άλλες πιο περίπλοκες µέθοδοι στάθµισης [Manning et al., 1999], [Jurafsky et 

al., 2000], [Zobel et al., 1998] αλλά δεν εγγυώνται απαραίτητα καλύτερα αποτελέσµατα 

και καλύτερη παράσταση της πληροφορίας που περιέχεται στα κείµενα [Zobel et al., 

1998]. Μάλιστα, οι απλούστερες µέθοδοι όπως η δυαδική βρέθηκε να λειτουργούν πολύ 

καλύτερα σε σχέση µε τις πιο σύνθετες. Για τα πειράµατα µας επιλέξαµε τη δυαδική 

µέθοδο καθώς δεν υστερεί στην ποιότητα των λαµβανόµενων αποτελεσµάτων σε σχέση 

µε µια σύνθετη µέθοδο, ενώ παράλληλα η συγκεκριµένη απλή τακτική περιγράφει 

ικανοποιητικά τα δεδοµένα µας χωρίς να απαιτεί πολύπλοκους µαθηµατικούς 

υπολογισµούς. 

Αρχικά λοιπόν, για την παράσταση των κειµένων πρέπει να διευκρινιστεί εάν οι 

συγκεκριµένες λέξεις-κλειδιά περιέχονται στο κείµενο ή όχι. Με βάση την δυαδική µέθοδο 

στάθµισης ορίζουµε:  
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,  (4.1) 

 
Όπου ο όρος  αντιστοιχεί στην παρουσία της λέξης-κλειδιού  στο έγγραφο , 

για ένα συνολικό αριθµό λέξεων-κλειδιών . 

Οµοίως, εφαρµόζουµε τη δυαδική µέθοδο στάθµισης για την παράσταση των 

MeSH όρων µέσα σε κάθε ένα από τα κείµενα:  

 

 
,  (4.2) 

 
Όπου ο όρος  αντιστοιχεί στην παρουσία του MeSH όρου  στο κείµενο , για 

ένα συνολικό αριθµό MeSH όρων . 

Στο τέλος της παραπάνω διαδικασίας κάθε κείµενο παριστάνεται µε τρεις 

διαφορετικές δοµές δεδοµένων. Συγκεκριµένα, για κάθε κείµενο έχουµε:  

1. Ένα p-διάστατο διάνυσµα  µε τα βάρη των λέξεων-κλειδιών  

2. Ένα q-διάστατο διάνυσµα  µε τα βάρη των MeSH όρων 

3. Ένα µόνο GO όρο που αντιστοιχεί σε έναν αριθµό µέσα στο διάστηµα , 

όπου το  είναι ο συνολικός αριθµός GO όρων. Στην ανάλυσή µας και µέσα στο 

πνεύµα της απλότητας, αποδίδουµε ένα µόνο GO όρο σε κάθε κείµενο. 

Εντούτοις, εάν θελήσουµε να εργαστούµε µε κείµενα που περιγράφονται από 

περισσότερους από έναν GO όρους, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια παρόµοια 

µέθοδο στάθµισης όπως οι (4.1) και (4.2). 

 

Σχήµα 4.2 Οι τρεις παραστάσεις των κειµένων 
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Τέλος, από τα σύνολα δεδοµένων των κειµένων, καταλήγουµε σε ένα σύνολο  

κειµένων που παριστάνονται µε τρεις τρόπους: έναν  πίνακα  που αντιστοιχεί 

στις λέξεις κλειδιά, έναν  πίνακα  που αντιστοιχεί στους MeSH όρους και έναν 

 πίνακα (δηλ. ένα διάνυσµα µιας στήλης)  που αντιστοιχεί στους  GO όρους. 

Οι τιµές όλων αυτών των παραµέτρων που χρησιµοποιούνται στα πειράµατά µας είναι: 

N=9009, p=1642, q=50 και K=12. Μια λεπτοµερής περιγραφή του συνόλου δεδοµένων 

µας δίνεται στην Ενότητα 3.6. Στο σχήµα 4.2 παρέχεται ένα παράδειγµα των τριών 

διαφορετικών παραστάσεων κειµένων. 

4.4 Η µη γραµµική κανονικοποιηµένη ανάλυση συσχέτισης (Non 
linear canonical correlation analysis – NLCCA) 

Η µη γραµµική κανονικοποιηµένη ανάλυση συσχετίσεων (Non Linear Canonical 

Correlation Analysis - NLCCA) είναι µια πολυµεταβλητή στατιστική τεχνική µε την οποία 

καθίσταται δυνατή η διερεύνηση και µορφοποίηση των συσχετίσεων ανάµεσα σε δύο ή 

περισσότερα σύνολα δεδοµένων. Επίσης, η NLCCA είναι µια µέθοδος µείωσης του 

αριθµού των δεδοµένων καθώς συνδυάζει τις αρχικές µεταβλητές ώστε να παραχθεί ένα 

νέο σύνολο δεδοµένων µε λιγότερες µεταβλητές, που ονοµάζονται σκορ (scores). Αυτό 

επιτυγχάνεται µε τη διαβάθµιση (scaling) και την προβολή των αρχικών συνόλων 

δεδοµένων ως σηµεία σε ένα χαµηλών διαστάσεων Ευκλείδειο χώρο [Michailidis et al., 

1998], [Van der Burg et al., 1984]. 

Δεδοµένου ότι οποιαδήποτε τεχνική µείωσης του αριθµού των µεταβλητών οδηγεί 

σε απώλεια πληροφοριών, ο µαθηµατικός στόχος είναι να επιτευχθεί µια προβολή, δηλ. 

ένα σύνολο νέων µεταβλητών, που να ελαχιστοποιεί µια συνάρτηση απώλειας. Η 

συνάρτηση απώλειας εκφράζει ουσιαστικά την απόσταση µεταξύ των 

µετασχηµατισµένων και των αρχικών δεδοµένων και η ελαχιστοποίησή της αποτελεί ένα 

τυπικό πρόβληµα βελτιστοποίησης.  

Η λύση του προβλήµατος παρέχεται από την NLCCA µέσω ενός αλγόριθµου που 

παράγει έναν  πίνακα όπου καθένα από τα  κείµενα παριστάνεται µε ένα 

διάνυσµα  σκορ. Ο αριθµός νέων διαστάσεων r καθορίζεται από το χρήστη και για 

λόγους γραφικής αναπαράστασης είναι συνήθως δύο ή τρεις, ενώ ο µέγιστος αριθµός 

νέων διαστάσεων  που µπορούν να υπολογιστούν από τον αλγόριθµο εξαρτάται 

από τον αριθµό των συνόλων δεδοµένων και από το είδος και τον αριθµό των 

µεταβλητών σε κάθε σύνολο δεδοµένων [Meulman et al. SPSS Inc.]. 
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Στα πειράµατά µας χρησιµοποιήσαµε το µέγιστο αριθµό διαστάσεων που µπορεί 

να παράγει η NLCCA αλλά µπορούµε να επιλέξουµε να εργαστούµε και µε λιγότερες, 

όταν ικανοποιούνται ορισµένα κριτήρια αξιολόγησης (όπως οι ιδιοτιµές που θα 

παραθέσουµε σε επόµενη ενότητα), καθώς µερικές διαστάσεις µπορούν να 

παραλειφθούν ως µικρότερης σηµασίας. 

Το πρόβληµα βελτιστοποίησης το οποίο περιγράφηκε αρχικά στο σύστηµα Gifi, 

[Michailidis et al., 1998] και [Van der Burg et al., 1984], µπορεί να επιλυθεί υπολογιστικά 

µε έναν αλγόριθµο ελαχίστων τετραγώνων (Alternating Least Squares algorithm) 

[Michailidis et al., 1998] ο οποίος χρησιµοποιείται στο στατιστικό λογισµικό SPSS. Η 

εφαρµογή του SPSS στα δεδοµένα της µελέτης µας έδωσε πολύ καλά αποτελέσµατα.  

Η προβολή των κειµένων σε έναν Ευκλείδειο χώρο είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην 

οπτικοποίηση των βιοϊατρικών πληροφοριών, στη διερεύνηση προτύπων, σχέσεων, 

οµαδοποιήσεων και στην εύρεση παράτυπων σηµείων. Στην πολυδιάστατη αυτή 

απεικόνιση τα κείµενα µε σχετική θεµατολογία θα αποτελούν σηµεία τοποθετηµένα 

κοντά το ένα στο άλλο, ενώ σηµεία που παριστούν κείµενα διαφορετικού περιεχοµένου 

θα είναι περισσότερο αποµακρυσµένα. Ένα άλλο ελκυστικό χαρακτηριστικό της µεθόδου 

είναι ότι τα νέα αποτελέσµατα είναι ασυσχέτιστα και ταξινοµηµένα σύµφωνα µε τη 

σηµασία τους στη γενική συσχέτιση που υπάρχει ανάµεσα στις διαφορετικές 

παραστάσεις των κειµένων. Έτσι, η πρώτη διάσταση περιλαµβάνει το σηµαντικότερο 

µέρος των πληροφοριών από τα αρχικά σύνολα δεδοµένων, η δεύτερη διάσταση 

περιλαµβάνει το δεύτερο κατά σειρά σε σηµασία µέρος κ.ο.κ. Αυτή η ιδιότητα είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµη για την απεικόνιση στοιχείων, καθώς µπορούµε να εξάγουµε 

σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε τη δοµή των δεδοµένων χρησιµοποιώντας µόνο τις 

δύο ή τρεις πρώτες διαστάσεις για τη γραφική παράσταση των κειµένων.  

Υπάρχουν ορισµένα στατιστικά µεγέθη που υπολογίζονται από την NLCCA για την 

αξιολόγηση της συσχέτισης µεταξύ των διαφορετικών συνόλων και της αποδοτικότητας 

της νέας παράστασης [Meulman et al. SPSS Inc.]. Τα µέτρα προσαρµογής (fit) και 

απώλειας (loss) εκφράζουν την ικανότητα της λύσης που παρέχεται από την NLCCA να 

προσαρµοστεί στα βέλτιστα διαβαθµισµένα (optimal scaled) δεδοµένα µε βάση τη 

συσχέτιση µεταξύ των συνόλων δεδοµένων. Το µέτρα αξιολόγησης της NLCCA 

περιλαµβάνουν την τιµή προσαρµογής, τις διάφορες τιµές απώλειας, και τις 

αποκαλούµενες ιδιοτιµές.  

Οι τιµές απώλειας (loss values) υπολογίζονται χωριστά για κάθε νέα διάσταση και 

κάθε σύνολο. Κάθε τιµή απώλειας αντιπροσωπεύει το ποσοστό της διακύµανσης στα 
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σκορ που δεν µπορεί να εξηγηθεί από το συνδυασµό των µεταβλητών στο συγκεκριµένο 

σύνολο. Η µέθοδος υπολογίζει επίσης τη µέση τιµή απώλειας από όλα τα σύνολα. Μια 

µικρή τιµή απώλειας σε κάθε νέα διάσταση δηλώνει ότι η διάσταση αυτή είναι ικανή για 

να περιγράψει ένα σηµαντικό µέρος της διακύµανσης των δεδοµένων µας. Επίσης µια 

µικρή µέση τιµή απώλειας υποδεικνύει ότι οι νέες διαστάσεις συνολικά µπορούν να 

αντικαταστήσουν αποτελεσµατικά τις αρχικές µεταβλητές των στοιχείων. Με άλλα λόγια, 

µπορούµε να πούµε ότι η τιµή απώλειας εκφράζει την αναµενόµενη απώλεια 

πληροφοριών στα νέα δεδοµένα λόγω της µείωσης του αριθµού των αρχικών 

διαστάσεων. Για παράδειγµα, όπως θα δούµε στην παράγραφο 4.2, η µέση τιµή 

απώλειας για το συσχετισµό µεταξύ των λέξεων-κλειδιών και των MeSH όρων είναι 

11.253, και εποµένως η απώλεια πληροφοριών κατά τη µείωση των αρχικών 

διαστάσεων από 1692 σε 50 είναι µόνο 22.5% (ποσοστό υπολογισµένο ως αναλογία 

11.253/50). 

Η τιµή προσαρµογής (fit value) είναι ίση µε τον αριθµό των νέων διαστάσεων µείον 

τη µέση απώλεια. Στην ιδανική, αλλά όχι πιθανή περίπτωση, όπου όλα τα σύνολα 

δεδοµένων είναι ουσιαστικά τα ίδια, η σχέση είναι τέλεια και εποµένως η µέση τιµή 

απώλειας είναι µηδέν ενώ η προσαρµογή λαµβάνει τη µέγιστη τιµή της που είναι ίση µε 

τον αριθµό των διαστάσεων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, µια τιµή προσαρµογής 

αρκετά κοντά στον αριθµό των νέων διαστάσεων είναι ενδεικτική της πολύ καλής 

προσαρµογής του προτύπου συσχέτισης που λήφθηκε από την εφαρµογή της NLCCA 

στα αρχικά δεδοµένα. Η τιµή προσαρµογής θα µπορούσε έτσι να θεωρηθεί ως ένα 

µέτρο της ικανότητας των νέων διαστάσεων να περιγράψουν τα αρχικά στοιχεία. 

Παραδείγµατος χάριν, εάν ο αριθµός των νέων διαστάσεων είναι 50 όπως συµβαίνει 

κατά το συσχετισµό µεταξύ των λέξεων-κλειδιών και των MeSH όρων και η µέση 

απώλεια είναι 11.253 όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, τότε η τιµή 

προσαρµογής είναι 38.747 (αναλυτικότερα στην παράγραφο 4.2). Αυτό σηµαίνει ότι το 

77.5% (ποσοστό υπολογισµένο ως αναλογία 38.747/50) των αρχικών πληροφοριών 

διατηρείται. Εάν ο συσχετισµός ήταν τέλειος τότε στο παράδειγµά µας η τιµή 

προσαρµογής θα ήταν 50, δηλαδή όσες και οι θεωρούµενες διαστάσεις. 

Η ιδιοτιµή (eigenvalue) είναι ένα µέγεθος που υπολογίζεται για κάθε διάσταση και 

ισούται µε το ένα µείον τη µέση απώλεια για εκείνη τη διάσταση. Κάθε ιδιοτιµή αποτελεί 

ποσοτικό µέτρο του µέρους της συσχέτισης που εκφράζεται από την αντίστοιχη 

διάσταση. Είναι προφανές ότι το άθροισµα όλων των ιδιοτιµών είναι ίσο µε την τιµή 

προσαρµογής και έτσι κάθε ιδιοτιµή µπορεί να θεωρηθεί ως το ποσοστό της συνολικής 
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προσαρµογής που εκφράζεται από την αντίστοιχη διάσταση. Η γνώση των ιδιοτιµών 

είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στον προσδιορισµό των σηµαντικότερων διαστάσεων που 

µπορούν να περιγράψουν επαρκώς τα δεδοµένα. Μια µεγάλη ιδιοτιµή είναι ενδεικτική 

µιας σηµαντικής διάστασης, ενώ αντίθετα οι µικρές δηλώνουν ότι η διάσταση είναι 

ελάσσονος σηµασίας και µπορεί να παραλειφθεί. Παραδείγµατος χάριν, κατά την 

εφαρµογή της NLCCA στους δύο πίνακες (µεταξύ των λέξεων-κλειδιών και των MeSH 

όρων) στα προηγούµενα παραδείγµατα, προκύπτει ότι η πρώτη διάσταση έχει ιδιοτιµή 

0.927 και τιµή προσαρµογής 38.747 (παράγραφος 4.2), εποµένως 0.927/38.747 = 2.4% 

της πραγµατικής προσαρµογής αντιστοιχεί στην πρώτη διάσταση.  

Η κανονικοποιηµένη συσχέτιση (canonical correlation) υπολογίζεται επίσης για 

κάθε νέα διάσταση από την αντίστοιχη ιδιοτιµή χρησιµοποιώντας έναν απλό τύπο: Εάν 

 είναι η ιδιοτιµή της διάστασης , τότε η κανονικoποιηµένη συσχέτιση για τη 

διάσταση αυτή είναι: 

 

  (4.6) 

 
όπου  είναι ο αριθµός των συνόλων δεδοµένων που χρησιµοποιείται στην ανάλυση. 

Η προβολή που λαµβάνεται από την NLCCA χρησιµοποιείται ουσιαστικά για τη 

διάκριση των σηµείων των δεδοµένων σε οµοιογενείς οµάδες. Η διακριτική ισχύς 

καθεµίας των αρχικών µεταβλητών, ή αλλιώς η σηµασία κάθε µεταβλητής για τα 

δεδοµένα µας, µετριέται µε ένα µέγεθος που ονοµάζεται πολλαπλή προσαρµογή 

(multiple fit). Γενικά, µεταβλητές µε υψηλές τιµές πολλαπλής προσαρµογής έχουν 

µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα. 

Τα αποτελέσµατα της NLCCA µπορούν να αξιολογηθούν γραφικά µε τη χάραξη σε 

δισδιάστατο σύστηµα των σηµείων των δεδοµένων (στην περίπτωσή µας τα κείµενα) 

χρησιµοποιώντας ως συντεταγµένες τα αποτελέσµατα οποιουδήποτε ζεύγους των νέων 

µεταβλητών. Αυτές οι γραφικές παραστάσεις που είναι γνωστές ως διαγράµµατα 

διασποράς (scatterplots) [Lattin et al., 2003], [Hair et al., 1998] αποτελούν µια απλή 

αλλά αποτελεσµατική µέθοδο απεικόνισης. Εντούτοις, όταν ο αριθµός των σηµείων είναι 

πολύ µεγάλος, η γραφική απεικόνιση όλων των δεδοµένων µαζί προκαλεί προβλήµατα 

στην κατανόηση των σχέσεων µεταξύ των οµάδων. Στην περίπτωσή µας οι οµάδες 

καθορίζονται από τους GO όρους και ένας από τους στόχους της παρούσας εργασίας 

είναι να ερευνήσει εάν οι νέες µεταβλητές που υπολογίζονται από την NLCCA µπορούν 
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να προβούν σε ικανοποιητική διάκριση των κειµένων που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς 

GO όρους. 

Για να παρακάµψουµε το πρόβληµα του µεγάλου αριθµού σηµείων και να 

καταστήσουµε τα διαγράµµατα διασποράς ευκρινέστερα χρησιµοποιήσαµε τα λεγόµενα 

κεντρικά σηµεία (centroids). Τα κεντρικά σηµεία είναι πολυδιάστατα σηµεία, που 

υπολογίζονται για κάθε GO όρο χωριστά και έχουν ως συντεταγµένες τις µέσες τιµές 

όλων των νέων µεταβλητών µέσα στο συγκεκριµένο GO όρο/οµάδα.  

Η γραφική παράσταση των κεντρικών σηµείων διευκολύνει την οπτική αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων της NLCCA, καθώς µπορεί να δείξει εάν ορισµένοι σχηµατισµοί 

οµάδας διατηρούνται στο νέο χώρο προβολής. Γενικά, τα κεντρικά σηµεία που 

τοποθετούνται σε αποµακρυσµένα σηµεία σε ένα διάγραµµα διασποράς, εκφράζουν 

διακριτές οµάδες και εποµένως τη δυνατότητα των νέων διαστάσεων να περιγράψουν 

αποτελεσµατικά τις οµάδες των κειµένων. 

 

4.5 Πειραµατικό µέρος 

Το πειραµατικό µέρος περιλαµβάνει την εφαρµογή της µεθόδου NLCCA σε 

Ν=9009 κείµενα βιοϊατρικού περιεχοµένου [Theodosiou et al., 2006] (βλ. και Κεφάλαιο 3) 

που το καθένα παριστάνεται από ορισµένες λέξεις-κλειδιά, συγκεκριµένο αριθµό MeSH 

όρων και ένα µόνο GO όρο. Τα κείµενα που επιλέχθηκαν αφορούν τα φαινόµενα της 

«επικοινωνίας των κυττάρων» (cell communication) και της «αύξησης των κυττάρων» 

(cell growth) και ανακτήθηκαν χρησιµοποιώντας τα εργαλεία του Entrez11. Συγκεκριµένα, 

τροποποιήσαµε τις λειτουργίες e-search και e-fetch που εφαρµόστηκαν από τον Oleg 

Khovayko12 προκειµένου να αναζητηθούν στην PubMed και να ανακτηθούν τα κείµενα 

µε µορφή XML [PubMed]. 

Οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν σχετικές µε Κ=12 GO όρους και περιείχαν 

λέξεις-κλειδιά σχετικές µε αυτούς τους όρους (Πίνακας 3.3). Οι 12 GO όροι είναι οι ίδιοι 

µε αυτούς που χρησιµοποιήθηκαν στην [Theodosiou et al., 2006] (Κεφάλαιο 3) και εν 

µέρει στις [Raychaudhuri et al., 2002] και [Izumitani et al., 2004], για την αξιολόγηση των 

διαφορετικών µεθόδων ταξινόµησης. Ολόκληρη η διαδικασία της αρχικής ανάκτησης των 

σχετικών κειµένων και της µετέπειτα αποδοχής εκείνων που αντιστοιχούν µόνο σε έναν 

                                                
11 ‘‘Entrez, The Life Sciences Search engine’’ παρέχεται από την National Library of Medicine 
(NLM) at National Center for Biotechnology Information (NCBI) of U.S. Government. 
12 http://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/eutils_example.pl 
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GO όρο περιγράφεται λεπτοµερώς στην [Theodosiou et al., 2006] και στο Κεφάλαιο 3. Ο 

λόγος για τον οποίο χρησιµοποιήσαµε τα ίδια δεδοµένα όπως και στην προηγούµενη 

εργασία µας είναι η καλή κατανόηση των δεδοµένων που επιτρέπει την ευκολότερη 

εξέταση και αξιολόγηση νέων µεθοδολογιών. Επίσης, για λόγους αξιολόγησης επιλέξαµε 

να πειραµατιστούµε µε κείµενα που ορίζονται µε ένα µόνο GO όρο, καθώς στην 

περίπτωση αυτή είναι ευκολότερο να αξιολογηθεί η διάκριση των κειµένων βάσει των 

νέων µεταβλητών που παράγονται από την NLCCA. 

