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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τα τελευταία χρόνια, η στυλομετρία, η μελέτη του γλωσσικού στυλ, έχει γίνει 

πιο εμφανής στην αντιγραφή του ύφους λογοτεχνικών κειμένων μεταξύ των 

συγγραφέων. Η βιβλιογραφία είναι άφθονη σχετικά με την έρευνα της στυλομετρίας, 

όμως ο τομέας της επαλήθευσης του συγγραφέα είναι σχετικά ανεξερεύνητος. Σε αυτή 

την μελέτη, χρησιμοποιούμε τεχνικές από τη στυλομετρία και τη μηχανική μάθηση για 

να αντιμετωπίσουμε υποκειμενικά λογοτεχνικά κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την 

σύγκριση λογοτεχνικών κειμένων μεταξύ τριών διαδοχικών γενεών, δηλαδή μεταξύ 

της ομοιότητας γραφής της νεότερης γενιάς Joe Hill (1970) με την γενιά του Stephen 

King (1947), o οποίος ήταν πατέρας του και της γενιάς του Richard Matheson (1926), 

ο οποίος προϋπήρχε της γενιάς του King. Στη διατριβή αυτή χρησιμοποιούνται οι 

μέθοδοι LDA (Latent Dirichlet Allocation), PCA( Principal Component Analysis), K-

Means, SVD (Singular Value Decomposition), Delta Barrow, Cosine Similarity, καθώς 

επίσης υπάρχει και επεξηγηματική ανάλυση (Explanatory Analysis) για το κάθε 

κείμενο του αντίστοιχου συγγραφέα. Παρουσιάζονται όλες οι προαναφερθείσες 

μέθοδοι αναλυτικά καθώς και η εφαρμογή των μεθόδων αυτών στο πρόβλημά μας που 

είναι το εξής: αν τα κείμενα των τριών γενεών έχουν ομοιότητα, έχοντας σαν βάση τα 

στυλομετρικά τους χαρακτηριστικά. Επιπλέον υπάρχουν οπτικοποιημένα γλωσσικά 

στοιχεία των συγγραφέων. Τέλος, η προσέγγισή μας μπορεί να επιτύχει μεγάλη 

ακρίβεια στα αποτελέσματα σύγκρισης ομοιότητας ύφους μεταξύ των κειμένων.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Ο πρώτος οδηγός για την στυλομετρία εμφανίστηκε το 1890. Γράφτηκε από 

έναν Πολωνό φιλόσοφο που εργαζόταν στο χρονικό προσδιορισμό των διαλόγων του 

Πλάτωνα (Principes de stylométrie). Τότε ήταν και η πρώτη φορά που εμφανίστηκε ο 

όρος στυλομετρία (Identity E, 2017). 

 

Η στυλομετρία είναι η διαδικασία απόδοσης του ύφους του συγγραφέα 

χρησιμοποιώντας το γλωσσικό του στυλ που αντλείται από το κείμενο. Το προσωπικό 

στυλ γραφής του κάθε συγγραφέα είναι το αποτύπωμά του.  Η στυλομετρία υπάρχει 

εδώ και αιώνες με ιστορικές, λογοτεχνικές και εγκληματολογικές εφαρμογές. Η 

αφθονία της βιβλιογραφίας των στυλομετρικών τεχνικών έχει εξελιχθεί με τα χρόνια, 

και εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς: λογοτεχνική επιστήμη, κοινωνιογλωσσολογική 

έρευνα, ψυχολογία, γλωσσολογία, κοινωνική ψυχολογία, ιατροδικαστική και ιατρική 

διάγνωση κ.λπ. Η ανάπτυξη των υπολογιστών και η ικανότητά τους για ανάλυση 

μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων ενίσχυσε την προσπάθεια ανάλυσης των 

στυλομετρικών χαρακτηριστικών. Η πιο κλασική μέθοδος είναι η μέθοδος της 

εποπτευόμενης μάθησης (supervised learning), κατά την οποία μπορούμε να φτάσουμε 

σε πολύ υψηλά επίπεδα ακρίβειας. Όμως όσον αφορά προβλήματα στον διαδικτυακό 

τομέα ή σε άλλα ψηφιακά πεδία, οι μέθοδοι αυτοί δεν έχουν τόσο αποτελεσματικότητα. 

