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Περίληψη 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται επισκόπηση της τρέχουσας επιστημονικής 

στάθμης στο χώρο της ταξινόμησης ιστοσελίδων και εξαγωγής πληροφοριών από αυτές. Από 

ανάλυση περιεχομένου ιστοσελίδων που αφορούν επιστημονικά συνέδρια, εξάγεται ωφέλιμη 

πληροφορία για την παραγωγή μεταδεδομένων. Τα τελευταία είναι ικανά για την εκπαίδευση 

νευρωνικού δικτύου, το οποίο αναγνωρίζει και ταξινομεί ιστοσελίδες συναφούς περιεχομένου. 

Στόχοι των παραπάνω αποτελούν η αυτοματοποιημένη ταξινόμηση νέων ιστοσελίδων και η 

εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών από αυτές, όπως ημερομηνία και χώρα διεξαγωγής του 

συνεδρίου.  

Λέξεις Κλειδιά: μηχανική μάθηση, νευρωνικά δίκτυα, ταξινόμηση, συνέδριο, WEKA, 

πληροφορία 
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Abstract 

In this present diplomatic thesis, there is a conspectus of the nowadays scientific level in the 

sector of classification of web pages and the export of information from them. By analyzing 

the content of web pages that concern scientific conferences, beneficial information on the 

production of metadata is exported. Metadata are capable of the training of neural network, 

which recognizes and categorizes web pages of relevant content. The automated 

classification of new web pages and the export of useful information from them, as 

conference date and country of conduct, are all objectives of the above. 

Keywords: machine learning, neural network, classification, conference, WEKA, 

information 
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1 Εισαγωγή 

Λίγα γεγονότα στην ιστορία των υπολογιστών έχουν επηρεάσει τόσο βαθιά τη κοινωνία και τη 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων, όσο η δημιουργία και η ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού. Ο 

Ιστός είναι ένα σύνολο από ηλεκτρονικές σελίδες (web pages) μεγάλης πολυπλοκότητας, οι 

οποίες εισάγονται και εξάγονται από αυτό με μία διαδικασία εντελώς αποκεντρωμένη και 

χαοτική. Ο καθένας μπορεί να φτιάξει μία ιστοσελίδα όπως θέλει χωρίς κάποια καθορισμένη 

δομή και πρότυπα περιεχομένου. Οι σελίδες του ιστού μπορούν να έχουν γραφτεί σε διάφορες 

γλώσσες, διαλέκτους ή μορφές, από άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο, μόρφωση, κουλτούρα, 

ενδιαφέροντα και κίνητρα. Επίσης κάθε σελίδα μπορεί να διαφέρει στο μέγεθος, αν περιέχει 

είτε αλήθειες, είτε ψέματα. Καθημερινά στο διαδίκτυο προστίθενται ένα εκατομμύριο 

καινούριες σελίδες με αποτέλεσμα το μέγεθος του Παγκόσμιου Ιστού να αυξάνει διαρκώς και 

με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Κατά συνέπεια ο όγκος πληροφορίας που είναι 

αποθηκευμένος στο Παγκόσμιο Ιστό είναι πολύ μεγάλος, ιδιαίτερα χρήσιμος και διαρκώς 

αυξάνεται. Αυτό είναι το βασικό προτέρημα του Παγκόσμιου Ιστού, όπως και οι τρομερές 

δυνατότητες που δίνονται από τον άμεσο τρόπο με τον οποίο προσθέτονται καινούριες σελίδες 

σε αυτόν. Από την άλλη πλευρά όμως ο άναρχος τρόπος εισαγωγής των σελίδων είναι και το 

βασικό μειονέκτημά του. Η έλλειψη προτύπων και η παντελής έλλειψη δομής και οργάνωσης 

των σελίδων αυτών έχει οδηγήσει σε ένα χαοτικό σύνολο στο οποίο η πρόσβαση στη 

πληροφορία είναι ιδιαίτερα δυσχερής. 

1.1 Στόχοι διπλωματικής εργασίας 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η αυτοματοποιημένη ταξινόμηση ιστοσελίδων και η 

αυτόματη εξαγωγή δομημένης πληροφορίας (χρονικοί και χωρικοί περιορισμοί) από 

άγνωστες σελίδες, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί σωστά. Η διαδικασία αφορά συγκεκριμένο 

πεδίο ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα τα συνέδρια. Ωστόσο, η διαδικασία περιέχει 

γενικευμένες τεχνικές ώστε να μπορεί να γίνει εφαρμογή και σε διαφορετικά πεδία 

ενδιαφέροντος. Επιπλέον, οι τεχνικές που εφαρμόζονται σχεδιάστηκαν ώστε η διαδικασία να 

είναι γρήγορη και αποτελεσματική. 
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1.2 Δομή διπλωματικής εργασίας 

Η δομή στην οποία βασίζεται η παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται με τη μορφή 

κεφαλαίων. Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζουμε το περιεχόμενο κάθε κεφαλαίου. Αρχικά, 

στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες εισαγωγικές έννοιες. Συγκεκριμένα, αναφέρεται η 

έννοια του σημασιολογικού ιστού και η δυνατότητα εξόρυξης πληροφοριών από το διαδίκτυο. 

Παρουσιάζεται περιληπτικά και η γλώσσα HTML. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους 

αλγόριθμους κατηγοριοποίησης και εκτενής ανάλυση των νευρωνικών δικτύων που 

χρησιμοποιούνται στην εργασία. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται αρχικά τα εργαλεία 

ανάπτυξης και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο WEKA. Στη συνέχεια αναλύεται η 

αρχιτεκτονική του συστήματος και περιγράφεται ο κώδικας. Στο όγδοο κεφάλαιο 

περιγράφεται η διαδικασία εκπαίδευσης του νευρωνικού δικτύου, οι προσπάθειες εντοπισμού 

του καλύτερου μοντέλου, η διαδικασία επικύρωσης των αποτελεσμάτων και η εξαγωγή 

πληροφοριών από τις ιστοσελίδες που έχουν κατηγοριοποιηθεί σωστά. Στο ένατο κεφάλαιο 

παραθέτονται τα συμπεράσματα και περιγράφονται κάποιες προτάσεις βελτίωσης. Τέλος στο 

παράρτημα της εργασία παρατίθενται τα κομμάτια κώδικα που υλοποιήσαμε. 
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2 Εισαγωγικές έννοιες 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο αναλύονται κάποιες εισαγωγικές έννοιες της τρέχουσας επιστημονικής 

στάθμης στο χώρο της ταξινόμησης ιστοσελίδων και εξαγωγής πληροφοριών από αυτές. 

2.1 Σημασιολογικός Ιστός και Προβλήματα 

Το Διαδίκτυο σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πληροφοριών. Μεγάλοι όγκοι δεδομένων 

αναζητούνται, ανταλλάσσονται και επεξεργάζονται μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Επειδή, 

όμως ο όγκος των δεδομένων του Ιστού έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις χωρίς να υπάρχει 

ενιαίος τρόπος οργάνωσης, η ανταλλαγή και η επεξεργασία τους είναι πολύ δύσκολη. Ο 

Σημασιολογικός Ιστός έρχεται ακριβώς να εξυπηρετήσει την ανάγκη για ενιαία οργάνωση των 

δεδομένων, ώστε το Διαδίκτυο να γίνει μια αποδοτική παγκόσμια πλατφόρμα ανταλλαγής και 

επεξεργασίας από ετερογενείς πηγές πληροφορίας. Ένας γενικός ορισμός μας λέει ότι ο 

Σημασιολογικός Ιστός δίνει δομή, οργάνωση και σημασιολογία στα δεδομένα, ώστε να είναι, 

σε μεγάλο βαθμό, κατανοητά από μηχανές (machine understandable). Ο όρος 

Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1998 από το 

δημιουργό του πρώτου φυλλομετρητή ιστοσελίδων και εξυπηρετητή διαδικτύου, Tim Berners-

Lee (1). Από τότε καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από την επιστημονική κοινότητα για την 

υλοποίησή του πάνω από τον Παγκόσμιο Ιστό. Στο βασικότερο επίπεδό του, ο 

Σημασιολογικός Ιστός αποτελεί μία συλλογή από συνοπτική πληροφορία για τη διακινούμενη 

πληροφορία, τα μεταδεδομένα, η οποία δεν είναι ορατή στον τελικό χρήστη. Τα μεταδεδομένα 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν υπάρχοντα έγγραφα, ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων, 

προγράμματα που βρίσκονται στο διαδίκτυο. Οι εφαρμογές λογισμικού που κάνουν χρήση 

μεταδεδομένων αποκτούν καλύτερη κατανόηση της σημασιολογίας του περιεχομένου τους 

και άρα μπορούν να τα επεξεργαστούν με πιο αποδοτικό τρόπο. Η κατανόηση των 

μεταδεδομένων από τις μηχανές είναι δυνατή μέσω της χρήσης ειδικών λεξικών (των 

οντολογιών) τα οποία παρέχουν κοινούς κανόνες και λεξιλόγια για την ερμηνεία των 

δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η κοινή κατανόηση όρων και εννοιών από 

εφαρμογές που προέρχονται από διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα. Απώτερος στόχος 

της όλης προσπάθειας είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των συμμετεχόντων στην 

Κοινωνία της Πληροφορία για αυξημένη ποιότητα υπηρεσιών. Αυτό συνίσταται κυρίως στη 
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βελτιωμένη αναζήτηση, εκτέλεση σύνθετων διεργασιών μέσω του Διαδικτύου και στην 

εξατομίκευση της πληροφορίας σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να λύσει ο Σημασιολογικός Ιστός είναι η πρόσβαση 

στην πληροφορία. Η αυξανόμενη παραγωγή και η συνεχής βελτίωση των μεθόδων 

ψηφιοποίησης συμβάλλουν στην παραγωγή ενός ωκεανού ψηφιακών δεδομένων που 

προφανώς δύναται να δημιουργήσει μεγάλο αριθμό προβλημάτων. Το πιο σημαντικό ίσως από 

αυτά είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορεί κανείς να διαχειριστεί όλη αυτή την πληροφορία. 

Δε θα πρέπει φυσικά να αμελούμε το γεγονός πως η ικανότητα παραγωγής, αποθήκευσης και 

μετάδοσης της πληροφορίας έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες αναζήτησης, 

πρόσβασης και παρουσίασης. Λόγω του αυξανόμενου όγκου της πληροφορίας και των 

προβλημάτων αποτελεσματικής πρόσβασης, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ξεκάθαρο προς την 

επιστημονική κοινότητα ότι για την αύξηση της απόδοσης χρειάζονται νέες μέθοδοι 

υπολογισμού ικανές να προσαρμοστούν σε μία πληθώρα παραμέτρων τόσο αντικειμενικών 

όσο και υποκειμενικών. Η απόδοση ενός συστήματος πρόσβασης στην πληροφορία εκτιμάται 

μέσα από την ανάκληση και την ακρίβεια. Η αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

τα σύγχρονα συστήματα πρόσβασης στην πληροφορία έχει άμεση σχέση με τον τύπο των 

ερωτήσεων που δέχονται ως είσοδο. Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη ερωτημάτων, οι 

ερωτήσεις γενικού περιεχομένου και ειδικού περιεχομένου. Το μέγεθος της απάντησης σε 

ερωτήσεις γενικού περιεχομένου είναι μεγάλο και παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αποκλίσεις 

ως προς τη σχετικότητα της ίδιας της ερώτησης. Το πρόβλημα εστιάζεται στην επιλογή ενός 

μικρού συνόλου από τις πιο σχετικές απαντήσεις, είναι δηλαδή πρόβλημα ακρίβειας. 

Αντίθετα, για τις ερωτήσεις ειδικού περιεχομένου, το διαθέσιμο σύνολο σχετικών απαντήσεων 

είναι μικρό και το πρόβλημα που προκύπτει είναι πρόβλημα ανάκτησης. 

2.2 Εξόρυξη Πληροφορίας από το Διαδίκτυο 

Εξόρυξη πληροφορίας από το Διαδίκτυο ονομάζεται κάθε διαδικασία που έχει σαν 

αποτέλεσμα ανάκτηση πληροφορίας (Information Retrieval) από τον παγκόσμιο ιστό. Στο 

εξής θα αναφερόμαστε στον όρο ανάκτηση πληροφορίας ως IR για συντομία. Η ανακτώμενη 

πληροφορία δεν περιορίζεται απλώς σε σελίδες HTML, αλλά μπορεί να είναι και αρχεία 

πολυμέσων ή οποιοδήποτε είδος αρχείου μπορεί να μεταφερθεί πάνω από το Διαδίκτυο. Η 

ανάγκη για ανάκτηση πληροφορίας πηγάζει από τις αρχές της δεκαετίας του 50 όταν ο 
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Mooers (2) εξέφρασε ανοιχτά σε δημοσίευσή του την ανάγκη για ανάκτηση πληροφορίας. 

Αργότερα, στη δεκαετία του 60, το IR είχε γίνει πλέον ένα πολύ δημοφιλές θέμα καθώς πολλοί 

ερευνητές πίστευαν ότι μπορούν να αυτοματοποιήσουν μέχρι τότε χειροκίνητες διαδικασίες 

όπως η δεικτοδότηση και η αναζήτηση (3), (4). Προκειμένου να πετύχει το στόχο της η 

κοινότητα IR όρισε δύο βασικές ενέργειες που έχουν γίνει αντικείμενα έρευνας για πολλά 

χρόνια και είναι: η δεικτοδότηση και η αναζήτηση. Η δεικτοδότηση αναφέρεται στον τρόπο με 

τον οποίο αναπαρίσταται η πληροφορία για τους σκοπούς της ανάκτησης. Η αναζήτηση 

αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο δομείται η πληροφορία όταν πραγματοποιείται ένα 

ερώτημα. Παρόλο που οι δύο αυτές διαδικασίες αποτελούν τον πυρήνα ενός συστήματος IR, 

άλλες διαδικασίες είναι αυτές που κερδίζουν έδαφος, όπως τεχνικές αναπαράστασης της 

πληροφορίας, με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ανάκτησης (5). Στην 

παρούσα φάση, το IR αντιμετωπίζει μία σειρά από θέματα. Αρχικά, εφαρμόστηκε σε Βάσεις 

Δεδομένων βιβλιοθηκών, όπου σε ένα αρχείο αποθηκεύονταν γενικά χαρακτηριστικά κάθε 

εγγράφου, όπως ο τίτλος και ο συγγραφέας, και η αναζήτηση γινόταν βάσει αυτών των 

στοιχείων. Στη συνέχεια, και εξ αιτίας της αύξησης του μεγέθους των αποθηκευτικών μέσων, 

ολόκληρο το κείμενο αποθηκευόταν σε αρχείο και η αναζήτηση ήταν εφικτή σε ολόκληρες 

συλλογές από κείμενα. Έτσι μέχρι ενός σημείου το IR αντιπροσώπευε την ανάκτηση κειμένων. 

Αργότερα και έως σήμερα, δίνεται περισσότερη σημασία στον όρο πληροφορία. Άλλωστε 

σήμερα δεν έχουμε μόνο έγγραφα πάνω στα οποία γίνεται η αναζήτηση αλλά και αρχεία 

πολυμέσων. Ωστόσο το βασικό κλειδί στην υπόθεση του IR είναι ανάκτηση πληροφορίας που 

προσεγγίζουν περισσότερο τις ανάγκες του χρήστη που πραγματοποιεί την αναζήτηση. Ένα 

από τα βασικά στοιχεία του IR είναι η μέτρηση του κατά πόσο τα ανακτημένα κείμενα είναι 

σχετικά με το ερώτημα που κάνουμε (6). Πολλές μετρικές έχουν αναπτυχθεί με τις δύο πιο 

γνωστές να είναι η ανάκληση και η ακρίβεια. Η ακρίβεια μας δίνει το επί τοις εκατό ποσοστό 

των σχετικών κειμένων εν συγκρίσει με αυτά που ανακτήθηκαν ενώ η ανάκληση μας δίνει το 

επί τοις εκατό ποσοστό των κειμένων που ανακτήθηκαν εν συγκρίσει με μία συλλογή που 

γνωρίζουμε ότι περιέχει όλα τα σχετικά. Τα μεγέθη ακρίβεια και ανάκληση είναι αντιστρόφως 

ανάλογα. Αυτό σημαίνει πως για αν αυξήσουμε την ανάκληση θα μειωθεί η ακρίβεια. Φυσικά 

ισχύει και το αντίστροφο (7). Ένα σύστημα IR μπορεί να πετύχει κατά μέσο όρο περίπου 30% 

ανάκληση και 30% ακρίβεια. Οι τιμές αυτές δεν έχουν καμία σύγκριση με ένα σύστημα 

διαχείρισης βάσης δεδομένων (DBMS) που τα ποσοστά αυτού προσεγγίζουν το 100%. Ωστόσο 

θα μπορούσε κανείς να πει πως και τα δύο συστήματα πραγματοποιούν την ίδια διαδικασία, 

δηλαδή ανάκτηση πληροφορίας. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο δομείται 
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ένα σύστημα DBMS και ο οποίος είναι τέτοιος ώστε να εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες ενός 

χρήστη. Αυτή η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα συστήματα IR (μικρές τιμές ανάκλησης και 

ακρίβειας) γεννούν ένα άλλο επιστημονικό πεδίο το οποίο υπάρχει παράλληλα με το IR και 

είναι το IF (Information Filtering). Σε ένα κλασσικό άρθρο οι Belkin και Croft παρουσίασαν 

δύο διαφορετικούς ορισμούς για τα δύο παραπάνω θέματα οι οποίοι έχουν κοινές τεχνικές 

αλλά διαφέρουν σε τρία βασικά στοιχεία (8). Πρώτον, στο IR όταν ο χρήστης κάνει ένα 

ερώτημα περιμένει άμεση απόκριση. Στο IF ο χρήστης μπορεί να περιμένει, εν γνώσει του, για 

μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να του παρουσιαστεί μία απάντηση. Επιπρόσθετα το IF 

χειρίζεται και θέματα που από τη φύση του είναι δυναμικά και εντάσσει στο μηχανισμού του 

στοιχεία εκμάθησης σύμφωνα με τα κείμενα που προσθέτει στη συλλογή του. Τέλος, το 

βασικότερο είναι πως το IR αναζητά παραπλήσια κείμενα από μία μεγάλη συλλογή κειμένων 

σε αντίθεση με το IF το οποίο προσπαθεί να αφαιρέσει από μία συλλογή τα εισερχόμενα 

κείμενα που δεν είναι σχετικά. Παρ’ όλες τις διαφορές που έχουν τα δύο αυτά πεδία δεν πρέπει 

να αμελούμε πως έχουν παραπλήσιο σκοπό: να εξασφαλίσουν ότι τα κείμενα που θα 

παρουσιαστούν στο χρήστη είναι σχετικά με το ερώτημά του. Τα διαγράμματα 

ακρίβειας/ανάκλησης είναι χρήσιμα εφόσον μελετούμε την απόδοση ανάκτησης 

διαφορετικών αλγορίθμων σε ένα σύνολο από πρότυπες πληροφοριακές ανάγκες. Ωστόσο 

υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες θα θέλαμε να συγκρίνουμε την απόδοση αλγορίθμων 

ανάκτησης για ατομικές πληροφοριακές ανάγκες. Οι λόγοι για να το κάνουμε αυτό είναι δύο:  

1. η χρήση μέσων τιμών που προκύπτουν από την εκτέλεση διαφόρων ερωτημάτων 

μπορεί να αποκρύπτει σημαντικές ανωμαλίες στον αλγόριθμο ανάκτησης 

2. όταν συγκρίνουμε δύο αλγορίθμους μπορεί να θέλουμε να μελετήσουμε κατά πόσο ο 

ένας είναι καλύτερος του άλλου για κάθε μία από τις πληροφοριακές ανάγκες που 

έχουμε και όχι συνολικά. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις υπολογίζουμε μία μόνο τιμή ακρίβειας για κάθε ερώτημα, η οποία θα 

μπορούσε να θεωρηθεί σαν σύνοψη του συνολικού διαγράμματος ακρίβειας/ανάκλησης. 