Ο αριθµός των κειµένων (9009 κείµενα) που χρησιµοποιήθηκαν είναι σύµφωνος µε 

εκείνους που εµφανίζονται στη σχετική βιβλιογραφία και µάλιστα το µέγεθος του 

δείγµατός µας είναι παρόµοιο ή και µεγαλύτερο από αντίστοιχα δείγµατα που 

χρησιµοποιήθηκαν στον τοµέα της εξόρυξης βιοϊατρικών κειµένων. Παραδείγµατος 

χάριν, [Raychaudhuri et al., 2002], [Iliopoulos et al., 2001] [Parantu et al., 2003],  [Hong 

et al., 2004],και άλλα. 

Προκειµένου να αξιολογηθούν και να συγκριθούν τα παραγόµενα αποτελέσµατα µε 

αυτά της προηγούµενης εργασίας µας χρησιµοποιήσαµε ένα σύνολο ελέγχου 8225 

κειµένων. Οι συνθήκες και οι λέξεις-κλειδιά που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάκτηση 

αυτών των κειµένων είναι οι ίδιες µε αυτές για τα 9009 κείµενα (Πίνακας 3.3). Η µόνη 

διαφορά είναι η ηµεροµηνία της δηµοσίευσης: Το σύνολο των 9009 κειµένων 

δηµοσιεύθηκε έως το 1999, ενώ αυτό των 8225 µεταξύ 2000 και 2004. Αντίστοιχα µε το 

υπό µελέτη σύνολο, το σύνολο ελέγχου είναι ένας 8225x1642 πίνακας.  

Οι κύριοι στόχοι της διεξαγωγής των πειραµάτων ήταν: 

1. Η διερεύνηση του συσχετισµού µεταξύ των τριών διαφορετικών 

παραστάσεων κειµένων. 

2. Η γραφική παράσταση των κειµένων σε ένα δισδιάστατο Ευκλείδειο 

σύστηµα ώστε να καταστεί εφικτή η διερεύνηση των τάσεων, των µοτίβων 

και των οµαδοποιήσεων των δεδοµένων. 

3. Η παράσταση των 9009 κειµένων µε έναν ενιαίο πίνακα µειωµένου 

αριθµού µεταβλητών σε σχέση µε αυτόν των αρχικών µεταβλητών. 

4. Η επιβεβαίωση της ικανότητας της µεθόδου NLCCA στην διατήρηση των 

σηµαντικών πληροφοριών από τα αρχικά δεδοµένα. 

 

4.5.1 Οι τρεις τρόποι παράστασης των κειµένων 

Η πρώτη παράσταση είναι ένας (0,1)-πίνακας µε Ν=9009 σειρές και p=1642 
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στήλες που αντιστοιχούν στο συνολικό αριθµό λέξεων-κλειδιών που εξάγονται από το 

σύνολο των κειµένων µε τη διαδικασία που περιγράφηκε στην παράγραφο 4.3.  

Η δεύτερη παράσταση είναι επίσης ένας (0,1)-πίνακας µε Ν=9009 σειρές και q=50 

στήλες που αντιστοιχούν στους MeSH όρους που εξάγονται από όλα τα κείµενα. Ο 

κατάλογος όλων των MeSH όρων παρατίθεται στον Πίνακα 4.1. Αυτοί αποτελούν 

σηµαντικούς τίτλους [Bean et al., 2001] των 9009 κειµένων και ο καθένας τους είναι 

σχετικός µε τουλάχιστον 100 κείµενα, καθώς οι GO όροι που χρησιµοποιούνται στα 

πειράµατα είναι επίσης σχετικοί µε τουλάχιστον τον ίδιο αριθµό κειµένων.  

 

MeSH όροι 
Apoptosis Cell Cycle Pharmacology 
Cell Cycle Proteins Cell Transformation Neoplastic Physiopathology 
Cell Transformation Viral DNA Damage Toxicity 
DNA Methylation DNA Repair Physiology 
Drosophila Proteins Escherichia coli Proteins Radiation effects 
Gene Expression Regulation Gene Expression Regulation Bacterial Ultrastructure 
Gene Expression Regulation Neoplastic Genes Bacterial  
Genes Fungal Genes Structural  
Genes Tumor Suppressor Genes myc  
Genes p53 Genes ras  
Meiosis Multigene Family  
Mutation Oncogenes  
Promoter Regions Genetics Recombination Genetic  
Saccharomyces cerevisiae Proteins Signal Transduction  
Transcription Genetic Analogs 38 derivatives  
Analysis Antagonists 38 inhibitors  
Biosynthesis Chemistry  
Cytology Drug effects  
Embryology Enzymology  
Genetics Growth 38 development  
Immunology Metabolism  
Methods Pathology  

Πίνακας 4.1 - Οι όροι MeSH που εξήχθησαν από τα κείµενα του πειράµατος 

 
Η τρίτη παράσταση περιέχει µόνο µια µεταβλητή (δηλ. έναν 9009x1 πίνακα) µε 

Κ=12 κατηγορίες που αντιστοιχούν στους GO όρους του Πίνακα 3.3.  

Όπως φαίνεται από τους Πίνακες 4.1 και 3.3 υπάρχουν µόνο τρεις κοινοί MeSH και 

GO όροι. Αυτοί είναι: «Cell cycle» (Κυτταρικός κύκλος), «Signal transduction» 

(Μεταγωγή σήµατος) και «Meiosis» (Μείωση). Εντούτοις, οι όροι αυτοί αποδίδονται σε 

διαφορετικά κείµενα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάθεση των όρων πλέγµατος 

γίνεται µε το χέρι από τους ειδικούς της βάσης δεδοµένων PubMed, ενώ η ανάθεση των 
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GO όρων γίνεται χρησιµοποιώντας το σύστηµα αναζήτησης της βάσης δεδοµένων 

PubMed όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.3. 

 
 

4.5.2 Αξιολόγηση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα των διαφόρων πειραµάτων που διεξήχθησαν, εξετάσθηκαν και 

αξιολογήθηκαν ως προς:  

• Την ισχύ της συσχέτισης  

• Τη σηµασία της κάθε µιας από τις αρχικές µεταβλητές στην 

περιγραφή των κειµένων 

• Την περιγραφική δυνατότητα των νέων µεταβλητών  

• Τις γραφικές παραστάσεις των κειµένων µε τη χρήση των νέων 

µεταβλητών. 

Εφαρµόσαµε τη µέθοδο NLCCA στους διάφορους συνδυασµούς των 

παραστάσεων των κειµένων. Τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν σε κάθε περίπτωση 

περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

Α. Εφαρµογή της NLCCA µεταξύ των παραστάσεων µε λέξεις-κλειδιά και MeSH όρους  

Ο µέγιστος αριθµός νέων διαστάσεων που υπολογίστηκαν από αυτούς τους δύο 

πίνακες ήταν . Τα στατιστικά µεγέθη που λαµβάνονται από την ανάλυση 

αυτή αναφέρονται στον Πίνακα 4.2 όπου για λόγους συντοµίας δεν περιλαµβάνονται τα 

αποτελέσµατα για τις διαστάσεις 11 έως 47. 

Η ολική τιµή προσαρµογής (38.747) είναι αρκετά υψηλή σε σχέση µε το µέγιστο 

αριθµό διαστάσεων ( ) ενώ η µέση απώλεια (11.253) σε όλες τις διαστάσεις 

είναι αρκετά χαµηλή. Αυτό σηµαίνει ότι ένα µεγάλο µέρος των αρχικών πληροφοριών 

των κειµένων διατηρείται στις νέες µεταβλητές. Επίσης, οι ιδιοτιµές είναι αρκετά υψηλές 

(0.927 έως 0.704 - Σχήµα 4.3) ακόµη και για την τελευταία διάσταση, που σηµαίνει ότι οι 

νέες µεταβλητές µπορούν να περιγράψουν ένα σηµαντικό µέρος της διακύµανσης των 

στοιχείων. Από τον Πίνακα 4.2 προκύπτει επίσης ότι η συσχέτιση µεταξύ των δύο 

παραστάσεων κειµένων είναι σηµαντική, τουλάχιστον για τις πρώτες διαστάσεις. 
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Περίληψη της ανάλυσης 

  Μέση απώλεια Ιδιοτιµή Συσχέτιση Προσαρµογή 
Διάσταση 1 0.073 0.927 0.854  
  2 0.106 0.894 0.788  
  3 0.121 0.879 0.758  
  4 0.128 0.872 0.744  
  5 0.137 0.863 0.726  
  6 0.139 0.861 0.722  
  7 0.149 0.851 0.702  
  8 0.157 0.843 0.686  
  9 0.159 0.841 0.682  
  10 0.169 0.831 0.662  
  …….. …….. …….. ……..  
  48 0.292 0.708 0.416  
  49 0.295 0.705 0.410  
  50 0.296 0.704 0.408  
Άθροισµα 11.253   38.747 

Πίνακας 4.2 – Αποτελέσµατα της NLCCA για τις λέξεις-κλειδιά και τους όρους MeSH 

 

Σχήµα 4.3 – Οι ιδιοτιµές σε κάθε διάσταση για την NLCCA µεταξύ των λέξεων-κλειδιών και των όρων 
MeSH 
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Συµπερασµατικά, οι 1642 δυαδικές (0,1) µεταβλητές της παράστασης µε λέξεις-

κλειδιά και οι 50 δυαδικές (0,1) µεταβλητές της παράστασης µε MeSH όρους µπορούν 

να αντικατασταθούν από ένα µόνο σύνολο δεδοµένων µε 50 νέες αριθµητικές, 

πραγµατικές (real-valued) µεταβλητές που δεν έχουν κάποια φυσική έννοια, όπως τα 

βάρη για τις λέξεις-κλειδιά ή οι MeSH όροι, αλλά αποτελούν τις συντεταγµένες των 

σηµείων που αντιστοιχούν στα κείµενα σε ένα νέο, µειωµένων διαστάσεων Ευκλείδειο 

χώρο. Αυτή η νέα παράσταση διατηρεί ένα µεγάλο ποσοστό της αρχικής συσχέτισης 

που υπήρχε µεταξύ των δεδοµένων στον αρχικό χώρο. 

Τα θηκογράµµατα στο Σχήµα 4.4 περιγράφουν την κατανοµή των τιµών µιας από 

τις νέες µεταβλητές για κάθε GO όρο. Μπορούµε να δούµε ότι τα κείµενα που 

αντιστοιχούν σε συγκεκριµένους GO όρους, όπως «cell death» (κυτταρικός θάνατος) και 

«oncogenesis» (ογκογένεση), έχουν κατανοµές που τα διακρίνουν από τα υπόλοιπα. 

 

 

Σχήµα 4.4 – Κατανοµή των τιµών της δεύτερης νέας µεταβλητής για κάθε GO όρο 
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Η σηµασία κάθε µιας από τις αρχικές µεταβλητές για την περιγραφή των κειµένων 

αξιολογείται χρησιµοποιώντας την τιµή πολλαπλής προσαρµογής στους Πίνακες 4.3 & 

4.4. Ο Πίνακας 4.3 δίνει τα βασικά περιγραφικά στατιστικά µεγέθη της προσαρµογής, 

ενώ στον Πίνακα 4.4 παρατίθενται οι λέξεις-κλειδιά και οι MeSH όροι µε τις 10 

υψηλότερες τιµές πολλαπλής προσαρµογής. Συνολικά, οι MeSH όροι έχουν τιµές 

προσαρµογής πάνω από 0.5 ενώ οι λέξεις-κλειδιά κάτω από 0.5. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

MeSH όροι µπορούν να περιγράψουν καλύτερα τις πληροφορίες που περιέχονται στα 

βιοϊατρικά κείµενα. 

 

Περιγραφικά Στατιστικά 
Παράσταση Κειµένων Ελάχιστο Μέγιστο Μέση Τιµή Σ. Απόκλιση 

Λέξεις Κλειδιά & MeSH όροι 0.009 1.497 0.0518 0.144 
Keywords & GO όροι 0 10.078 0.1 0.25 

MeSH & GO όροι 0.002 8.049 0.306 1.125 
Λέξεις-Κλειδιά & MeSH & GO όροι  0.002 8.049 0.306 1.125 

Πίνακας 4.3 – Περιγραφικά στατιστικά µεγέθη της πολλαπλής προσαρµογής των αρχικών 
µεταβλητών για όλα τα πειράµατα µε τη NLCCA 

 

MeSH όροι Πολλαπλή προσαρµογή Λέξεις Κλειδιά Πολλαπλή προσαρµογή 
Drug effects 1.497 p53 0,480 
Pharmacology 1.366 Oncogene 0,425 
Genetics 1.083 Drosophila 0,423 
DNA Methylation 0.961 Apoptosis 0,419 
Meiosis  0.914 Repair 0,418 
Metabolism 0.899 Methylation 0,365 
Physiology 0.891 Damage 0,329 
DNA Repair 0.881 C-myc 0,291 
Cell Transformation Neoplastic 0.879 Meiotic 0,284 
Drosophila Proteins 0.870 Recombination 0,227 

Πίνακας 4.4 - Λέξεις-κλειδιά και MeSH όροι µε τις 10 υψηλότερες τιµές πολλαπλής προσαρµογής 

 

Στο διάγραµµα διασποράς του Σχήµατος 4.5 διαφαίνονται ορισµένα µοτίβα και 

τάσεις στα δεδοµένα µε τη χρήση των νέων µεταβλητών. Στο γράφηµα αυτό οι άξονες 

αντιστοιχούν στις δύο πρώτες νέες διαστάσεις του µοντέλου και τα αριθµηµένα σηµεία 

αντιπροσωπεύουν τα κεντρικά σηµεία των σκορ (scores) των κειµένων που αντιστοιχούν 

στους 12 GO όρους. Από τη γραφική παράσταση του Σχήµατος 4.5 προκύπτει ευκρινώς 

ότι µόνον οι δύο πρώτες διαστάσεις που λαµβάνονται από το συνδυασµό των 

πληροφοριών από τις λέξεις-κλειδιά και τους MeSH όρους, έχουν υψηλή διακριτική 

ικανότητα για τα κείµενα που ανήκουν σε ορισµένες GO οµάδες. Παραδείγµατος χάριν, 
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κείµενα σχετικά µε την 7η GO οµάδα («metabolism» - µεταβολισµός) έχουν σαφή 

διάκριση από όλα τα άλλα. Επίσης, κείµενα που περιγράφουν αρκετά διαφορετικά 

βιολογικά φαινόµενα, όπως «transpotation» - µεταφορά (ο 10ος GO όρος) και «cell 

death» - κυτταρικός θάνατος (ο 11ος GO όρος) εκφράζονται µε σηµεία που είναι 

αποµακρυσµένα στο διδιάστατο χώρο του γραφήµατος, ενώ άλλα που περιγράφουν 

παρόµοια φαινόµενα, όπως «cell signaling» - σηµατοδότηση κυττάρων (ο 4ος GO 

κώδικας) και «signal transduction» - µεταγωγή σήµατος (ο 12ος GO κώδικας) βρίσκονται 

πλησιέστερα το ένα µε το άλλο. Αυτή η µορφή του διαγράµµατος διασποράς 

επιβεβαιώνει την αρχική µας θεώρηση πως αν και οι αρχικές διαστάσεις µειώνονται από 

την NLCCA, οι σηµαντικές πληροφορίες των κειµένων διατηρούνται. Πρόσθετη απόδειξη 

αποτελεί και το Σχήµα 4.6 όπου όλα τα κείµενα του συνόλου δεδοµένων αναπαρίστανται 

στις δύο πρώτες νέες διαστάσεις από την NLCCA. Φαίνεται ξεκάθαρα πως τα κείµενα 

που ανήκουν στον GO όρο «metabolism» όντως διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα. 

 

 
Σχήµα 4.5 – Προβολή των κεντρικών σηµείων για κάθε GO όρο µε βάση τις πρώτες δύο νέες 

µεταβλητές 

 

Η δηµιουργία ενός γραφήµατος µε περισσότερες από τις δύο πρώτες νέες 
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διαστάσεις µπορεί να οδηγήσει σε ακόµα καλύτερη διάκριση των κειµένων. Ένα 

παράδειγµα αναπαρίσταται στο Σχήµα 4.7 όπου διακρίνεται πως οι τέσσερις πρώτες 

νέες µεταβλητές που δηµιουργεί η NLCCA µπορούν και ξεχωρίζουν τα κείµενα ακόµη 

περισσότερων GO κατηγοριών. Παραδείγµατος χάριν, η δεύτερη µεταβλητή σε 

συνδυασµό µε την τέταρτη µπορεί και διαχωρίζει ικανοποιητικά τα κείµενα όλων των GO 

όρων. 

Σχήµα 4.6 – Προβολή όλων των κειµένων στο νέο  χώρο µε βάση τις πρώτες δύο νέες µεταβλητές 
από τη NLCCA 

 

Προκειµένου να εξετάσουµε στατιστικά εάν κάθε διάσταση απεικονίζει χωριστά την 

οµαδοποίηση των στοιχείων, χρησιµοποιήσαµε την παραµετρική και µη-παραµετρική 

ανάλυση διασποράς (kruskal-Wallis one-way parametric and non-parametric analysis of 

variance tests, ANOVA) [Weiss et al., 2002] για όλες τις νέες διαστάσεις που λήφθηκαν 

από την NLCCA. Όλες οι δοκιµές έδωσαν στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα 

(significance) p<0.0005, δηλ. υπάρχει πάντα µια σηµαντική διαφορά µεταξύ των οµάδων 

που καθορίζονται από τους GO όρους. Ο λόγος διεξαγωγής των δοκιµών ANOVA είναι η 
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αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας των νέων µεταβλητών. Είναι γνωστό ότι οι 

αρχικές µεταβλητές περιέχουν µεγάλο όγκο πληροφοριών για τους GO όρους αλλά 

καθώς ο χώρος τους (space) υποβάλλεται σε τεράστια διαστρέβλωση λόγω της µείωσης 

του αριθµού των διαστάσεων από την NLCCA, προκύπτει εύλογα το ερώτηµα αν τα νέα 

σηµεία (δηλ. κείµενα που παριστάνονται από τις νέες µεταβλητές) διατηρούν τις 

οµαδοποιήσεις τους ή εάν ανακατεύονται χάνοντας τις αρχικές πληροφορίες τους. Με τις 

δοκιµές αυτές αποδεικνύεται πως η διακριτική ικανότητα των κειµένων στο νέο χαµηλών 

διαστάσεων χώρο τουλάχιστον δεν χάνεται εντελώς. Αργότερα, στην Παράγραφο 4.3. 

επεκτείνουµε αυτήν την αξιολόγηση χρησιµοποιώντας άλλο ένα σύνολο δεδοµένων και 

µερικές πιο προηγµένες πολυµεταβλητές στατιστικές τεχνικές. 

  

Σχήµα 4.7 – Πίνακας µε διαγράµµατα διασποράς των κεντρικών σηµείων ανάµεσα στις τέσσερις 
πρώτες νέες µεταβλητές της NLCAA 

 

Τα Σχήµατα 4.8 – 4.10 δίνουν τις µέσες τιµές των σκορ των κειµένων στις πρώτες 

τρεις διαστάσεις. Τα γραφήµατα µέσων τιµών δείχνουν ότι καθεµία από τις νέες 
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µεταβλητές προβαίνει σε ικανοποιητική διάκριση των κειµένων περιγράφοντας 

τουλάχιστον έναν από τους GO όρους. Παραδείγµατος χάριν στο Σχήµα 4.6 µπορούµε 

να δούµε ότι ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων των κειµένων για τον GO όρο 

«metabolism» - µεταβολισµός είναι σαφώς διαφορετικός από τους άλλους µέσους 

όρους. Συνεπώς επιβεβαιώνεται ότι κάθε νέα µεταβλητή που υπολογίζεται από την 

NLCCA µπορεί να διακρίνει τα άρθρα και να τα οµαδοποιήσει σύµφωνα µε τους GO 

όρους όπου ανήκουν. 

 

 

 

Σχήµα 4.8 – Μέση τιµή της πρώτης νέας µεταβλητής για κάθε GO όρο 
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Σχήµα 4.9 - – Μέση τιµή της δεύτερης νέας µεταβλητής για κάθε GO όρο 

 
Σχήµα 4.10 - Μέση τιµή της τρίτης νέας µεταβλητής για κάθε GO όρο 
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Β. Εφαρµογή της NLCCA µεταξύ των παραστάσεων µε λέξεις-κλειδιά και GO όρους 

Ο αριθµός των διαστάσεων που υπολογίστηκαν ήταν ο µέγιστος δυνατός 

. Στον Πίνακα 4.5 παρατίθεται µια σύνοψη των µεγεθών που λαµβάνονται 

από την ανάλυση. Η µικρή µέση απώλεια (0.922) και η προσαρµογή (10.078) δείχνουν 

ότι χάνεται µικρό µόνο µέρος από την περιεχόµενη στα αρχικά δεδοµένα πληροφορία. 

Επίσης και οι ιδιοτιµές είναι αρκετά µεγάλες (Σχήµα 4.11) οπότε οι νέες µεταβλητές 

περιγράφουν ικανοποιητικά τη διακύµανση των στοιχείων. 