Σε τέτοιου είδους προβλήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι μη-

εποπτευόμενης μάθησης.  Το πρόβλημα με τον προκαθορισμό του συντάκτη γίνεται με 

βάση τις προηγούμενες πληροφορίες σχετικά με το ύφος γραφής του για να  

διαμορφώσουμε τα στυλιστικά του χαρακτηριστικά. Η δυσκολία των μεθόδων έγκειται 

στο κατά πόσο είμαστε σίγουροι για τα δεδομένα των  αποτελεσμάτων (Stolerman, 

2015). 

 

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα στα μετέπειτα χρόνια στον 

τομέα της στυλομετρίας είναι τα Ομοσπονδιακά Έγγραφα. Για την επικύρωση του 

Αμερικάνικου Συντάγματος είχαν δημοσιευτεί 85 άρθρα τα οποία ήταν ανώνυμα , με 

τα οποία προσπαθούσαν να πείσουν τους πολίτες της Νέας Υόρκης. Η  υπογραφή και 



5 
 

στα 85 άρθρα ήταν “Publius”. Μη γνωρίζοντας ποιος ήταν ο πραγματικός συγγραφέας 

των άρθρων κατέληξαν να συγκρίνουν τον τρόπο γραφής αυτών με τους τρεις 

επικρατέστερους που μπορεί να τα συνέταξαν: Alexander Hamilton, James Madison, 

John Jay. Με βάση το στυλ γραφής αυτών των τριών κατέληξαν στο ποιος έγραψε τα 

άρθρα αυτά. Μέσα από την μελέτη αυτή φάνηκε ότι τα περισσότερα άρθρα τα έχει 

συγγράψει ο James Madison. Παρόλο αυτά όμως με την πάροδο των ετών αλλά και 

την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης η ακρίβεια και οι νέες μέθοδοι ανάλυσης της 

στυλομετρίας όπως και η μηχανική μάθηση βελτίωσαν κατά πολύ την αναγνώριση 

στατικών προτύπων. Υπάρχουν προσεγγίσεις που μπορούν να αναγνωρίσουν σύνολα 

50 συγγραφέων με ακρίβεια 90% , καθώς και μεγαλύτερο αριθμό συγγραφέων 

(Crymble, Karsdorp, Rybicki, & Rojas Castro, 2018).  

 

1.2 Σκοπός 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσουμε κάποιες μεθόδους που 

εφαρμόζονται προκειμένου να εντοπίσουμε ομοιότητες λογοτεχνικών κειμένων μεταξύ 

των τριών γενεών, δηλαδή κατά πόσο και αν μπορεί να επηρεαστεί η νεότερη γενιά 

από την παλαιότερη κρίνοντας τα στυλομετρικά τους χαρακτηριστικά, καθώς 

συνδυάζονται μέθοδοι αλλά και αλγόριθμοι προκειμένου να προσδιορίσουν αλλά και 

να επαληθεύσουν την ομοιότητα στο στυλ γραφής τους.  Αν δηλαδή ο συγγραφέας της 

νέας γενιάς είναι επηρεασμένος από τα λογοτεχνικά κείμενα  τα οποία έχουν γραφεί 

στο παρελθόν. 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Hamilton
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Madison
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Jay
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Madison
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1.3 Δομή 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάζει και 

παραθέτει σχετικές ερευνητικές αναφορές και εμπειρικές μελέτες ακαδημαϊκών και 

λοιπών επιστημόνων.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν προκειμένου  να 

καθορίσουμε την ομοιότητα των τριών συγγραφέων. 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί την εφαρμογή των μεθόδων στο πρόβλημά μας 

που είναι η ομοιότητα των τριών γενεών. 

 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της 

διπλωματικής εργασίας και ορισμένες προτάσεις για μελλοντική έρευνα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

2.1 Εισαγωγή 
 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία 

διακρίνεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποτελείται από  εφαρμογές της 

ομοιότητας κειμένων σε διάφορους κλάδους και από μελέτες που αναφέρονται στην 

μελέτη κειμένων λογοτεχνικών, ηλεκτρονικού εμπορίου, άρθρων κ.α. προκειμένου να 

εντοπιστούν τυχόν ομοιότητες με βάση τα στυλομετρικά χαρακτηριστικά των 

χρηστών-συγγραφέων. Καθώς η επιλογή των στυλομετρικών χαρακτηριστικών και  

των μεθόδων που χρησιμοποιούν καθορίζουν την ομοιότητα ή όχι των κειμένων. Στη 

δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης.  