Συνήθως αυτή η τιμή είναι η ακρίβεια σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο ανάκλησης. Φυσικά 

αυτές είναι λίγες από τις πολλές προσεγγίσεις που μπορούν να γίνουν. 
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2.2.1 Η Γλώσσα HTML 

Τα αρχικά HTML προέρχονται από τις λέξεις Hyper Text Markup Language. Η HTML δεν 

είναι γλώσσα προγραμματισμού. Είναι μία περιγραφική γλώσσα (markup language) δηλαδή 

ένας ειδικός τρόπος γραφής κειμένου. Βασικό στοιχείο της γλώσσας αυτής είναι έννοια του 

“tag” (ετικέτα). Κάθε στοιχείο των σελίδων HTML εμφανίζεται ανάμεσα σε ετικέτες (tags) και 

οι ετικέτες αυτές καθορίζουν την τοποθεσία μέσα στη σελίδα των στοιχείων αυτών και τη 

μορφή µε την οποία θα εμφανίζονται και θα φαίνονται. Όλες οι σελίδες HTML ξεκινούν µε 

την ετικέτα <html> και τελειώνουν µε την αντίστοιχη ετικέτα τέλους </html>. Επίσης κάθε 

σελίδα HTML  αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα καθορίζεται από τις ετικέτες 

<head> και </head> και το δεύτερο από τις <body> και </body>. Το πρώτο τμήμα αποτελεί 

και την κεφαλή του κειμένου και καθορίζει διάφορες παραμέτρους της συγκεκριμένης 

σελίδας. Για παράδειγμα καθορίζει τον τίτλο της, τη σχέση της µε άλλες σελίδες, τη μορφή 

που μπορεί να έχει ή ακόμα και τη scripting γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Από τα 

παραπάνω στοιχεία αυτό που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο της συγκεκριμένης σελίδα 

είναι ο τίτλος της ο οποίος εμφανίζεται ανάμεσα στις ετικέτες <title> και </title>. Το δεύτερο 

τμήμα αποτελεί το σώμα της σελίδας και είναι αυτό που περιέχει όλη την πληροφορία που 

επιθυμεί ο δημιουργός της σελίδας να παρουσιάσει, είτε µε τη μορφή κειμένου, είτε εικόνων, 

είτε ακόμα και µε διασυνδέσεις προς άλλες σελίδες δικές του ή άλλων ατόμων. Από τα 

στοιχεία που μπορούν να τοποθετηθούν στο σώμα μιας σελίδας HTML τα περισσότερα 

μπορούν να ενταχθούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αποτελείται από τα στοιχεία ορισμού 

περιοχής τα οποία είναι οι επικεφαλίδες, οι παράγραφοι και οι οριζόντιες γραμμές. Σημαντικό 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επικεφαλίδες, οι οποίες καθώς τονίζονται από το δημιουργό της 

σελίδας υποδηλώνουν ότι περιέχουν κάποια πληροφορία η οποία πρέπει να προσεχτεί. 

Υπάρχουν έξι επίπεδα από επικεφαλίδες, το H1 είναι το πιο σημαντικό και το H6 το λιγότερο 

σημαντικό. Το κείμενο που εμφανίζεται σαν επικεφαλίδα περιέχεται ανάμεσα σε ετικέτες της 

μορφής <h1> και </h1>, δηλαδή ανάλογα µε την επικεφαλίδα καθορίζεται και η ετικέτα. Η 

δεύτερη βασική κατηγορία αποτελείται από τα στοιχεία ορισμού κειμένου τα οποία ορίζουν 

τύπους χαρακτήρων στο κείμενο. Βασική υποκατηγορία αυτών των στοιχείων αποτελούν τα 

στοιχεία τύπου γραμματοσειράς. Ανάλογα µε τα στοιχεία που επιλέγει ο δημιουργός της 

σελίδας μπορεί να παρουσιάσει κάποιο κείμενο, είτε µε πιο έντονα γράμματα, είτε µε πλάγιους 

χαρακτήρες, είτε να είναι υπογραμμισμένο. Ένα κείμενο για να εμφανίζεται µε έντονα 

γράμματα πρέπει να βρίσκεται είτε ανάμεσα στις ετικέτες <b> και </b> είτε ανάµεσα στις 
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<strong> και </strong>. Για να εμφανίζεται µε πλάγιους χαρακτήρες πρέπει να βρίσκεται 

ανάµεσα στις ετικέτες <i> και </i>. Τέλος για να είναι υπογραμμισμένο πρέπει να βρίσκεται 

ανάµεσα στις ετικέτες <u> και </u>. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο δημιουργός της 

σελίδας μπορεί να εμφανίζει στη σελίδα του διάφορες εικόνες. Για να το επιτύχει αυτό 

χρειάζεται ένα άλλο στοιχείο της γλώσσας HTML, το img, το οποίο ανήκει στα στοιχεία 

ορισμού κειμένου. Το στοιχείο αυτό καθορίζεται από την ετικέτα <img> και δεν έχει ετικέτα 

τέλους Τέλος ένα ακόμα πολύ χρήσιμο και θεμελιώδες στοιχείο της γλώσσας HTML είναι οι 

υπερδεσµοί. Οι υπερδεσµοί περιέχονται ανάµεσα στις ετικέτες <a> και </a> και έχουν την 

ακόλουθη μορφή:  <a href=”urlpage”>hyperlink - text</a>.  Στο πεδίο «href» του στοιχείου a 

δίνεται η διεύθυνση της σελίδας προς την οποία δείχνει ο συγκεκριμένος υπερδεσµός. 

Ανάµεσα στις δύο ετικέτες δίνεται το κείμενο που παρουσιάζει ο υπερδεσµός και η σελίδα 

προς την οποία δείχνει,  επομένως κατά κάποιο τρόπο παρουσιάζει και το περιεχόμενο της 

σελίδας αυτής. (9) 

2.3 Ταξινόμηση  

Η χρήση των υπολογιστών και του Διαδικτύου τις τελευταίες δεκαετίες πολλαπλασίασε 

εκθετικά τα δεδομένα που παράγονται και αποθηκεύονται. Όμως η αξιοποίηση αυτών των 

δεδομένων καθίσταται δύσκολη, λόγω του μεγάλου όγκου τους. Το επιστημονικό πεδίο της 

Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining) έχει στόχο την αξιοποίηση και κατανόηση αυτών των 

δεδομένων. Η Εξόρυξη Δεδομένων ασχολείται με την εξαγωγή πληροφοριών από τα δεδομένα. 

Στόχος είναι να κατασκευαστούν προγράμματα υπολογιστών που να διαβάζουν αυτόματα 

μεγάλο όγκο δεδομένων, να τον επεξεργάζονται, να αναζητούν ανωμαλίες, ενδιαφέρουσες 

σχέσεις ή συσχετίσεις και να δημιουργούν μοντέλα κατάλληλα για πρόβλεψη μελλοντικών 

καταστάσεων, με βάση τις παρατηρούμενες τιμές των μετρήσιμων γνωρισμάτων. Η Εξόρυξη 

Δεδομένων αντλεί βασικές μεθόδους από το πεδίο της Μηχανικής Μάθησης (Machine 

Learning), καθώς ο υπολογιστής καλείται να “μάθει” τη δομική περιγραφή κάποιων 

δειγμάτων. 
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2.3.1 Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων 

Για την εκτέλεση αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων είναι συνήθως απαραίτητο τα δεδομένα να 

περάσουν από ένα στάδιο προ-επεξεργασίας (preprocessing). Κατά την προεπεξεργασία είναι 

πιθανό να εφαρμοστούν μετασχηματισμοί των ιδιοτήτων των δειγμάτων, ώστε τα δεδομένα να 

είναι ευκολότερα κατανοητά και επεξεργάσιμα από τους αλγορίθμους. Κάποιοι από αυτούς 

τους μετασχηματισμούς περιλαμβάνουν τον υπολογισμό περιγραφικών στατιστικών στοιχείων 

(descriptive statistics) και την απάλειψη δειγμάτων με ελλιπείς τιμές ή έντονο θόρυβο. 

Επίσης, είναι πιθανό να διαγραφούν, να μετασχηματιστούν ή να προστεθούν γνωρίσματα στα 

δείγματα του συνόλου δεδομένων. Μέσω της διαδικασίας της προ-επεξεργασίας επιλέγεται, 

επομένως, ένα υποσύνολο των γνωρισμάτων και δειγμάτων και στη συνέχεια οι αλγόριθμοι 

εξόρυξης δεδομένων μπορούν να εκτελεστούν. Τα αποτελέσματα που εξάγονται μπορεί να μην 

είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμα από τους ανθρώπους ή από άλλα προγράμματα. Γι’ αυτό το 

λόγο, είναι συχνά απαραίτητη η μεταεπεξεργασία (postprocessing) των παραγόμενων 

μοντέλων, ώστε τα συμπεράσματα της εξόρυξης δεδομένων να μετατραπούν σε χρήσιμη 

πληροφορία για άλλες διεργασίες. Οι εργασίες εξόρυξης δεδομένων χωρίζονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες: τις εργασίες πρόβλεψης (predictive tasks) και τις εργασίες περιγραφής 

(descriptive tasks). Οι Εργασίες Πρόβλεψης έχουν σκοπό να προβλέψουν μία ή και 

περισσότερες εξαρτημένες μεταβλητές (target variables) από ένα σύνολο ανεξάρτητων 

(independent) μεταβλητών που τις περιγράφουν. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν δύο είδη 

μεθόδων πρόβλεψης (10): 

1. Πρόβλεψη Μοντέλου: Δημιουργία μοντέλου που να περιγράφει τη σχέση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών με την εξαρτημένη. Ανάλογα με το αν η μεταβλητή προς 

πρόβλεψη είναι διακριτή ή συνεχής, αναφερόμαστε σε αλγορίθμους ταξινόμησης 

(classification) ή παλινδρόμησης (regression) αντίστοιχα. 

2. Ανάλυση Ομαδοποίησης: Σχηματισμός ομάδων (clusters) δειγμάτων με σχετιζόμενα 

γνωρίσματα. 

Οι Εργασίες Περιγραφής έχουν στόχο να εξάγουν πρότυπα (patterns) από τα υπό μελέτη 

δεδομένα. Δύο είναι οι κύριες διεργασίες ανάλυσης δεδομένων με σκοπό την περιγραφή τους: 

1. Ανάλυση Συσχετίσεων: Εξόρυξη συσχετίσεων γνωρισμάτων των δεδομένων. 
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2. Ανίχνευση Ανωμαλιών: Αναγνώριση δειγμάτων από τα δεδομένα που διαφέρουν 

σημαντικά από το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων. 

Η παρούσα διπλωματική θα ασχοληθεί μόνο με εργασίες πρόβλεψης μοντέλου και πιο 

συγκεκριμένα με ζητήματα ταξινόμησης. 

2.3.2 Μέθοδοι Ταξινόμησης 

Έχουν αναπτυχθεί αρκετές μέθοδοι για την επίτευξη ταξινόμησης δεδομένων. Στόχος της 

ταξινόμησης είναι η ανάθεση σε ένα δείγμα-μέτρηση μιας κατηγορίας (class) από πολλές 

πιθανές. Μαθηματικά, η ταξινόμηση μπορεί να οριστεί και ως η εκμάθηση μιας συνάρτησης f, 

έτσι ώστε για κάθε διάνυσμα-δείγμα εισόδου �⃗� να επιστρέφεται η κλάση του 𝑦, δηλαδή 

𝑓(�⃗�) = 𝑦. Η αναγκαιότητα για αυτόματη ταξινόμηση των δεδομένων δημιουργείται από τον 

τεράστιο όγκο πληροφοριών που δημιουργείται καθημερινά, των οποίων η επεξεργασία είναι 

αδύνατο-ασύμφορο να γίνει από ανθρώπους. Κάποιες από τις βασικές μεθόδους ταξινόμησης 

που έχουν αναπτυχθεί στη σχετική βιβλιογραφία παρουσιάζονται στις παρακάτω υποενότητες 

και αναλύονται ιδιαίτερα τα πολυεπίπεδα νευρωνικά δίκτυα που εφαρμόζονται στην παρούσα 

διπλωματική. 

2.3.2.1 Δέντρα Αποφάσεων Ταξινόμησης 

Τα δέντρα αποφάσεων ταξινόμησης (classification decision trees) αποτελούν ένα είδος 

προβλεπτικού μοντέλου (11). Μορφολογικά ένα δέντρο απόφασης είναι ένα διάγραμμα ροής 

(flowchart) που έχει μορφή δέντρου. Στις δεντρικές αυτές δομές τα φύλλα (leaves) του 

δέντρου παριστούν κατηγορίες, ενώ οι εσωτερικοί κόμβοι του (διακλαδώσεις - internal 

nodes) αποτελούν αποφάσεις για συγκεκριμένα γνωρίσματα (attributes ή features) των 

δειγμάτων. Για την κατασκευή των δέντρων χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι που δημιουργούν 

δέντρα με το ελάχιστο δυνατό βάθος και τη βέλτιστη δυνατή ικανότητα πρόβλεψης. 
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2.3.2.2 Πιθανοτικοί Ταξινομητές 

Οι Απλοί Πιθανοτικοί Ταξινομητές (naïve Bayesian classifiers) είναι ταξινομητές 

προβλεπτικού μοντέλου, καθώς μπορούν να προβλέπουν την πιθανότητα ένα δείγμα να ανήκει 

σε μία κατηγορία (12). Οι ταξινομητές αυτοί στηρίζονται στο θεώρημα του Bayes, με τη 

βοήθεια του οποίου είναι εφικτή η σύνδεση της εκ των προτέρων (a priori) με την εκ των 

υστέρων (a posteriori) πιθανότητα μέσω της σχέσης 

𝐺 ((𝐻|�⃗�)) =  
𝑃(�⃗�|𝐻)𝑃(𝐻)

𝑃(�⃗�)
 (2.3.2-1) 

 

Έτσι, με τον υπολογισμό στατιστικών σ’ ένα σύνολο δεδομένων είναι εφικτή η πρόβλεψη της 

πιο πιθανής κατηγορίας για κάθε δείγμα. Μια γενίκευση των απλών Πιθανοτικών Ταξινομητών 

είναι τα πιθανοτικά δίκτυα συσχέτισης (Bayesian Belief Networks-Probabilistic Networks) 

που αίρουν την υπόθεση ότι οι κατηγορίες είναι στατιστικά ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

Αποτελούνται από έναν κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφο (direct acyclic graph) και έναν 

πίνακα υπό συνθήκη πιθανοτήτων (conditional probability table) και συνήθως παρουσιάζουν 

καλύτερη ικανότητα ταξινόμησης σε σχέση με τους απλούς πιθανοτικούς ταξινομητές. 

2.3.2.3 Ταξινομητές k Πλησιέστερων Δειγμάτων 

Οι ταξινομητές k πλησιέστερων δειγμάτων (k-Nearest Neighbor Classifiers) αποτελούν 

ταξινομητές προβλεπτικού μοντέλου (13). Αρχικά, όλα τα γνωστά δείγματα τοποθετούνται 

στον πολυδιάστατο χώρο των γνωρισμάτων τους (feature space). Για να προβλεφθεί η 

κατηγορία ενός νέου δείγματος, αναζητούνται τα k κοντινότερα δείγματα (γείτονες) στο χώρο 

των γνωρισμάτων, χρησιμοποιώντας κάποια μετρική όπως η Ευκλείδεια απόσταση. Έτσι, ο 

ταξινομητής προβλέπει το μέσο όρο του y, για δείγματα με συνεχείς μεταβλητές προς 

πρόβλεψη, ή οι k γείτονες εκτελούν ψηφοφορία αν στόχος είναι η ταξινόμηση σε διακριτές 

κατηγορίες. 
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2.3.2.4 Νευρωνικά Δίκτυα 

Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks- ΤΝΔ) είναι εμπνευσμένα από τα 

βιολογικά νευρωνικά δίκτυα και αποτελούν προβλεπτικά μοντέλα που μπορούν να 

προσεγγίσουν οποιαδήποτε συνάρτηση πεπερασμένου πεδίου ορισμού (14). Αποτελούνται 

από ένα σύνολο (τεχνητών) νευρώνων που είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους. Κάθε νευρώνας 

έχει Ν εισόδους 𝑥𝑖 και μία έξοδο 𝑦. Κάθε είσοδος έχει κάποιο βάρος 𝑤𝑖 με το οποίο 

πολλαπλασιάζεται. Η έξοδος y του νευρώνα υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση  

𝑦 = 𝑓(∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖

𝛮

𝑖=1

) (2.3.2-2) 

 

όπου f είναι μια συνάρτηση μεταφοράς. Συχνά χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις f είναι η 

συνάρτηση βήματος 𝑢(𝑥 − 𝑐), η σιγμοειδής 
1

1+𝑒−𝑥 και η υπερβολική εφαπτομένη tanh(𝑥). 