 

Περίληψη της Ανάλυσης 

  Μέση Απώλεια  Ιδιοτιµή Συσχέτιση Προσαρµογή 
Διάσταση 1 0.026 0.974 0.948  
  2 0.037 0.963 0.926  
  3 0.039 0.961 0.922  
  4 0.055 0.945 0.890  
  5 0.077 0.923 0.846  
  6 0.088 0.912 0.824  
  7 0.092 0.908 0.816  
  8 0.104 0.896 0.792  
  9 0.109 0.891 0.782  
  10 0.127 0.873 0.746  
  11 0.169 0.831 0.662  
Άθροισµα 0.922   10.078 

Πίνακας 4.5 – Αποτελέσµατα από την εφαρµογή της NLCCA σε λέξεις-κλειδιά και GO όρους 

 

Ο Πίνακας 4.3 δίνει τα βασικά περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για την πολλαπλή 

προσαρµογή των αρχικών µεταβλητών, δηλαδή των λέξεων-κλειδιών που εξάγονται από 

τα κείµενα. Μερικές από αυτές έχουν πολλαπλή προσαρµογή ίση µε µηδέν γεγονός που 

υποδεικνύει πως δεν περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τη διάκριση των κειµένων. 

Στον Πίνακα 4.6 παρουσιάζονται οι δέκα περιγραφικότερες (µε την υψηλότερη 

πολλαπλή προσαρµογή) αρχικές µεταβλητές. Η µεταβλητή (GO δείκτης) που δείχνει σε 

ποιον GO όρο ανήκει κάθε κείµενο είναι η πιο σηµαντική µε την πολλαπλή προσαρµογή 

ίση µε 10.078. Οι άλλες 9 µεταβλητές είναι λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν ορισµένες 

βιολογικές διαδικασίες ή λειτουργίες όπως αυτές που περιγράφονται από τους GO 

όρους.  
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Σχήµα 4.11 – Οι ιδιοτιµές για κάθε νέα διάσταση της NLCCA µεταξύ των λέξεων-κλειδιών και των GO 
όρων 

 

Όνοµα Μεταβλητής Προσαρµογή 
GO_indicator 10.07800 
Transportation 0.7730000 
Proliferation 0.4680000 
Apoptosis 0.4280000 
Autophagy 0.3340000 
Meiotic 0.2960000 
Synaptic 0.2340000 
Transformation 0.1470000 
Repair 0.1430000 
Meiosis 0.1040000 

Πίνακας 4.6 – Οι 10 περιγραφικότερες µεταβλητές για τη NLCCA µεταξύ των λέξεων-κλειδιά και των 
GO όρων 

Το διάγραµµα διασποράς του Σχήµατος 4.12 δείχνει ότι οι πρώτες δύο νέες 

διαστάσεις περιέχουν ικανοποιητικές πληροφορίες για να διακρίνουν κείµενα σχετικά µε 

τους GO όρους «autophagy» (Αυτοφαγία), «meiosis» (Μείωση), «transportation» 

(Μεταφορά) και «cell death» (Κυτταρικός θάνατος). Εντούτοις, τα κείµενα που 

περιγράφουν άσχετα βιολογικά φαινόµενα όπως «meiosis» (Μείωση) και «cell death» 

(Κυτταρικός θάνατος) είναι αποµακρυσµένα µέσα στον Ευκλείδειο χώρο. Οι δοκιµές 
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ANOVA εδώ έδωσαν τα ίδια αποτελέσµατα όπως και στο προηγούµενο πείραµα, δηλ. 

κάθε νέα µεταβλητή εµφανίζει σηµαντική διαφορά µεταξύ των GO κωδίκων. 

 

 

Σχήµα 4.12 - Προβολή των κεντρικών σηµείων για κάθε GO όρο µε βάση τις πρώτες δύο νέες 
µεταβλητές από την NLCCA µεταξύ των λέξεων-κλειδιών και των GO όρων 

 

Στο Σχήµα 4.13 απεικονίζονται όλα τα κείµενα στις δύο νέες διαστάσεις όπου είναι 

ξεκάθαρο όπως και στο Σχήµα 4.12, πως τα κείµενα των GO όρων «transport» 

(µεταφορά), «autophagy» (αυτοφαγία) και «meiosis» (µείωση) ξεχωρίζουν από τα 

υπόλοιπα. Ακόµη, στον πίνακα µε τα διαγράµµατα διασποράς των κεντρικών σηµείων 

για κάθε GO όρο του Σχήµατος 4.14, διαπιστώνεται πως η χρήση περισσότερων από τις 

δύο πρώτες νέες µεταβλητές προσθέτει και άλλη πληροφορία, ώστε να διαχωριστούν 

ακόµη καλύτερα τα κείµενα των διαφόρων GO κατηγοριών, π.χ. ο συνδυασµός της 

τρίτης µε την τέταρτη διάσταση επιτρέπει τον διαχωρισµό των κειµένων σχετικών µε τον 

GO όρο «cell death» (κυτταρικός θάνατος). 
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Σχήµα 4.13 – Προβολή όλων των κειµένων στο νέο χώρο µε βάση τις πρώτες δύο νέες µεταβλητές 
από την NLCCA µεταξύ των λέξεων-κλειδιών και των GO όρων 

 

Σχήµα 4.14 - Πίνακας µε διαγράµµατα διασποράς των κεντρικών σηµείων ανάµεσα στις τέσσερις 
πρώτες νέες µεταβλητές της NLCAA µεταξύ των λέξεων-κλειδιών και των GO όρων 
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Στο σηµείο αυτό θα έπρεπε να τονίσουµε ότι τα αποτελέσµατα αυτά είναι λίγο πολύ 

αναµενόµενα καθώς οι νέες µεταβλητές περιέχουν τις πληροφορίες µιας οµαδικής 

µεταβλητής (grouping variable) που στη συνέχεια χρησιµοποιείται για την απεικόνιση. Το 

σηµαντικό όµως στην περίπτωση αυτή είναι ότι επιτυγχάνεται ένας υψηλός συσχετισµός 

µεταξύ των GO όρων και ενός συνόλου δεδοµένων 1642 λέξεων-κλειδιών. Επιπλέον, ο 

χαµηλών διαστάσεων χώρος των µόνο 11 µεταβλητών είναι ιδανικός για την απεικόνιση 

των κειµένων και διευκολύνει την εµφάνιση των σχέσεων µεταξύ των GO όρων, π.χ. 

µεταξύ του «cell cycle» (κυτταρικού κύκλου) και του «cell proliferation» 

(πολλαπλασιασµού κυττάρων). 

 

Γ. Εφαρµογή της NLCCA µεταξύ των παραστάσεων µε MeSH όρους και GO όρους 

Είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιος συσχετισµός µεταξύ των MeSH όρων και των 

GO όρων. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.7, οι µέσες τιµές απώλειας στην περίπτωση 

των 11 διαστάσεων ( ) είναι υψηλότερες και η τιµή προσαρµογής του 

µοντέλου είναι σχετικά χαµηλή (8.049). Οι ιδιοτιµές (Σχήµα 4.15) και οι συσχετίσεις είναι 

συγκρίσιµοι µε τα προηγούµενα µοντέλα για τις πρώτες διαστάσεις, αλλά υπάρχουν και 

διαστάσεις µε αρκετά χαµηλές τιµές, (διαστάσεις 8-11). Συνεπώς, αν και υπάρχει ένας 

ορισµένος βαθµός συσχέτισης µεταξύ των δύο συνόλων δεδοµένων, φαίνεται ότι 

περιγράφουν τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στα βιοϊατρικά κείµενα µε 

διαφορετικό τρόπο. 

 

Περίληψη της Ανάλυσης 

  Μέση Απώλεια Ιδιοτιµή Συσχέτιση Προσαρµογή  
Διάσταση 1 0.146 0.854 0.708   
  2 0.158 0.842 0.684   
  3 0.163 0.837 0.674   
  4 0.182 0.818 0.636   
  5 0.214 0.786 0.572   
  6 0.270 0.730 0.460   
  7 0.293 0.707 0.414   
  8 0.329 0.671 0.342   
  9 0.373 0.627 0.254   
  10 0.398 0.602 0.204   
  11 0.425 0.575 0.150   
Άθροισµα 2.952   8.049 

Πίνακας4.7 –Αποτελέσµατα για την NLCCA µεταξύ των MeSH και GO όρων 
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Επίσης, όπως µπορούµε να δούµε από τους Πίνακες 4.3 & 4.8 η µεταβλητή που 

είναι ενδεικτική των GO όρων (GO δείκτης), είναι και στην περίπτωση αυτή η 

περιγραφικότερη (πολλαπλή προσαρµογή = 8.049). Φαίνεται λοιπόν πως οι MeSH όροι 

είναι λιγότερο σηµαντικοί για την περιγραφή των πληροφοριών των κειµένων (τιµές 

πολλαπλής προσαρµογής <1). 

 

 
Σχήµα 4.15 - Οι ιδιοτιµές για κάθε νέα διάσταση της NLCCA µεταξύ των MeSH και των GO όρων 
 

 

Όνοµα Μεταβλητής Προσαρµογή 
GO_indicator 8.049 
Signal Transduction 0.75 
Meiosis 0.723 
Apoptosis 0.701 
DNA Methylation 0.62 
Cell Transformation Neoplastic 0.507 
Physiology 0.48 
Cell Cycle 0.469 
Genetics 0.378 
DNA Repair 0.294 

Πίνακας 4.8 - Οι 10 περιγραφικότερες µεταβλητές σύµφωνα µε τη NLCCA µεταξύ των 
MeSH & GO όρων. 

 

Το διάγραµµα διασποράς (Σχήµα 4.16) δείχνει τα κείµενα που µπορούν να 

διακριθούν χρησιµοποιώντας τις δύο πρώτες νέες µεταβλητές (dimensions), ειδικά εκείνα 
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που αναφέρονται στη «meiosis» (µείωση), τη «signal transduction» (µεταγωγή σήµατος) 

και την «oncogenesis» (ογκογένεση). 

 

 

 

 
Σχήµα 4.16 - Προβολή των κεντρικών σηµείων για κάθε GO όρο µε βάση τις πρώτες δύο νέες 

µεταβλητές από την NLCCA µεταξύ MeSH και των GO όρων 

 

Επίσης, στο διάγραµµα διασποράς του Σχήµατος 4.17 διακρίνονται όλα τα κείµενα για 

κάθε κατηγορία, όπου επαληθεύεται πως πράγµατι οι δύο πρώτες µεταβλητές µπορούν 

να ξεχωρίσουν τα κείµενα των κατηγοριών της «meiosis» (µείωσης), της «signal 

transduction» (µεταγωγής σήµατος) και της «oncogenesis» (ογκογένεσης). 
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Σχήµα 4.17 - Προβολή όλων των κειµένων στο νέο χώρο µε βάση τις πρώτες δύο νέες µεταβλητές 
από την NLCCA µεταξύ των λέξεων-κλειδιών και των GO όρων 

 

Ο πίνακας µε τα διαγράµµατα διασποράς του Σχήµατος 4.18 συνδυάζει τις 

τέσσερις πρώτες µεταβλητές προκειµένου να δειχθεί ότι ο συνδυασµός των µεταβλητών 

οδηγεί σε ακόµη καλύτερη διάκριση των κειµένων στις διάφορες GO οµάδες. 

Παραδείγµατος χάριν, διαπιστώνεται πως η τέταρτη νέα µεταβλητή συντελεί στο 

διαχωρισµό των κειµένων που περιγράφουν τον GO όρο «cell death» (κυτταρικός 

θάνατος), ενώ η τρίτη µε την τέταρτη διαχωρίζουν και τα κείµενα των GO όρων «stress 

response» (απόκριση σε άγχος) και «transport» (µεταφορά). 
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Σχήµα 4.18 – Πίνακας µε διαγράµµατα διασποράς των κεντρικών σηµείων ανάµεσα στις τέσσερις 

πρώτες νέες µεταβλητές της NLCAA µεταξύ των MeSH και των GO όρων 

 

Δ. Εφαρµογή της NLCCA µεταξύ των παραστάσεων µε λέξεις-κλειδιά, MeSH και GO όρους 

Οι πληροφορίες από τους τρεις πίνακες (λέξεις κλειδιά, MeSΗ και GO όροι) 

συνδυάστηκαν ώστε να παραχθεί ένας µόνο πίνακας νέων µεταβλητών που θα 

µπορούσαν να περιγράψουν τα κείµενα. Υπολογίσαµε τις πρώτες 20 µεταβλητές 

( , ), καθώς όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.9 και το Σχήµα 4.19 µετά 

από τη δωδέκατη διάσταση οι ιδιοτιµές και οι συσχετισµοί είναι πάρα πολύ χαµηλοί και 

έτσι περιγράφουν ένα µικρό µόνο µέρος των πληροφοριών των κειµένων και µπορούν 

να παραλειφθούν. Αυτό φαίνεται σαφέστερα στο Σχήµα 4.19 όπου η κλίση της ευθείας 

των ιδιοτιµών αλλάζει στη δωδέκατη διάσταση. 

Στον Πίνακα 4.10 παρατίθενται οι 10 υψηλότερες τιµές πολλαπλής προσαρµογής 

των αρχικών µεταβλητών (λέξεις-κλειδιά, MeSH όροι και GO όροι) και δείχνουν ότι οι GO 

όροι είναι οι σηµαντικότεροι για την περιγραφή των δεδοµένων µας. Οι MeSH όροι και οι 

λέξεις-κλειδιά περιγράφουν παρόµοια φαινόµενα, αλλά έχουν διαφορετική σηµασία: π.χ 
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η «meiosis» (µείωση) είναι ένας GO όρος και έχει τιµή 0.601, ενώ «meiotic» (µειωτικός) 

είναι µια λέξη κλειδί µε τιµή 0.285. 

 

Περίληψη της Ανάλυσης 

  Απώλεια    
  Σύνολο 1 Σύνολο 2 Σύνολο 3 Μ.Ο. Ιδιοτιµή Συσχέτιση  Προσαρµογή  
Διάσταση 1 0.100 0.253 0.107 0.153 0.847 0.694  
  2 0.099 0.254 0.138 0.164 0.836 0.672  
  3 0.148 0.259 0.156 0.188 0.812 0.624  
  4 0.156 0.266 0.176 0.199 0.801 0.602  
  5 0.142 0.314 0.189 0.215 0.785 0.57  
  6 0.102 0.358 0.292 0.250 0.750 0.5  
  7 0.142 0.461 0.227 0.277 0.723 0.446  
  8 0.150 0.501 0.248 0.300 0.700 0.4  
  9 0.109 0.671 0.183 0.321 0.679 0.358  
  10 0.133 0.729 0.227 0.363 0.637 0.274  
  11 0.172 0.569 0.389 0.377 0.623 0.246  
  12 0.146 0.153 0.992 0.430 0.570 0.14  
  13 0.157 0.166 0.991 0.438 0.562 0.124  
  14 0.154 0.224 0.955 0.444 0.556 0.112  
  15 0.164 0.234 0.953 0.450 0.550 0.1  
  16 0.169 0.228 0.955 0.451 0.549 0.098  
  17 0.180 0.201 0.980 0.454 0.546 0.092  
  18 0.187 0.209 0.986 0.460 0.540 0.08  
  19 0.197 0.199 0.998 0.465 0.535 0.07  
  20 0.199 0.231 0.969 0.467 0.533 0.066  
Άθροισµα 3.003 6.482 11.111 6.865   13.135 

Πίνακας 4.9 –Αποτελέσµατα της εφαρµογής της NLCCA και στις τρεις παραστάσεις των κειµένων 

 

GO 
µεταβλητή 

Πολλαπλή 
Προσαρµογή 

MeSH όροι Πολλαπλή 
Προσαρµογή 

Λέξεις-
Κλειδιά 

Πολλαπλή 
Προσαρµογή 

GO_indicator 8,88900 DNA Methylation 0,819 Transport 0,640 
  Immunology 0,721 Apoptosis 0,449 
  Radiation effects 0,717 P53 0,353 
  SignalTransduction 0,629 Prol 0,318 
  Meiosis 0,601 Meiotic 0,285 
  Apoptosis 0,583 Autophagy 0,284 
  Genes ras 0,568 Repair 0,279 
  DNA Repair 0,563 Drosophila 0,279 
  Genes p53 0,521 Methylation 0,263 
  Embryology 0,482 Synaptic 0,202 

Πίνακας 4.10 – Οι 10 περιγραφικότερες µεταβλητές µε βάση τη NLCCA µεταξύ και των τριών 
παραστάσεων των κειµένων 
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Σχήµα 4.19 - Οι ιδιοτιµές για κάθε νέα διάσταση της NLCCA µεταξύ των τριών παραστάσεων των 

κειµένων 

 

Το διάγραµµα διασποράς του Σχήµατος 4.20 δείχνει το πόσο καλά οι πρώτες δύο 

διαστάσεις µπορούν να περιγράψουν τις πληροφορίες µέσα στα κείµενα και να τις 

διακρίνουν σύµφωνα µε τον GO όρο στον οποίο αναφέρονται. Τα κείµενα που 

περιγράφουν τους GO όρους «meiosis» (Μείωση), «oncogenesis» (Ογκογένεση) και 

«cell death» (Κυτταρικός θάνατος) διακρίνονται εύκολα, ενώ και οι διαφορές µεταξύ των 

υπόλοιπων GO κωδικών, π.χ. «cell cell signaling» (σηµατοδότηση µεταξύ κυττάρων) και 

«signal transduction» (µεταγωγή σήµατος) φαίνονται επίσης. Λεπτοµερέστερα, το Σχήµα 

4.21 απεικονίζει τη διαφορά στις τιµές των δύο πρώτων νέων διαστάσεων για τα κείµενα 

που ανήκουν στον GO όρο «meiosis» (µείωση) και «oncogenesis» (ογκογένεση), όπου 

φαίνεται πως µπορούν και διαχωρίζονται τα κείµενα αυτά πλήρως. Επιπλέον, το σχήµα 

4.22 παρουσιάζει την προβολή όλων των κειµένων µε βάση τις δύο πρώτες νέες 

µεταβλητές και επιβεβαιώνει το Σχήµα 4.20 και το διαχωρισµό κειµένων των 

συγκεκριµένων τριών GO κατηγοριών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ακόµη, το Σχήµα 

4.23 δείχνει όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις πως ο συνδυασµός των 

τεσσάρων πρώτων µεταβλητών που δηµιουργεί η NLCCA µπορούν να βελτιώσουν το 
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διαχωρισµό των κειµένων µε βάση των GO όρο στον οποίο ανήκουν. Και στο πείραµα 

αυτό έγιναν δοκιµές ANOVA, οι οποίες επιβεβαιώνουν τις σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

των GO όρων στις νέες µεταβλητές. 

 

 

 
Σχήµα 4.20 - Προβολή των κεντρικών σηµείων για κάθε GO όρο µε βάση τις πρώτες δύο νέες 

µεταβλητές από την NLCCA µεταξύ των τριών παραστάσεων των κειµένων 
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Σχήµα 4.21 – Προβολή όλων των κειµένων για δύο GO όρους στον νέο χώρο µε βάση τις πρώτες 
δύο νέες µεταβλητές από την NLCCA 

 
Σχήµα 4.22 – Προβολή όλων των κειµένων στον νέο χώρο µε βάση τις πρώτες δύο νέες µεταβλητές 

από την NLCCA µεταξύ των τριών παραστάσεων των κειµένων 
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Σχήµα 4.23 - Πίνακας µε διαγράµµατα διασποράς των κεντρικών σηµείων ανάµεσα στις τέσσερις 

πρώτες νέες µεταβλητές της NLCAA µεταξύ των τριών παραστάσεων των κειµένων 
 

4.6 Αξιολόγηση της µεθόδου NLCCA µε τη χρήση των τεχνικών 

κατάταξης  

Στην ενότητα αυτή αξιολογούµε περαιτέρω τη δυνατότητα της NLCCA να παράγει 

µεταβλητές που µπορούν να περιγράψουν αποτελεσµατικά τις πληροφορίες µέσα στα 

κείµενα. Το ενδιαφέρον µας εστιάζεται στην αξιολόγηση της µεθόδου βάσει σύγκρισης µε 

την προηγούµενη ερευνητική εργασία µας (Κεφάλαιο 3), χρησιµοποιώντας τη γραµµική 

ανάλυση διακρίσεων (LDA) και τις µεθόδους κατάταξης µέσω µηχανών διανυσµάτων 

υποστήριξης (SVM). Αυτά τα πειράµατα κατάταξης υποδεικνύουν την πρακτική σηµασία 

της NLCCA στον τοµέα της βιοϊατρικής. Επίσης, η µελέτη µας διεξήχθη κάτω από 

ρεαλιστικές συνθήκες όπου εκτός από τα κείµενα για τα οποία έχουµε ένα σύνολο 

πληροφοριών συµπεριλαµβανοµένων των λέξεων κλειδιών, MeSH όρων και GO όρων, 

υπάρχουν και νέα κείµενα που διαθέτουν µόνο τις πληροφορίες από τις λέξεις-κλειδιά 

(δηλ. δεν τους έχουν ανατεθεί ακόµα GO όροι ή MeSH όροι).  

Εκτελέσαµε δύο πειράµατα βάσει των τιµών πολλαπλής προσαρµογής που 
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προέκυψαν από την NLCCA. Το πρώτο βασίστηκε στη συσχέτιση µεταξύ των λέξεων-

κλειδιών και των MeSH όρων και το δεύτερο στη συσχέτιση µεταξύ των λέξεων κλειδιών, 

των MeSH όρων και των GO όρων. Στην πρώτη φάση των πειραµάτων, η πολλαπλή 

προσαρµογή που υπολογίστηκε από την NLCCA χρησιµοποιήθηκε για να επιλέξει τις 

περιγραφικότερες λέξεις-κλειδιά. Έπειτα, στη δεύτερη φάση, χρησιµοποιήσαµε µόνο 

αυτές τις λέξεις-κλειδιά για να δηµιουργήσουµε ένα LDA και ένα VSM µοντέλο 

ταξινόµησης. Τα δύο µοντέλα κατασκευάστηκαν χρησιµοποιώντας το σύνολο δεδοµένων 

(training set) µε τα 9009 παλαιότερα κείµενα. Κατόπιν, το σύνολο των 8225 πιο 

πρόσφατων κειµένων χρησιµοποιήθηκε δοκιµαστικά για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων ταξινόµησης και τη σύγκριση µε την προηγούµενη εργασία µας 

(κεφάλαιο 3) όπου είχαν χρησιµοποιηθεί όλες οι λέξεις-κλειδιά [Theodosiou et al., 2006]. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, το δοκιµαστικό σύνολο εξοµοιώνει ουσιαστικά ένα σύνολο απλών 

κειµένων έτοιµο να καταταγεί στις 12 GO κατηγορίες.  