 

2.2 Εφαρμογές - Χρήση της στυλομετρικής σύγκρισης των κειμένων 
 

Οι εφαρμογές ανάλυσης συγγραφέων μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις 

κατηγορίες (Sara El Manar El Bouanani, 2014) (Abbasi A. , 2008): 

 

1. Η απόδοση ή η ταυτοποίηση του συγγραφέα καθορίζει την πιθανότητα ενός 

συγκεκριμένου συγγραφέα να έχει γράψει ένα έργο εξετάζοντας άλλα έργα που 

παράγονται από αυτόν. 

 

2. Το προφίλ ή ο χαρακτηρισμός του συγγραφέα καθορίζει το προφίλ του 

συγγραφέα ή τα χαρακτηριστικά του συγγραφέα που δημιούργησε ένα 

συγκεκριμένο έργο. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το φύλο, το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το πολιτιστικό υπόβαθρο και τη γνώση της γλώσσας. 

 

3. Η ανίχνευση ομοιότητας συγκρίνει πολλά κομμάτια εργασίας και καθορίζει εάν 

παράγονται από ένα μόνο συγγραφέα ή όχι, χωρίς απαραίτητα αναγνώριση του 

συγγραφέα. Η ομοιότητα χρησιμοποιείται συχνά στο πλαίσιο της ανίχνευσης 

λογοκλοπής που περιλαμβάνει την πλήρη ή μερική αναπαραγωγή ενός έργου 

με ή χωρίς την άδεια του αρχικού συγγραφέα. 
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Χαρακτηριστικές εφαρμογές της στυλομετρικής σύγκρισης κειμένων: 

 

• Σύμφωνα με τον Pavelec, τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές αναφορές στην 

εγκληματολογία. Στους τομείς του αστικού (πνευματικά δικαιώματα κ.α.), 

ποινικού (επιστολές παρενόχλησης κ.α.) δικαίου και στην ασφάλεια των 

υπολογιστών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.α.). Σκοπός είναι ο προσδιορισμός 

του χρήστη - δράστη που έγραψε την επιστολή με βάση τον τρόπο γραφής του 

κ.α. Αυτό γίνεται με την χρήση δικανικών χαρακτηριστικών (Forensic 

Stylistics): δηλαδή δύο συγγραφείς με την ίδια μητρική γλώσσα δεν γράφουν 

με τον ίδιο τρόπο, όπως και ο κάθε συγγραφέας δεν γράφει πάντα με τον ίδιο 

τρόπο, αλλά χρησιμοποιεί διαφορετικά γλωσσικά χαρακτηριστικά όπως ο 

πλούτος λεξιλογίου, σφάλματα ορθογραφίας κ.α. Το πρόβλημα με αυτήν την 

διαδικασία είναι το μέγεθος των δεδομένων - εγγράφων που πρέπει να 

αναλύονται για κάθε συγγραφέα κάθε φόρα. Η μέθοδος αναγνώρισης του 

συγγραφέα γίνεται με σκοπό το μοντέλο που θα δημιουργηθεί να ξεχωρίζει αν 

το έγγραψε ο συγγραφέας ή όχι (Pavelec D, 2007). 

 

• Κατά την μελέτη του Gómez-Adorno, με την πάροδο των χρόνων το ύφος του 

κάθε συγγραφέα μεταβάλλεται. Αυτό παρατηρήθηκε κατά την ανάλυση 7 

συγγραφέων (George Vaizey, Booth Tarkington κ.α.) σε διάστημα περίπου 20 

ετών. Τα βιβλία των συγγραφέων χωρίστηκαν σε τρεις περιόδους παίρνοντας 

ένα βιβλίο για κάθε συγγραφέα για κάθε περίοδο. Δηλαδή, σύγκριναν το βιβλίο 

της κάθε περιόδου του εκάστοτε συγγραφέα με το βιβλίο της προηγούμενης 

περιόδου με σκοπό τον εντοπισμό της μεταβολής των στυλομετρικών 

χαρακτηριστικών του ανά τα χρόνια.  Παρατηρήθηκε ότι τα σημεία στίξης ανά 

τα χρόνια για τους περισσότερους συγγραφείς αυξήθηκαν. (Gómez-Adorno, 

2018) 

 