2.3.3 Πολυεπίπεδα Νευρωνικά Δίκτυα 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ΤΝΔ) είναι αρχιτεκτονικές αποτελούμενες από πλήθος 

διασυνδεδεμένων μονάδων - νευρώνων. Κάθε νευρώνας δέχεται στην είσοδό του σήματα, από 

το περιβάλλον αν είναι νευρώνας εισόδου, ή από τις εξόδους των άλλων νευρώνων, 

περιλαμβάνει μια συνάρτηση ενεργοποίησης, μέσω της οποίας παράγει ένα σήμα, με το οποίο 

τροφοδοτεί τους άλλους νευρώνες ή την έξοδο του δικτύου. Κάθε σύναψη μεταξύ δύο 

νευρώνων χαρακτηρίζεται από μια τιμή βάρους. Οι τιμές των βαρών των συνάψεων αποτελούν 

τη γνώση που είναι αποθηκευμένη στο δίκτυο και καθορίζουν τη λειτουργία του. Το 

υπολογιστικό μοντέλο ενός νευρωνικού δικτύου πολλαπλασιάζει τα σήματα-εισόδου κάθε 

νευρώνα με τα συναπτικά βάρη των συνδέσεων από τις οποίες αυτά διέρχονται και υπολογίζει 

το άθροισμα των γινομένων αυτών. Το άθροισμα που προκύπτει αποτελεί την είσοδο της 

συνάρτησης ενεργοποίησης του νευρώνα. Εάν 𝑥𝑖 είναι η i-οστή είσοδος του k νευρώνα, 𝑤𝑘𝑖 το 

i-οστό συναπτικό βάρος του k νευρώνα (από έναν αριθμό Ν συνδέσεων) και φ η συνάρτηση 

ενεργοποίησης του νευρώνα, τότε η έξοδος 𝑦𝑘 του νευρώνα δίδεται από την εξίσωση: 
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𝑦𝑘 = 𝜑(∑ 𝑥𝑖𝑤𝑘𝑖

𝛮−1

𝑖=0

) (2.3.3-1) 

Οι πλέον συνήθεις μορφές της συνάρτησης ενεργοποίησης είναι η βηματική, η συνάρτηση 

προσήμου, η ταυτοτική συνάρτηση - στην περίπτωση γραμμικών νευρώνων και η σιγμοειδής 

συνάρτηση. Ένας από τους πλέον συνήθεις τύπους νευρωνικών δικτύων είναι τα πολυεπίπεδα 

δίκτυα εμπρόσθιας τροφοδότησης (feedforward multilayer neural networks). Στα δίκτυα 

αυτά οι νευρώνες κατανέμονται σε επίπεδα (στρώματα). Ένα δίκτυο Ν επιπέδων εμπρόσθιας 

τροφοδότησης είναι ένας ακυκλικός γράφος. Αποτελείται από Ν επίπεδα, κάθε ένα από τα 

οποία περιλαμβάνει κάποιο αριθμό από νευρώνες. Συνδέσεις υπάρχουν μόνο μεταξύ 

νευρώνων διαφορετικών (συνήθως διαδοχικών) επιπέδων, με το πρώτο επίπεδο να είναι το 

επίπεδο εισόδου και τους υπολογισμούς των εξόδων των νευρώνων να γίνονται από το επίπεδο 

εισόδου, στα ενδιάμεσα επίπεδα (κρυφά) και τελικά στο επίπεδο εξόδου (εμπρόσθια 

τροφοδότηση των πληροφοριών – από την είσοδο στην έξοδο, δίχως ανατροφοδότηση). Το 

πλεονέκτημα της προσθήκης κρυφών επιπέδων είναι ότι μεγαλώνει το χώρο υποθέσεων που 

μπορεί να αναπαραστήσει το δίκτυο. Με ένα και μόνο επαρκώς μεγάλο κρυφό επίπεδο, είναι 

δυνατό να αναπαραστήσουμε οποιαδήποτε συνεχή συνάρτηση των εισόδων με αυθαίρετη 

ακρίβεια , με δύο επίπεδα μπορούν να αναπαρασταθούν ακόμα και οι ασυνεχείς συναρτήσεις. 

Δυστυχώς, για οποιαδήποτε συγκεκριμένη δομή δικτύου, είναι πιο δύσκολο να 

χαρακτηρίσουμε με ακρίβεια ποιες συναρτήσεις μπορούν να αναπαρασταθούν και ποιες όχι 

(15). 

2.3.3.1 Αλγόριθμοι Μάθησης Πολυεπίπεδων Νευρωνικών Δικτύων 

Η μηχανική μάθηση (machine learning), στην περίπτωση νευρωνικών δικτύων σταθερής 

δομής, δηλαδή με συγκεκριμένο αριθμό νευρώνων, επιπέδων, συνδέσεων, συνίσταται στον 

υπολογισμό των ανεξάρτητων παραμέτρων – βαρών των συνδέσεων που αυτά περιέχουν, ώστε 

να εκτελούν μια συγκεκριμένη λειτουργία. Ο πλέον συνήθης αλγόριθμος εκπαίδευσης των 

πολυεπίπεδων νευρωνικών δικτύων εμπρόσθιας τροφοδότησης είναι ο αλγόριθμος της 

ανάστροφης διάδοσης σφάλματος (Error Back Propagation ή απλά back-propagation). Ο 

αλγόριθμος αυτός, προκύπτει εφαρμόζοντας τις τεχνικές της θεωρίας βελτιστοποίησης 

(optimization theory) πάνω στην αρχιτεκτονική ενός πολυεπίπεδου δικτύου και αποτελεί 

επέκταση του αλγορίθμου μάθησης των perceptrons στην περίπτωση των πολυεπίπεδων 



22 
 

αρχιτεκτονικών  (multilayer perceptrons). Η βελτιστοποίηση (ελαχιστοποίηση μιας 

συνάρτησης κόστους) επιτυγχάνεται στο στάδιο της εκπαίδευσης του δικτύου, οπότε αυτό 

μαθαίνει να προσεγγίζει, με τις εξόδους που παρέχει, ένα σύνολο από επιθυμητές τιμές 

(desired outputs) που του παρέχονται από ένα εξωτερικό δάσκαλο (supervised training) μαζί 

με το αντίστοιχο σύνολο από δεδομένα – πρότυπα εισόδου (training data set). Έστω ότι 

έχουμε ένα σύνολο εκπαίδευσης που αποτελείται από Ν ζεύγη της μορφής [ 𝑥,̅ �̅�], όπου �̅� 

συμβολίζει το διάνυσμα (πρότυπο) εισόδου και �̅� το διάνυσμα της επιθυμητής εξόδου όταν 

εφαρμοσθεί ως είσοδος το πρότυπο �̅�. Ας αναφερθούμε σε έναν από τους νευρώνες του 

επιπέδου εξόδου του δικτύου. Το σφάλμα στην έξοδο του νευρώνα j, όταν στην είσοδο του 

δικτύου παρουσιάζεται το πρότυπο �̅�(𝑛) όπου n = 1,2….N, δίνεται από τον τύπο: 

𝑒𝑗(𝑛) = 𝑑𝑗(𝑛) − 𝑦𝑗(𝑛) (2.3.3-2) 

 

όπου 𝑑𝑗 και 𝑦𝑗 η επιθυμητή και η πραγματική έξοδος αντίστοιχα του νευρώνα j για είσοδο την 

�̅�(𝑛).  

Η στιγμιαία τιμή του τετραγωνικού σφάλματος για τον νευρώνα j ορίζεται ως: 

1

2
𝑒𝑗

2(𝑛) (2.3.3-3) 

 

και το άθροισμα των τετραγωνικών σφαλμάτων όλων των νευρώνων εξόδου, στην n-οστή 

επανάληψη-παρουσίαση ενός προτύπου στην είσοδό του δίδεται από τη σχέση: 

𝐺(𝑛) =
1

2
∑ 𝑒𝑗

2(𝑛)

𝑗

 
(2.3.3-4) 

 

Η συνάρτηση 𝐺(𝑛) αποτελεί τη συνάρτηση κόστους, η οποία ελαχιστοποιείται, συσσωρευτικά 

για όλα τα n, μέσω του αλγόριθμου  back propagation. Ειδικότερα, ο αλγόριθμος της 

ανάστροφης διάδοσης προβαίνει, σε κάθε επανάληψη, n, σε μια ανανέωση (διόρθωση) 

Δwji(n) στο βάρος wji(n) της σύνδεσης μεταξύ του νευρώνα j κάποιου επιπέδου (έστω m) του 
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δικτύου και του νευρώνα i του προηγούμενου (m-1) επιπέδου, m=1, …,  N. Η ανανέωση γίνεται 

πρώτα για τα βάρη των συνδέσεων στο επίπεδο εξόδου, και στη συνέχεια, ανάστροφα, για τα 

βάρη των κρυμμένων επιπέδων, μέχρι το επίπεδο εισόδου.  Η ανανέωση κάθε βάρους είναι 

ανάλογη της κλίσης 
𝜕𝐺(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
 δηλαδή της παραγώγου του σφάλματος ως προς το συγκεκριμένο 

βάρος σύνδεσης, κατά την επεξεργασία του n-οστού προτύπου, και προσδιορίζεται, σύμφωνα 

με τη μέθοδο της βαθύτατης καθόδου (steepest descent) (16) (17) ως εξής : 

𝛥𝑤𝑗𝑖(𝑛) = −𝜂
𝜕𝐺(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
 (2.3.3-5) 

 

Επειδή η μέθοδος της βαθύτατης καθόδου είναι μια προσέγγιση της μεθόδου του Newton, η 

οποία δείχνει μεν την κατεύθυνση της ανανέωσης των βαρών, δηλαδή την κλίση της 

συνάρτησης σφάλματος, αλλά όχι το ακριβές βήμα της ανανέωσης (που το δείχνει η δεύτερη 

παράγωγος – ο πίνακας  Hessian της συνάρτησης), η κλίση της συνάρτησης 

πολλαπλασιάζεται με μια παράμετρο, η , η οποία καθορίζει την ταχύτητα σύγκλισης, δηλαδή 

τον ρυθμό μάθησης (learning rate) του δικτύου. Αποδεικνύεται ότι η ανανέωση των βαρών 

γράφεται ως εξής: 

𝛥𝑤𝑗𝑖(𝑛) = −𝜂𝛿𝑗(𝑛)𝑦𝑖(𝑛) (2.3.3-6) 

 

όπου 𝛿𝑗 είναι το σφάλμα στην έξοδο του νευρώνα j του επιπέδου - έστω m - και 𝑦𝑖 είναι η 

έξοδος του νευρώνα i του επιπέδου (m-1), ή το i-οστό στοιχείο του διανύσματος εισόδου, αν 

m=1. 

Οι τιμές 𝛿𝑗 υπολογίζονται με βάση τις τιμές των εξόδων y των νευρώνων του δικτύου και τις 

τιμές των βαρών των συνδέσεών του κατά την επανάληψη n. Ειδικότερα, αν το m αναφέρεται 

στο επίπεδο της εξόδου, ισχύει (για βηματική σιγμοειδή συνάρτηση ενεργοποίησης των 

νευρώνων) για τον k-οστό νευρώνα: 

𝛿𝑘(𝑛) = 𝑦𝑘(𝑛)[1 − 𝑦𝑘(𝑛)][𝑑𝑘(𝑛) − 𝑦𝑘(𝑛)] (2.3.3-7) 
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Ενώ, αν το m αναφέρεται σε κρυμμένα επίπεδα, τότε ισχύει: 

𝛿𝑘
′ (𝑛) = 𝑦𝑘(𝑛)[1 − 𝑦𝑘(𝑛)] ∑ 𝛿𝑗(𝑛)𝑤𝑗𝑘

𝑗

 
(2.3.3-8) 

 

Στον υπολογισμό των σφαλμάτων 𝛿𝑘
′

 , στην περίπτωση αυτή, το άθροισμα του δεύτερου 

μέλους της εξίσωσης αφορά σε όλα τα σφάλματα 𝛿𝑗 του ανωτέρου (m+1) επιπέδου. 

Αναλυτικές εξισώσεις για την ανανέωση των βαρών δίδονται, για παράδειγμα, στις αναφορές 

(16) (17). Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εφαρμογή του αλγορίθμου Back-Propagation κι αφού 

αρχικοποιηθούν τα βάρη των συνδέσεων του δικτύου σε μικρές τυχαίες τιμές, γίνεται, για κάθε 

πρότυπο εισόδου, σε δύο φάσεις, στην ορθή φορά (forward pass) και στην ανάστροφη φορά 

(reverse pass). Η πρώτη φάση ξεκινά από το επίπεδο εισόδου με την παρουσίαση του 

διανύσματος εισόδου στο δίκτυο, περιλαμβάνει υπολογισμό των εξόδων όλων των νευρώνων, 

με βάση τις εξισώσεις (2.3.3-1), προχωρώντας στα επόμενα επίπεδα του δικτύου, ώσπου να 

φτάσει τελικά στο τελευταίο επίπεδο (εξόδου) και να υπολογίσει το διάνυσμα εξόδου του 

δικτύου, καθώς και το σφάλμα του κάθε νευρώνα αυτού του επιπέδου από τις εξισώσεις 

(2.3.3-7). Η δεύτερη φάση, στη συνέχεια, ξεκινά από το επίπεδο εξόδου, διαδίδοντας τα 

σήματα σφάλματος, ακολουθιακά, προς τα προηγούμενα (κρυμμένα) επίπεδα - με βάση τις 

εξισώσεις (2.3.3-8) - και υπολογίζοντας την ανανέωση του κάθε βάρους του δικτύου, ώσπου 

να φτάσει τελικά στο επίπεδο εισόδου του δικτύου. 

2.3.3.2 Προσαρμογή των Πολυεπίπεδων Νευρωνικών Δικτύων 

Το στάδιο της μάθησης των νευρωνικών δικτύων είναι ένα από τα σημαντικότερα για την 

μετέπειτα εφαρμογή τους σε πραγματικά προβλήματα κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης, 

πρόβλεψης, ανάλυσης πληροφοριών. Το στάδιο της μάθησης πρέπει να αποφύγει 

προβλήματα υπερ-εκπαίδευσης (overtraining) και να συντελέσει στην καλή γενίκευση 

(generalization)  της συμπεριφοράς του δικτύου. Αυτόματη δόμηση του δικτύου με τεχνικές 

κλαδέματος (pruning) ή κατασκευαστικές (constructive) (16) χρησιμοποιούνται σε 

συνδυασμό με τον αλγόριθμο μάθησης για το σκοπό αυτό. Παρά την προσεκτική σχεδίαση, η 

απόδοση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, όπως και όλων των μηχανών αναπαράστασης 

γνώσης, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας θα επηρεάζεται από τα συγκεκριμένα 
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χαρακτηριστικά – συνθήκες του περιβάλλοντος, χαρακτηριστικά των χρηστών  – τα οποία δεν 

είναι δυνατόν να έχουν προβλεφθεί στο στάδιο της σχεδίασης. Στο πλαίσιο αυτό αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία η προσαρμογή (adaptation) των αρχιτεκτονικών των νευρωνικών δικτύων 

στις συνθήκες λειτουργίας. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των πολυεπίπεδων νευρωνικών 

δικτύων εμπρόσθιας τροφοδότησης (multilayer, feedforward networks – perceptrons) είναι 

ότι μπορούν να προσαρμόσουν την γνώση τους στον χώρο λειτουργίας τους, με ημι-αυτόματο 

τρόπο. Δεν απαιτείται, δηλαδή, η προσεκτική και χρονοβόρα επανα-σχεδίασή τους, όπως, για 

παράδειγμα, θα χρειαζόταν μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης για την πιθανή επανα-

διατύπωση των κανόνων, των αξιωμάτων που περιλαμβάνει. Απλά, στο συγκεκριμένο 

περιβάλλον, ο χρήστης, ή κάποια τοπική βάση γνώσης, ή κάποια μηχανή ανάλυσης των 

πληροφοριών, δίνει στο νευρωνικό δίκτυο την πληροφόρηση ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτό 

έκανε λάθος εκτίμηση, αναφέροντας και την σωστή (επιθυμητή) απόκριση που θα περίμενε 

σε αυτές. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των multilayer perceptrons είναι ότι μπορούν να 

πετύχουν την προσαρμογή, ανεξάρτητα αν το πρόβλημα συνεχίζει να παραμένει γραμμικά 

διαχωρίσιμο, ή έχει γίνει μη-γραμμικά διαχωρίσιμο, σε αντίθεση με τις τεχνικές των απλών 

(kernel) perceptrons ή των support vector machines. Παραμένει βέβαια το πρόβλημα ότι η 

συμπεριφορά των δικτύων αυτών (απόδοση, προσαρμογή) παραμένει υπο-συμβολική, δηλαδή 

δεν επιδέχεται άμεσα σημασιολογική ερμηνεία.  
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3 Εφαρμογή ConferenceId 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται τα εργαλεία ανάπτυξης που χρησιμοποιήσαμε και 

περιγράφονται οι λειτουργίες των κλάσεων του Java κώδικα που αναπτύξαμε. 