Η πολλαπλή προσαρµογή, όπως υπολογίστηκε από την NLCCA, µεταξύ των 

λέξεων-κλειδιών και των MeSH όρων είχε διάµεσο (median) τιµή 0.021. Επιλέξαµε όλες 

τις λέξεις-κλειδιά από τα σύνολα κειµένων εκπαίδευσης και ελέγχου µε τιµή 

προσαρµογής πάνω από τη διάµεσο. Ο αριθµός λέξεων-κλειδιών που επιλέχτηκαν 

τελικά ήταν 791.  

Μετά την εκπαίδευση (training) του µοντέλου LDA µε τον πίνακα 9009×791, 

υπολογίσαµε την ακρίβεια κατάταξης του µοντέλου στο σύνολο ελέγχου (δηλ. στον 

8225×791 πίνακα) η οποία είχε τιµή 77.5%. Η ακρίβεια του µοντέλου όταν 

χρησιµοποιήσαµε το σύνολο ελέγχου που στην περίπτωση αυτή ονοµάζεται ακρίβεια 

προσαρµογής (fitting accuracy) ήταν 87.1%. Τέλος, υπολογίσαµε την ακρίβεια για ένα 

τυχαίο δείγµα προερχόµενο από το σύνολο εκπαίδευσης που περιέχει το 30% των 

κειµένων, δηλ 3003 κείµενα. Το δείγµα αυτό των κειµένων ονοµάζεται δείγµα ελέγχου 

(hold-out sample) και η ακρίβεια ταξινόµησης του LDA ήταν 72.46%. Το δείγµα ελέγχου 

εξαιρείται κατά τη φάση εκπαίδευσης του µοντέλου, ενώ το υπόλοιπο 70% των κειµένων 

(6306) χρησιµοποιείται για την κατασκευή του µοντέλου κατάταξης. Τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα για το µοντέλο κατάταξης του SVM ήταν 61.39% για το σύνολο ελέγχου, 

99.84% για την ακρίβεια προσαρµογής και 64.74% για το δείγµα ελέγχου. 

Οµοίως, η πολλαπλή προσαρµογή που υπολογίστηκε από την NLCCA για το 

συσχετισµό µεταξύ των λέξεων-κλειδιών, των MeSH όρων και των GO όρων είχε 

διάµεσο 0.003 και οι λέξεις κλειδιά που επιλέχτηκαν ήταν 790. Τα αποτελέσµατα 

κατάταξης του LDA για αυτό το πείραµα ήταν 78.44% για το σύνολο ελέγχου, 87.55% για 
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την ακρίβεια προσαρµογής και 73.36% για το δείγµα ελέγχου. Τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα του SVM ήταν 69.33% για το σύνολο ελέγχου, 99.82% για την ακρίβεια 

προσαρµογής και 66.7% για το δείγµα ελέγχου. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα αποτελέσµατα κατάταξης όταν 

χρησιµοποιούνται και οι 1642 λέξεις-κλειδιά. Για το LDA µοντέλο η ακρίβεια κατάταξης 

είναι 77.31% για το σύνολο ελέγχου, η ακρίβεια προσαρµογής είναι 88% και η ακρίβεια 

κατάταξης για το hold-out δείγµα είναι 80.81%. Για το SVM µοντέλο, η ακρίβεια 

κατάταξης για το σύνολο ελέγχου είναι 71.99%, η ακρίβεια προσαρµογής είναι 97.49% 

και η ακρίβεια κατάταξης για το δείγµα ελέγχου είναι 73.8%. Όλα τα αποτελέσµατα 

συνοψίζονται στον Πίνακα 4.11. 

 

Σύνολα Δεδοµένων της Κατάταξης 
Μέτρα της 
ακρίβειας της 
κατάταξης 

Λέξεις-κλειδιά επιλεγµένα 
µε βάση την NLCCA µεταξύ 
λέξεων-κλειδιών και MeSH 
όρων 

Λέξεις-κλειδιά 
επιλεγµένα µε βάση την 
NLCCA µεταξύ 
λέξεων-κλειδιών, MeSH 
και GO όρων 

Όλες οι λέξεις-κλειδιά 

 LDA SVM LDA SVM LDA SVM 
Προσαρµογή  87.1% 99.84% 87.55% 99.82% 88% 97.49% 
Δείγµα ελέγχου 72.46% 64.74% 73.36% 66.7% 80.81% 73.8% 
Σύνολο ελέγχου  77.5% 61.39% 78.44% 69.33% 77.31% 71.99% 

Πίνακας 4.11 – Τα αποτελέσµατα της κατάταξης βάσει της πληροφορίας από την πολλαπλή 
προσαρµογή για την επιλογή των λέξεων-κλειδιών και την εκπαίδευση των µοντέλων. 

Είναι προφανές ότι τα µεγέθη της NLCCA παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες για τη 

σηµασία των λέξεων-κλειδιών και επιτρέπουν την επιλογή µόνο των περιγραφικότερων 

όρων διευκολύνοντας κατά πολύ την επεξεργασία µεγάλου αριθµού κειµένων. Στην 

περίπτωσή µας, η επιλογή των µεταβλητών που έγινε µε βάση τις τιµές προσαρµογής 

οδήγησε στη µείωση του αριθµού των λέξεων-κλειδιών από 1642 σε περίπου 790, δηλ. 

λιγότερες από τις µισές. Οι λέξεις-κλειδιά που επιλέχθηκαν µε τη βοήθεια της NLCCA, 

παρείχαν αρκετές πληροφορίες για την κατασκευή των µοντέλων κατάταξης LDA και 

VSM τα οποία έδωσαν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα στα σύνολα εκπαίδευσης και 

ελέγχου. 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι η NLCCA έχει δύο σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα: 

α) µπορεί να συµπεριλάβει, µέσω κατάλληλων µετασχηµατισµών, τα αρχικά 

δεδοµένα σε ένα γράφηµα δηµιουργώντας ένα νέο χαµηλών διαστάσεων χώρο, γεγονός 

που διευκολύνει την απεικόνιση των στοιχείων και τη διερευνητική ανάλυση. 



Κεφάλαιο 4 – Μη γραµµική συσχέτιση των λέξεων και των µεταδεδοµένων που εξάγονται από βιοϊατρικά κείµενα 

 140 

β) µπορεί επίσης να χρησιµεύσει ως µέσο για την επιλογή µεταβλητών, µια 

ιδιότητα χρήσιµη στην κατάταξη.  

 

4.7 Συµπεράσµατα & προοπτικές 

Τα αποτελέσµατα από τα πειράµατά µας δείχνουν ότι οι νέες µεταβλητές του 

µοντέλου NLCCA παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες για τα δεδοµένα και διευκολύνουν τη 

αποτελεσµατική διάκριση των κειµένων µε βάση τον GO όρο που περιγράφουν. Η 

NLCCA µπορεί επίσης να µειώσει σηµαντικά τον αριθµό των µεταβλητών που 

περιλαµβάνονται στα τρία σύνολα δεδοµένων: π.χ. στα πειράµατά µας οι 1642 λέξεις 

κλειδιά και οι 50 MeSH όροι µειώνονται σε µόνο 50 νέες µεταβλητές. Επιπλέον, η 

NLCCA διευκολύνει την απεικόνιση σε δύο διαστάσεις των πολυδιάστατων συνόλων 

δεδοµένων ώστε να ανακαλυφθούν συγκεκριµένα µοτίβα και τάσεις στις γραφικές τους 

παραστάσεις. Ένα άλλο ενδιαφέρον συµπέρασµα που υποδεικνύεται από τις τιµές 

πολλαπλής προσαρµογής της NLCCA είναι ότι οι λέξεις κλειδιά υστερούν στην 

περιγραφή των κειµένων ως προς τους MeSH και GO όρους. 

Επίσης η NLCCA µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην πρώτη φάση µιας διαδικασίας 

οµαδοποίησης (clustering) ή κατάταξης όπως η VSM, η Νaïve Bayes, η ανάλυση 

διακρίσεων, κ.λπ. [Manning et al., 1999]. Οι νέες µεταβλητές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν περαιτέρω στην κατασκευή µοντέλων ταξινόµησης κατάλληλων για 

την κατάταξη δεδοµένων. Το ενδιαφέρον σηµείο εδώ είναι ότι οι νέες µεταβλητές είναι 

ασυσχέτιστες και καθώς πολλοί αλγόριθµοι οµαδοποίησης ή ταξινόµησης 

προϋποθέτουν τέτοιου είδους µεταβλητές συνόλων δεδοµένων είναι φανερό πως η 

µέθοδος εµφανίζει σηµαντικό πλεονέκτηµα. Η NLCCA είναι αποτελεσµατική και στην 

περίπτωση των λέξεων-κλειδιών οι οποίες έχουν υψηλό βαθµό συσχέτισης καθώς η 

κάθε µια σχετίζεται εννοιολογικά µε τις άλλες µέσα στο κείµενο. Συγκεκριµένα, η NLCCA 

µπορεί να αναιρέσει αυτήν τη συσχέτιση που δυνητικά δηµιουργεί προβλήµατα στην 

κατασκευή των µοντέλων. 

Η δυνατότητα της NLCCA να συνδυάζει πληροφορίες από περισσότερα από δύο 

διαφορετικά σύνολα δεδοµένων µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιµη στη βιολογία, όπου 

υπάρχει συνήθως η ανάγκη να συνδυαστούν οι πληροφορίες διαφορετικής προέλευσης, 

όπως µικροσυστοιχίες (microarrays), βιοϊατρικά κείµενα, στοιχεία δοµής και ακολουθίας, 

κ.ά. Παραδείγµατος χάριν, η NLCCA θα µπορούσε να εφαρµοστεί στην ανάλυση όλου 
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του γονιδιώµατος για την περιγραφή των γονιδίων µε ένα µόνο σύνολο δεδοµένων που 

θα δηµιουργούταν λαµβάνοντας πληροφορίες από το κείµενο, τους MeSH και GO 

όρους, τα φυλογενετικά προφίλ, κ.λπ. των γονιδίων. Το νέο σύνολο δεδοµένων θα 

µπορούσε έπειτα να χρησιµοποιηθεί σε µια µέθοδο οµαδοποίησης (clustering) ώστε να 

εξαχθούν χρήσιµα βιολογικά συµπεράσµατα σχετικά µε βιολογικά µονοπάτια, 

αλληλεπιδράσεις, κ.λπ. Μια άλλη εφαρµογή της NLCCA θα µπορούσε να είναι στον 

τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης και της ιατρικής πληροφορικής. Τα τελευταία χρόνια 

της «µετα-γονιδιακής» εποχής αντικείµενο έρευνας αποτελεί πλέον η συσχέτιση µεταξύ 

του γονότυπου και του φαινοτύπου [Martin-Sanchez et al., 2004]. Η NLCCA θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και στην περίπτωση αυτή για το συνδυασµό των κλινικών 

στοιχείων των ασθενών µε το γενότυπό τους προκειµένου να οµαδοποιηθούν σε 

διαφορετικές κατηγορίες και να ανακαλυφθούν επαναλαµβανόµενα πρότυπα καθώς και 

οι τάσεις που ακολουθεί µια ασθένεια.  

Στα µελλοντικά ερευνητικά µας σχέδια περιλαµβάνεται η εφαρµογή της NLCCA για 

την περιγραφή γονιδίων και πρωτεϊνών χρησιµοποιώντας πληροφορίες από 

διαφορετικές πηγές, όπως κείµενα, προφίλ έκφρασης πρωτεϊνών ή γονιδίων, κ.λπ. µε 

σκοπό την αποκόµιση γνώσης και τη συνεισφορά στην επίλυση βιολογικών 

προβληµάτων. Επίσης, θα θέλαµε να εφαρµόσουµε την NLCCA στον τοµέα της 

οµαδοποίησης βιοϊατρικών άρθρων. Τέλος θα επιθυµούσαµε να εισαγάγουµε µια νέα 

µεθοδολογία που θα µπορούσε να συνδυάσει τις διαφορετικές πηγές πληροφοριών 

προκειµένου να βελτιωθούν η αποδοτικότητα και η χρησιµότητα των υπαρχόντων 

µεθόδων οµαδοποίησης, όπως η K-means clustering. 
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5.1 Περίληψη του κεφαλαίου 

Η βιβλιογραφία της βιοϊατρικής επιστήµης θεωρείται µια από τις κυριότερες 

συλλογές βιοϊατρικής γνώσης και η PubMed µια από τις πιο ολοκληρωµένες βάσεις 

δεδοµένων βιοϊατρικής βιβλιογραφίας. Πολλές είναι οι προσπάθειες που 

πραγµατοποιούνται µε σκοπό τη χρησιµοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στα 

άρθρα της PubMed χρησιµοποιώντας τεχνικές εξόρυξης κειµένου (text mining) και 

µηχανικής µάθησης (machine learning). Η PuReD-MCL είναι µια νέα, εναλλακτική 

µεθοδολογία για την εξόρυξη της βιβλιογραφίας που περιέχεται στην PubMed. Δεν 

χρησιµοποιεί άµεσα τεχνικές επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας (Natural Language 
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Processing - NLP) για να επεξεργαστεί τα κείµενα. Αντίθετα χρησιµοποιεί τις ήδη 

υπάρχουσες πηγές της βάσης δεδοµένων PubMed και εκµεταλλεύεται την επεξεργασία 

των κειµένων που γίνεται από τους διαχειριστές της συγκεκριµένης βάσης. Οµαδοποιεί  

τα κείµενα µε τη βοήθεια ενός αλγορίθµου οµαδοποίησης (clustering) γραφηµάτων 

(graphs) που ονοµάζεται αλγόριθµος Μαρκοβιανής οµαδοποίησης (Markov CLuster 

Algorithm - MCL) και στηρίζεται στην προσοµοίωση της ροής που υπάρχει στα 

γραφήµατα (graph flow simulation). Επιτρέπει στους χρήστες να αναλύσουν τα 

αποτελέσµατα και να εντοπίσουν σηµαντικές τάσεις και πρότυπα που υπάρχουν στα 

δεδοµένα. Ακόµη, η προτεινόµενη µεθοδολογία παρέχει τη δυνατότητα οπτικής 

απεικόνισης των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης και της σχετικής πληροφορίας από 

τα κείµενα χρησιµοποιώντας ένα λογισµικό διαδραστικής απεικόνισης µεγάλων 

γραφηµάτων σε δύο ή τρεις διαστάσεις που ονοµάζεται BioLayout Express 3D.  

Η µεθοδολογία εφαρµόστηκε σε δύο διαφορετικές οµάδες δεδοµένων που έχουν 

ήδη χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση µιας άλλης µεθοδολογίας οµαδοποίησης, του 

TextQuest. Η πρώτη οµάδα δεδοµένων σχετίζεται µε τους οργανισµούς E. coli και ζύµη, 

ενώ η δεύτερη µε την ανάπτυξη της Drosophila. Τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν πως η 

µεθοδολογία PuReD-MCL αναπαράγει επιτυχώς τα αποτελέσµατα που περιγράφονται 

στη µεθοδολογία TextQuest, ενώ ταυτόχρονα παρέχει νέες, σηµαντικές πληροφορίες 

γύρω από τα δεδοµένα. 

 

5.2 Εισαγωγή 

Στις µέρες µας παρατηρείται µια εντυπωσιακή συσσώρευση βιοϊατρικής γνώσης 

που καταγράφεται στη βιοϊατρική βιβλιογραφία, όπως αναφέρυηκε και στα προηγούµενα 

καφάλαια. Ο αριθµός των βιοϊατρικών άρθρων που δηµοσιεύονται καθηµερινά αυξάνεται 

συνεχώς, ιδιαίτερα µετά την πρόοδο στις τεχνικές µαζικής ανάλυσης σε πειραµατικό και 

υπολογιστικό επίπεδο. Η βάση δεδοµένων PubMed, που θεωρείται µια από τις πιο 

ολοκληρωµένες συλλογές βιοϊατρικών κειµένων, περιέχει περισσότερες από 11 

εκατοµµύρια περιλήψεις και δέχεται πάνω από περίπου 70 εκατοµµύρια αναζητήσεις 

κάθε µήνα.  

Η µεγάλη ποικιλία των κειµένων που δηµοσιεύονται στη βιοϊατρική βιβλιογραφία 

καθιστά την µη αυτοµατοποιηµένη ανάλυση και ερµηνεία της πληροφορίας των κειµένων 

ένα επίπονο εγχείρηµα. Οι αυτοµατοποιηµένες µέθοδοι που βοηθούν το χρήστη να 

αναζητά, ανάµεσα σε αυτή τη µη οργανωµένη λίστα, πολύτιµα αρχεία γίνονται όλο και 
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πιο σηµαντικές στην επιστηµονική έρευνα. Υπάρχουν πολυάριθµες προσπάθειες για την 

ανάπτυξη συστηµάτων που αναλύουν πηγές κειµένων και συνεισφέρουν στην 

ανακάλυψη σηµαντικών στοιχείων µε ελάχιστη αλληλεπίδραση και επίβλεψη του χρήστη. 

Αυτές οι προσεγγίσεις πρέπει να µπορούν να λειτουργούν και µε µεγάλο πλήθος 

δεδοµένων και να είναι όσο το δυνατόν πιο αυτοµατοποιηµένες, αλλά και φιλικές προς 

το χρήστη [Ananiadou et al. 2006].  

Τα περισσότερα συστήµατα εξόρυξης κειµένων χρησιµοποιούν µεθόδους 

επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing - NLP), µηχανικής 

µάθησης και εξόρυξης δεδοµένων µε σκοπό την επεξεργασία των βιοϊατρικών κειµένων, 

τα οποία υπάρχουν συνήθως µε τη µορφή περιλήψεων. Ορισµένα παραδείγµατα 

περιλαµβάνουν τη µέθοδο της µέγιστης εντροπίας [Raychaudhuri et al. 2002], τη µέθοδο 

των µηχανών διανυσµάτων υποστήριξης (Support Vector Machines -SVM) [Izumitani et 

al. 2004] και την ανάλυση γραµµικών διακρίσεων (Linear Discriminant Analysis - LDA) 

[Theodosiou et al. 2007], που τα είδαµε και σε προηγούµενα κεφάλαιο της παρούσης 

διατριβής. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν διαφορετικές µεθόδους κατάταξης µε βάση ένα 

σύνολο κειµένων εκπαίδευσης. Αυτό το σύνολο εκπαίδευσης βοηθάει, όπως είδαµε, στη 

δηµιουργία µοντέλων, που ακολούθως χρησιµοποιούνται για την κατάταξη νέων 

κειµένων και ελέγχονται µε τα σύνολα ελέγχου.  

Η αποφυγή χρησιµοποίησης των συνόλων εκπαίδευσης και ελέγχου µπορεί να 

αποδειχτεί πλεονεκτική, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η οµαδοποίηση των κειµένων 

δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων. Για παράδειγµα, το σύστηµα οµαδοποίησης 

κειµένων TextQuest χρησιµοποιεί έναν κατάλογο µε λέξεις-κλειδιά για την οµαδοποίηση 

[Iliopoulos et al. 2001] και έτσι δεν χρειάζεται ένα σύνολο εκπαίδευσης ή ένα 

συγκεκριµένο µοντέλο κατάταξης. Ορισµένες πιο πολύπλοκες τεχνικές εξόρυξης 

κειµένου περιλαµβάνουν διάφορες τεχνικές εξόρυξης πληροφορίας από τα κείµενα και 

χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό τη συντακτική και τη σηµασιολογική ανάλυση των 

κειµένων προκειµένου να αναγνωρίσουν τις βιολογικές έννοιες που περιγράφουν [Hu 

2005] και [Nenadic et al. 2003]. Το κυριότερο µειονέκτηµα αυτών των τεχνικών είναι πως 

είναι υπολογιστικά απαιτητικές και συνήθως χρειάζονται µια προκαθορισµένη οντολογία 

του πεδίου που εξετάζεται [Iliopoulos et al. 2001], [Ananiadou et al. 2006]. 

 Συνοψίζοντας, το κύριο χαρακτηριστικό των µεθόδων εξόρυξης βιοϊατρικών 

κειµένων είναι η χρήση των τεχνικών NLP για την επεξεργασία της πληροφορίας των 

κεµένων. Συνήθως αναπαριστούν τα έγγραφα χρησιµοποιώντας το Μοντέλο 

Διανυσµατικού Χώρου (Vector Space Model - VSM) [Salton 1970], [Manning και Schutze 
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1999] όπου κάθε ένα από τα κείµενα αντιπροσωπεύεται ως διάνυσµα των σταθµισµένων 

λέξεων. Από την άλλη οι τεχνικές εξόρυξη πληροφορίας κάνουν εκτενή χρήση της 

συντακτικής και σηµασιολογικής ανάλυσης του κειµένου και χρησιµοποιούν πιο 

πολύπλοκες και σύνθετες δοµές παράστασης του κειµένου σε σχέση µε την VSM 

παράσταση [Ananiadou et al. 2006]. 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η δηµιουργία µια νέας προσέγγισης, ικανής να 

οµαδοποιήσει µεγάλο αριθµό βιοϊατρικών κειµένων από τη βάση δεδοµένων PubMed και 

να εκµεταλλευτεί τη χρήσιµη πληροφορία εξορύσσοντας, φιλτράροντας και 

οργανώνοντάς την, χωρίς να εξαρτάται άµεσα από τεχνικές NLP. Μία άλλη σηµαντική 

παράµετρος είναι η απεικόνιση της εξαγόµενης πληροφορίας σε δύο ή τρεις διαστάσεις 

παράλληλα µε τις σχέσεις µεταξύ των κειµένων. Επίσης στόχος είναι η δυνατότητα του 

τελικού χρήστη να αλληλεπιδρά και να εξετάζει τα αποτελέσµατα αυτών των αναλύσεων. 