• Το "σωστό" μέγεθος του σώματος του κειμένου παίζει καθοριστικό ρόλο 

σύμφωνα με τον López-Escobedo. Για τον προσδιορισμό του σωστού σώματος 

δοκιμάστηκαν 7 είδη χαρακτηριστικών σε δύο διαφορετικά είδη σωμάτων 

κειμένων. Το πρώτο σώμα είχε 27 μακρά κείμενα ενώ το δεύτερο αποτελούνταν 

από 15 σύντομα κείμενα. Κατά τις δοκιμασίες στα σύντομα κείμενα , τα 

αποτελέσματα των στυλομετρικών χαρακτηριστικών δεν ήταν ικανοποιητικά 
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ενώ τα αποτελέσματα για τα μεγάλα κείμενα ήταν ικανοποιητικά αλλά είχαν 

πρόβλημα κατά την ομαδοποίησή τους (López-Escobedo, 2013). 

 

• Λογοκλοπή λογοτεχνικών κειμένων αλλά και μη, σύμφωνα με τον Ramnial. 

Στον ακαδημαϊκό χώρο η λογοκλοπή είναι ένα συχνό φαινόμενο. Προκειμένου 

να εντοπιστεί ο συγγραφέας που αντιγράφει χρησιμοποιήθηκαν τα 

στυλομετρικά χαρακτηριστικά από 446 διδακτορικές διατριβές χωρίζοντάς τες 

σε τρεις ομάδες των 1000, 5000 και 10000 λέξεων. Με σώμα κειμένου 520 

έγγραφα γινόταν η σύγκριση σε κάθε διδακτορική διατριβή για τον εντοπισμό 

δυνητικών κρουσμάτων λογοκλοπής (Ramnial, 2016). 

 

• Σύμφωνα με τον Hirst, έχει εφαρμογή στον τομέα της ιατρικής και κυρίως στην 

μελέτη της νόσου Alzheimer. Για την εξέλιξη της νόσου ανά τα χρόνια 

καθοριστικός παράγοντας στα αρχικά στάδια της νόσου είναι η γραφή.  

Προκείμενου να εξακριβώσουν την πορεία της νόσου ανέλυσαν τα 

στυλομετρικά χαρακτηριστικά συγγραφέων (Iris Murdoch, Agatha Christie) 

ανά τα χρόνια μέχρι που νόσησαν από αυτήν την πάθηση , καθώς και τα 

συνέκριναν με τα στυλομετρικά χαρακτηριστικά του συγγραφέα P.D. James 

που δεν νόσησε ποτέ από την πάθηση αυτή (Hirst, 2012). 

 

• Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με την μελέτη του Abbasi. 

Για τον εντοπισμό του συγγραφέα των τρομοκρατικών προκηρύξεων , οι οποίες 

διαδίδονταν μέσω του internet, προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν τα 

μηνύματα αναλύοντας Αγγλικά και Αραβικά σύνολα κειμένων. Επιλέχθηκαν 

στυλομετρικά χαρακτηριστικά τόσο για τα Αγγλικά όσο και για τα Αραβικά 

κείμενα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εμφανιστούν χαρακτηριστικά 

εντοπισμού των συγγραφέων.   (Abbasi A, 2005) 
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2.3 Στυλομετρικά χαρακτηριστικά 
 

Το κρίσιμο στοιχείο στη στυλομετρία είναι η εξαγωγή ποσοτικοποιήσιμων  

χαρακτηριστικών που σχετίζονται με το στυλ γραφής των κειμένων. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι οι λέξεις στίξεις (stopwords) (ένας, του, από, και κ.α), ο 

πλούτος λεξιλογίου (content words), τα σημεία στίξης (., !, ? κ.α), σφάλματα 

ορθογραφίας και φρασεολογικά χαρακτηριστικά (η συχνότητα της κάθε λέξης, το 

μήκος και ο μέσος όρος των λέξεων που χρησιμοποιεί, ο μέσος όρος του μήκους των 

προτάσεων, η τυπική απόκλιση του μήκους των προτάσεων, ο μέσος όρος του μήκους 

των παραγράφων, το σύνολο των λέξεων του κειμένου κ.α.) (López-Escobedo, 2013).  