3.1 Εργαλεία ανάπτυξης 

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία. Για την 

ανάπτυξη και αποσφαλμάτωση του Java κώδικα (18) χρησιμοποιήθηκε το ολοκληρωμένο 

περιβάλλον του Eclipse Indigo 3.7.2 (19). Για την δημιουργία του λεξικού (dictionary.txt), του 

ConferenceIdt_Predict.bat και των urls εισόδου για επικύρωση και εκπαίδευση 

χρησιμοποιήθηκε το Nodepad++. Τέλος, για την εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου και την 

δημιουργία προβλέψεων χρησιμοποιήθηκε WEKA 3.7.5. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

χρησιμοποιήθηκαν και κανονικές εκφράσεις (regular expressions) (20) που υποστηρίζει η 

γλώσσα προγραμματισμού Java. Στη συνέχεια ακολουθεί εκτενής αναφορά στο συγκεκριμένο 

εργαλείο. 

3.1.1 Εργαλείο WEKA 3.7.5 

Το Weka είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών μηχανικής μάθησης και εξόρυξης 

γνώσης, το οποίο αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Waikato στη Νέα Ζηλανδία. Η 

ανάπτυξη του ξεκίνησε το 1999 με σκοπό να καλύψει τις πειραματικές ανάγκες του 

εργαστηρίου Μηχανικής Μάθησης του Πανεπιστημίου του Waikato. Το όνομα του Weka 

αποτελεί ακρωνύμιο της φράσης Waikato Environment for Knowledge Analysis, 

κυριολεκτικά, όμως, Weka είναι ένα πτηνό το οποίο ζει μόνο στη Νέα Ζηλανδία. Το 

πρόγραμμα Weka είναι γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Java, ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με όσο το δυνατόν περισσότερα λειτουργικά συστήματα, και διατίθεται 

ελεύθερα στο Διαδίκτυο, συνοδευόμενο από κατάλληλα εγχειρίδια. Σήμερα αποτελεί ένα από 

τα δημοφιλέστερα εργαλεία μηχανικής μάθησης και χρησιμοποιείται στην έρευνα, στην 

εκπαίδευση και σε εφαρμογές. 
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3.1.1.1 Διεπαφή Εργαλείου 

Το Weka (21) υλοποιεί τις περισσότερες τεχνικές και αλγορίθμους που υπάρχουν στη θεωρία, 

παρέχει ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον για τον χειρισμό τους, καθώς και εργαλεία για 

οπτική παρουσίαση δεδομένων, προ-επεξεργασία δεδομένων και ανάλυση αποτελεσμάτων. Η 

εκκίνηση του Weka ενεργοποιεί το παράθυρο GUI Chooser, από το οποίο ο χρήστης μπορεί 

να κάνει μία από τις ακόλουθες τέσσερις επιλογές: 

1. Simple CLI (command-line interface): Δίνεται η δυνατότητα απευθείας εκτέλεσης των 

εντολών του Weka, μέσα από περιβάλλον γραμμής εντολών. 

2. Explorer: Δίνεται ένα γραφικό περιβάλλον για επεξεργασία των δεδομένων με το Weka, το 

οποίο και θα χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυσή μας. 

3. Experimenter: Πρόκειται για ένα περιβάλλον εκτέλεσης πειραμάτων και στατιστικών 

συγκρίσεων ανάμεσα στους διάφορους αλγορίθμους μάθησης. 

4. Knowledge Flow: Το περιβάλλον ροής γνώσης αποτελεί καινούργιο στοιχείο για το Weka 

και δίνει τη δυνατότητα προσομοίωσης ενός συστήματος λήψης απόφασης, προσθέτοντάς τα 

διάφορα τμήματά του (π.χ. dataset, filter, classifier, evaluator) ένα ένα και αξιολόγησής του 

σε σχέση με άλλα συστήματα. 

Η εικόνα 3.1-1 απεικονίζει το περιβάλλον του Weka. 

 

Εικόνα 3.1-1 Weka 
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3.1.1.2 Τα Αρχεία στο WEKA 

Τα σύνολα δεδομένων που μπορεί να επεξεργαστεί το πρόγραμμα Weka πρέπει να έχουν 

συγκεκριμένη μορφή. Συγκεκριμένα, πρέπει να δίνονται σε απλή μορφή κειμένου (plain text) 

με μια ορισμένη δομή. Τα αρχεία αυτά συνήθως έχουν προέκταση .arff (Attribute Relation 

File Format). 

Τα αρχεία ARFF αποτελούνται από δύο διακριτές περιοχές. Το πρώτο τμήμα είναι η 

Επικεφαλίδα (Header) και το δεύτερο τα Δεδομένα (Data). Το τμήμα Header ενός ARFF 

αρχείου περιλαμβάνει το όνομα της σχέσης, δηλαδή του συνόλου δεδομένων, (relation) και 

μια λίστα με τα ονόματα και τους τύπους των χαρακτηριστικών (attributes). Η πρώτη γραμμή 

σε ένα ARFF αρχείο είναι αυτή που περιλαμβάνει τη δήλωση της σχέσης. Το όνομα της σχέσης 

μπορεί να είναι αλφαριθμητικό και σε περίπτωση που περιέχει κενά πρέπει να περικλείεται σε 

εισαγωγικά. Στη συνέχεια, ακολουθεί η δήλωση των ιδιοτήτων. Η σειρά με την οποία 

δηλώνονται οι ιδιότητες καθορίζει τη θέση που έχουν οι τιμές της ιδιότητας στο τμήμα των 

δεδομένων. Επίσης, στο τμήμα Header μπορούν να υπάρχουν και σχόλια. Τα σχόλια είναι οι 

γραμμές που ξεκινούν με το σύμβολο ‘%’. Στο τμήμα Data περιγράφονται τα δεδομένα. Κάθε 

στιγμιότυπο καταλαμβάνει μια γραμμή και το τέλος του κάθε στιγμιότυπου δηλώνεται με το 

χαρακτήρα αλλαγής γραμμής. Η γενική μορφή ενός αρχείου ARFF είναι η εξής: 

@RELATION relation_name 

@ATTRIBUTE attr1_name attribute_type 

@ATTRIBUTE attr2_name attribute_type 

@ATTRIBUTE attr3_name attribute_type 

..... 
@ATTRIBUTE attrn_name attribute_type 

@DATA 

attr1_value,attr2_value,attr3_value,...,attrn_value 

attr1_value,attr2_value,attr3_value,...,attrn_value 

attr1_value,attr2_value,attr3_value,...,attrn_value 

...... 

attr1_value,attr2_value,attr3_value,...,attrn_value 

Οι τύποι δεδομένων που υποστηρίζει το πρόγραμμα Weka είναι οι ακόλουθοι: 

1. Αριθμητικός τύπος δεδομένων (numeric): Οι τιμές που παίρνει είναι αριθμητικές, 

ακέραιες ή πραγματικές. 
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2. Κατηγορικός τύπος δεδομένων (nominal): Πρόκειται για χαρακτηριστικά που 

παίρνουν κατηγορικές τιμές, οι οποίες παρατίθενται σαν λίστα στη δήλωση των 

ιδιοτήτων. 

3. Αλφαριθμητικός τύπος δεδομένων (string): Πρόκειται για χαρακτηριστικά των 

οποίων οι τιμές μπορεί να είναι οποιοδήποτε τμήμα κειμένου. Αυτός ο τύπος είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμος σε εφαρμογές text-mining. 

4. Τύπος δεδομένων ημερομηνίας (date): Οι τιμές των χαρακτηριστικών αυτών είναι 

ημερομηνίες και με το προαιρετικό date-format καθορίζεται η μορφή με την οποία 

θα εμφανίζονται οι ημερομηνίες. 

Ωστόσο, οι τελευταίες εκδόσεις του Weka μπορούν να διαχειριστούν δεδομένα και από 

άλλους τύπους αρχείων, όπως CSV,c4.5, binary, αλλά και από βάσεις δεδομένων μέσω JDBC 

(Java DataBase Connectivity). 

3.1.1.3  Το Περιβάλλον Explorer 

Στο περιβάλλον Explorer του Weka μπορούμε να ανοίξουμε ένα αρχείο, να κάνουμε κάποια 

προ επεξεργασία (preprocess) στα δεδομένα εάν κρίνεται αναγκαίο, να εφαρμόσουμε κάποιον 

αλγόριθμο μάθησης και στη συνέχεια να ελέγξουμε την απόδοση του. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι ταξινόμησης, ομαδοποίησης, δημιουργίας κανόνων συσχέτισης 

ή επιλογής χαρακτηριστικών επιλέγοντας ανάλογα Classify, Cluster, Associate ή Select 

attributes από το βασικό παράθυρο του Explorer. Για το άνοιγμα ενός αρχείου πατάμε το 

κουμπί “Open File…” και επιλέγουμε το επιθυμητό σύνολο δεδομένων. Μόλις ανοίξουμε το 

αρχείο εμφανίζεται το όνομα του, ο αριθμός των στιγμιότυπων, όπως επίσης και ο αριθμός και 

τα ονόματα των χαρακτηριστικών του. Μάλιστα, επιλέγοντας κάποιο χαρακτηριστικό, στο 

δεξί τμήμα του παραθύρου μπορούμε να δούμε τις τιμές που αυτό μπορεί να πάρει. Η κάθε 

τιμή ακολουθείται και από έναν αριθμό που δηλώνει σε πόσα από τα στιγμιότυπα του συνόλου 

παρατηρήθηκε. Αφού φορτωθούν τα δεδομένα, το τμήμα Filter του παραθύρου προσφέρει 

διάφορα εργαλεία για την προ-επεξεργασία των δεδομένων, γνωστά ως «φίλτρα» (filters). 

Υπάρχουν φίλτρα για μετατροπή συνεχών τιμών σε διακριτές (discretization), κανονικοποίηση 

(normalization), επαναδειγματοληψία (resampling), επιλογή ιδιοτήτων (attribute selection), 

μετατροπή και συνδυασμός ιδιοτήτων (transforming and combining attributes). Μετά την 
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επιλογή του φίλτρου, ορίζουμε τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλουμε να συμπεριληφθούν στην 

προεπεξεργασία και στη συνέχεια ενεργοποιούμε το φίλτρο πατώντας το κουμπί “Apply”. 

3.1.1.4 Το παράθυρο Classify 

Στο παράθυρο Classify (Εικόνα 3.1-2) μας δίνεται η δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε έναν 

αλγόριθμο μηχανικής μάθησης (κατηγοριοποιητή) με βάση τα δεδομένα και να τον 

χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια για την ταξινόμηση και άλλων δειγμάτων.  

 

Εικόνα 3.1-2 Παράθυρο Classify 

Επιλέγοντας “Classifier” εμφανίζεται ένα μενού κατηγοριοποιητών από το οποίο μπορούμε να 

επιλέξουμε τον αλγόριθμο που θέλουμε να εφαρμόσουμε στα δεδομένα μας και να ρυθμίσουμε 

τις επιλογές αυτού. Κάποιοι κατηγοριοποιητές εφαρμόζονται μόνο για πρόβλεψη 

ονομαστικών κατηγοριών (nominal attributes), κάποιοι μόνο για πρόβλεψη αριθμητικών 
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κατηγοριών και κάποιοι και για τις δύο κατηγορίες. Στο υπό μενού που ακολουθεί (Εικόνα 

3.1-3) παρουσιάζονται κάποιοι αλγόριθμοι που διαθέτει το Weka για κατηγοριοποίηση. 

   

Εικόνα 3.1-3 Αλγόριθμοι Κατηγοριοποίησης 

Τα αποτελέσματα του επιλεγμένου κατηγοριοποιητή μπορούν να ελεγχθούν με διάφορους 

τρόπους, ανάλογα με το τι θα επιλέξουμε στο τμήμα “Test Options”, δηλαδή ανάλογα με το 

ποια τεχνική θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση του μοντέλου. Οι δυνατότητες που μας 

δίνονται είναι οι ακόλουθες: 
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1. Με χρήση συνόλου εκπαίδευσης (Use training set): Εδώ η απόδοση του 

κατηγοριοποιητή ελέγχεται όσον αφορά στο πόσο καλά προβλέπει την κατηγορία 

των δεδομένων εκπαίδευσης. 

2. Με χρήση συνόλου δοκιμής (Supplied test set): Εδώ η απόδοση του 

κατηγοριοποιητή ελέγχεται όσον αφορά στο πόσο καλά προβλέπει την κατηγορία 

νέων παραδειγμάτων (διαφορετικών από αυτά στα οποία εκπαιδεύτηκε). Τα 

παραδείγματα αυτά βρίσκονται στο αρχείο που καθορίζουμε μέσα από την επιλογή 

SET, το οποίο ονομάζεται σύνολο δοκιμής (test set). 

3. Διασταύρωση (Cross-validation): Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα δεδομένα 

χωρίζονται σε k υποσύνολα ίσου μεγέθους (folds) και κάθε υποσύνολο 

χρησιμοποιείται για εκπαίδευση, ενώ τα υπόλοιπα για δοκιμή, εκ περιτροπής. Το 

τελικό ποσοστό σφάλματος είναι ο μέσος όρος των k ποσοστών. Η μέθοδος 

ονομάζεται k-fold cross-validation και η πιο διαδεδομένη τιμή για το k είναι το 10, 

καθώς έχει αποδειχθεί ότι είναι το καλύτερο για μια ακριβέστερη εκτίμηση. 

4. Ποσοστό διαχωρισμού (Percentage split): Εδώ η απόδοση του κατηγοριοποιητή 

ελέγχεται όσον αφορά στο πόσο καλά προβλέπει την κατηγορία για ένα 

συγκεκριμένο ποσοστό παραδειγμάτων του αρχικού συνόλου, που παρακρατείται για 

έλεγχο. 

Το ποσοστό αυτό καθορίζεται από το χρήστη και συνήθως είναι το 33,33% των αρχικών 

δεδομένων. Πρόκειται για τη διαδικασία της παρακράτησης (hold-out procedure), που 

χρησιμοποιείται συνήθως όταν τα δεδομένα είναι περιορισμένα. 

Κατόπιν, επιλέγεται το χαρακτηριστικό πρόβλεψης και πατάμε “Start”. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο παράθυρο εξόδου κατηγοριοποιητή (Classifier output), τα οποία 

περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Πληροφορίες εκτέλεσης (Run information): Εμφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν 

στον αλγόριθμο μάθησης και στις επιλογές του, στη μέθοδο ελέγχου του αλγορίθμου, 

καθώς και στο αρχείο εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκε (αριθμός στιγμιότυπων, 

αριθμός χαρακτηριστικών κλπ.). 
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2. Μοντέλο κατηγοριοποιητή (Classifier model – full training set): Παρουσιάζει το 

μοντέλο κατηγοριοποιητή που δημιουργήθηκε από τα δεδομένα εκπαίδευσης. 

3. Περίληψη (Summary): πρόκειται για μια λίστα στατιστικών στοιχείων για την 

ακρίβεια πρόβλεψης του αλγορίθμου, με βάση τη μέθοδο ελέγχου που επιλέχθηκε. 

4. Λεπτομερής ακρίβεια για κάθε κατηγορία (Detailed Accuracy by Class): Η ακρίβεια 

του κατηγοριοποιητή για την πρόβλεψη της κάθε κατηγορίας. 

5. Πίνακας σύγχυσης (Confusion Matrix): Πρόκειται για έναν πίνακα που δείχνει πόσα 

παραδείγματα αποδόθηκαν σε κάθε κατηγορία. Σε κάθε κελί του πίνακα υπάρχει 

ένας αριθμός παραδειγμάτων που η πραγματική του κλάση είναι η γραμμή στην 

οποία βρίσκεται και η κατηγορία στην οποία αποδόθηκε από τον αλγόριθμο είναι η 

στήλη του. 
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3.2 Αρχιτεκτονική Συστήματος 

 

Το διπλανό σχεδιάγραμμα 

παρουσιάζει την 

αρχιτεκτονική του 

συστήματος. Οι κύλινδροι 

αναπαριστούν τα δεδομένα 

εισόδου, οι διπλωμένες 

σελίδες τα βοηθητικά αρχεία 

και τα έντονα πλαίσια τις 

λειτουργικές ενότητες και τη 

διεπαφή η οποία είναι 

ανεξάρτητη λειτουργικού 

συστήματος. Οι αγκύλες 

αναπαριστούν δομές 

δεδομένων που είναι 

αποθηκευμένες στην 

προσωρινή μνήμη. Τα βέλη 

αναπαριστούν διαδικασίες και 

όπως φαίνεται στο υπόμνημα 

διακρίνονται σε τρεις φάσης. 

Η φάση Α αποτελεί στάδιο 

της προετοιμασίας του 

συστήματος, η φάση Β είναι η 

εκπαίδευση του νευρωνικού 

δικτύου και η φάση C αφορά 

την τελική χρήση της 

εφαρμογής, δηλαδή την 

παραγωγή προβλέψεων. 

Εικόνα 3.2-1 Αρχιτεκτονική Συστήματος 
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3.2.1 UrlDownloader 

Η κλάση UrlDownloader (Πηγαίος Κώδικας 7-7) υλοποιεί το μηχανισμό ανάκτησης 

πληροφορίας από το διαδίκτυο. Η μέθοδος getHtml υλοποιεί την επικοινωνία με τον 

εξυπηρετητή (server), απ’ όπου ανακτά τον κώδικα HTML μίας ιστοσελίδας, τον οποίο 

αποθηκεύει σε μία μεταβλητή τύπου String. 

3.2.2 Conference 

Η κλάση Conference (Πηγαίος Κώδικας 7-1) περιέχει τις πληροφορίες κάθε ιστοσελίδας. Το 

URL, τον κώδικα HTML, τη διαπίστωση αν η ιστοσελίδα είναι συνέδριο ή όχι και σε 

περίπτωση που είναι, την πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής και τη χώρα διεξαγωγής του 

συνεδρίου. Περιέχει μεθόδους που δέχονται τις πληροφορίες και ορίζουν τα αντικείμενα με τις 

ανάλογες τιμές κάθε φορά. Τέλος, περιέχει τη μέθοδο που εμφανίζει τις πληροφορίες στο 

χρήστη για κάθε διεύθυνση ιστοσελίδας που εισάγει. 