Τα πλεονεκτήµατα λοιπόν της προτεινόµενης µεθοδολογίας µπορούν να 

συνοψιστούν στα παρακάτω: 

• Βασίζεται σε ισχυρή και προϋπολογισµένη πληροφορία η οποία παρέχεται 

από τους διαχειριστές της PubMed και τις υποδοµές της. Έτσι, 

αποφεύγονται πολύπλοκοι υπολογισµοί. 

• Χρησιµοποιεί έναν αποτελεσµατικό και γρήγορο αλγόριθµο οµαδοποίησης 

γραφηµάτων, ο οποίος έχει προηγουµένως χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε 

διάφορα, µεγάλα σύνολα δεδοµένων. 

• Χρησιµοποιεί µια στατιστική µεθοδολογία, που στηρίζεται στο  και σε 

µεθόδους επαναληπτικής δειγµατοληψίας bootstrap, για την  εκτίµηση της 

βιολογικής ποιότητας των οµάδων. 

• Χρησιµοποιεί µόνο τον τίτλο των κειµένων και επιλεγµένους MeSH όρους, 

µε ένα απλό αλλά αποτελεσµατικό σχήµα φιλτραρίσµατος και 

βαθµολόγησης, για την περιγραφή της γνώσης που περικλείεται στα 

κείµενα. 

• Παρουσιάζει τα αποτελέσµατα στον τελικό χρήστη σε διαδραστικό χώρο 

δύο ή/και τριών διαστάσεων και επιτρέπει την περαιτέρω διερεύνηση της 

οµαδοποίησης και της πληροφορίας που περιέχεται στο σύνολο των 

κειµένων. 
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5.3 Μεθοδολογία 

Η γενική ιδέα της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι οι σχέσεις µεταξύ των 

κειµένων να αναπαρασταθούν µε ένα γράφηµα. Το γράφηµα αυτό στη συνέχεια 

οµαδοποιείται χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο οµαδοποίησης Markov CLustering: MCL 

[van Dongen 2000]. Για να αποφευχθεί η άµεση χρήση τεχνικών NLP, ανακτάται από την 

PubMed η προ-υπολογισµένη συγγένεια µεταξύ των κειµένων. Αυτή η πληροφορία 

χρησιµοποιείται για την κατασκευή του γραφήµατος µεταξύ των κειµένων. Ο MCL 

αλγόριθµος χρησιµοποιείται επειδή είναι ένας αποτελεσµατικός και ανεξάρτητος από τον 

αριθµό των δεδοµένων αλγόριθµος για την οµαδοποίηση πολύ µεγάλων γραφηµάτων 

[Enright et al. 2002]. Τα αποτελέσµατα απεικονίζονται µε τη χρησιµοποίηση του 

BioLayout [Goldovsky et al. 2005] σε δύο (2Δ) ή τρεις (3Δ) διαστάσεις. Η πληροφορία 

κάθε οµάδας περιγράφεται µε τη χρήση µόνο των τίτλων των κειµένων και των Medical 

Subject Heading (MeSH) όρων. Οι όροι αυτοί παρέχονται από τους διαχειριστές της 

βάσης δεδοµένων PubMed, αποφεύγοντας έτσι κάθε υπολογιστικά δαπανηρή 

επεξεργασία του περιεχοµένου του κειµένου. 

 

Η µεθοδολογία περιλαµβάνει τα παρακάτω κύρια στάδια (σχήµα 5.1): 

1. Την ανάκτηση µιας οµάδας κειµένων χρησιµοποιώντας το σύστηµα αναζήτησης 

της PubMed. 

2. Την ανάκτηση των “συγγενικών κειµένων” από την PubMed, για κάθε κείµενο 

του προηγούµενου βήµατος. 

3. Τη δηµιουργία ενός γραφήµατος µε όλα τα έγγραφα από τα πρώτο στάδιο µε 

βάση την πληροφορία από το δεύτερο βήµα. 

4. Την οµαδοποίηση του γραφήµατος χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο MCL. 

5. Την περιγραφή των οµάδων και των κειµένων τους µε βάση τους τίτλους και 

τους όρους MeSH. 

6. Τη βιολογική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης. 

7. Την απεικόνιση των αποτελεσµάτων µε τη χρήση του BioLayout. 
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Στάδια 1, 2: Η αναζήτηση του χρήστη πραγµατοποιείται στη βάση δεδοµένων της 

PubMed και για κάθε ένα από τα ανακτηθέντα κείµενα τα «συγγενικά άρθρα» ανακτώνται 

και αποθηκεύονται τοπικά χρησιµοποιώντας τα ηλεκτρονικά εργαλεία (e-utilities) της 

βάσης δεδοµένων Entrez [Wheeler et al. 2007], µέρος της οποίας είναι και η PubMed. 

Τα «συγγενικά άρθρα» είναι µια προ-υπολογισµένη υποοµάδα κειµένων της PubMed 

που σχετίζονται µε ένα επιλεγµένο κείµενο. Ο αλγόριθµος για τον υπολογισµό των 

«συγγενικών άρθρων» βασίζεται στη σύγκριση λέξεων από τον τίτλο, την περίληψη και 

τους όρους MeSH των άρθρων. Χρησιµοποιεί τεχνικές NLP και το µοντέλο VSM για την 

παράσταση κάθε εγγράφου µε ένα διάνυσµα σταθµισµένων λέξεων και τον υπολογισµό 

συγγένειας/απόστασης µεταξύ των διανυσµάτων [Wilbur και Yang 1996].  

 

 

Σχήµα 5.1 - Τα διαφορετικά στάδια της προτεινόµενης µεθοδολογίας. 
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Πιο συγκεκριµένα, η οµοιότητα µεταξύ των κειµένων µετριέται από τις λέξεις που 

έχουν από κοινού, µε κάποια προσαρµογή ως προς τα µήκη των κειµένων. Πριν όµως 

αναλυθεί περισσότερο ο τρόπος υπολογισµού της συγγένειας είναι απαραίτητο να 

καθοριστεί τι θεωρείται λέξη για το ηλεκτρονικό σύστηµα των «συγγενικών άρθρων» της 

βάσης δεδοµένων PubMed. Μια λέξη, λοιπόν, είναι βασικά µια συνεχής ακολουθία 

γραµµάτων και αριθµών που περιέχουν τουλάχιστον και ένα γράµµα της αλφαβήτου. Οι 

λέξεις τελειώνουν στις παύλες, στα διαστήµατα, στις νέες γραµµές, και στα σηµεία 

στίξης. Ένας κατάλογος κοινών, αλλά µη σηµαντικών/πληροφοριακών, λέξεων (επίσης 

γνωστών ως stopwords) αποβάλλεται από την επεξεργασία σε αυτή τη φάση. Πιο 

αναλυτικά µπορεί κανείς να δει τις λέξεις αυτές στο δεύτερο κεφάλαιο της διατριβής. 

Έπειτα, γίνεται µία υποτυπώδης επεξεργασία για την εύρεση της ρίζας των λέξεων 

(stemming), ενώ δεν χρησιµοποιείται κανένας θησαυρός λέξεων (thesaurus) στην 

επεξεργασία. Οι λέξεις από την περίληψη ενός κειµένου ταξινοµούνται ως λέξεις του 

κειµένου. Οι λέξεις από τους τίτλους επίσης ταξινοµούνται ως λέξεις του κειµένου, αλλά 

οι λέξεις από τους τίτλους προστίθενται και µια δεύτερη φορά για να τους δοθεί ένα 

µικρό πλεονέκτηµα κατά τη στάθµιση των λέξεων. Οι MeSH όροι τοποθετούνται σε µια 

τρίτη κατηγορία. Αυτές οι τρεις κατηγορίες λέξεων (ή φράσεων στην περίπτωση των 

MeSH όρων) περιλαµβάνουν την παράσταση ενός κειµένου. Καµία άλλη πληροφορία, 

όπως ο συντάκτης ή το περιοδικό, δεν συµµετέχει στους υπολογισµούς και την 

παράσταση των κειµένων [Wilbur και Yang 1996]. 

Λαµβάνοντας το σύνολο όρων που αντιπροσωπεύουν κάθε κείµενο, το επόµενο 

βήµα είναι να αναγνωριστεί ότι δεν είναι όλες οι λέξεις ίσης αξίας. Κάθε φορά που 

χρησιµοποιείται µια λέξη, ορίζεται ένα αριθµητικό βάρος. Αυτό το αριθµητικό βάρος είναι 

βασισµένο στις πληροφορίες που ο υπολογιστής µπορεί να λάβει από την αυτόµατη 

επεξεργασία των κειµένων. Η αυτόµατη επεξεργασία είναι σηµαντική επειδή ο αριθµός 

των διαφορετικών όρων για τους οποίους πρέπει να οριστούν τα βάρη είναι κοντά στα 

δύο εκατοµµύρια για την PubMed. Το βάρος ή η σπουδαιότητα ενός όρου εξαρτάται από 

τρία είδη πληροφορίας: 

1. ο αριθµός των διαφορετικών κειµένων στη βάση δεδοµένων που 

περιέχουν τον όρο (συχνότητα κειµένου - ) 

2. ο αριθµός εµφανίσεων του όρου σε ένα συγκεκριµένο κείµενο (συχνότητα 

λέξης - ) 

3. ο αριθµός των όρων στο κείµενο ( ) 

Η πρώτη πληροφορία χρησιµοποιείται για να παράγει έναν αριθµό αποκαλούµενο 
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από την PubMed καθολικό (global) βάρος του όρου, ή συχνότητα κειµένου, όπως είδαµε 

στο δεύτερο κεφάλαιο. Το καθολικό βάρος χρησιµοποιείται για τη στάθµιση του όρου σε 

όλη τη βάση δεδοµένων. Η δεύτερη και τρίτη πληροφορία αναφέρεται µόνο σε ένα 

συγκεκριµένο κείµενο και χρησιµοποιείται για να παράγει έναν αριθµό αποκαλούµενο 

τοπικό βάρος του όρου στο συγκεκριµένο κείµενο. Όταν µια λέξη εµφανίζεται σε δύο 

κείµενα, το βάρος του υπολογίζεται ως προϊόν του καθολικού βάρους µε τα δύο τοπικά 

βάρη [Wilbur και Yang 1996]. Δηλαδή, 

 

  (5.1) 
 

Το καθολικό βάρος ενός όρου είναι µεγαλύτερο για τους λιγότερο συχνούς όρους. 

Αυτό είναι λογικό επειδή η παρουσία ενός όρου που εµφανίζεται στα περισσότερα από 

τα κείµενα της βάσης δεδοµένων δεν έχει σηµαντική πληροφορία για ένα κείµενο. Από 

την άλλη, ένας όρος που εµφανίζεται σε µόνο 100 κείµενα από το ένα εκατοµµύριο είναι 

πολύ χρήσιµος στον εντοπισµό του συνόλου των κειµένων που µας ενδιαφέρουν. Μια 

λέξη που εµφανίζεται σε µόνο 10 κείµενα είναι πιθανό να είναι ακόµη πιο πληροφοριακή 

και θα λάβει ένα ακόµα µεγαλύτερο βάρος. 

Το τοπικό βάρος ενός όρου είναι το µέτρο της σπουδαιότητάς του σε ένα 

συγκεκριµένο κείµενο. Γενικά, όσο συχνότερος είναι ένας όρος µέσα σε ένα κείµενο, 

τόσο σηµαντικότερος είναι αυτός στην αντιπροσώπευση του περιεχοµένου του κειµένου. 

Εντούτοις, αυτή η σχέση φτάνει εύκολα σε κορεσµό, δηλαδή δεδοµένου ότι η συχνότητα 

συνεχίζει να ανεβαίνει, η σηµασία της λέξης αυξάνει λιγότερο γρήγορα και τελικά φτάνει 

σε ένα πεπερασµένο όριο. Επιπλέον, δεν θέλουµε ένα µεγαλύτερο κείµενο να θεωρηθεί 

σηµαντικότερο ακριβώς επειδή είναι µεγαλύτερο, γι’ αυτό και εφαρµόζεται µια διόρθωση 

του µήκους, όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 2. Αυτός ο τοπικός υπολογισµός 

βάρους είναι βασισµένος στην κατανοµή Poisson [Kim et al. 2001]. 

Η οµοιότητα µεταξύ δύο κειµένων υπολογίζεται µε βάση την πρόσθεση όλων των 

παραπάνω βαρών όλων των όρων που τα δύο έγγραφα έχουν κοινούς. Το σκορ αυτό 

παρέχει µια ένδειξη για το πόσο σχετικά είναι δύο κείµενα. Το αποτέλεσµα είναι ένα 

είδος διανυσµατικού σκορ, το οποίο εισήχθη για τα κείµενα από τον Gerard Salton και 

έχει µια µακροχρόνια ιστορία στην ανάκτηση κειµένων. Γενικά, η προσέγγισή αυτή που 

εφαρµόζεται στην PubMed από τους Wilbur και Yang [Wilbur και Yang 1996] διαφέρει 

από άλλες προσεγγίσεις µε τον τρόπο που υπολογίζουν τα τοπικά βάρη για τους 

µεµονωµένους όρους. Μόλις υπολογιστεί το αποτέλεσµα οµοιότητας ενός κειµένου σε 
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σχέση µε κάθε ένα από τα άλλα κείµενα στη βάση δεδοµένων, τότε ορίζονται και οι 

«γείτονες/συγγενείς» του κειµένου µε το µεγαλύτερο σκορ ως τα πιο παρόµοια κείµενα 

της βάσης δεδοµένων. Αυτά τα στενά συνδεδεµένα έγγραφα προ-υπολογίζονται για κάθε 

κείµενο της βάσης δεδοµένων PubMed έτσι ώστε όταν επιλέγονται τα «συγγενικά 

άρθρα», το σύστηµα το µόνο που κάνει είναι να ανακτά αυτόν τον κατάλογο. Αυτό 

επιτρέπει το γρήγορο χρόνο απόκρισης της βάσης δεδοµένων σε τέτοιου είδους 

ερωτήµατα. 

 

Στάδιο 3: Αφού τα «συγγενικά άρθρα» ανακτηθούν και αποθηκευτούν τοπικά 

έπειτα κατασκευάζεται ένα γράφηµα µεταξύ των κειµένων που ανακτήθηκαν στο πρώτο 

στάδιο. Κάθε κόµβος του γραφήµατος αναπαριστά ένα κείµενο. Οι ακµές συνδέουν τα 

κείµενα που σχετίζονται. Κάθε ακµή έχει ένα βάρος, που είναι το σκορ των διανυσµάτων 

µεταξύ των δύο κειµένων που δίνεται από το εργαλείο “συγγενικά άρθρα” της PubMed. 

Το σκορ αυτό προσαρµόζεται σε κλίµακα από 0 ως 100. Σε αυτό το στάδιο υπάρχει η 

πιθανότητα µερικά κείµενα να µη σχετίζονται µε κάποιο από τα άλλα κείµενα της οµάδας 

σύµφωνα µε το εργαλείο «συγγενικά άρθρα». Αυτά τα κείµενα αναπαριστάνονται στο 

γράφηµα ως µεµονωµένοι κόµβοι και δεν επηρεάζουν το επόµενο στάδιο της 

οµαδοποίησης, επειδή δεν έχουν συνδέσεις µε τα υπόλοιπα κείµενα και ο αλγόριθµος 

της οµαδοποίησης δεν επηρεάζεται από αποµονωµένους κόµβους. 

 

Στάδιο 4: Ο αλγόριθµος MCL χρησιµοποιείται για να ανακαλύψει οµάδες στο 

γράφηµα. Ο MCL εκτελεί την οµαδοποίηση χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να οριστεί 

συγκεκριµένος αριθµός οµάδων και εφαρµόζεται κατά βάση σε σταθµισµένα γραφήµατα. 

Έχει προηγουµένως χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στη βιολογία, π.χ. ανίχνευση 

πρωτεϊνικών οικογενειών [Enright et al. 2002] και έχει επίσης αποδειχθεί πως δρα 

καλύτερα από άλλους αλγόριθµους που χρησιµοποιούνται στα δίκτυα αλληλεπιδράσεων 

µεταξύ πρωτεϊνών [Brohee 2006]. 

Ο MCL στηρίζεται στην ιδέα πως οι φυσικές οµάδες σε ένα γράφηµα έχουν πολλές 

συνδέσεις µεταξύ των µελών κάθε οµάδας και λίγες µεταξύ των οµάδων. Εάν 

θεωρήσουµε ότι σε µια οµάδα βρίσκεται ένας υποθετικός τυχαίος περιπατητής (random 

walker) που µετακινείται από κόµβο σε κόµβο, αυτός θα έχει λίγες πιθανότητες να βρεθεί 

εκτός οµάδας. Ο MCL προσοµοιώνει τους τυχαίους περιπάτους (ροή) µέσα σε όλο το 

γράφηµα, ενδυναµώνει τη ροή εκεί όπου είναι ήδη έντονη και την αποδυναµώνει εκεί 

που είναι ασθενής. Μετά από πολλές επαναλήψεις αυτής της διαδικασίας η υποκείµενη 
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δοµή οµαδοποίησης του γραφήµατος γίνεται βαθµιαία ορατή. Περιοχές του γραφήµατος 

µε µεγάλη ροή που περιγράφουν οµάδες διαχωρίζονται µε όρια χωρίς ροή. Αυτό 

φαίνεται καλύτερα στο Σχήµα 5.2 όπου στην πρώτη εικόνα στην άνω αριστερή γωνία 

φαίνεται το αρχικό γράφηµα και καθώς ο MCL αλγόριθµος εκτελείται, κόβονται κάποιες 

ακµές µεταξύ των κόµβων εκτός των οµάδων και στο τέλος καταλήγουµε σε ένα 

γράφηµα µε αποµονωµένες τις οµάδες. Οι οµάδες, δηλαδή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά 

αποµονωµένοι κόµβοι οι οποίοι ενώ διασυνδέονται µεταξύ τους δεν συνδέονται µε 

κανένα κόµβο εκτός της οµάδας. Πρόκειται για ένα µετασχηµατισµό του αρχικού 

γραφήµατος όπως θα δούµε και στη συνέχεια. Οι διαφορετικοί χρωµατισµοί των κόµβων 

και των ακµών στο γράφηµα φανερώνουν διαφορετικό βαθµό σύνδεσης για τους 

κόµβους και διαφορετικό βάρος σύνδεσης για τις ακµές. Πρέπει να σηµειωθεί πως ο 

αλγόριθµος MCL δουλεύει και µε γραφήµατα τα οποία δεν έχουν βάρη στις ακµές τους. 

Στην περίπτωση αυτή θεωρείται πως όλες οι ακµές έχουν το ίδιο βάρος. 

 

 
Σχήµα 5.2 – Γραφική απεικόνιση της λειτουργίας του MCL αλγορίθµου. Πηγή [van Dongen 2000] 

 

Ο MCL προσοµοιώνει τους τυχαίους περιπάτους ενός γραφήµατος µε δύο 

αλγεβρικούς τελεστές που ονοµάζονται επέκταση (expansion) και διόγκωση (inflation) 

και εφαρµόζονται σε ένα στοχαστικό πίνακα. Η αναπαράσταση του γραφήµατος µε 
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πίνακα χρησιµοποιείται ως είσοδος και οι δύο αλγεβρικοί τελεστές εφαρµόζονται πολλές 

φορές ώσπου να υπάρχει λίγη ή καθόλου αλλαγή στον πίνακα. Ο τελικός πίνακας τότε 

αναπαριστά την οµαδοποίηση των κόµβων του γραφήµατος (των κειµένων στη δική µας 

περίπτωση). Η επέκταση συµπίπτει µε το να υψωθεί ο στοχαστικός πίνακας σε µία 

δύναµη χρησιµοποιώντας απλό πολλαπλασιασµό πινάκων. Ο τελεστής της διόγκωσης 

(Σχέση (5.2)) είναι υπεύθυνος τόσο για την ενδυνάµωση όσο και για την αποδυνάµωση 

της ροής, ενώ ο τελικός πίνακας που παίρνουµε εξακολουθεί να είναι στοχαστικός, 

δηλαδή τα στοιχεία του πίνακα σε κάθε στήλη αντιστοιχούν σε τιµές πιθανότητας. Η τιµή 

της επέκτασης ελέγχει τον αριθµό των οµάδων [van Dongen 2000]. 

Ένας στοχαστικός πίνακας ως προς τις στήλες είναι ένας µη αρνητικός πίνακας µε 

την ιδιότητα κάθε στήλη να αθροίζει στην µονάδα. Εάν υποθέσουµε ό,τι έχουµε έναν 

τέτοιο πίνακα  και έναν πραγµατικό αριθµό , ο στοχαστικός πίνακας 

ως προς τις στήλες που προκύπτει εφαρµόζοντας την πράξη της διόγκωσης σε κάθε 

στήλη του  µε συντελεστή δύναµης (power coefficient) γράφεται ως  όπου  

συµβολίζει τον τελεστή διόγκωσης µε συντελεστή δύναµης . Δηλαδή η πράξη 

 ορίζεται ως: 

 

  (5.2) 

 
Κάθε στήλη  του στοχαστικού πίνακα  αντιστοιχεί σε ένα κόµβο  του 

στοχαστικού γραφήµατος. Το στοιχείο στη γραµµή  της στήλης , δηλαδή το στοιχείο 

 αντιστοιχεί στην πιθανότητα να πάµε από τον κόµβο  στον κόµβο . 