 

Bag of Words (BOW) είναι λέξεις οι οποίες μπαίνουν στην ίδια “σακούλα” 

βάση των συχνοτήτων που εμφανίζονται στο κείμενο . Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό 

είναι tf – idf η συχνότητα των λέξεων – αντίστροφη συχνότητα των λέξεων (term 

frequency –inverse document frequency) η οποία καθορίζει το πόσο σημαντική είναι 

μία λέξη στο κείμενο με βάση το βάρος της συχνότητας της (López-Escobedo, 2013). 

 

Οι εικονοσυνθέσεις μπορούν επίσης να αντικατοπτρίζουν εσκεμμένες επιλογές 

συντάκτη ή πολιτισμικές διαφορές. Για παράδειγμα, έχει επιδειχθεί η χρήση συνόλων 

χαρακτηριστικών που περιέχουν λεξικά, δομικά και συντακτικά χαρακτηριστικά να 

είναι πιο αποτελεσματικά για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση παρά σύνολα 

χαρακτηριστικών που περιέχουν μόνο ένα υποσύνολο από αυτές τις ομάδες 

χαρακτηριστικών (Abbasi A. &., 2007). 

 

Επιπλέον στυλομετρικό χαρακτηριστικό είναι τα μέρη του λόγου που 

χρησιμοποιεί ο κάθε συγγραφέας στο κείμενο του. Καθώς η διαδικασία POS tagging 

(Part of Speech) εξετάζει τα συντακτικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε συγγραφέα 

καθώς σε συνδυασμό με την διαδικασία των Ν-Gramms, τα οποία είναι είτε διαδοχικά 

γράμματα είτε διαδοχικές λέξεις αντίστοιχα (Ν-γράμματα ή λέξεις),  αποκαλύπτουν το 

στυλ γραφής του συγγραφέα (López-Escobedo, 2013). 
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2.4 Τεχνικές – Μέθοδοι 
 

Όλες οι παρακάτω τεχνικές μπορούν να συνδυαστούν είτε να χρησιμοποιηθούν 

μόνες τους προκειμένου να προσδιορίσουν την ομοιότητα των κειμένων. Οι μέθοδοι 

μπορούν να εφαρμοστούν μέσω της μηχανικής μάθησης και στις δύο γλώσσες 

προγραμματισμού Python και R με τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες τους. Η μηχανική 

μάθηση διερευνά την μελέτη και την κατασκευή αλγορίθμων – μεθόδων που μπορούν 

να μαθαίνουν από τα δεδομένα μας. Η μηχανική μάθηση χωρίζεται σε τρεις τομείς: την 

εποπτευόμενη, μη εποπτευόμενη  και την ενισχυτική μάθηση (Donalek, 2011). 

 

1. Εποπτευόμενη μάθηση (Supervised Learning) είναι μία μέθοδος 

μάθησης κατά την οποία ο αλγόριθμός μας εκπαιδεύεται σε ένα μέρος 

των δεδομένων (variables/features) γνωρίζοντας εκ των προτέρων το 

αποτέλεσμα (y) και προσπαθεί να γενικεύσει το αποτέλεσμα αυτό και 

κατά την είσοδο νέων δεδομένων. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε 

προβλήματα: 

 

• Ταξινόμησης (Classification) 

• Πρόγνωσης (Prediction) 

• Διερμηνείας (Interpretation) 

 

2. Μη εποπτευόμενη μάθηση (Unsupervised Learning) είναι η μέθοδος 

μάθησης του υπολογιστή μας κατά την οποία δημιουργείται ένας 

αλγόριθμος από ένα σύνολο δεδομένων (variables/features) μη 

γνωρίζοντας εκ των προτέρων το αποτέλεσμα (y). H μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται σε προβλήματα: 

 

• Ανάλυσης Συσχετισμών (Association Analysis) 

• Ομαδοποίησης (Clustering) 

 

3. Ενισχυτική μάθηση (Reinforcement Learning) είναι όταν ο υπολογιστής 

μαθαίνει να ενεργεί μέσα από αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.  
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Μετά την συλλογή των χαρακτηριστικών των κειμένων ακολουθούμε 