3.2.3 WordExtractor 

Στην κλάση WordΕxtractor (Πηγαίος Κώδικας 7-10) υλοποιούνται βασικές συναρτήσεις του 

μηχανισμού επεξεργασίας. Η getWordList καλεί τις clearBeforeHead και clearElement που 

αναλαμβάνουν τη διαδικασία αφαίρεσης κομμάτια κώδικα που δεν περιέχουν ωφέλιμη 

πληροφορία σε ένα κώδικα HTML. Επίσης αφαιρούν όλες τις άλλες ετικέτες που 

χρησιμοποιούνται από τη γλώσσα HTML για διάφορες λειτουργίες. Η getContents 

αναλαμβάνει να αφαιρέσει από το κείμενο σημεία στίξης καθώς και οποιαδήποτε άλλα 

στοιχεία τα οποία παρατηρήσαμε πως κατέστρεφαν τη μορφή που πρέπει να έχει το 

επεξεργασμένο κείμενο ώστε να ενεργήσει σωστά ο μηχανισμός κατηγοριοποίησης και φυσικά 

τέτοιου είδους στοιχεία δεν αποτελούν ωφέλιμη πληροφορία. Επιστρέφει το σύνολο των 

λέξεων σε δομή TreeSet ώστε οι λέξεις να είναι μοναδικές και ταξινομημένες. Παρόμοια 

λειτουργία έχει και η μέθοδος getText με τη διαφορά ότι επιστρέφει ένα String και καλείται τη 

στιγμή που θέλουμε να εξάγουμε πληροφορία για τον τόπο και ημερομηνία διεξαγωγής του 

συνεδρίου. Τέλος η μέθοδος removesSmallWords υλοποιεί τη διαδικασία αφαίρεσης των 

λέξεων με μήκος μικρότερο του τέσσερα από το καθαρό κείμενο. Οι διαδικασίες υλοποιούνται 
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με χρήση κανονικών εκφράσεων (regular expressions), μηχανισμό που υποστηρίζει η γλώσσα 

προγραμματισμού java. 

3.2.4 Dictionary 

Η κλάση Dictionary (Πηγαίος Κώδικας 7-3) έχει υλοποιηθεί για την ανάγκη ανάπτυξης του 

λεξικού των πιο συχνά εμφανιζόμενων λέξεων. Η ανάγκη αυτή θα περιγραφεί στην ενότητα 8. 

Όπως φαίνεται στον κώδικα της κλάσης Dictionary διαβάζει ένα αρχείο .txt το οποίο περιέχει 

ένα σύνολο λέξεων και γράφει σ’ ένα άλλο αρχείο .txt πόσες φορές εμφανίζεται η κάθε λέξη 

στο αρχείο. Για την περαιτέρω επεξεργασία του περιεχομένου του αρχείου , που εξάγει η 

κλάση, είναι απαραίτητη η ανθρώπινη παρέμβαση. Η διαδικασία αυτή θα περιγραφεί σε 

επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

3.2.5 ListComparator 

Η κλάση ListComparator (Πηγαίος Κώδικας 7-5) δέχεται δύο λίστες. Η πρώτη είναι το λεξικό 

και η δεύτερη το σύνολο των λέξεων του «καθαρού» κειμένου μιας ιστοσελίδας. Αναζητά τα 

στοιχεία της δεύτερης στην πρώτη. Το αποτέλεσμα είναι ένας πίνακας μήκους όσο η πρώτη 

λίστα αναφέροντας 0 σε όσα στοιχεία δεν υπάρχουν στη δεύτερη και 1 σε όσα υπάρχουν. Το 

αξιοσημείωτο στον αλγόριθμο της μεθόδου getCompareMatrix είναι το γεγονός ότι είναι 

πολυπλοκότητας n για να είναι αποδοτικός για μεγάλες λίστες. Αυτό επιτυγχάνεται με το 

γεγονός ότι και οι δύο λίστες περιέχουν τιμές μοναδικές και ταξινομημένες. Η σωστή χρήση 

των δύο iterators έχει ως αποτέλεσμα να μην γίνονται άσκοπες συγκρίσεις. Αρχικά, ο 

αλγόριθμος είχε άλλη μορφή και οι λίστες δεν περιείχαν λέξεις ταξινομημένες και μοναδικές 

και οι συγκρίσεις γίνονταν μεταξύ όλων των λέξεων και η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου 

ήταν n2 κάτι που καθυστερούσε εμφανώς την εκτέλεση του προγράμματος.  

3.2.6 WekaArffBuilder 

Για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε το νευρωνικό δίκτυο μέσω του εργαλείου Weka καθώς 

και να κάνουμε προβλέψεις απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία του αρχείου .arff. 

Αυτό αναλαμβάνει η κλάση WekaArffBuilder.(Πηγαίος Κώδικας 7-8). Η μέθοδος createArff 
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δημιουργεί το αρχείο .arff σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πακέτου WEKA, έτσι όπως 

αυτές περιγράφτηκαν στην ενότητα 3.1.1.2 Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η τιμή στην 

τελευταία στήλη των δεδομένων αναφέρεται στο attribute «result» και παίρνει τιμή 1, αν η 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα αποτελεί ιστοσελίδα συνεδρίου, ή 0 αν όχι. Αν πρόκειται για 

δεδομένα που προορίζονται για την εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου η τιμή της 

μεταβλητής isTest παίρνει την τιμή False και ο ίδιος ο χρήστης πρέπει να ορίσει την τιμή του 

attribute. Αν τα δεδομένα μας προορίζονται για πρόβλεψη η τιμή της μεταβλητής isTest 

παίρνει την τιμή True και το «result» ορίζεται ως «?». Η προεπιλεγμένη τιμή του isTest είναι 

True. 

3.2.7 WekaNeuralNetwork 

Η κλάση WekaNeuralNetwork (Πηγαίος Κώδικας 7-9) εκτελεί δύο λειτουργίες ανάλογα με 

τον σκοπό για τον οποίο την καλούμε .Για την εκπαίδευση όπως και τις προβλέψεις 

χρησιμοποιούμε όπως προαναφέρθηκε το εργαλείο Weka μέσω του Java application 

programming interface (API). Η trainNN καλείται όταν τα δεδομένα μας προορίζονται για 

εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου. Ύστερα από πειραματισμούς τους οποίους 

περιγράφουμε στην ενότητα 4 η εκπαίδευση γίνεται με τη μέθοδο cross validation και 

χρησιμοποιείται ο αριθμός folds 10. Στην συνέχεια η μέθοδος σώζει το εκπαιδευμένο 

νευρωνικό δίκτυο σε αρχείο στο δίσκο. To αρχείο είναι το trainedNetwork.ser. Η predictNN 

εκτελείται όταν τα δεδομένα μας προορίζονται για πρόβλεψη. Η μέθοδος φορτώνει το ήδη 

εκπαιδευμένο δίκτυο (trainedNetwork.ser) και κάνει προβλέψεις για τα δεδομένα μας 

χρησιμοποιώντας την τεχνική του συνόλου δοκιμής (Supplied test set), ορίζοντας ως σύνολο 

δοκιμής το σύνολο των ιστοσελίδων που εισάγει ο χρήστης της εφαρμογής. Η 

getPredictionsArray επιστρέφει τα αποτελέσματα των προβλέψεων. Η τιμή 1 αν η ιστοσελίδα 

σύμφωνα με το νευρωνικό δίκτυο χαρακτηρίζεται ως συνέδριο και 0 αν όχι. Η 

checkFileExtension ελέγχει αν το αρχείο που χρησιμοποιεί είτε η trainNN είτε η predictNN 

έχει κατάληξη .arff  
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3.2.8 ExtractInfo 

Η κλάση ExtractInfo (Πηγαίος Κώδικας 7-4) είναι αυτή που εκτελεί την εξαγωγή 

πληροφοριών από σωστά κατηγοριοποιημένες ιστοσελίδες. Η μέθοδος 

extractConferenceInfo καλείται όταν το νευρωνικό δίκτυο προβλέπει ότι η ιστοσελίδα είναι 

συνέδριο και αφού δεχτεί το ωφέλιμο κείμενο του HTML κώδικα καλεί τις υπόλοιπες 

μεθόδους που εκτελούν την εξαγωγή των πληροφοριών. Η μέθοδος extractDate είναι αυτή 

που αναλαμβάνει την εξαγωγή της ημερομηνίας με τη χρήση κανονικών εκφράσεων. Η 

μέθοδος loadCountries φορτώνει το αρχείο με το σύνολο των χωρών που υπάρχουν 

παγκοσμίως (22) και τις εισάγει σε μια λίστα, την οποία λίστα χρησιμοποιεί η extractCountry 

για να κάνει τις συγκρίσεις και να εξάγει την χώρα.  

3.2.9 ConferenceId 

Η κλάση ConferenceId (Πηγαίος Κώδικας 7-2) αποτελεί τον κεντρικό ελεγκτή της ροής του 

προγράμματος .Η μέθοδος readUrls διαβάζει όλα τα urls που περιέχονται στο αρχείο που έχει 

δημιουργήσει ο χρήστης και επιστρέφει μια λίστα την οποία εκμεταλλεύεται η 

constructConferences για να “χτίσει” τις πληροφορίες της κάθε ιστοσελίδας. Η μέθοδος 

loadDic διαβάζει το αρχείο dictionary.txt το οποίο αποτελεί το λεξικό και εισάγει τις λέξεις 

που αυτό περιέχει σε TreeSet. Η setPredictionArray δέχεται τον πίνακα των προβλέψεων του 

νευρωνικού και ορίζει αν η ιστοσελίδα είναι ή όχι συνέδριο σύμφωνα με το εκπαιδευμένο 

μοντέλο Οι μέθοδοι constructAttributes, printResults και identifyConf καλούν τις κλάσεις 

που περιγράψαμε παραπάνω.H identifyConf ορίζει και την τιμή του isTest που περιγράφτηκε 

στην ενότητα 3.2.63.2.6. 

3.2.10 Main 

H Main (Πηγαίος Κώδικας 7-6) χρησιμοποιεί ορίσματα γραμμών εντολών (command line 

arguments). Το πρώτο όρισμα αφορά στο αν θέλουμε να κάνουμε εκπαίδευση του νευρωνικού 

ή πρόβλεψη και το δεύτερο είναι το σύνολο των ιστοσελίδων που θέλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε είτε για την εκπαίδευση είτε για την πρόβλεψη. Το πρώτο όρισμα πρέπει να 

είναι μία από τις δύο λέξεις train και predict και το δεύτερο ένα αρχείο .txt που περιέχει τα 
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urls. Κάθε σειρά του αρχείου πρέπει να περιέχει ένα url. Οι μέθοδοι actionError και usage 

χρησιμοποιούνται για να εμφανίσουν μηνύματα λάθους στο χρήστη σε περίπτωση που τα 

ορίσματα δεν έχουν τη μορφή που περιγράψαμε παραπάνω. 

3.3 Χρήση Εφαρμογής 

Για τη διευκόλυνση της διανομής της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ο Ant Buildfile και 

δημιουργήθηκε ο Πηγαίος Κώδικας 7-11. Για την χρήση της εφαρμογής και την εκτέλεση της 

σε Windows χρησιμοποιήσαμε μία batch διαδικασία (Πηγαίος Κώδικας 7-12). Για το 

λειτουργικό σύστημα Linux χρησιμοποιείται ο Πηγαίος Κώδικας 7-13. Ο χρήστης θα πρέπει να 

δηλώσει ένα αρχείο .txt στο οποίο έχει εισάγει τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων που θέλει να 

ελέγξει αν είναι συνέδρια. Στην περίπτωση που είναι, να εξάγει την ημερομηνία και την χώρα 

διεξαγωγής του συνεδρίου. Θα πρέπει το αρχείο να περιέχει τις αρχικές σελίδες των 

ιστοσελίδων και τα URLs να χωρίζονται μεταξύ τους με αλλαγή γραμμής.  
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4 Διαδικασία Εκπαίδευσης 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται όλη η διαδικασία για να γίνει η εκπαίδευση νευρωνικού 

δικτύου, το οποίο αναγνωρίζει και ταξινομεί ιστοσελίδες με περιεχόμενο συνέδριο και εξάγει 

πληροφορίες από αυτές. 

4.1 Συλλογή και Προετοιμασία δεδομένων εισόδου 

Το πρώτο βήμα για την εκπόνηση της εργασίας είναι ο εντοπισμός των υποψήφιων εγγραφών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση οι διευθύνσεις να αναφέρονται σε αρχικές σελίδες ιστοσελίδων και 

να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα. Για την πραγματοποίηση αυτού, αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικό εργαλείο Win Web Crawler το οποίο αποτελεί έναν ευφυή 

πράκτορα που υιοθετεί κάθετες τεχνικές αναζήτησης, οι οποίες ξεκινούν την αναζήτηση τους 

από συγκεκριμένες ιστοσελίδες και προσπελαύνουν νέες ακολουθώντας τους 

περιλαμβανόμενους συνδέσμους. Ωστόσο τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά κι έτσι 

αυτό το εργαλείο απορρίφθηκε. Επομένως, η αναζήτηση έγινε με τη χρήση συνηθισμένων 

μηχανών αναζήτησης (23) και σύνθετων προκατασκευασμένων ερωτήσεων που εκτελούνται 

περιοδικά (standing queries), οι οποίες προσπαθούν (με χρήση πολλών παραμέτρων) να 

αυξήσουν το ποσοστό των ανακαλούμενων εγγράφων που είναι σχετικά με την ερώτηση. Οι 

ιστοσελίδες που εντοπίστηκαν και τελικά χρησιμοποιήθηκαν είναι ιστοσελίδες που η αρχική 

τους σελίδα έχει ως αποκλειστικό θέμα ένα συνέδριο και τα σχετικά με την εκπόνηση αυτού. 

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ιστοσελίδα να είναι στην αγγλική γλώσσα. Ο Πίνακας 

6.2-1 δείχνει το δείγμα των 150 ιστοσελίδων με θέμα συνέδρια που χρησιμοποιήθηκε. Στη 

συνέχεια, έγινε η αναζήτηση ιστοσελίδων που δεν έχουν ως αποκλειστικό θέμα κάποιο 

συνέδριο. Ωστόσο, για να βοηθήσουμε στην εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου επιλέχθηκαν 

και ιστοσελίδες που έχουν σχετικό θέμα (αλλά όχι αποκλειστικό θέμα κάποιο συνέδριο) και 

επιπλέον και ιστοσελίδες που περιέχουν την λέξη «συνέδριο» (conference) χωρίς όμως το 

θέμα τους να είναι αυτό. Ο Πίνακας 6.2-2 περιέχει το δείγμα των 50 ιστοσελίδων που 

χρησιμοποιήθηκαν. Αρχικά ασχοληθήκαμε με τα URLs του Πίνακας 6.2-1. Χρησιμοποιώντας 

τον κώδικα των κλάσεων UrlDownloader (Πηγαίος Κώδικας 7-7) και WordExtractor 

(Πηγαίος Κώδικας 7-10) πήραμε το σύνολο όλων των λέξεων που περιέχονται στο κείμενο της 

αρχικής σελίδας και αποτελούν ωφέλιμη πληροφορία. Ο Πίνακας 6.2-3 δείχνει ένα δείγμα 
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των λέξεων που περιέχονται σε μία ιστοσελίδα και συγκεκριμένα στον ιστότοπο 

http://www.iciwe.org/. Εξαιτίας του μεγάλου όγκου των δεδομένων παρέχουμε μόνο ένα 

δείγμα του συνόλου. Αφότου συγκεντρώθηκαν οι λέξεις με χρήση του κώδικα (Πηγαίος 

Κώδικας 7-3) πήραμε το αποτέλεσμα όπου τμήμα του φαίνεται στον πίνακα (Πίνακας 6.2-4). 

Στη συνέχεια ύστερα από ανθρώπινη παρέμβαση κάποιες λέξεις εξαιρέθηκαν καθώς δεν 

αποτελούσαν ωφέλιμη πληροφορία. Για παράδειγμα τέτοιες λέξεις είναι το will, from, that, 

about, with. Κατόπιν προσεκτικής επιλογής δημιουργήθηκε το λεξικό που δείχνει ο Πίνακας 

6.2-5. Οι λέξεις αυτές αποθηκεύονται σε αρχείο με όνομα dictionary.txt και είναι το αρχείο 

που φορτώνεται και χρησιμοποιείται στη συνέχεια για να γίνουν οι συγκρίσεις. Δημιουργείται 

το αρχείο arff στο οποίο, όπως έχουμε προαναφέρει, προστίθεται ακόμη ένα attribute με 

όνομα result, το οποίο για τα πρώτα 150 urls έχει τιμή 1 (καθώς αυτά αποτελούν ιστοσελίδες 

συνεδρίων) και για τα υπόλοιπα 50 ορίζουμε τιμή 0. Τμήμα του αρχείου, καθώς το αρχείο είναι 

μεγάλο, παρουσιάζεται παρακάτω στον πίνακα (Πίνακας 4.1-1). Είμαστε τώρα έτοιμοι να 

εκπαιδεύσουμε το νευρωνικό μας δίκτυο. 

http://www.iciwe.org/
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Πίνακας 4.1-1 Αρχείο arff 

4.2 Πρώτη προσέγγιση 

Η περιγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα παρουσιασθούν μέσα από εικόνες που 

αντλήσαμε από το γραφικό περιβάλλον του Weka. Αφού επιλέξουμε το αρχείο (Πίνακας 4.1-1) 

που δημιουργήσαμε επιλέγουμε τον αλγόριθμο κατηγοριοποίησης που διαθέτει το Weka 
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Multilayer Perceptron. Στο τμήμα «test options» επιλέγουμε «Cross- validation» και αριθμό 

Folds αφήνουμε την προεπιλεγμένη τιμή, δηλαδή 10. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα.  

H Εικόνα 4.2-1 μας δείχνει τμήμα των πληροφοριών εκτέλεσης.  

 

Εικόνα 4.2-1 Run Information 

Τμήμα του μοντέλου κατηγοριοποιητή φαίνεται και στον πίνακα (Πίνακας 4.2-1 Classifier 

Model). 