Παρατηρήθηκε ό,τι για τιµές  η διόγκωση αλλάζει τις πιθανότητες που σχετίζονται µε 

την τυχαία ροή στο γράφηµα που ξεκινάει από ένα συγκεκριµένο κόµβο, δηλαδή στήλη 

του πίνακα, µε το να ενδυναµώνει τις πιο πιθανές διαδροµές σε αντιδιαστολή µε τις 

λιγότερο πιθανές [van Dongen 2000]. 

Η επέκταση αντιστοιχεί στον υπολογισµό των τυχαίων περιπάτων του 

«υψηλότερου µήκους», το οποίο σηµαίνει τους τυχαίους περιπάτους µε πολλά βήµατα. 

Συνδέει τις νέες πιθανότητες µε όλα τα ζευγάρια των κόµβων, όπου ένας κόµβος είναι το 

σηµείο της αναχώρησης και άλλος είναι ο προορισµός. Δεδοµένου ότι οι µεγαλύτερου 

µήκους διαδροµές είναι πιο κοινές µέσα στις οµάδες από ό,τι µεταξύ των διαφορετικών 
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οµάδων, οι πιθανότητες που συνδέονται µε τα ζευγάρια κόµβων που βρίσκονται στην 

ίδια οµάδα, γενικά, θα είναι σχετικά µεγάλες µια και θα υπάρχουν πολλοί τρόποι να πάει 

κανείς από έναν κόµβο της οµάδας σε άλλον της ίδιας οµάδας. Η διόγκωση έπειτα 

ενισχύει τις πιθανότητες των διαδροµών εντός των κόµβων της οµάδας και 

αποδυναµώνει τις πιθανότητες για τις διαδροµές µεταξύ των οµάδων. Αυτό 

επιτυγχάνεται χωρίς οποιαδήποτε εκ των προτέρων γνώση της δοµής των οµάδων και 

είναι απλά το αποτέλεσµα της υπάρχουσας δοµής τους. 

Τελικά, η επανάληψη της επέκτασης και της διόγκωσης οδηγούν στο διαχωρισµό 

του γραφήµατος στις διάφορες οµάδες/τµήµατα. Στο τέλος της εκτέλεσης του 

αλγόριθµου δεν υπάρχουν πλέον καθόλου διαδροµές µεταξύ αυτών των 

οµάδων/τµηµάτων του γραφήµατος. Τα αποµονωµένα αυτά τµήµατα του γραφήµατος 

ερµηνεύονται ως οµάδες στοιχείων (κειµένων στην περίπτωσή µας). Ο τελεστής της 

διόγκωσης µπορεί να αλλάξει χρησιµοποιώντας την παράµετρο . Αύξηση αυτής της 

παραµέτρου αυξάνει αντίστοιχα την επίδραση του τελεστή στον πίνακα και στις 

πιθανότητες. Με αυτό τον τρόπο επηρεάζεται και ο βαθµός διάσπασης των οµάδων και 

το µέγεθος των οµάδων. 

Με άλλα λόγια µπορούµε να πούµε πως η επέκταση προκαλεί τη διάχυση της ροής 

στο γράφηµα, ενώ η διόγκωση εξαλείφει τη ροή µεταξύ των οµάδων. Η επέκταση και η 

διόγκωση είναι σαν δύο αντίθετες δυνάµεις που επιδρούν στο γράφηµα µέχρι να επέλθει 

ισορροπία, δηλαδή να µην αλλάζει πλέον ο στοχαστικός πίνακας.  

Σε ό,τι αφορά τη σύγκλιση του αλγορίθµου µπορεί να αποδειχθεί πως η διαδικασία 

που προσοµοιώνει ο αλγόριθµος συγκλίνει τετραγωνικά (quadratically) στην κατάσταση 

ισορροπίας. Στην πράξη ο αλγόριθµος συγκλίνει περίπου µετά από τρεις έως δέκα 

επαναλήψεις. Θεωρητικά ο αλγόριθµος συγκλίνει πάντα όταν το γράφηµα στο οποίο 

εφαρµόζεται είναι συµµετρικό. Ένα πολύ σηµαντικό προτέρηµα του αλγορίθµου είναι οτι 

έχει χαρακτηριστικά δειγµατοληψίας µε επανατοποθέτηση (bootstrapping) και ανακτά τη 

δοµή των οµάδων µέσω της επιρροής που έχει η δοµή του γραφήµατος στη διαδικασία 

ροής. Άλλα σηµαντικά οφέλη του MCL αλγορίθµου είναι: 

• δεν παραπλανιέται από τις ακµές που συνδέουν τις διαφορετικές οµάδες 

• είναι πολύ γρήγορος και εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε κλίµακα δεδοµένων 

(scalable)  

• έχει µια φυσική παράµετρο που επηρεάζει τον βαθµό διάσπασης των 

οµάδων 

• τα µαθηµατικά που συνδέονται µε τον αλγόριθµο δείχνουν ότι υπάρχει µια 
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εγγενής σχέση µεταξύ της διαδικασίας που αυτή µιµούνται και της δοµής 

των οµάδων στο γράφηµα 

• η διατύπωσή της είναι αρκετά απλή 

Από τον ορισµό του MCL αλγορίθµου γίνεται φανερό πως βασίζεται σε τελείως 

διαφορετικές παραδοχές σε σχέση µε οποιοδήποτε άλλο αλγόριθµο που χρησιµοποιεί τη 

συνδεσιµότητα ενός γραφήµατος. Μία οπτική γωνία θεώρησης του MCL είναι ό,τι 

παρόλο που βασίζεται σε οµοιότητες µεταξύ ζευγών, δηλαδή κόµβων στο γράφηµα, 

ανασυνδυάζει αυτές τις οµοιότητες, µέσω της επέκτασης, και έτσι επηρεάζει τις 

οµοιότητες στο επίπεδο των συνόλων, δηλαδή των οµάδων [van Dongen 2000].  

Η δοµή του αλγορίθµου MCL περιγράφεται πλήρως στο Σχήµα 5.3. Ο αλγόριθµος 

ξεκινάει µε τον υπολογισµό ενός γραφήµατος τυχαίων περιπάτων από ένα αρχικό 

γράφηµα και παράγει ένα στοχαστικό πίνακα. Εναλλάσσει έπειτα την επέκταση  που 

υψώνει στο τετράγωνο έναν πίνακα χρησιµοποιώντας το συνηθισµένο πολλαπλασιασµό 

πινάκων µε τη διόγκωση. Η διόγκωση εφαρµόζεται µε το να υψώνει κάθε στοιχείο του 

πίνακα σε µια δεδοµένη δύναµη και µε το να προσαρµόζει την κλίµακα (rescaling) του 

πίνακα έτσι ώστε γίνεται πάλι στοχαστικός. Η εναλλαγή συνεχίζεται έως ότου επιτευχθεί 

ισορροπία στο στοχαστικό πίνακα µε τη µορφή διπλά ταυτοδύναµου πίνακα (doubly 

idempotent matrix), δηλαδή οι δύο τελεστές ύψωσης σε δύναµη να αλλάζουν τον πίνακα 

[van Dongen 2000]. 

 

 
Σχήµα 5.3 – Ο MCL αλγόριθµος 
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Στάδιο 5: Κάθε οµάδα και τα κείµενά της περιγράφονται µε βάση τους τίτλους των 

κειµένων και έναν επιλεγµένο αριθµό MeSH όρων. Οι MeSH όροι είναι ένα ελεγχόµενο 

δοµηµένο λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό του περιεχοµένου των 

κειµένων και της αναζήτησης (indexing) της PubMed. Χρησιµοποιούµε επίσης στην 

εργασία µας τις χηµικές ενώσεις που είναι τµήµα των όρων MeSH. Είναι 

συµπληρωµατικά όροι της ιεραρχίας MeSH που δεν χρησιµοποιούνται στο σύστηµα 

αναζήτησης της PubMed. Οι όροι MeSH και οι χηµικές ενώσεις (που συνολικά θα τους 

αποκαλούµε όρους στη συνέχεια) που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή των 

κειµένων των οµάδων επιλέγονται για κάθε οµάδα µε βάση ένα συνδυασµό στάθµισης 

και φιλτραρίσµατος.  

Η στάθµιση στηρίζεται στη συχνότητα λέξης (text frequency - TF) - αντίστροφη 

συχνότητα κειµένου (inverse document frequency – IDF) [Manning και Schutze 1999], 

που είδαµε στο δεύτερο κεφάλαιο και εκφράζει την ειδικότητα (specificity) και την κάλυψη 

(coverage) που οι όροι αποδίδουν στις οµάδες. Η ειδικότητα αντιστοιχεί στη συχνότητα 

εντός της οµάδας, π.χ. η πιθανότητα να ανήκει ένας όρος στην οµάδα που µας 

ενδιαφέρει. Η κάλυψη αντιστοιχεί στη συχνότητα εκτός της οµάδας, π.χ., η πιθανότητα 

ενός όρου να ανήκει σε µια οποιαδήποτε άλλη οµάδα. Η βαθµολογία είναι το προϊόν της 

εντός οµάδας και εκτός οµάδας πιθανότητας. Τυπικά, 

 

  (5.3) 

και 

  (5.4) 

 
όπου  είναι ο συνολικός αριθµός εγγράφων,  ο αριθµός των εγγράφων στην 

οµάδα (corpus) που περιέχει τον όρο ,  ο αριθµός των εγγράφων στην οµάδα  

και  ο αριθµός των εγγράφων στην οµάδα  που περιέχει τον όρο . Έπειτα το 

βάρος κάθε όρου  είναι 

 

  (5.5) 
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Ένας ταξινοµηµένος κατάλογος µε λέξεις-κλειδιά δηµιουργείται σύµφωνα µε τη 

βαθµολογία τους, ο οποίος περιγράφει τα κείµενα µιας οµάδας. Έπειτα εφαρµόζεται 

ένας ουδός/κατώφλι που ορίζεται από το χρήστη, ανάλογα µε την κάλυψη που καθεµιά 

από τις λέξεις-κλειδιά σε αυτόν τον ταξινοµηµένο κατάλογο παρέχει σε ολόκληρη την 

οµάδα. Στα πειράµατά µας επιλέξαµε όρους που περιγράφουν τουλάχιστον ένα νέο 

έγγραφο της οµάδας σε σύγκριση µε τον προηγούµενο όρο που είχε επιλεγεί.  

 

 Όροι MeSH  

Οµάδες   …  

   …  

   …  

… … … … … 

   …  

Πίνακας 5.1 - Ένας πίνακας συνάφειας των οµάδων και των όρων MeSH 

 

Στάδιο 6: Ακολούθως, η βιολογική συνάφεια των οµάδων που προέκυψαν από την 

εφαρµογή του αλγόριθµου MCL στο γράφηµα µε τους MeSH όρους αξιολογείται 

στατιστικά. Η µέθοδος στηρίζεται στην τυχαία τοποθέτηση των κειµένων σε οµάδες 

(‘τυχαία οµαδοποίηση’). Η συνάφεια αποτιµάται µε τη στατιστική µέθοδο  (Weiss 

2002) και τον αριθµό εµφανίσεων κάθε όρου σε κάθε οµάδα, που συµβολίζεται ως , 

όπου  είναι η οµάδα  και  είναι ο -οστός MeSH όρος. Οι όροι που 

χρησιµοποιούνται σε αυτό το στάδιο είναι όλοι οι όροι MeSH που περιέχονται σε όλα τα 

κείµενα του συνόλου µας και όχι µόνο όσοι επιλέχτηκαν στο προηγούµενο στάδιο 

(Στάδιο 5) της µεθοδολογίας µας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουµε τη µεροληψία των 

όρων στις οµάδες. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο δειγµατοληψίας µε επανατοποθέτηση 

(bootstrap) δηµιουργούµε 10,000 τυχαίες οµαδοποιήσεις (δείγµατα), όπου ο αριθµός 

των οµάδων και το µέγεθος τους παραµένει το ίδιο όπως και στην οµαδοποίηση που 

παράγεται από τον αλγόριθµο MCL. Τα κείµενα τοποθετούνται τυχαία σε κάθε οµάδα. 

Έπειτα για κάθε οµάδα υπολογίζουµε τον αριθµό των κειµένων που περιέχουν κάθε 

MeSH όρο (Πίνακας 5.1 – πίνακας συνάφειας - contingency table) και υπολογίζουµε για 
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κάθε δείγµα το στατιστικό µέτρο  από τον παρακάτω τύπο: 

€ 

χ 2 =

nm j

Ck −
ACk

× Bm j

total

 

 
 

 

 
 

2

ACk
× Bm j

total
j=1

v

∑
k=1

K

∑     (5.6) 

όπου 

,    ,      

 Χρησιµοποιώντας το στατιστικό µέτρο  από τα 10,000 δείγµατα 

κατασκευάζουµε ένα ιστόγραµµα και µια καµπύλη που εκτιµά την κατανοµή του 

στατιστικού µέτρου και το οποίο βασίζεται στη στατιστική µεθοδολογία εκτίµησης της 

πυκνότητας µε πυρήνα (kernel density estimation). 

Η συνάρτηση πυκνότητας πυρήνα (kernel density function) [Venables et al., 2002] 

είναι µία συνάρτηση που επιτρέπει την εκτίµηση της συνάρτησης πυκνότητας 

πιθανότητας µιας τυχαίας µεταβλητής. Δηλαδή, εάν οι παρατηρήσεις  

αποτελούν το δείγµα µιας τυχαίας µεταβλητής, τότε η µέθοδος των πυρήνων εκτιµάει την 

συνάρτηση πυκνότητας των πιθανοτήτων αυτής της τυχαίας µεταβλητής ως: 

 

  (5.7) 

 

όπου  είναι κάποια συνάρτηση - πυρήνας και  είναι το εύρος (bandwidth), 

δηλαδή η παράµετρος οµαλότητας (smoothing parameter) της καµπύλης. Συχνά ο 

πυρήνας (όπως και στην περίπτωσή µας) είναι η συνάρτηση πυκνότητας της τυπικής 

κανονικής κατανοµής: 

 

  (5.8) 

 

Εάν το στατιστικό  που υπολογίστηκε µετά από την οµαδοποίηση µε τον MCL 

βρίσκεται στα άκρα της κατανοµής (κάτω από ένα απορριπτικό όριο) που εκτιµήσαµε, 

µπορούµε να συµπεράνουµε πως οι όροι MeSH δεν είναι ανεξάρτητοι από τις οµάδες 
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για την οµαδοποίηση που πετύχαµε και εποµένως η συγκεκριµένη οµαδοποίηση έχει 

νόηµα και είναι στατιστικά σηµαντική σε σχέση µε τις τυχαίες. Επιπλέον, υπολογίζουµε 

τη σηµαντικότητα (significance or P-value) για το στατιστικό  για την οµαδοποίηση 

του MCL. 

 

Στάδιο 7: Το τελικό στάδιο της µεθοδολογίας περιλαµβάνει τη δισδιάστατη και 

τρισδιάστατη απεικόνιση της οµαδοποίησης, των κειµένων και των τίτλων τους, καθώς 

και των επιλεγµένων όρων. Αυτό επιτυγχάνεται µε το BioLayout που επιτρέπει επιπλέον 

στο χρήστη να αλληλεπιδρά µε τα αποτελέσµατα, για παράδειγµα αναζητώντας 

συγκεκριµένες λέξεις-κλειδιά, υπερτονίζοντας τα σχετικά έγγραφα, αναλύοντας την 

συνεκτικότητα του γραφήµατος, συνδέοντας τους κόµβους µε εξωτερικές βάσεις 

δεδοµένων κ.ά. 

Πρέπει να σηµειωθεί πως στη µεθοδολογία µας, εκτός από τη χρησιµοποίηση των 

MCL και BioLayout, χρησιµοποιήσαµε perl scripts για την επεξεργασία των άρθρων, 

όπως στο Στάδιο 5 και το στατιστικό πακέτο λογισµικού R (R development Core team 

2007) για τη στατιστική ανάλυση του Σταδίου 6. 

5.4 Αποτελέσµατα 

Για να ελέγξουµε την αξιοπιστία και την απόδοση της µεθοδολογίας µας 

πραγµατοποιήσαµε διάφορα πειράµατα ελέγχου. Τα πειράµατα βασίστηκαν σε δυο 

διαφορετικά σύνολα δεδοµένων που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί [Iliopoulos et al. 2001] 

για την αξιολόγηση της απόδοσης της µεθοδολογίας TextQuest. Επιλέξαµε τα 

συγκεκριµένα σύνολα δεδοµένων επειδή διατίθονται ελεύθερα και ο αριθµός των 

κειµένων που περιέχουν είναι εύκολο να διαχειριστούν και να δώσουν αξιόπιστα 

αποτελέσµατα. 

Το πρώτο σύνολο δεδοµένων αποτελείται από 1660 κείµενα/περιλήψεις (abstracts) 

από δύο διαφορετικές αναζητήσεις στην βάση δεδοµένων PubMed. Η πρώτη αναζήτηση 

έχει ως λέξεις-κλειδιά “escherichia AND pili”, και επιστρέφει 830 κείµενα που είναι 

σχετικά µε τον οργανισµό Escherichia coli και τον όρο pili ο οποίος αναφέρεται σε 

οργανίδια της επιφάνειας του οργανισµού. Η δεύτερη αναζήτηση έχει ως λέξεις-κλειδιά 

“cerevisiae AND cdc*” και επιστρέφει τον ίδιο αριθµό κειµένων (830) που είναι σχετικές 

µε τις πρωτεΐνες cdc του οργανισµού της ζύµης. 

Το δεύτερο σύνολο δεδοµένων προέρχεται από τα ερωτήµατα που τέθηκαν στην 



Κεφάλαιο 5– PuReD-MCL: µία νέα µεθοδολογία οµαδοποίησης των κειµένων της PubMed µε την βοήθεια γραφηµάτων 

 160 

βάση δεδοµένων της PubMed µε τις εξής λέξεις-κλειδιά: “anterior-posterior AND 

drosophila” και “dorsal-ventral AND drosophila”. Και τα δύο ερωτήµατα είναι σχετικά 

µε τους αναπτυξιακούς άξονες του οργανισµού της Drosophila. Επειδή τα ερωτήµατα 

σχετίζονται στενά, µερικά κείµενα που επιστρέφονται από τα δύο ερωτήµατα είναι ίδια. 

Έτσι, ο αριθµός των µοναδικών κειµένων στο δεύτερο σύνολο δεδοµένων είναι 465. 

5.4.1 Αποτελέσµατα του πρώτου συνόλου δεδοµένων 
Τα 1660 κείµενα χρησιµοποιήθηκαν µε σκοπό να ελέγξουµε εάν η µεθοδολογία 

µας µπορεί να τα διακρίνει σε δύο εντελώς διαφορετικές οµάδες. Τριάντα κείµενα δεν 

σχετιστήκαν µε τα υπόλοιπα 1630 κείµενα σύµφωνα µε το σύνολο των ‘συγγενικών 

άρθρων’ που επέστρεψε η PubMed για κάθε κείµενο από τα 1660. Τα τριάντα αυτά 

κείµενα αναπαριστάνονται ως ξεχωριστοί κόµβοι στο γράφηµα και δεν επηρεάζουν τη 

διαδικασία της οµαδοποίησης. Χρησιµοποιώντας µια τιµή διόγκωσης 1.2 για τον 

αλγόριθµο MCL, οι 1630 περιλήψεις διαιρούνται σε δύο οµάδες. Η πρώτη οµάδα 

περιλάµβανε 818 περιλήψεις που αφορούν την αναζήτηση E. coli. Η δεύτερη οµάδα 

περιείχε 812 κείµενα που αφορούν τη ζύµη και τις cdc πρωτεΐνες.  

 

 

 
 

Σχήµα 5.4 - Οι δύο οµάδες από το πρώτο σύνολο κειµένων. 

 
Στο Σχήµα 5.4 παρουσιάζονται σε ένα δισδιάστατο γράφηµα BioLayout τα κείµενα 

(µωβ κόµβοι) και οι επιλεγµένοι όροι (πράσινοι κόµβοι) που περιγράφουν κάθε οµάδα. 

Οι κόµβοι που υπερτίθενται δε φαίνονται καθαρά, είναι δυνατό όµως να εξεταστούν 
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αλληλεπιδρώντας µε το περιβάλλον του BioLayout και αλλάζοντας την εικόνα σε 

τρισδιάστατη. Στο Σχήµα 5.5 φαίνεται η τρισδιάστατη αναπαράσταση των δύο οµάδων, 

όπου οι µωβ κόµβοι είναι τα κείµενα και οι πράσινοι οι επιλεγµένοι όροι. Διακρίνονται 

στο βάθος µόνο αυτοί της πρώτης οµάδας. Το χρώµα των ακµών δείχνει και το βάρος 

τους. Με µπλε είναι τα µικρά βάρη και όσο πιο κόκκινο τόσο µεγαλύτερο γίνεται το 

βάρος. Τελείως κόκκινες είναι µόνο οι ακµές που ενώνουν κάθε κείµενο µε τους 

επιλεγµένους όρους, οι οποίοι περιγράφουν και το σύνολο της οµάδας. 