συγκεκριμένες τεχνικές - μεθόδους προκειμένου να μπορέσουμε να προβλέψουμε την 

ομοιότητα των κειμένων.  Οι τεχνικές αυτές έχουν να κάνουν με την απόσταση του 

ανώνυμου κειμένου που θέλουμε να προβλέψουμε με το κείμενο στόχος. Αυτήν την 

απόσταση μας την καθορίζει η μηχανική μάθηση μέσω μοντέλων που μας παρέχει για 

να αξιολογήσουμε το ανώνυμο κείμενο. Η μέθοδος Cosine similarity μετράει την 

απόσταση των δύο κειμένων με βάση το συνημίτονο της γωνίας που σχηματίζουν τα 

δύο κείμενα από την συχνότητα των λέξεων που εμφανίζονται στα δύο κείμενα. Μία 

άλλη μέθοδος είναι η Burrows Delta με την οποία μπορούμε να συγκρίνουμε 

περισσότερα από δύο κείμενα δίνοντας το ίδιο βάρος σε όλα τα στυλομετρικά 

χαρακτηριστικά, οπότε έτσι αποφεύγεται το πρόβλημα με τις κοινές λέξεις. Επιπλέον 

χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι ομαδοποίησης, όπως K-Means, με σκοπό την 

ομαδοποίηση λέξεων ενός κειμένου ή την ομαδοποίηση κειμένων από τον ίδιο 

συγγραφέα. Επίσης γίνεται συχνή χρήση των πιθανολογικών μοντέλων (Probabilistic 

Models) Bayesian classifier για τον προσδιορισμό του συντάκτη ενός μη 

κατανεμημένου εγγράφου, δηλαδή περιγράφει την πιθανότητα εμφάνισης μίας λέξης,  

με βάση προηγούμενης γνώσης των συνθηκών που μπορεί να σχετίζονται με την λέξη. 

Έτσι αποφεύγεται η εξάρτηση των χαρακτηριστικών μεταξύ τους καθώς εξασφαλίζει 

την ανεξαρτησία των χαρακτηριστικών μας για την δημιουργία του μοντέλου.  (Anwar, 

2019; Eder, 2016; Crymble, Karsdorp, Rybicki, & Rojas Castro, 2018). 

 

Επιπλέον πολύ συχνά γίνεται χρήση της LDA (Latent Dirichlet Allocation),  

μοντέλου κατά το οποίο η κάθε λέξη του κειμένου αποδίδεται σε ένα θέμα του 

εγγράφου. Το κάθε θέμα περιγράφει ένα σύνολο λέξεων με βάση την συχνότητα της 

λέξης αλλά και το βάρος που παίρνει η κάθε λέξη. Επιπλέον χρησιμοποιούνται και 

συνδυαστικές μέθοδοι προσδιορισμού της ομοιότητας των κειμένων όπως Nearest 

Shrunken Centroids και Support Vector Machines. H Nearest Shrunken Centroids 

ομαδοποιεί τις λέξεις δημιουργώντας κέντρα (cedroids) και έλκει τις πλησιέστερες σε 

αυτά λέξεις, ενώ η Support Vector Machines δημιουργεί ένα υπερεπίπεδο με σκοπό την 

οπτικοποίηση των ομάδων των λέξεων, για καλύτερο διαχωρισμό των ομάδων των 

λέξεων και για την καλύτερη ερμηνεία τους. (Eder, 2016).  
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Καθοριστικό παράγοντα παίζει η ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA). Λόγου 

του μεγάλου αριθμού των χαρακτηριστικών ενός κειμένου επιλέγεται αυτή η μέθοδος 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαστάσεις του προβλήματος αλλά και να μην 

χαθεί η πληροφορία των χαρακτηριστικών. Στην PCA η ομοιότητα μεταξύ των 

συγγραφέων μπορεί να συγκριθεί με βάση την οπτική εγγύτητα των προτύπων ή τον 

υπολογισμό της μέσης απόστασης (Abbasi A. &., 2007). 

 

Τέλος, εφαρμόζονται μοντέλα Markov για κάθε κείμενο σε συνδυασμό με τα ν-

γράμματα (Ν – Gramms) προκειμένου να εντοπιστούν ομοιότητες. Τα μοντέλα Markov 

στηρίζονται στην ιδέα ότι κάθε ενδεχόμενο εμφάνισης μίας λέξης στηρίζεται – 

εξαρτάται από το προηγούμενο ενδεχόμενο της προηγούμενης λέξης. Για αυτόν τον 

λόγο εφαρμόζονται συνήθως μαζί με τα N-Gramms, δηλαδή δύο ή τρεις  συνεχόμενες 

λέξεις, καθώς γνωρίζοντας την πιθανότητα εμφάνισης της πρώτης λέξης από N-

Gramms μπορούμε να προβλέψουμε την επόμενη.  Η πρόβλεψη της επόμενης λέξης 

απαιτεί μόνο την εμφάνιση της προηγούμενης λέξης.   (Khmelev D, 2000; Khmelev D 

T. F., 2001).   

2.5 Συμπεράσματα 
 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά 

με το θέμα της ανάλυσης και εύρεσης ομοιότητας κειμένων με βάση το ύφος τους. 