 

=== Classifier model (full training set) === 

Sigmoid Node 0      Sigmoid Node 1 

 Inputs    Weights     Inputs    Weights 
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 Threshold    3.9138016125248787  Threshold  3.8980263579113954 

 Node 2    -2.7045663061855914  Node 2    2.69779773932563 

 Node 3    -1.489376494397211  Node 3    1.469480643619008 

 Node 4    -2.5373093264362185  Node 4    2.5399469686573526 

 Node 5    -1.7189666861166175  Node 5    1.6480849235019839  

 Node 6    -1.7849471427020607  Node 6    1.7716843596823304 

 Node 7    -1.3985255502357101  Node 7    1.3818725620838566  

 Node 8    -3.2220251942980003 Node 8    3.2315930451549826 

 Node 9    -2.3093488605117556  Node 9    2.3447211680307687 

 Node 10    -2.3821559247370634 Node 10    2.317202821042467 

 Node 11    2.0347585992445123  Node 11    -2.0574132052792407 

 Node 12    -1.0451888589800995 Node 12    1.0630462758979646  

 Node 13    1.973636703566058  Node 13    -1.9653911356845915  

 Node 14    -1.1777246002668824 Node 14    1.2106880513162954  

 Node 15    -2.868278017431337  Node 15    2.904105668855264  

 Node 16    -1.8111745380544657  Node 16    1.8528441581347226 

Πίνακας 4.2-1 Classifier Model 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που φαίνονται παρακάτω στον πίνακα (Πίνακας 4.2-2) 

παρατηρούμε ότι από τις 200 ιστοσελίδες που χρησιμοποιήσαμε οι 183 κατηγοριοποιήθηκαν 

σωστά και οι 17 όχι. Έτσι έχουμε μια ακρίβεια της τάξης του 91,5% στην ταξινόμηση. 
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Πίνακας 4.2-2 Summary 

 

Πίνακας 4.2-3 Detailed Accuracy By Class 

Ο Πίνακας 4.2-4 μας δείχνει το confusion table από τον οποίο καταλαβαίνουμε ότι 8 από τις 

ιστοσελίδες με περιεχόμενο συνέδριο το νευρωνικό τις κατηγοριοποίησε λάθος καθώς τις 

θεώρησε ιστοσελίδες με θέμα διάφορο από αυτό που πραγματικά είχαν. Αντίστοιχα 9 

ιστοσελίδες θεώρησε λανθασμένα ότι έχουν θέμα κάποιο συνέδριο. 
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Πίνακας 4.2-4 Confusion Matrix 

Στη συνέχεια πειραματιστήκαμε και χρησιμοποιήσαμε άλλη τεχνική για την εκπαίδευση του 

μοντέλου. Ακολουθήσαμε την τεχνική Percentage split ορίζοντας 34% το ποσοστό των 

δεδομένων για έλεγχο. Τα αποτελέσματα δίνονται στην εικόνα (Εικόνα 4.2-2). Το ποσοστό των 

ιστοσελίδων που κατηγοριοποιήθηκαν σωστά έπεσε στο 89.7%. 

 

Εικόνα 4.2-2 Τεχνική Percentage Split 
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Ακολούθησαν κι άλλοι πειραματισμοί, αλλάζοντας το ποσοστό του Percentage Split και τον 

αριθμό των folds αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν καλύτερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι έγιναν 

και δοκιμές αλλαγών των παραμέτρων που φαίνονται στον πίνακα (Πίνακας 4.2-5), όπως οι 

τιμές των learning Rate και momentum, οι οποίες όμως δεν βελτίωσαν την ικανότητα 

πρόβλεψης του νευρωνικού κι έτσι εν κατακλείδι ορίστηκαν οι προεπιλεγμένες. 
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Πίνακας 4.2-5 Παράμετροι 

4.3 Δεύτερη Προσέγγιση 

Στην προσπάθεια μας να κάνουμε το υπόδειγμά μας πιο αξιόπιστο θεωρήσαμε ότι σωστή λύση 

θα ήταν η αύξηση των λέξεων του λεξικού, δηλαδή του αριθμού των attributes. Οι επιπλέον 
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λέξεις θα μπορούσαν να αντληθούν από τις ιστοσελίδες με θέμα συνέδριο αλλά το ποσοστό 

εμφάνισης τους στο σύνολο των ιστοτόπων ήταν μικρό και θεωρήσαμε σκόπιμο να 

ασχοληθούμε με το δεύτερο σύνολο των urls (Πίνακας 6.2-2) Προστέθηκαν 20 λέξεις οι 

οποίες λέξεις προέκυψαν από τις ιστοσελίδες που δεν είχαν ως θέμα την εκπόνηση κάποιου 

συνεδρίου. Απομονώσαμε τις 20 πιο συχνά εμφανιζόμενες λέξεις και το νέο λεξικό που 

προέκυψε, φαίνεται στον πίνακα (Πίνακας 6.2-6). Ο Πίνακας 4.3-1 δείχνει δείγμα του νέου 

αρχείο που δημιουργήσαμε. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην εκπαίδευση του μοντέλου. 

Αρχικά, όπως και στην προηγούμενη προσπάθεια μας, χρησιμοποιήσαμε την τεχνική Cross 

Validation με αριθμό υποσυνόλων ίσου μεγέθους 10. Τα αποτελέσματα δίνονται στον πίνακα 

(Πίνακας 4.3-2). 

 

Πίνακας 4.3-1 Διορθωμένο Αρχείο Arff 
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Πίνακας 4.3-2 Τεχνική Cross Validation Προσπάθεια 2 

Διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό των ιστοσελίδων που κατηγοριοποιήθηκαν σωστά αυξήθηκε 

στο 94.5% Από το Confusion Matrix συμπεραίνουμε πως 6 ιστοσελίδες κατηγοριοποιήθηκαν 

λανθασμένα ως συνέδρια και 5 κατηγοριοποιήθηκαν ως μη συνέδρια. Μεγαλύτερο ποσοστό 

λάθους διαπιστώνουμε στην προσπάθεια του νευρωνικού να αποφασίσει ότι οι ιστοσελίδες 

δεν έχουν θέμα την εκπόνηση συνεδρίου. Συνεχίζουμε τους πειραματισμούς μας 

χρησιμοποιώντας την τεχνική του Percentage Split. Παραθέτονται τα αποτελέσματα και 

ακολουθεί ο σχολιασμός αυτών. 
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Εικόνα 4.3-1 Τεχνική Percentage Split Προσπάθεια 2 

Το ποσοστό των ιστοσελίδων που κατηγοριοποιήθηκαν σωστά είναι μικρότερο από αυτό της 

τεχνικής Cross Validation και ορίζεται στο 92.6%.Ύστερα από κάποιους επιπλέον 

πειραματισμούς των οποίων τ’ αποτελέσματα δεν είναι καλύτερα από το 94.5 % του Cross 

Validation καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι με αυτή την τεχνική επιτυγχάνουμε το 

μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας του μοντέλου καθώς το νευρωνικό δίκτυο έχει μεγαλύτερη 

ικανότητα πρόβλεψης. 

4.4 Επικύρωση Αποτελεσμάτων 

Στη συνέχεια θέλοντας να επικυρώσουμε το αποτέλεσμα των ερευνών μας πειραματιστήκαμε 

μ’ ένα σύνολο ιστοσελίδων. Το σύνολο των Urls φαίνεται στον πίνακα (Πίνακας 6.2-7). Οι 49 

ιστοσελίδες έχουν περιεχόμενο την εκπόνηση κάποιου συνεδρίου και οι υπόλοιπες 26 έχουν 
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άλλο περιεχόμενο. Για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήσαμε τον κώδικα μια 

και εμφανίσαμε μόνο τις προβλέψεις του νευρωνικού δικτύου. Τα αποτελέσματα για τα πρώτα 

49 Urls φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.4-1). 
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Πίνακας 4.4-1 Predictions 1 

Στον Πίνακας 4.4-2 φαίνονται οι προβλέψεις για τις 26 ιστοσελίδες. 
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Πίνακας 4.4-2 Predictions 0 

Στο σύνολο των 75 ιστοσελίδων οι 71 ιστοσελίδες κατηγοριοποιήθηκαν σωστά. Το ποσοστό 

επιτυχίας ανέρχεται δηλαδή στο 94.6%. Μεγαλύτερο ποσοστό λάθους διακρίνουμε στις 

ιστοσελίδες που δεν έχουν θέμα συνέδριο καθώς 2 από τα 26 κατηγοριοποιήθηκαν λάθος. Από 

την άλλη, από τις 49 ιστοσελίδες που είχαν θέμα συνέδριο οι 2 σύμφωνα με το μοντέλο μας 

θεωρήθηκαν ότι δεν έχουν. 
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5 Εξαγωγή Πληροφορίας 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην επόμενη φάση που είναι η αυτόματη εξαγωγή δομημένης 

πληροφορίας, και συγκεκριμένα της ημερομηνίας διεξαγωγής του συνεδρίου καθώς επίσης 

και την χώρα διεξαγωγής αυτού, από άγνωστες σελίδες οι οποίες έχουν ταξινομηθεί σωστά. 

Ύστερα από έρευνα που κάναμε στο μεγαλύτερο ποσοστό των ιστοσελίδων, με θέμα την 

εκπόνηση κάποιου συνεδρίου, η πρώτη ημερομηνία που εμφανίζουν στην αρχικής τους σελίδα 

είναι και η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου κι έχει τη μορφή Μήνας Μέρα (ή Μέρα- 

Μέρα, αν το συνέδριο διαρκεί περισσότερες από μία μέρες), Έτος ή Μέρα (ή Μέρα- Μέρα, αν 

το συνέδριο διαρκεί περισσότερες από μία μέρες) Μήνας, Έτος. Επιπλέον οι περισσότερες 

ιστοσελίδες δηλώνουν την χώρα διεξαγωγής του συνεδρίου. Παρακάτω φαίνονται κάποιες 

τυχαίες ιστοσελίδες συνεδρίων. Τρέχοντας το πρόγραμμα μας τα αποτελέσματα φαίνονται 

στην Εικόνα 4.4-6.  

 

Εικόνα 4.4-1 http://www.icshh.org/ 

 

Εικόνα 4.4-2 http://www.ichsd.org/ 

 

Εικόνα 4.4-3 http://www.icosh.org/ 
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Εικόνα 4.4-4 http://www.iclll.org/ 

 

Εικόνα 4.4-5 http://www.icetc.org/ 
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Εικόνα 4.4-6 Προβλέψεις και Εξαγωγή Πληροφοριών. 

Παρατηρούμε ότι στις τέσσερις από τις πέντε ιστοσελίδες η εξαγωγή του τόπου και της 

ημερομηνίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τέλος στην Εικόνα 4.4-7 δείχνουμε τα 

αποτελέσματα από δύο ιστοσελίδες που δεν είναι συνέδρια και που κατηγοριοποιήθηκαν 

σωστά. Βλέπουμε ότι σ’ αυτήν την περίπτωση δεν προβαίνουμε στην εξαγωγή κάποιων 

πληροφοριών καθώς δεν είναι αυτός ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
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Εικόνα 4.4-7 Προβλέψεις 
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6 Συμπεράσματα Και Προτάσεις Βελτίωσης 

6.1 Συμπεράσματα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε προσπάθεια ταξινόμησης ιστοσελίδων σε 

συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής και συγκεκριμένα σε ανεξαρτήτου θέματος συνέδρια καθώς 

και η εξαγωγή πληροφοριών από αυτές. Εφαρμόστηκε τεχνική μηχανικής μάθησης και 

συγκεκριμένα νευρωνικά δίκτυα. Θεωρήθηκε, ύστερα από πειραματισμούς, πως η 

καταλληλότερη μέθοδος ήταν αυτή της διασταύρωσης (Cross-validation). Τα δεδομένα 

χωρίστηκαν σε 10 υποσύνολα ίσου μεγέθους (folds) και κάθε υποσύνολο χρησιμοποιήθηκε για 

εκπαίδευση, ενώ τα υπόλοιπα για δοκιμή, εκ περιτροπής. Το τελικό ποσοστό σφάλματος είναι 

ο μέσος όρος των 10 ποσοστών. Το ποσοστό επιτυχίας είναι 94.5%. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα ιστοσελίδων για να γίνει επικύρωση των αποτελεσμάτων, 

επαληθεύοντας τις προσδοκίες μας. Επιπλέον, προσπαθήσαμε να κάνουμε εξαγωγή της 

ημερομηνίας και του τόπου διεξαγωγής των συνεδρίων. Για ένα μεγάλο ποσοστό των 

ιστοσελίδων με θέμα κάποιο συνέδριο επιτεύχθηκε ο στόχος. 

6.2 Προτάσεις Βελτίωσης 

Η πρόταση για περαιτέρω βελτίωση της αξιοπιστίας του μοντέλου μας έγκειται στην 

περαιτέρω επεξεργασία του λεξικού. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα αποδοτικό θα ήταν να γίνεται 

αποθήκευση των συχνοτήτων εμφάνισης των λέξεων στο κείμενο της ιστοσελίδας. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον θα είχε το σύστημα να ήταν ανεξάρτητο της γλώσσας και να μπορούσε να 

επεκταθεί και σε άλλες γλώσσες πέραν της αγγλικής που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

διπλωματική εργασία. Επιπλέον, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάποιος πράκτορας 

εύρεσης ιστοσελίδων για να γίνεται αυτοματοποιημένα η διαδικασία επικύρωσης των 

προβλέψεων. Όσο αναφορά την εξαγωγή δομημένης πληροφορίας από τις 

κατηγοριοποιημένες ιστοσελίδες ενδιαφέρον θα είχε και η εξαγωγή του χρηματικού αντιτίμου 

που απαιτείται για την παρακολούθηση του συνεδρίου.  
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7 Παράρτημα 

 

package gr.uom.ai.nn.conferenceId; 

 

import java.net.URL; 

 

public class Conference { 

 

  private URL _url; 

   

  private String _html; 

   

  private boolean _isConference; 

   

  private String _date; 

   

  private String _country; 

 

  public Conference(URL url) { 

    _url = url; 

  } 

   

  public void setHtml(String html) { 

    _html = html; 

  } 

   

  public void setIsConference(boolean isConference) { 

    _isConference = isConference; 

  } 

   

  public void setDate(String date) { 

    _date = date; 

  } 

   

  public void setCountry(String country) { 

    _country = country; 

  } 

   

  public URL getUrl() { 

    return _url; 

  } 

   

  public String getHtml() { 

    return _html; 

  } 

   

  public boolean getIsConference(){ 

    return _isConference; 

  } 

   

  public String getDate() { 

    return _date; 

  } 

   

  public String getCountry() { 

    return _country; 

  } 

   

  public void printConferenceInfo() { 

    System.out.println("url: " + _url); 

    System.out.println("This URL is " + (_isConference ? "" : "not ") + "a conference."); 

    System.out.println(_isConference ? "Date: " + _date : ""); 

    System.out.println(_isConference ? "Country: " + _country : ""); 
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    System.out.println(""); 

  } 

} 

Πηγαίος Κώδικας 7-1 Κλάση Conference 

package gr.uom.ai.nn.conferenceId; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.DataInputStream; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.StringTokenizer; 

import java.util.TreeSet; 

 

public class ConferenceId { 

   

  private final static String OUTPUT_DELIMETER = ","; 

   

  private final static String DICTIONARY = "dictionary.txt"; 

   

  private final static String WEKA_ARFF_VALIDATE = "conferenceValidateData.arff"; 

  

  private final static String WEKA_ARFF_TRAIN = "conferenceTrainingData.arff"; 

  

  private ArrayList<Conference> _conferencesAl; 

 

  private TreeSet<String> _dicWordsTs; 

  

  private ArrayList<byte[]> _attributes; 

  

  private WekaNeuralNetwork _wnn; 

  

  public ConferenceId(String path) throws Exception { 

   ArrayList<URL> urls = readUrls(path); 

   constructConferences(urls); 

    

   _wnn = new WekaNeuralNetwork(); 

     

   // Phase B/C 

   identifyConf(_conferencesAl); 

 } 

  

  private void constructConferences(ArrayList<URL> urls) { 

    _conferencesAl = new ArrayList<Conference>(); 

    for (URL url : urls) { 

      Conference conf = new Conference(url); 

      _conferencesAl.add(conf); 

    } 

  } 

   

  private ArrayList<URL> readUrls(String path) throws MalformedURLException, IOException { 

    // Gets a file and returns an arraylist with the urls 

    // 

    FileInputStream fstream = new FileInputStream(path); 

    DataInputStream in = new DataInputStream(fstream); 

    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(in)); 
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    String strLine; 

    ArrayList<URL> urls = new ArrayList<URL>(); 

    while ((strLine = br.readLine()) != null) { 

      URL url = new URL(strLine); 

      urls.add(url); 

    } 

     

    return urls; 

  } 

  

    public void conferenceTrainTest() throws Exception { 

  // Phase B 

 _wnn.train(WEKA_ARFF_TRAIN); 

 } 

   

    public void conferencePredictAndExtract() throws Exception { 

  // Phase C 

 _wnn.predict(WEKA_ARFF_VALIDATE); 

   

 setPredictions(_conferencesAl, _wnn); 

     

 ExtractInfo ei = new ExtractInfo(_conferencesAl); 

       ei.extractConferanceInfo(); 

     

       printResults(_conferencesAl); 

 }  

  

    private void identifyConf(ArrayList<Conference> confs) throws Exception { 

   // 1. Loads dictionary word list 

  // 

 _dicWordsTs = loadDic(); 

   

   // 2. Download site contents word list 

  // 

 for (Conference conf : confs) { 

      UrlDownloader urlDl = new UrlDownloader(conf.getUrl()); 

      conf.setHtml(urlDl.getHtml()); 

 } 

 // Constructs the weka attribute table 

 // 

 _attributes = constructAttributes(_dicWordsTs, confs); 

   

 // Creates the Weka arff file 

 // 

 ArffBuilder ab = new ArffBuilder(WEKA_ARFF_VALIDATE, _attributes, _dicWordsTs); 

 ab.createArff(true); 

 //ab.createArff(false); 

 } 

 

    private TreeSet<String> loadDic(){ 

    // Loads the dictionary into a tree-set.  