 

 

Σχήµα 5.5 – 3Δ απεικόνιση των δύο οµάδων του πρώτου συνόλου δεδοµένων 

 

Στον Πίνακα 5.2 καταγράφονται οι MeSH όροι που επιλεχτήκαν χρησιµοποιώντας 

το Στάδιο 5 της δικής µας µεθοδολογίας. Οι MeSH όροι περιγράφουν γενικές έννοιες 

σχετικές µε κάθε αναζήτηση, όπως η προσκόλληση των βακτηρίων, ινώδεις πρωτεΐνες, 

πρωτεΐνες του κυτταρικού κύκλου, κ.ά. και περιλαµβάνουν τα ονόµατα των οργανισµών 

που χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση στην PubMed. Σε συνδυασµό µε τους τίτλους 

των περιλήψεων βοηθούν στη διερεύνηση και κατανόηση των δύο οµάδων. Το Σχήµα 

5.6 δείχνει πως µπορούµε να επιλέξουµε µε το BioLayout µόνο τους όρους της πρώτης 

οµάδας και να τους δούµε σε ένα ξεχωριστό παράθυρο. Η στήλη που ονοµάζεται 

‘outgoing’ φανερώνει µε πόσα κείµενα συνδέεται κάθε όρος µέσα στην οµάδα. Στην 
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περίπτωσή µας π.χ. ο όρος µε τις περισσότερες συνδέσεις (721) είναι ο ‘Escherichia coli’ 

και είναι το όνοµα του οργανισµού στον οποίο αναφέρονται τα κείµενα της πρώτης 

οµάδας. Κατά αντίστοιχο τρόπο µπορούµε να επιλέξουµε τους όρους της άλλης οµάδας 

ή και τα κείµενα µε τους κωδικούς αναγνώρισής τους (PMID) και τους τίτλους τους για 

κάθε οµάδα και να διερευνήσουµε έτσι καλύτερα τα αποτελέσµατα. 

Πρέπει να σηµειωθεί πως σε διαφορετικές τιµές των τιµών της επέκτασης, η 

οµαδοποίηση παράγει διαφορετικούς αριθµούς οµάδων. Για παράδειγµα εάν 

χρησιµοποιήσουµε µια τιµή επέκτασης 1.3, προκύπτουν 4 οµάδες (Σχήµα 5.7). Η πρώτη 

από τις δύο επιπλέον οµάδες περιέχει 4 κείµενα σχετικά µε τα αντιγόνα gonococcal pili 

και περιγράφονται µε τον όρο MeSH «Neisseria gonorrhoeae». Όλα τα κείµενα 

προέρχονται από την αναζήτηση που σχετίζεται µε το E.coli και pili. Στο Σχήµα 5.8 

φαίνονται αναλυτικά τα κείµενα τις συγκεκριµένης οµάδας, µε τα PMID και τον τίτλο τους, 

καθώς και ο επιλεγµένος όρος που περιγράφει την οµάδα. Η δεύτερη επιπλέον οµάδα 

περιέχει 3 κείµενα από την αναζήτηση της ζύµης και περιγράφονται µε τους όρους 

MeSH, «Ribonucleoprotein, U1 Small Nuclear» και «Schizosaccharomyces». Έτσι, ο 

αλγόριθµος MCL επιτρέπει µια πιο λεπτοµερή οµαδοποίηση και διαίρεση των δύο 

αρχικών οµάδων σε υποοµάδες που περιγράφουν πιο ειδικές έννοιες από την αρχική 

οµαδοποίηση. 

 

 

Σχήµα 5.6 – Οι επιλεγµένοι όροι της πρώτης οµάδας για το πρώτο σύνολο δεδοµένων 
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Όροι 
Οµάδα 1 Οµάδα 2 

1. Bacterial Adhesion 1. CDC28 Protein Kinase, S. 
cerevisiae 

2. Bacterial Proteins 2. Cell Cycle Proteins 

3. Conjugation, 
Genetic 

3. Cell Cycle 

4. Escherichia coli 
infections 

4. Cyclins 

5. Escherichia coli 5. Fungal Proteins 

6. Fimbriae proteins 6. Genes, Fungal 

7. Fimbriae, bacterial 7. Mutation 

8. Genes, Bacterial 8. Saccharomyces cerevisiae 
Proteins 

9. Humans 9. Saccharomyces cerevisiae 

10. Mannose 10. Sequence Homology, 
Amino Acid 

11. Plasmids 11. Cytology 

12. Analysis 12. Enzymology 

13. Immunology 13. Metabolism 

14. Microbiology 14. Ras-GRF1 

15. Pathogenicity  

16. Ultrastructure  

Πίνακας 5.2 - Οι επιλεγµένοι όροι MeSH που περιγράφουν κάθε οµάδα της οµάδας δεδοµένων 1. 

 

Σχήµα 5.7 – Τέσσερις οµάδες του πρώτου συνόλου δεδοµένων χρησιµοποιώντας διαφορετική τιµή 
διόγκωσης σε σχέση µε τις δύο οµάδες 
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Σχήµα 5.8 – Η οµάδα που σχετίζεται µε τα αντιγόνα gonococcal pili 

 

5.4.2 Αποτελέσµατα του δεύτερου συνόλου δεδοµένων 
Δεκαοκτώ από τα 465 κείµενα του δεύτερου συνόλου δεδοµένων, όπως και στο 

πρώτο σύνολο δεδοµένων, δεν σχετίζονται µε κανένα από τα υπόλοιπα 447 κείµενα µε 

βάση το σύνολο κειµένων που επιστρέφει η PubMed µε το ηλεκτρονικό εργαλείο 

‘συγγενικών άρθρων’. 

Για να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατά µας µε εκείνα του TextQuest, όπου οι οµάδες 

ήταν τρεις, πειραµατιστήκαµε µε τιµές διόγκωσης που αποδίδουν παρόµοιο αριθµό 

οµάδων. Μια τιµή διόγκωσης 1.2 απέδωσε µόνο 2 οµάδες, όσα και τα ερωτήµατα στη 

βάση δεδοµένων που έγιναν στα πειράµατα ελέγχου της µεθοδολογίας TextQuest: Μια 

µε 443 περιλήψεις που περιγράφουν την ανάπτυξη της Drosophila κυρίως στο ραχιαίο-

κοιλιακό (dorsal-ventral) άξονα και µια δεύτερη µικρή οµάδα (4 κείµενα) που περιγράφει 

την πρωτεΐνη pbx1 (homeobox protein) και τα αποτελέσµατά της στην ανάπτυξη. Η 

πρωτεΐνη pbx1 σχετίζεται µε την ανάπτυξη στον πρόσθιο-οπίσθιο (anterior-posterior) 

άξονα ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα τρία από τέσσερα κείµενα αυτής της οµάδας (PMID: 

7791786, 7565734, 10067897) συνδέονται µεταξύ τους, ενώ το τέταρτο κείµενο (PMID: 

7914870) συνδέεται και µε κείµενα εκτός της οµάδας, µια και αναφέρεται γενικά στις 

οµοιοτικές (homeotic) πρωτεΐνες στον οργανισµό της Drosophila. Χρησιµοποιώντας µια 

τιµή διόγκωσης 1.3, οι περιλήψεις διαχωρίστηκαν σε 6 οµάδες. Επιλέξαµε αυτήν την 

οµαδοποίηση, επειδή παρείχε πιο εξειδικευµένη βιολογική πληροφορία για τα κείµενα 

του συνόλου δεδοµένων. Μεγαλύτερες τιµές διόγκωσης αυξάνουν τον αριθµό των 

οµάδων της οµαδοποίησης, οπότε δεν παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα αυτά επειδή ο 

αριθµός των οµάδων είναι πολύ µεγαλύτερος από τις τρεις που παράγονται από την 

TextQuest µεθοδολογία και τα δύο ερωτήµατα που τέθηκαν στην PubMed. Έτσι, 

µπορούµε να συγκρίνουµε καλύτερα τα αποτελέσµατά µας µε αυτά του TextQuest 

[Iliopoulos et al. 2001]. 
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Το Σχήµα 5.9 παρουσιάζει ένα δισδιάστατο γράφηµα, ενώ το 5.10 ένα 

τρισδιάστατο µε 6 οµάδες όπου οι µωβ κόµβοι είναι τα κείµενα και οι πράσινοι είναι οι 

επιλεγµένοι όροι για να περιγράψουν κάθε οµάδα. Επίσης, ο Πίνακας 5.3 περιλαµβάνει 

λεπτοµέρειες για τον αριθµό των περιλήψεων σε κάθε οµάδα και µια µικρή περιγραφή 

της κάθε οµάδας. Η πρώτη οµάδα περιέχει τα περισσότερα κείµενα και περιγράφει τη 

διαδικασία της τµηµατοποίησης και εµβρυϊκής προτυποποίησης κυρίως ως προς τον 

ραχιαίο-κοιλιακό άξονα. Η δεύτερη οµάδα περιέχει κείµενα που περιγράφουν τα γονίδια 

homebox (Hox) που ελέγχουν τη διαµόρφωση των ειδικών δοµών των τµηµάτων στον 

πρόσθιο-οπίσθιο άξονα. Η οµάδα 3 (Σχήµα 5.11) περιλαµβάνει τις πρωτεΐνες sonic 

hedgehoc proteins (Shh) και το ρόλο τους στη ζώνη της δραστηριότητας πόλωσης (zone 

of polarizing activity - ZPA) και σχετίζεται επίσης µε την ανάπτυξη ως προς το πρόσθιο-

οπίσθιο άξονα. Η οµάδα 4 (Σχήµα 5.12) περιέχει περιλήψεις για το µονοπάτι 

σηµατοδότησης Wnt/WG που έχει µελετηθεί στους οργανισµούς C. elegans, Xenopus 

και Drosophila. Το µονοπάτι Wnt/WG είναι ένα συντηρητικό µονοπάτι, έχει δηλαδή 

διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της εξέλιξης στους διάφορους οργανισµούς και 

διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο στη φυσιολογική ανάπτυξη και στον καρκίνο σε διάφορους 

οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων του οργανισµού της Drosophila και του ανθρώπου 

[Xiang 2003]. Το γονίδιο Wg είναι απαραίτητο για το σχηµατισµό του πρόσθιου-οπίσθιου 

άξονα κατά την εµβρυογέννηση, αλλά χρειάζεται επίσης για την ανάπτυξη κατά το 

ραχιαίο-κοιλιακό άξονα των φτερών (wing imaginal disc) της Drosophila σε διάφορα 

αναπτυξιακά στάδια [Zhang et al. 1998]. 

 

 

Οµάδες Μέγεθος Σύντοµη περιγραφή 
Οµάδα 1 322 Segmentation and embryonic patterning 
Οµάδα 2 88 Homeobox genes 
Οµάδα 3 19 Sonic Hedgehoc proteins (Shh) & Zone of Polarizing Activity (ZPA) 
Οµάδα 4 10 C. Elegans, Xenopus and Drosophila Wnt/WG signaling pathway 
Οµάδα 5 4 Morphogenesis of zebrafish brain & Somitogenesis 
Οµάδα 6  4 Binding properties of pbx1 protein 

Πίνακας 5.3 - Περιγραφή των οµάδων του δεύτερου συνόλου δεδοµένων 
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Σχήµα 5.9 – Οι έξι οµάδες από το δεύτερο σύνολο δεδοµένων σε 2Δ 
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Σχήµα 5.10 – Οι έξι οµάδες από το δεύτερο σύνολο δεδοµένων σε 3Δ 

 
 

Η οµάδα 5 (Σχήµα 5.13) περιγράφει τη µορφογένεση του εγκεφάλου του zebrafish 

(τροπικό είδος ψαριού) και των γονιδίων που τη ρυθµίζουν. Περιλαµβάνει επίσης 

πληροφορία για τη γενετική ρύθµιση του σχηµατισµού των µεταµερών (somite) στα 

σπονδυλωτά. Η τελευταία οµάδα, Οµάδα 6 (Σχήµα 5.14), περιέχει κείµενα που 

περιγράφουν (α) την πρόσδεση της πρωτεΐνης pbx1, η οποία είναι µια homeoprotein 

Extradenticle, στο DNA και (β) την πρωτεΐνη homeotic (Hox) protein Ultrabithorax. Η 

πρωτεΐνη, pbx1 καθώς και γενικά οι οµοιοτικές (homeotic) πρωτεΐνες επηρεάζουν την 

ανάπτυξη του πρόσθιου-οπίσθιου άξονα των ζώων [Passner et al. 1999]. 

Αξίζει να τονιστεί πως τα κείµενα που συνδέονται µε την ανάπτυξη στο ραχιαίο-

κοιλιακό άξονα βρίσκονται κυρίως στην πρώτη οµάδα. Η τέταρτη οµάδα από την άλλη 

περιγράφει το Wnt/Wg βιοχηµικό µονοπάτι και σχετίζεται και µε τους δύο αναπτυξιακούς 

άξονες. Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως η PuReD-MCL µεθοδολογία 

δηµιούργησε την πέµπτη οµάδα µε κείµενα που περιγράφουν την ανάπτυξη στα 

σπονδυλωτά και όχι στη Drosophila ως προς και τους δύο άξονες. 
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Όροι 
Οµάδα 1 Οµάδα 2 

1. Bone Morphogenetic 
Proteins 

1. Embryo, nonmamalian 

2. Cadherins 2. Gene Expression 
Regulation 

3. Drosophila Proteins 3. Gene Expression 
4. Drosophila 4. Genes, Homeobox 
5. Drosophila 
melanogaster 

5. Genes, regulator 

6. Female 6. Homeodomain proteins 
7. Genes, Insect 7. Polycomb protein, 

Drosophila 
8. Insect Hormones 8. Transcription factors 
9. Morphogenesis 9. Transcription, Genetic 
10. Mutation 10. Anatomy and Histology 
11. Phenotype Cluster 4 
12. Proteins 1. Caenorhabditis elegans 

Proteins 
13. Signal Transduction 2. Cytoskeletal Proteins 
14. Transcription factors 3.Glycogen synthase Kinase 3 
15. Wing 4. Signal Transduction 
16. Growth and 
Development 

Cluster 5 

17. Metabolism 1. Somites 
18. Physiology 2. Zebrafish 

Cluster 3 Cluster 6 
1. Chick Embryo 1. Pbx1 protein, human 
2. Extremities 2. Ultrabithorax protein, 

Drosophila 
1. Gene Expression 
Regulation, 
Developmental 

 

2. Hedgehoc Proteins  
3. Limb bud  
4. Mice  

 
Πίνακας 5.4 - Οι επιλεγµένοι όροι που περιγράφουν τις οµάδες του δεύτερου συνόλου δεδοµένων 

Στον Πίνακα 5.4 καταγράφονται οι επιλεγµένοι όροι για κάθε οµάδα. Μολονότι, 

είναι αρκετά γενικοί, µπορούν να αναγνωρίσουν τις διαφορετικές βιολογικές έννοιες κάθε 

οµάδας και να βοηθήσουν το χρήστη να βρει ειδικές πληροφορίες. Οι τίτλοι των κειµένων 

και οι δυνατότητες αναζήτησης του BioLayout µπορούν να χρησιµοποιηθούν περαιτέρω 

στην αναζήτηση συγκεκριµένων κειµένων µέσα στις οµάδες. Για να εκτιµηθεί στατιστικώς 

η βιολογική συνάφεια της οµαδοποίησης αναπτύξαµε το Στάδιο 6 της µεθοδολογίας 

όπου χρησιµοποιούµε το στατιστικό τεστ του . Εφαρµόστηκε το  στην οµαδοποίηση 

του PuReD-MCL και επίσης συγκρίθηκε µε τις τιµές του  της τυχαίας οµαδοποίησης. 

Όπως έχει ήδη περιγραφεί, δηµιουργήθηκαν 10,000 τυχαίες οµαδοποιήσεις διατηρώντας 

το µέγεθος και τον αριθµό των οµάδων ίδιο µε αυτό της οµαδοποίησης PuReD-MCL 
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(βλέπε Πίνακα 5.3 για το δεύτερο σύνολο δεδοµένων), καθιστώντας τυχαία την 

τοποθέτηση των κειµένων σε οµάδες. 
 

 
Σχήµα 5.11 – Οι όροι και τα κείµενα τις τρίτης οµάδας 

 

 

Σχήµα 5.12 – Οι όροι και τα κείµενα της τέταρτης οµάδας 
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Σχήµα 5.13 – Οι όροι και τα κείµενα της πέµπτης οµάδας 

 

 

Σχήµα 5.14 – Οι όροι και τα κείµενα της έκτης οµάδας 

 

Η τιµή του στατιστικού µέτρου  για τη δική µας οµαδοποίηση είναι 41,556.39, 

και σηµαντικότητα p-value = 0. Επίσης πραγµατοποιήθηκε µια προσοµοίωση Monte 

Carlo [Hope 1968] για τον υπολογισµό της p-value και το αποτέλεσµα είναι επίσης 

σηµαντικό (p-value = 0.00049). Συγκρίνοντας την τιµή του  της οµαδοποίησης του  

PuReD-MCL µε τις τυχαίες οµαδοποιήσεις, παρατηρείται πως υπάρχει σηµαντική 
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διαφορά. Οι τυχαίες οµαδοποιήσεις έχουν µια µέγιστη τιµή περίπου 30,000, που είναι 

πολύ µικρότερη από 41,556. Το Σχήµα 5.15 απεικονίζει το ιστόγραµµα των τιµών του 

 από τις τυχαίες οµαδοποιήσεις, καθώς και την εκτίµηση της κατανοµής της 

πυκνότητας του πυρήνα των τιµών  που στηρίζεται στις τυχαίες οµαδοποιήσεις. Και 

οι δύο εικόνες έχουν ένα πολύ µικρό αριθµό τιµών γύρω στις 30,000, ενώ οι 

περισσότερες τιµές είναι περίπου µεταξύ 12,000-22,000. 

Συγκρίναµε τα αποτελέσµατα της δικής µας οµαδοποίησης µε τα αποτελέσµατα 

από το TextQuest µε σκοπό τη διερεύνηση της βιολογικής πληροφορίας που 

αποκαλύπτεται µε κάθε µεθοδολογία. Το TextQuest ορίζει 3 οµάδες, η πρώτη περιέχει 

κείµενα που περιγράφουν τη διαδικασία της τµηµατοποίησης και της εµβρυικής 

προτυποποίησης, η δεύτερη κείµενα που περιγράφουν την ανάπτυξη του εµβρυικού 

ραχιαίου-κοιλιακού άξονα στη Drosophila και η τρίτη οµάδα αναφέρεται σε γονίδια που 

εµπλέκονται τόσο στον οπίσθιο-πρόσθιο άξονα όσο και στο ραχιαίο-κοιλιακό κατά την 

ωογένεση. Συγκριτικά η µεθοδολογία PuReD-MCL δηµιουργεί µικρότερες και 

περισσότερες οµάδες και καλύτερη εξειδίκευση σε συγκεκριµένες βιολογικές έννοιες, 

π.χ. η πρωτεΐνη pbx1, Shh και ZPA, κ.ά, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 5.3.  

Συνοψίζοντας, το αρχικό ερώτηµα που τέθηκε από το TextQuest ήταν το πώς 

καθορίζονται οι δύο άξονες ανάπτυξης στην Drosophila. Γι’ αυτό οι λέξεις-κλειδιά που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά την ανάκτηση των κειµένων από την PubMed ήταν «anterior-

posterior» και «dorsal-ventral». Τόσο το TextQuest όσο και η PuReD-MCL απάντησαν 

στο παραπάνω ερώτηµα, αλλά αντιµετωπίζοντας από διαφορετική απτική γωνία και 

δηµιούργησαν περισσότερες από δύο οµάδες. 

Σε µελλοντικές εργασίες θα ήταν πολύ σηµαντικό και κρίσιµο να δηµιουργηθούν 

πιο αποτελεσµατικά σύνολα δεδοµένων ελέγχου της αποτελεσµατικότητας και της 

απόδοσης µεθόδων οµαδοποίησης, όπως συµβαίνει σε άλλα προβλήµατα της εξόρυξης 

κειµένων, όπως είναι π.χ. τα σύνολα δεδοµένων BioCreAtIve [Hirschman et al. 2005] και 

GENIA [Kim et al. 2003]. 
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Σχήµα 5.15 - Ιστόγραµµα της bootstrap κατανοµής και εκτίµηση καµπύλης πυκνότητας µε τη µέθοδο 

του πυρήνα για το στατιστικό  της τυχαίας οµαδοποίησης του δεύτερου συνόλου δεδοµένων 

 

5.4.3 Αξιολόγηση της απόδοσης της µεθοδολογίας (performance 
evaluation) 

Προκειµένου να αξιολογήσουµε την απόδοση της µεθοδολογίας σε ένα πρώτο 

βαθµό και να προσφέρουµε έτσι περαιτέρω αποδείξεις για τη δυνατότητα της 

µεθοδολογίας να επεξεργάζεται µεγάλο όγκο δεδοµένων, χρησιµοποιήσαµε και ένα 

ερώτηµα στη βάση δεδοµένων της PubMed που ανακτούσε 6524 κείµενα. Το ερώτηµα 

ήταν “microbial phenotype” (φαινότυπος µικροβίων). Χρησιµοποιήσαµε την εντολή του 

λειτουργικού συστήµατος UNIX “time” ώστε να µετρήσουµε το χρόνο που χρειάστηκε για 

να: 

1. ανακτηθούν (να «κατέβουν» από τον INTERNET) οι πληροφορίες των 

«συγγενικών άρθρων» (related articles) από την PubMed σε µορφή XML 
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για κάθε ένα από τα 6524 κείµενα 

4. να επεξεργαστούν τα αρχεία αυτά και τα δεδοµένα που περιέχουν 

5. να σχηµατιστεί το γράφηµα που συνδέει τα κείµενα µεταξύ τους 

6. να βρεθούν οι οµάδες µε βάση τον αλγόριθµο MCL 

Ο υπολογιστής που χρησιµοποιήθηκε ήταν ένα Intel 2.16 GHz Core Duo processor 

µε 2GB RAM. Η σύνδεση στο INTERNET επιτεύχθηκε µέσω µίας ADSL γραµµής στα 

1Mbps download και 256Kbps upload. Ο όγκος της πληροφορίας που έπρεπε να κατέβει 

από την PubMed µέσω του INTERNET και αφορούσε τα «συγγενικά άρθρα» ήταν 

περίπου 112 Mbytes. Η τιµή επέκτασης που χρησιµοποιήσαµε στον αλγόριθµο MCL 

ήταν 1.2. Τα αποτελέσµατα της εντολής του UNIX “time” φαίνονται στον Πίνακα 5.5. 