    //     

    TreeSet<String> dicWordsTs = new TreeSet<String>(); 

    try { 

 

      BufferedReader dicBr = new BufferedReader(new FileReader(DICTIONARY)); 

      StringBuffer dicBuffer = new StringBuffer(); 

      dicBuffer.append(dicBr.readLine()); 

 

      StringTokenizer dicWordsAll = new 

StringTokenizer(dicBuffer.toString().toLowerCase(), OUTPUT_DELIMETER); 

       

 

      while (dicWordsAll.hasMoreTokens()) { 

        String nextWord = dicWordsAll.nextToken().toString(); 

        if (!nextWord.isEmpty()) { 
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          dicWordsTs.add(nextWord); 

        } 

      } 

      dicBuffer.delete(0, dicBuffer.length()); 

    } catch (FileNotFoundException e) { 

      e.printStackTrace(); 

    } catch (IOException e) { 

      e.printStackTrace(); 

    } 

     

    return dicWordsTs; 

  } 

  

   private ArrayList<byte[]> constructAttributes(TreeSet<String> dicWordsTs, 

ArrayList<Conference> confs) { 

    ArrayList<byte[]> attributes = new ArrayList<byte[]>(); 

     

    for (Conference conf : confs ) { 

   WordExtractor siteWE = new WordExtractor(conf.getHtml()); 

    

   TreeSet<String> siteWordsTs = siteWE.getWordList(); 

   ListComparator lc = new ListComparator(dicWordsTs, siteWordsTs); 

   attributes.add(lc.getCompareMatrix()); 

  } 

     

    return attributes; 

  } 

   

  private void setPredictions(ArrayList<Conference> confs, WekaNeuralNetwork wnn) { 

    // Converts the predictions array from 0 and 1 to true and false 

     

    byte[] pred = wnn.getPredictionsArray(); 

    int pos = 0; 

    for (Conference conf : confs) { 

      byte p = pred[pos++]; 

      if (p == 0) { 

        conf.setIsConference(false); 

      } else { 

        conf.setIsConference(true); 

      } 

    } 

  } 

   

  private void printResults(ArrayList<Conference> confs) { 

    for (Conference conf : confs) { 

      conf.printConferenceInfo(); 

    } 

  } 

} 

Πηγαίος Κώδικας 7-2 Κλάση ConferenceId 

package gr.uom.ai.nn.conferenceId; 

 

import java.io.BufferedWriter; 

import java.io.File; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileWriter; 

import java.io.IOException; 

import java.io.Writer; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

import java.util.Scanner; 
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public class Dictionary { 

  public static void main(String args[]) throws IOException { 

    Map<String, Integer> occurrences = new HashMap<String, Integer>(); 

    Scanner sc2 = null; 

    File file = null; 

    try { 

      file = new File("results.txt"); 

    } catch (Exception e1) { 

      e1.printStackTrace(); 

    } 

    Writer output = null; 

    output = new BufferedWriter(new FileWriter(file)); 

    try { 

      sc2 = new Scanner(new File("dictionary.txt")); 

    } catch (FileNotFoundException e) { 

      e.printStackTrace(); 

    } 

    while (sc2.hasNextLine()) { 

      String s2 = new String(sc2.nextLine()); 

      Integer oldCount = occurrences.get(s2); 

      if (oldCount == null) { 

        oldCount = 0; 

      } 

      occurrences.put(s2, oldCount + 1); 

    } 

    for (Map.Entry<String, Integer> entry : occurrences.entrySet()) { 

      output.write(entry.getKey() + "\t=>\t" + entry.getValue() + "\n"); 

    } 

    output.close(); 

 

  } 

} 

Πηγαίος Κώδικας 7-3 Κλάση Dictionary 

package gr.uom.ai.nn.conferenceId; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.StringTokenizer; 

import java.util.TreeSet; 

import java.util.regex.Matcher; 

import java.util.regex.Pattern; 

 

public class ExtractInfo { 

 

  private final String COUNTRIES_DELIMITER = ","; 

 

  private final String COUNTRIES_LIST = "countries.txt"; 

 

  private ArrayList<Conference> _conferencesAl; 

 

  public ExtractInfo(ArrayList<Conference> conferencesAl) throws Exception { 

    _conferencesAl = conferencesAl; 

  } 

 

  public void extractConferenceInfo() { 
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    for (Conference conf : _conferencesAl) { 

      if (conf.getIsConference()) { 

        WordExtractor we = new WordExtractor(conf.getHtml()); 

        String text = we.getText(); 

         

        conf.setDate(extractDate(text)); 

        conf.setCountry(extractCountry(text));         

      } 

      else { 

        conf.setDate(""); 

        conf.setCountry(""); 

      } 

    } 

  } 

 

  private String extractDate(String text) { 

    // Extracts the date from a text 

    // 

    String day = "((['\0'+0-3]?[0-9][- /.]['\0'+0-3]?[0-9])|('\0'+0-3]?[0-9]))"; 

    String month = 

"(january|february|march|april|may|june|july|august|september|october|november|december|ja

n|feb|mar|apr|may|jun|jul|aug|sep|oct|nov|dec)"; 

    String year = "[0-2][0-9][0-9][0-9]"; 

  

    Pattern pattern1 = Pattern.compile("(" + month + "\\s" + day + ",?\\s"+ year + ")|(" + 

day + "\\s" + month + ",?\\s" + year+ ")");     

    Matcher matcher = pattern1.matcher(text); 

    if (matcher.find()) { 

      return matcher.group(); 

    } 

    return ""; 

  } 

 

  private String extractCountry(String text) { 

    // Extracts the country from a text 

    // 

    TreeSet<String> countriesTs = loadCountries(); 

    Iterator<String> countryIt = countriesTs.iterator(); 

 

    while (countryIt.hasNext()) { 

      String country = countryIt.next(); 

      if (text.contains(country)) { 

        return country; 

      } 

    } 

    return ""; 

  } 

 

  private TreeSet<String> loadCountries() { 

    // Loads countries into a tree-set. 

    // 

    TreeSet<String> countriesTs = new TreeSet<String>(); 

 

    try { 

      BufferedReader countryBr = new BufferedReader(new FileReader(COUNTRIES_LIST)); 

      StringBuffer countryBuffer = new StringBuffer(); 

      countryBuffer.append(countryBr.readLine()); 

 

      StringTokenizer countriesAll = new 

StringTokenizer(countryBuffer.toString().toLowerCase(), COUNTRIES_DELIMITER); 

 

      while (countriesAll.hasMoreTokens()) { 

        String nextWord = countriesAll.nextToken().toString(); 

        if (!nextWord.isEmpty()) { 

          countriesTs.add(nextWord); 

        } 

      } 



66 
 

      countryBuffer.delete(0, countryBuffer.length()); 

    } catch (FileNotFoundException e) { 

      e.printStackTrace(); 

    } catch (IOException e) { 

      e.printStackTrace(); 

    } 

    return countriesTs; 

  } 

} 

 

Πηγαίος Κώδικας 7-4 Κλάση ExtractInfo 

package gr.uom.ai.nn.conferenceId; 

 

import java.util.*; 

 

public class ListComparator { 

  

 private TreeSet<String> _listBase; // dictionary 

 private TreeSet<String> _listData; // site 

 private byte [] _attributes; 

  

 public ListComparator(TreeSet<String> listBase, TreeSet<String> listData) { 

  _listBase = listBase; 

  _listData = listData; 

  _attributes = new byte [listBase.size()]; 

 } 

  

 public byte[] getCompareMatrix() { 

   

  Iterator<String> bIt = _listBase.iterator();  

  Iterator<String> dIt = _listData.iterator(); 

 

  int attr = -1; 

  String bTemp = ""; 

  String dTemp = ""; 

   

  if (bIt.hasNext()) { bTemp = bIt.next(); attr++; }; // b++ 

  if (dIt.hasNext())   dTemp = dIt.next();            // d++ 

   

  Boolean completed = false; 

  while (!completed) { 

    

    

   int result = bTemp.compareTo(dTemp); 

    

   if (result == 0) {        // b = d 

    _attributes[attr] = 1; 

    if (!bIt.hasNext() || !dIt.hasNext()) { completed = true; } 

    else { 

     bTemp = bIt.next(); attr++; 

     dTemp = dIt.next(); 

    } 

   } 

    

   else if (result > 0) {     // b > d 

    if (dIt.hasNext()) { dTemp = dIt.next(); } 

    else { completed = true; } 

   } 

    

   else if (result < 0) {     // b < d 

    _attributes[attr] = 0; 
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    if (bIt.hasNext()) { bTemp = bIt.next(); attr++; }  

     

    else { completed = true; }    

   } 

  } 

   

  return _attributes; 

 } 

} 

Πηγαίος Κώδικας 7-5 Κλάση ListComparator 

package gr.uom.ai.nn.conferenceId; 

 

 

public class Main { 

  /** 

   * @param args 

   * @throws Exception 

   */ 

   

  public static void main(String[] args) throws Exception { 

 

    /* 

     * arguments:  

     *  0 -> {train , predict}  

     *  1 -> File contained URLs per line 

     */ 

    if (args.length < 2) { 

      actionError("Wrong number of arguments specified."); 

    } 

 

    ConferenceId cId = new ConferenceId(args[1]); 

    if (args[0].equals("train")) { 

       

      cId.conferenceTrainTest(); 

       

    }  

    else if (args[0].equals("predict")) { 

       

      cId.conferencePredictAndExtract(); 

       

    }  

    else { 

      actionError("Wrong argument specified."); 

    } 

 

    actionOk(); 

  } 

 

  private static void actionError(String message) { 

    System.out.println(message); 

    usage(); 

    System.exit(1); 

  } 

   

  private static void actionOk(){ 

    // OK status code 

    System.exit(0); 

  } 

 

  private static void usage() { 

    System.out.println("First argument should be one of {train , predict}"); 
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    System.out.println("Rest arguments should be a txt file"); 

  } 

} 

 

Πηγαίος Κώδικας 7-6 Κλάση Main 

package gr.uom.ai.nn.conferenceId; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.net.URL; 

import java.net.URLConnection; 

 

public class UrlDownloader { 

   

  private URL _url; 

   

   

  public UrlDownloader(URL url) { 

    _url = url; 

  } 

   

  public String getHtml() { 

    // Gets a URL and downloads the html contents. 

    try { 

      URLConnection GetConn = null; 

      GetConn = _url.openConnection(); 

      GetConn.connect(); 

 

      InputStreamReader ReadIn = new InputStreamReader( 

          GetConn.getInputStream()); 

      BufferedReader br = new BufferedReader(ReadIn); 

      StringBuffer htmlSiteBuffer = new StringBuffer(); 

      String tmp; 

      while ((tmp = br.readLine()) != null) { 

        htmlSiteBuffer.append(tmp); 

        htmlSiteBuffer.append("\n"); 

      } 

      br.close(); 

 

      return htmlSiteBuffer.toString(); 

 

    } catch (IOException io) { 

      System.out.println(io.getMessage()); 

      return ""; 

    } 

  } 

} 

Πηγαίος Κώδικας 7-7 Κλάση UrlDownloader 

package gr.uom.ai.nn.conferenceId; 

 

import java.io.*; 

import java.util.*; 
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public class WekaArffBuilder { 

 private String _out; 

  

 private TreeSet<String> _dicWordsTs; 

  

 private ArrayList<byte[]> _dataMatrix; 

  

 public WekaArffBuilder(String out, ArrayList<byte[]> dataMatrix, TreeSet<String> 

dicWordsTs) { 

  _out = out; 

  _dataMatrix = dataMatrix; 

  _dicWordsTs = dicWordsTs; 

 } 

  

 public void createArff(Boolean isTest) throws Exception { 

  try { 

   BufferedWriter arffOut = new BufferedWriter(new FileWriter(_out)); 

    

   // Print header 

   arffOut.write("@relation siteData\n\n"); 

    

    

   // Print attributes 

   Iterator<String> dIt = _dicWordsTs.iterator(); 

   String dTemp = ""; 

   while (dIt.hasNext()) {  

    dTemp = dIt.next(); 

    arffOut.write("@attribute " + dTemp + " {0,1}\n"); 

   } 

   arffOut.write("@attribute " + "result" + " {0,1}\n"); 

   arffOut.write("\n"); 

    

    

   // Print data 

   arffOut.write("@data\n"); 

   for (byte[] attributes : _dataMatrix) { 

    String dataLine = ""; 

    for (int i = 0; i < _dicWordsTs.size(); i++) { 

     dataLine += (attributes[i] + ","); 

    } 

     

    if (dataLine != null &&  isTest) { 

     arffOut.write(dataLine.substring(0, 

dataLine.length()) + "?" + "\n"); 

    } 

    else {  

     // NOTE: This block needs human intervention for 

setting supervised values {0, 1} 

      

     arffOut.write(dataLine.substring(0, dataLine.length() 

- 1) + "\n"); 

      

    } 

 

     

   } 

   arffOut.close(); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

} 

Πηγαίος Κώδικας 7-8 Κλάση WekaArffBuilder 
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package gr.uom.ai.nn.conferenceId; 

 

import java.io.*; 

import java.util.*; 

 

import weka.core.Instances; 

import weka.classifiers.functions.*; 

import weka.classifiers.Evaluation; 

 

public class WekaNeuralNetwork { 

  

 private final String TRAINED_NETWORK = "trainedNetwork.ser"; 

 private final int FOLDS = 10; 

  

 private byte[] _predictions = null; 

 

  

 public Boolean train(String arff) throws  

 FileNotFoundException, IOException, Exception { 

  // Train neural network 

  return trainNN(arff, TRAINED_NETWORK); 

 } 

  

 public Boolean predict(String arff) throws  

  FileNotFoundException, IOException, Exception { 

  // Prediction based on the trained neural network 

  return predictNN(arff, TRAINED_NETWORK);   

 } 

 

 private Boolean trainNN(String trainingDataFile, String nnToSave) throws 

 FileNotFoundException, IOException, Exception { 

  // The file extension should be arff. 

  if (!checkFileExtension(trainingDataFile)) return false; 

 

  // Declares the neural network type 

  MultilayerPerceptron neural = new MultilayerPerceptron(); 

   

  // Reads the training data 

  Instances trainingData = null; 

  try { 

   BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

FileReader(trainingDataFile)); 

   trainingData = new Instances(reader); 

   reader.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   System.out.println("Cannot read input file: " + trainingDataFile); 

   return false; 

  } 

   

  // Train the neural network 

  trainingData.setClassIndex(trainingData.numAttributes() - 1); 

  Evaluation eval = new Evaluation(trainingData); 

  eval.crossValidateModel(neural, trainingData, FOLDS, new Random(1)); 

   

  // Save the trained neural network 

  ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new 

FileOutputStream(nnToSave)); 

  oos.writeObject(trainingData); 

  oos.flush(); 

  oos.close(); 

  return true; 

 } 

 

 private Boolean predictNN(String dataToPredictFile, String savedNetwork) throws 

 FileNotFoundException, IOException, Exception { 

  // The file extension should be arff. 

  if (!checkFileExtension(dataToPredictFile)) return false; 
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  // Declares the neural network type 

  MultilayerPerceptron neural = new MultilayerPerceptron(); 

   

  // Loads pre-trained network 

  Instances trainingData = null; 

  try { 

   ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new 

FileInputStream(savedNetwork)); 

   trainingData = (Instances) ois.readObject(); 

   ois.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   System.out.println("Cannot read input file: " + dataToPredictFile); 

   return false; 

  } 

 

  // Reads the data to predict 

  BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

FileReader(dataToPredictFile)); 

  Instances test = new Instances(reader); 

  test.setClassIndex(test.numAttributes() - 1); 

  reader.close(); 

   

  // Predicts on data given 

  neural.buildClassifier(trainingData); 

  Evaluation eval = new Evaluation(trainingData); 

  eval.evaluateModel(neural, test); 

   

  // Gets the prediction  

  int predictionsCount = test.numInstances(); 

  _predictions = new byte[predictionsCount]; 

  for (int i = 0; i < test.numInstances(); i++) { 

   _predictions[i] = (byte) neural.classifyInstance(test.instance(i)); 

  } 

  return true; 

 } 

  

 public byte[] getPredictionsArray() { 

   return _predictions; 

 } 

 

 private Boolean checkFileExtension(String file) { 

  if (file.substring(file.indexOf(".") + 1, file.length()).equals("arff")) { 

   return true; 

  } 

  else { 

   System.out.println("The training file extension should be arff"); 

   return false; 

  }   

 } 

 

} 

Πηγαίος Κώδικας 7-9 Κλάση WekaNeuralNetwork 

package gr.uom.ai.nn.conferenceId; 

 

import java.util.*; 

import java.util.regex.Matcher; 

import java.util.regex.Pattern; 

 

public class WordExtractor { 

 private String _html; 
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 private TreeSet<String> _wordsExtracted; 

  

 private String _textExtracted; 

  

 public WordExtractor(String html) { 

   _html = html; 

 } 

  

 public TreeSet<String> getWordList() { 

      _html = _html.toLowerCase(); 

      _html = clearBeforeHead(_html); 

      _html = clearElement(_html, "script"); 

       _html = clearElement(_html, "style"); 

     

         _wordsExtracted = getContents(_html); 

      _wordsExtracted = removesSmallWords(_wordsExtracted); 

     

   return _wordsExtracted; 

 } 

  

 public String getText () { 

  String html = _html.toLowerCase(); 

   html = clearBeforeHead(html); 

   html = clearElement(html, "script"); 

   html = clearElement(html, "style"); 

   _textExtracted = getText(html);   

    

   return _textExtracted; 

 } 

 

 

 private String clearBeforeHead(String html) { 

  return html.substring(html.indexOf("<head")); 

 } 

 

 private String clearElement(String html, String element) { 

  String elementStart = "<" + element; 

  String elementEnd = "</" + element + ">"; 

 

  boolean hasElement = true; 

 

  while (hasElement) { 

   int tagStarts = html.indexOf(elementStart); 

   int tagEnds = html.indexOf(elementEnd); 