 

Είδος χρόνου που µετρήθηκε Χρόνος 
real  26min 43.898s 
user   8min 46.848s 
sys   0min 18.464s 

Πίνακας 5.5 Αποτελέσµατα της εντολής του UNIX “time” 

Τα αποτελέσµατα περιλαµβάνουν (α) το χρόνο που µεσολάβησε ανάµεσα στην 

κλήση και στον τερµατισµό της διεργασίας (“real”), (β) το χρόνο στη CPU του χρήστη 

(“user”) και (γ) το χρόνο στη CPU του συστήµατος (“sys”). Ο χρόνος του χρήστη (“user”) 

είναι ο χρόνος που χρησιµοποίησε το πρόγραµµα αυτό καθ’ εαυτό και κάθε βιβλιοθήκη 

που κάλεσε. Ο χρόνος του συστήµατος (“sys”) είναι ο χρόνος που χρησιµοποίησαν οι 

κλήσεις του συστήµατος που κλήθηκαν από το πρόγραµµα (άµµεσα ή έµµεσα). Το 

άθροισµα των δύο αυτών χρόνων είναι το συνολικό κόστος στην CPU από την εκτέλεση 

του προγράµµατος. Η οµαδοποίηση ενός συνόλου δεδοµένων 1000 φορές µεγαλύτερου 

από το δικό µας, θα απαιτούσε περίπου 8000 λεπτά ή 5 περίπου µέρες. Σε έναν όµως 

πιο γρήγορο υπολογιστικό µηχάνηµα ο χρόνος αυτός θα µπορούσε να µειωθεί 

δραµατικά και να είναι της τάξης των µερικών ωρών. 

Επίσης, αξίζει να σηµειώσουµε πως η διαφορά στο χρόνο “real” και στο άθροισµα 

του χρόνου του χρήστη και του συστήµατος, αντιστοιχεί σε όλους εκείνους τους 

παράγοντες που µπορεί να καθυστερήσουν την εκτέλεση του προγράµµατος, όπως είναι 

για παράδειγµα οι καθυστερήσεις από την ταχύτητα της γραµµής σύνδεσης µε το 

INTERNET. Επίσης, ο χρόνος εκτέλεσης επηρεάζεται και από διάφορες παραµέτρους 

του αλγορίθµου MCL, όπως είναι η τιµές της επέκτασης που χρησιµοποιούνται. 

Μεγαλύτερες τιµές συντοµεύουν το χρόνο που απαιτείται για να τερµατιστεί ο 

αλγόριθµος και να οµαδοποιήσει τα κείµενα. 
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5.5 Συζήτηση και µελλοντική εργασία 

Ο PuReD-MCL µπορεί αποτελεσµατικά να παράγει από τα έγγραφα της PubMed 

σηµαντικές οµάδες που µπορούν να ερµηνευτούν µε τη χρησιµοποίηση αλγορίθµων και 

εργαλείων που ήδη υπάρχουν και έχουν δοκιµαστεί. Ένα µέρος της µεθοδολογίας 

βασίζεται σε προ-υπολογισµένα δεδοµένα και αυτό βοηθά να διατηρηθεί στο ελάχιστο 

δυνατόν η υπολογιστική πολυπλοκότητα. Ένα ακόµη σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η 

στατιστική εκτίµηση της βιολογικής συνάφειας των οµάδων. Επίσης, η χρήση του 

BioLayout Express 3D επιτρέπει τη γραφική αναπαράσταση των αποτελεσµάτων και 

επιπλέον τη διερεύνηση µε αναζητήσεις µε τις λέξεις-κλειδιά, συνδέσεις µε εξωτερικές 

βάσεις δεδοµένων για κάθε κόµβο κτλ.  

Αξίζει ακόµη να σηµειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που ο αλγόριθµος MCL 

χρησιµοποιείται στο χώρο της εξόρυξης κειµένων, αν και έχει χρησιµοποιηθεί σε 

προηγούµενες εργασίες στην υπολογιστική γλωσσολογία (computational linguistics). 

Χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή ενός λεξικού συνωνύµων [Gfeller et al. 2005] και 

για την αποσαφήνιση της σηµασίας των λέξεων στη Γαλλική γλώσσα [Dorow et al. 

2005]. 

Το γεγονός πως η µέθοδος δεν ορίζει τον αριθµό των παραγόµενων οµάδων 

(unsupervised) και στηρίζεται µόνον σε υπάρχοντα συστήµατα είναι ένα µεγάλο 

πλεονέκτηµα. Μολονότι, η χρησιµοποίηση της προ-υπολογισµένης οµάδας των 

«συγγενικών άρθρων» µας επιτρέπει να αποφύγουµε τη χρησιµοποίηση των 

υπολογιστικά δαπανηρών τεχνικών NLP στις περιλήψεις, έχει δύο µειονεκτήµατα: 

Πρώτα, καθιστά τη µέθοδο κατάλληλη µόνον για άρθρα που συµπεριλαµβάνονται στην 

βάση δεδοµένων PubMed. Δεύτερον, η συγγένεια των κειµένων βασίζεται στην 

Ευκλείδεια απόσταση (cosine), που εµπεριέχει σηµαντικά µειονεκτήµατα όσον αφορά 

στη βαθµολόγηση των λέξεων-κλειδιών και των συσχετίσεων [Mochihashi et al. 2006]. 

Μετρήσεις όπως αυτή που προτείνεται από [Mochihashi et al. 2006] θα µπορούσαν να 

αποκαλύψουν διαφορετική συγγένεια µεταξύ των ίδιων άρθρων και έτσι να επηρεαστεί η 

οµαδοποίηση. 

Πρέπει να σηµειωθεί πως η ικανότητα του MCL να παράγει οµαδοποιήσεις µε 

διαφορετικό αριθµό οµάδων, µε βάση την τιµή διόγκωσης, µοιάζει µε την ιεραρχική 

οµαδοποίηση. Ξεκινώντας από ένα γράφηµα όπου τα κείµενα συνδέονται σε µια οµάδα, 

ο MCL αρχίζει το διαχωρισµό των κειµένων σε υποοµάδες. Καθώς η τιµή διόγκωσης 

αυξάνεται, αυξάνεται επίσης και ο αριθµός των υποοµάδων ώσπου δεν υπάρχουν άλλες 

συνδέσεις στο γράφηµα που να είναι δυνατόν να εξαλειφθούν. Έτσι, ένας χρήστης 
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µπορεί να διερευνήσει την πληροφορία σε διαφορετικά επίπεδα µε λεπτοµέρειες. 

Μία από τις σηµαντικότερες εργασίες που θα θέλαµε να πραγµατοποιήσουµε στο 

µέλλον είναι η οµαδοποίηση όλων των διαθέσιµων στην PubMed κειµένων 

συγκεκριµένων οργανισµών, όπως η Drosophila, η ζύµη, ο άνθρωπος, κ.ά., 

προκειµένου να ανακαλύψουµε και να ερευνήσουµε τα διαφορετικά γνωστικά πεδία και 

τη διαφορετική πληροφορία που υπάρχει στα κείµενα. Με άλλα λόγια θα θέλαµε να 

χρησιµοποιήσουµε τη µεθοδολογία PuReD-MCL για να πραγµατοποιήσουµε υψηλού 

ρυθµού απόδοσης εξόρυξη κειµένων. 
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Κεφάλαιο 6 
 

Επίλογος 

Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνει την καταγραφή της διδακτορικής διατριβής, η οποία 

εντάσσεται στην ερευνητική περιοχή της ανάλυσης βιολογικών κειµένων και της 

εξόρυξης χρήσιµων δεδοµένων από αυτά. Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα κυριότερα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ερευνητική ενασχόληση µε τη συγκεκριµένη 

περιοχή και προτείνονται µελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις, οι οποίες σκοπό έχουν 

να συνεχίσουν, να επεκτείνουν και να διευρύνουν την έρευνα που έγινε στα πλαίσια της 

διδακτορικής διατριβής. 

6.1 Συµπεράσµατα 

Η ερευνητική περιοχή της ανάλυσης των βιολογικών κειµένων καθώς και της 

εξόρυξης χρήσιµης πληροφορίας από αυτά αποτελεί έναν κλάδο που µπορεί να 

βοηθήσει σηµαντικά στην κατανόηση και ανάλυση της βιολογικής πληροφορίας που 

υπάρχει µέσα στα κείµενα. Τα δηµοσιευµένα επιστηµονικά κείµενα όπως φάνηκε και 

από την έρευνα κατά την εκπόνηση της διατριβής περιέχουν σηµαντική πληροφορία, η 

οποία συχνά είναι δύσκολο να ανακαλυφθεί κυρίως για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι ο 

µεγάλος αριθµός κειµένων που υπάρχουν και περιγράφουν πληθώρα βιολογικών 

φαινόµενων. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει µε τη φύση της ίδιας της επιστήµης της 

βιολογίας. Η βιολογία ασχολείται µε την ποικιλοµορφία στη φύση. Ασχολείται µε 

ποικίλους οργανισµούς και φαινόµενα, τα οποία αν και µερικές φορές φαίνονται 
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ασύνδετα, ωστόσο συνδέονται, τουλάχιστον σε µοριακό και γενετικό επίπεδο, όπως 

καταδεικνύει η εξελικτική ιστορία των ειδών. Ιδιαίτερα στη σηµερινή εποχή όπου 

εργαστηριακά πειράµατα παράγουν µεγάλο όγκο πληροφορίας σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα από διαφορετικούς οργανισµούς, καθιστούν την εξόρυξη πληροφορίας από τα 

κείµενα σχεδόν αδύνατη χωρίς τη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων και τεχνικών 

εξόρυξης πληροφορίας. 

Η σπουδαιότητα της πληροφορίας που περιέχεται στα βιολογικά κείµενα και συχνά 

χάνεται ή παραβλέπεται λόγω κυρίως των προβληµάτων που προαναφέρθηκαν 

καταδεικνύεται και από τα ακόλουθα δύο παραδείγµατα: Ένα από τα πιο γνωστά είναι 

αυτό µε το «λάδι του Λορέντζο» (Lorenzo’s oil), το οποίο είναι ένα λάδι µε συγκεκριµένη 

αναλογία λιπαρών οξέων και χρησιµοποιείται για την επιβράδυνση των συµπτωµάτων 

της ασθένειας της φυλοσύνδετης αδρενολευκοδυστροφίας (ALD), ειδικά στα πρώιµα 

στάδια. Η ALD είναι ένα κληρονοµικό νόσηµα που καταστρέφει τη µυελίνη, την 

προστατευτική «µόνωση» των νευρικών κυττάρων και µεταδίδεται από τη µητέρα στα 

αγόρια. Αρχικά προκαλεί διαταραχές της οµιλίας, του συντονισµού και της 

κοινωνικοποίησης, ενώ αργότερα ακολουθεί η άνοια και ο θάνατος, συνήθως εντός δέκα 

ετών από την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων. Αιτία της ALD είναι µια µετάλλαξη 

στο γονίδιο ενός ενζύµου που απαιτείται για το µεταβολισµό ορισµένων λιπαρών οξέων. 

Ως αποτέλεσµα, οι ουσίες αυτές συσσωρεύονται στον εγκέφαλο και καταστρέφουν τα 

κύτταρα της µυελίνης. Η ταινία Lorenzo's Oil του 1992 του George Miller, µε 

πρωταγωνιστές τον Nick Nolte και τη Susan Sarandon, αφηγείται την πραγµατική 

ιστορία των γονιών που επινόησαν ένα µείγµα ελαίων για να θεραπεύσουν το άρρωστο 

παιδί τους. Οι γονείς αν και δεν ήταν σχετικοί µε τις βιολογικές επιστήµες κατόρθωσαν 

να ανακαλύψουν το µείγµα αυτών των ελαίων διαβάζοντας την επιστηµονική 

βιβλιογραφία και συνδυάζοντας πληροφορίες από πειράµατα σε διαφορετικούς 

οργανισµούς, ασύνδετες φαινοµενικά µεταξύ τους. 

Το δεύτερο παράδειγµα σχετίζεται µε την ασθένεια της λύσσας η οποία οφείλεται 

σε έναν ιό και θεραπεύεται µόνο σε πρώιµο στάδιο. Αν δεν εφαρµοστεί η κατάλληλη 

θεραπεία στο αρχικό στάδιο και πριν εµφανιστούν τα συµπτώµατα ο ασθενής δυστυχώς 

καταλήγει και µάλιστα µέσα σε φρικτούς πόνους. Σύµφωνα µε σχετικό άρθρο [Rodney E. 

Willoughby 2007] στο Scientific American ο γιατρός Rodney E. Willoughby κατόρθωσε 

να σώσει µία ασθενή του σε προχωρηµένο στάδιο διαβάζοντας τη σχετική βιβλιογραφία. 

Κατάλαβε από τη βιβλιογραφία πως τελικά ο οργανισµός του ασθενή κατορθώνει να 

παράγει τα κατάλληλα αντισώµατα για να αντιµετωπιστεί η ασθένεια αλλά πολύ αργά. 
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Εφαρµόζοντας έτσι µία πρωτοπόρα τεχνική όπου έθεσε σε κώµα την ασθενή και της 

εφάρµοσε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή κατάφερε να καταπολεµήσει τον ιό της 

λύσσας και να προστατέψει τον εγκέφαλο της ασθενούς. 

Τα παραδείγµατα αυτά δεν δείχνουν τίποτα άλλο παρά πως η επιστηµονική 

βιβλιογραφία περιέχει πολύ σηµαντική πληροφορία, η οποία συχνά χάνεται µέσα στο 

µεγάλο αριθµό κειµένων και στα ποικίλα πειράµατα που γίνονται στους διάφορους 

οργανισµούς. 

Αυτό αποτελεί και ένα από τα κυριότερα κίνητρα για την έρευνα γύρω από την 

εξόρυξη βιολογικής πληροφορίας από τη σχετική επιστηµονική βιβλιογραφία. Κατά τη 

διάρκεια της έρευνας στα πλαίσια της διατριβής επικεντρωθήκαµε σε στατιστικές τεχνικές 

και προσπαθήσαµε να αποφύγουµε όπου και όσο ήταν δυνατό µεθόδους 

γλωσσολογικής ανάλυσης των κειµένων. Σκοπός ήταν να διερευνήσουµε την 

αποτελεσµατικότητα στατιστικών τεχνικών για την εξόρυξη πληροφορίας από τα 

βιολογικά κείµενα, να προτείνουµε µεθοδολογίες ελέγχου των αποτελεσµάτων και 

παράστασής τους στον τελικό χρήστη. Βασική επίσης επιδίωξη ήταν οι προτεινόµενες 

τεχνικές και µεθοδολογίες να είναι σχετικά απλές στην εφαρµογή τους και στην 

κατανόησή τους από µη ειδικούς, όπως είναι π.χ. κάποιος βιολόγος χωρίς αναλυτικές 

γνώσεις στη στατιστική και την πληροφορική. Εξίσου σηµαντικό ήταν τα εργαλεία που 

παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της διατριβής να µπορούν να είναι χρήσιµα και να 

λειτουργούν ακόµη και σε κοινά υπολογιστικά µηχανήµατα, όπως είναι ο προσωπικός 

υπολογιστής που µπορεί να έχει ο καθένας. Ειδικά στην περίπτωση της ανάπτυξης της 

µεθόδου PuReD-MCL, η χρηστικότητα αποτέλεσε ένα από τους κυριότερους στόχους. 

Οι προτεινόµενες µεθοδολογίες και τα ερευνητικά αποτελέσµατα που σχετίζονται 

µε αυτές κατέδειξαν πως µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε επιτυχία για την εξόρυξη 

χρήσιµης πληροφορίας από τα βιολογικά κείµενα και να δώσουν αποτελέσµατα 

συγκρίσιµα µε άλλες αντίστοιχες µεθοδολογίες που χρησιµοποιούν πιο σύγχρονες 

ενδεχοµένως τεχνικές όπως είναι οι διανυσµατικές µηχανές αναζήτησης (SVM). 

6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Η έρευνα που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής µπορεί να 

επεκταθεί και να περιλάβει πιο ενεργό ρόλο των οντολογιών στην ανάλυση της 

πληροφορίας που υπάρχει στα βιολογικά κείµενα. Οι οντολογίες θεωρείται πως 

µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά στην καλύτερη ανάλυση της πληροφορίας µε 
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υπολογιστικά συστήµατα [Ananiadou et al. 2006] πράγµα το οποίο διαφάνηκε και από τη 

χρήση τόσο της Γονιδιακής Οντολογίας όσο και της MeSH οντολογίας στις µεθόδους 

που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια της διατριβής. Επίσης, οι οντολογίες µπορούν να 

βοηθήσουν στην αποφυγή σε µεγάλο βαθµό της χρήσης γλωσσολογικών αναλύσεων 

στα κείµενα, κάτι το οποίο έγινε και στις µεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια 

της διδακτορικής διατριβής. Επιπλέον, οι οντολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα 

ανάλυσης των σχέσεων µεταξύ των διαφόρων κειµένων µέσω της ανάλυσης της δοµής 

του γραφήµατος της οντολογίας.  

Οι σχέσεις µεταξύ των κειµένων µπορούν να παρασταθούν σαν ένα γράφηµα 

όπως έγινε και στην περίπτωση της µεθοδολογίας PuReD-MCL και να αναλυθούν µε 

αλγορίθµους και µεθοδολογίες ανάλυσης γραφηµάτων και δικτύων. Ένα ακόµη 

πλεονέκτηµα της παράστασης των σχέσεων µεταξύ των κειµένων µε τη µορφή 

γραφήµατος είναι πως και τα βιολογικά µόρια που µπορεί τα κείµενα αυτά να 

περιγράφουν συµµετέχουν σε βιοχηµικά µονοπάτια µέσα στα κύτταρα και στους 

οργανισµούς, τα οποία παρίστανται µε τη µορφή δικτύων και γραφηµάτων. Καθίσταται 

λοιπόν δυνατή η αντιπαραβολή των δικτύων από τα κείµενα µε τα δίκτυα από τα 

βιοχηµικά µονοπάτια και µπορεί να συγκριθεί η πληροφορία που παίρνουµε και από τα 

δύο. 

Επέκταση κατά κάποιο τρόπο της PuReD-MCL µεθοδολογίας αποτελεί η 

δηµιουργία δικτύου των κειµένων που περιγράφουν βιοχηµικά µόρια και µονοπάτια µε 

βάση τους όρους και τις σχέσεις που έχουν οι όροι της MeSH οντολογίας. Οι όροι αυτοί, 

όπως αναφέρθηκε, είναι µέρος των κειµένων της βάσης δεδοµένων PubMed και 

περιέχουν λέξεις που περιγράφουν τόσο βιοχηµικά µονοπάτια όσο και βιολογικά µόρια, 

πρωτεΐνες, γονίδια (DNA), κ.ά. Σε µελλοντική λοιπόν ερευνητική εργασία θα µπορούσε 

να εξεταστεί και να αναλυθεί το δίκτυο που κατασκευάζεται µε βάση την πληροφορία 

από τους όρους MeSH των κειµένων και τις πληροφορίες που παρέχει για συγκεκριµένα 

και γνωστά βιοχηµικά µονοπάτια. Θα µπορούσε έπειτα να συγκριθεί µε τις πληροφορίες 

που υπάρχουν για τα βιοχηµικά αυτά µονοπάτια από εργαστηριακές µελέτες και να 

ελεγχθεί αν η ανάλυση αυτή προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες, ακόµη και νέες, που 

δεν έχουν ελεγχθεί εργαστηριακά ακόµη. 

Μία άλλη σηµαντική επίσης ερευνητική κατεύθυνση είναι η προσπάθεια 

δηµιουργίας ενός οντολογικού συστήµατος το οποίο θα κατασκευάζεται αυτόµατα από 

τα ίδια τα κείµενα και δεν θα είναι το προϊόν µιας οµάδας ατόµων. Η σηµαντικότερη 

όµως δυσκολία που προκύπτει για ένα τέτοιο εγχείρηµα είναι η έλλειψη ολόκληρων των 
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βιολογικών κειµένων τα οποία δεν παρέχονται δωρεάν από το διαδίκτυο. Μόνο ο 

πρόλογος και ο τίτλος από κάθε κείµενο υπάρχει συνήθως όπως είδαµε και στα 

παραπάνω. Αν και η πληροφορία που υπάρχει σε αυτά τα σηµεία του κειµένου είναι 

αρκετή για να µας δώσει να καταλάβουµε τα κυριότερα σηµεία µίας έρευνας, δεν 

περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν, τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των βιολογικών µορίων, κ.ά. Αρχικά ένα σύστηµα δηµιουργίας 

µίας οντολογίας θα µπορούσε να φτιαχτεί για ένα συγκεκριµένο οργανισµό ή ένα 

συγκεκριµένο γνωστικό τοµέα, όπως τις βιοχηµικές και µοριακές µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται στα πειράµατα. Επίσης για το σκοπό αυτό θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν ολόκληρα µόνο κείµενα που βρίσκονται στη βάση δεδοµένων PubMed 

Central και να συγκριθεί η πληροφορία που παρέχουν σε σχέση µόνο µε τον τίτλο και 

τον πρόλογό τους, ώστε να γίνει και µία συγκριτική µελέτη της πληροφορίας και της 

χρησιµότητάς της που υπάρχει εκεί. 
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