 

   if (tagStarts != -1 && tagEnds != -1) { 

    String htmlBefore = html.substring(0, tagStarts - 1); 

    String htmlAfter = html 

      .substring(tagEnds + elementEnd.length()); 

    html = htmlBefore + htmlAfter; 

   } else { 

    hasElement = false; 

   } 

  } 

  return html; 

 } 

 

 private TreeSet<String> getContents(String html) { 

 

  boolean hasBrackets = true; 

 

  String seperateString; 

   

  TreeSet<String> tokens = new TreeSet<String>(); 

 

  while (hasBrackets) { 
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   int bracketEnd = html.indexOf(">"); 

   int bracketStart = -1; 

   if (bracketEnd != -1) { 

    html = html.substring(bracketEnd + 1).trim(); 

    bracketStart = html.indexOf("<"); 

    if (bracketStart > 0) { 

 

     seperateString = html.substring(0, bracketStart); 

     String resultString = seperateString.replaceAll( 

       "[^\\p{L}\\p{N}]", " "); 

     Scanner tokenize = new Scanner(resultString); 

     while (tokenize.hasNext()) 

      tokens.add(tokenize.next()); 

 

    } 

   } else { 

    hasBrackets = false; 

   } 

 

  } 

  return tokens; 

 } 

 

   private static String getText(String html) { 

      boolean hasBrackets = true; 

      StringBuffer sbtext = new StringBuffer(); 

 

      String seperateString = null; 

 

      while (hasBrackets) { 

        int bracketEnd = html.indexOf(">"); 

         int bracketStart = -1; 

         if (bracketEnd != -1) { 

           html = html.substring(bracketEnd + 1).trim(); 

           bracketStart = html.indexOf("<"); 

           if (bracketStart > 0) { 

 

            seperateString = seperateString + (html.substring(0, bracketStart)); 

            String resultString = seperateString.replaceAll("[^\\p{L}\\p{N}]", 

" "); 

            Scanner tokenize = new Scanner(resultString); 

            while (tokenize.hasNext()) 

              sbtext.append(tokenize.next() + " "); 

           } 

         } else { 

            hasBrackets = false; 

          } 

 

      } 

      return sbtext.toString(); 

 

  } 

  

 private TreeSet<String> removesSmallWords(TreeSet<String> contents) { 

   

  TreeSet <String> words = new TreeSet <String>(); 

   

  Pattern pattern1 = Pattern.compile("([a-z]{4,})"); 

   

  for (String tmp : contents) { 

   Matcher matcher = pattern1.matcher(tmp); 

   if (matcher.matches())  

   { 

    words.add(tmp); 

   } 

  } 

  Set<String> s = new LinkedHashSet<String>(); 
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  s.addAll(words); 

  words.clear(); 

  words.addAll(s); 

   

  return words; 

 } 

} 

Πηγαίος Κώδικας 7-10 Κλάση WordExtractor 

<project name="ConferenceIdBuilder" default="dist" basedir="."> 

    <description> 

        Building conferenceId project ... 

    </description> 

  

  <!-- set global properties for this build --> 

  <property name="src" location="src"/> 

  <property name="build" location="bin"/> 

  <property name="dist"  location="dist"/> 

  <property name="lib"  location="lib"/> 

  <property name="package" value="gr.uom.ai.nn.conferenceId"/> 

  

  <property name="wekaDir" location="${wekaDir}"/> 

   

   

  <target name="dist" 

        description="generate the distribution" > 

    <!-- Create the distribution directory --> 

    <mkdir dir="${dist}"/> 

   <mkdir dir="${dist}/lib"/> 

  

   <!-- Copies distribution files --> 

    <copy  todir="${dist}"> 

     <!-- Copies dictionary,training data and trained neural network --> 

        <fileset dir="."> 

          <include name="dictionary.txt"/> 

          <include name="trainedNetwork.ser"/> 

          <include name="countries.txt"/> 

        </fileset>      

    </copy> 

   <copy  todir="${dist}/lib"> 

  <!-- Copies weka jar file  --> 

     <fileset dir="${lib}"> 

       <include name="weka.jar"/> 

     </fileset> 

   </copy> 

    <!-- Creates the jar file and appends the Main reference into the manifest --> 

    <jar jarfile="${dist}/ConferenceId.jar" basedir="${build}"> 

         <manifest> 

            <attribute name="Main-Class" value="${package}.Main"/> 

         </manifest> 

    </jar> 

  </target> 

 

  <target name="clean" 

        description="clean up" > 

    <!-- Delete the ${build} and ${dist} directory trees --> 

    <delete dir="${build}"/> 

    <delete dir="${dist}"/> 

  </target> 
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</project> 

Πηγαίος Κώδικας 7-11 projectBuilder.xml 

@echo off 

cls 

 

REM variables 

set input=%1 

set main="gr.uom.ai.nn.conferenceId.Main" 

set command="predict" 

 

REM Set defaut input 

 

echo =========== Conference ID ============ 

echo  run predictions on input URLs: %input%  

echo  please wait ... 

 

 

REM program execution 

java -cp ConferenceId.jar;lib\*  %main%  %command%  %input%   

 

 

pause 

Πηγαίος Κώδικας 7-12 ConferenceIdt_Predict.bat 

#!/bin/ksh 

 

# variables 

input=$1 

main="gr.uom.ai.nn.conferenceId.Main" 

command="predict" 

 

echo "=========== Conference ID ============" 

echo " run predictions on input URLs: ${input}" 

echo " please wait ..." 

 

 

# program execution 

java -cp ConferenceId.jar:lib\*  $main  $command  $input   

Πηγαίος Κώδικας 7-13 ConferenceIdt_Predict.sh 

 

http://worldviewsconference.com/  http://www.iciwe.org/  

http://www.icccv.org/    http://www.iccne.org/  

http://www.iccet.net/    http://www.icvsem.org/  

http://worldviewsconference.com/
http://www.iciwe.org/
http://www.icccv.org/
http://www.iccne.org/
http://www.iccet.net/
http://www.icvsem.org/
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http://gac.ukrscience.org/en   http://www.iicedu.org/  

http://www.forumdocente.prograd.ufu.br/ http://eleot.org/  

http://www.mlearn.org/   http://cseducation.org/  

http://www.e-learningedu.org/  http://www.ineag.gr/  

http://www.icikm.org/   http://www.icetc.org/  

http://www.icemt.org/   http://iolc2011.ioksp.com/  

http://www.icdle.org/    http://cseducation.org/  

http://www.ciceducation.org/   http://icomsc.its.ac.id/  

http://amat2012.etu.edu.tr/   http://www.icacm.griet.ac.in/  

http://icada2011.nida.ac.th/   http://hss.ukrscience.org/en  

http://www.icer11.jerad.org/   http://www.focusasiastudy.com/  

http://www.icast2012.org/   http://icots.net/  

http://www.icsep.org/    http://www.icefr.org/  

http://www.cebmm.org/   http://www.icfte.org/  

http://www.icemm.org/   http://www.iceme.org/  

http://www.icebm.org/   http://www.icber.org/  

http://www.iccpm.org/   http://www.icife.org/  

http://www.psychologyandtheother.com/ http://www.icfme.org/  

http://www.icsmr.org/   http://www.petconference.org.np/  

http://www.icgip.org/    http://www.icmo.org/  

http://www.iccee.org/    http://www.icsip.org/  

http://www.iccem.org/   http://www.ispacs2011.org/  

http://www.shanghai-ic.org/   http://www.commonwealthlaw2012.org/  

http://www.icreu2012.com/   http://www.iceae.org/  

http://gac.ukrscience.org/en
http://www.iicedu.org/
http://www.forumdocente.prograd.ufu.br/
http://eleot.org/
http://www.mlearn.org/
http://cseducation.org/
http://www.e-learningedu.org/
http://www.ineag.gr/ice/index.php
http://www.icikm.org/
http://www.icetc.org/
http://www.icemt.org/
http://iolc2011.ioksp.com/
http://www.icdle.org/
http://cseducation.org/
http://www.ciceducation.org/
http://icomsc.its.ac.id/
http://amat2012.etu.edu.tr/
http://www.icacm.griet.ac.in/
http://icada2011.nida.ac.th/
http://hss.ukrscience.org/en
http://www.icer11.jerad.org/
http://www.focusasiastudy.com/
http://www.icast2012.org/
http://icots.net/
http://www.icsep.org/
http://www.icefr.org/
http://www.cebmm.org/
http://www.icfte.org/
http://www.icemm.org/
http://www.iceme.org/
http://www.icebm.org/
http://www.icber.org/
http://www.iccpm.org/
http://www.icife.org/
http://www.psychologyandtheother.com/
http://www.icfme.org/
http://www.icsmr.org/
http://www.petconference.org.np/
http://www.icgip.org/
http://www.icmo.org/
http://www.iccee.org/
http://www.icsip.org/
http://www.iccem.org/
http://www.ispacs2011.org/
http://www.shanghai-ic.org/
http://www.commonwealthlaw2012.org/
http://www.icreu2012.com/
http://www.iceae.org/
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http://www.icpee.org/    http://www.icnst.org/  

http://www.icebs.org/    http://www.icceb.org/  

http://www.icsii.org/    http://www.icmae.org/  

http://www.icbem.org/   http://www.icbee.org/  

http://www.icebb.org/    http://www.icict.org/  

http://www.icecs.org/    http://www.iceea.org/  

http://www.icmst.org/   http://www.icmmp.org/  

http://www.iconset2011.com/   http://www.icitst.org/  

http://www.itng.info/    http://www.icnee.org/  

http://www.ita11.org/    http://www.icfit.org/  

http://www.iccsm.org/   http://www.ichams.org/  

http://www.icem2012.org/   http://www.apcc2011.com/  

http://www.icsgs.org/    http://www.icmce.org/  

http://www.icide.org/    http://www.icsgce.com/  

http://www.iccde.org/    http://www.icees.org/  

http://www.icste.org/    http://www.icgs3-2011.org/  

http://www.icmet.ac.cn/   http://www.icsps.org/  

http://www.icsca.org/    http://www.icrsd.org/  

http://www.icivc.org/    http://www.iciip.org/  

http://www.icetc.org/    http://www.iccea.org/  

http://www.icib.eu/    http://www.traconference.eu/  

http://www.ttraeurope2012.org/  http://www.icnms.org/  

http://www.iccts.org/    http://www.icmmt.org/  

http://www.icmmt.org/   http://www.tbliconference.com/  

http://www.icpee.org/
http://www.icnst.org/
http://www.icebs.org/
http://www.icceb.org/
http://www.icsii.org/
http://www.icmae.org/
http://www.icbem.org/
http://www.icbee.org/
http://www.icebb.org/
http://www.icict.org/
http://www.icecs.org/
http://www.iceea.org/
http://www.icmst.org/
http://www.icmmp.org/
http://www.iconset2011.com/
http://www.icitst.org/
http://www.itng.info/
http://www.icnee.org/
http://www.ita11.org/
http://www.icfit.org/
http://www.iccsm.org/
http://www.ichams.org/
http://www.icem2012.org/
http://www.apcc2011.com/
http://www.icsgs.org/
http://www.icmce.org/
http://www.icide.org/
http://www.icsgce.com/
http://www.iccde.org/
http://www.icees.org/
http://www.icste.org/
http://www.icgs3-2011.org/
http://www.icmet.ac.cn/
http://www.icsps.org/
http://www.icsca.org/
http://www.icrsd.org/
http://www.icivc.org/
http://www.iciip.org/
http://www.icetc.org/
http://www.iccea.org/
http://www.icib.eu/
http://www.traconference.eu/
http://www.ttraeurope2012.org/
http://www.icnms.org/
http://www.iccts.org/
http://www.icmmt.org/
http://www.icmmt.org/
http://www.tbliconference.com/
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http://www.gdceurope.com/   http://2013.icse-conferences.org/  

http://www.icse-conferences.org/  http://www.jci-ec2012.eu/  

http://www.uaconference.eu/   http://www.eurostarconferences.com/  

http://www.nfcinsight.com/   http://ibaicm.iba.edu.pk/  

http://www.liceducation.org/   http://www.ahtmmc2012.gr/  

http://wire2012.eu/    http://www.cssm2012.gr/  

http://lspi.net/     http://inosa.icst.org/  

http://biobio.vscht.cz/    http://disco2012.eu/  

http://tsp.vutbr.cz/    http://www.ares-conference.eu/  

http://www.indc.cz/en/   http://www.crf2012.eu/  

http://crowncom.org/    http://www.tllm-conference.com/  

http://www.iccitee.com/  http://causal-

universe.philosophyinscience.com/  

http://www.iwtc.info/    http://www.cmdconf.net/  

http://www.kdir.ic3k.org/   http://www.keod.ic3k.org/  

http://www.kmis.ic3k.org/   http://www.ijcci.org/  

http://www.ecta.ijcci.org/   http://www.fcta.ijcci.org/  

http://www.biostec.org/   http://www.biodevices.biostec.org/  

http://www.bioinformatics.biostec.org/ http://www.healthinf.biostec.org/  

http://www.icpram.org/   http://www.icaart.org/  

http://www.sensornets.org/   http://www.visigrapp.org/  

http://www.ivapp.visigrapp.org/  http://www.visapp.visigrapp.org/  

http://www.ncta.ijcci.org/   http://www.intelec.org/  

http://ieee-pimrc.org/    http://www.smc2012.org/  

http://www.gdceurope.com/
http://2013.icse-conferences.org/
http://www.icse-conferences.org/
http://www.jci-ec2012.eu/
http://www.uaconference.eu/
http://www.eurostarconferences.com/
http://www.nfcinsight.com/
http://ibaicm.iba.edu.pk/
http://www.liceducation.org/
http://www.ahtmmc2012.gr/
http://wire2012.eu/
http://www.cssm2012.gr/
http://lspi.net/
http://inosa.icst.org/
http://biobio.vscht.cz/
http://disco2012.eu/
http://tsp.vutbr.cz/
http://www.ares-conference.eu/
http://www.indc.cz/en/
http://www.crf2012.eu/
http://crowncom.org/
http://www.tllm-conference.com/
http://www.iccitee.com/
http://causal-universe.philosophyinscience.com/
http://causal-universe.philosophyinscience.com/
http://www.iwtc.info/
http://www.cmdconf.net/
http://www.kdir.ic3k.org/
http://www.keod.ic3k.org/
http://www.kmis.ic3k.org/
http://www.ijcci.org/
http://www.ecta.ijcci.org/
http://www.fcta.ijcci.org/
http://www.biostec.org/
http://www.biodevices.biostec.org/
http://www.bioinformatics.biostec.org/
http://www.healthinf.biostec.org/
http://www.icpram.org/
http://www.icaart.org/
http://www.sensornets.org/
http://www.visigrapp.org/
http://www.ivapp.visigrapp.org/
http://www.visapp.visigrapp.org/
http://www.ncta.ijcci.org/
http://www.intelec.org/
http://ieee-pimrc.org/
http://www.smc2012.org/
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http://www.nss-mic.org/   http://ijcai.org/ 

Πίνακας 6.2-1 Urls με περιεχόμενο συνέδρια 

http://www.aup.edu/    http://www.uniroma3.it/  

http://setur.fo/     http://www.uoi.gr/en/  

http://web.mit.edu/    http://www.cam.ac.uk/  

http://www.aag.org/    http://www.springer.com/  

http://www.pmpmeeting.com/  http://www.gradsch.psu.edu/  

http://www.facebook.com/   http://www.youtube.com/  

http://www.enst.umd.edu/   http://www.energybuilder.com/  

http://www.greenprogress.com/  http://www.marshallmemo.com/  

http://www.aaas.org/    http://lisresearch.org/  

http://www.cse.buffalo.edu/   http://www.edheads.org/  

http://www.kidsites.com/   http://www.gamequarium.com/  

http://www.sciencebuddies.org/  http://www.educational-freeware.com/  

http://www.techconnectworld.com/  http://www.ifats.org/  

http://www.searchenginehistory.com  http://www.tofp.org/  

http://www.informingscience.us/icarus/ http://flossmole.org/  

http://flossmetrics.org/   http://www.w3.org/  

http://www.sportsvenue-technology.com/ http://www.qncc.com/  

http://www.onlinecollege.org/  http://www.hawking.org.uk/  

http://www.papert.org/   http://www.davidjbennett.org/  

http://www.wohlin.eu/   http://www.janrecker.com/  

http://www.sciencemadesimple.com/  http://www.euronews.com/  

http://www.nss-mic.org/
http://ijcai.org/
http://www.aup.edu/
http://www.uniroma3.it/
http://setur.fo/
http://www.uoi.gr/en/
http://web.mit.edu/
http://www.cam.ac.uk/
http://www.aag.org/
http://www.springer.com/
http://www.pmpmeeting.com/
http://www.gradsch.psu.edu/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
http://www.enst.umd.edu/
http://www.energybuilder.com/
http://www.greenprogress.com/
http://www.marshallmemo.com/
http://www.aaas.org/
http://lisresearch.org/
http://www.cse.buffalo.edu/
http://www.edheads.org/
http://www.kidsites.com/
http://www.gamequarium.com/
http://www.sciencebuddies.org/
http://www.educational-freeware.com/
http://www.techconnectworld.com/
http://www.ifats.org/
http://www.searchenginehistory.com/
http://www.tofp.org/
http://www.informingscience.us/icarus/
http://flossmole.org/
http://flossmetrics.org/
http://www.w3.org/
http://www.sportsvenue-technology.com/
http://www.qncc.com/
http://www.onlinecollege.org/
http://www.hawking.org.uk/
http://www.papert.org/
http://www.davidjbennett.org/
http://www.wohlin.eu/
http://www.janrecker.com/
http://www.sciencemadesimple.com/
http://www.euronews.com/
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http://www.euroweeklynews.com/  http://www.expatica.com/  

http://www.bbc.co.uk/   http://www.devx.com/  

http://www.alcus.org/    http://www.roudometof.com/  

http://www.internationalgraduate.net/ http://en.wikipedia.org/wiki/Conference  

Πίνακας 6.2-2 Urls χωρίς περιεχόμενο συνέδρια 

iciwe 2012 welcome please submit your paper before march 5 about conference 3 2011 news 
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