Από τις μελέτες που έχουν γίνει παρατηρείται ότι το μέγεθος των κειμένων που 

χρησιμοποιούνται παίζει καθοριστικό ρόλο στην ακρίβεια. Επιπλέον, καθοριστικό 

παράγοντα για την μέγιστη απόδοση της μεθόδου παίζει η επιλογή των σωστών 

στυλομετρικών χαρακτηριστικών, καθώς και η προεπεξεργασία των κειμένων. 

Επιπλέον η κατάλληλη επιλογή μεθόδων ή μεθόδου κρίνεται επιτακτική ανάλογα με 

το ερώτημα το οποίο θέτουμε αλλά και την σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων των 

μεθόδων.     

 

Συνεπώς κρίνεται αναγκαίο στα πλαίσια της παρούσας εργασίας να 

χρησιμοποιήσουμε σύγχρονες προσεγγίσεις προκειμένου να εντοπίσουμε τις 

ομοιότητες ύφους των κειμένων μας. Καθώς η κατάλληλη επιλογή του σώματος του 

κειμένου (corpus) αλλά και η κατάλληλη επιλογή των χαρακτηριστικών, 

στυλομετρικών χαρακτηριστικών που θα επιλέξουμε κρίνεται αναγκαία.  
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

3.1 Μοντελοποίηση Θεμάτων – Συστάδων (Topics – Clusters) 

3.1.1 Latent Semantic Analysis (LSA) 
 

Η μέθοδος Latent Semantic Analysis (LSA) είναι μια τεχνική προκειμένου να 

μοντελοποιήσουμε σε θέματα (topics) τα κείμενά μας. Η ιδέα πίσω από αυτήν την 

μέθοδο είναι η δημιουργία ενός πίνακα με γραμμές που περιέχουν έγγραφα 

(documents) και στήλες τις λέξεις των κειμένων. Σε κάθε έγγραφο (document) 

παρουσιάζεται η συχνότητα που εμφανίζεται η κάθε λέξη στο έγγραφο , εισάγοντας ένα 

βάρος για κάθε λέξη που ανήκει σε κάθε έγγραφο . Προκειμένου να βρεθούν τα 

λανθάνοντα θέματα (topics) που συμβάλλουν στις σχέσεις μεταξύ των λέξεων και των 

εγγράφων γίνεται μείωση των διαστάσεων του πίνακα εγγράφων – λέξεων με την 

μέθοδο SVD (Singular Value Decomposition) (Thomas K. Landauer, 2008).  

 

3.1.2 Probabilistic Latent Semantic Analysis (PLSA) 

 

H μέθοδος PLSA είναι μία πιθανολογική μέθοδος εύρεσης των θεμάτων 

(topics) σε ένα σύνολο κειμένων. Σκοπός της μεθόδου είναι η δημιουργία ενός 

μοντέλου με λανθάνοντα θέματα (topics) που έχουν την δυνατότητα να παραχθούν από 

τον πίνακα εγγράφων – λέξεων. Η PLSA προσθέτει μία πιθανότητα σε αυτές τις 

υποθέσεις σύμφωνα με την οποία ένα θέμα z έχει πιθανότητα να εμφανίζεται σε ένα 

έγγραφο d με πιθανότητα P (z | d) και η λέξη w η οποία προέρχεται από ένα θέμα έχει 

πιθανότητα P ( w | z ) (Σχήμα 3.1).  

 

Documents – topics - words 

 

https://medium.com/nanonets/topic-modeling-with-lsa-psla-lda-and-lda2vec-555ff65b0b05 

Σχήμα 3.1 

https://medium.com/nanonets/topic-modeling-with-lsa-psla-lda-and-lda2vec-555ff65b0b05
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Η εξίσωση μας παρουσιάζει την πιθανότητα να εντοπιστεί κάποιο έγγραφο και 

εφόσον εντοπιστεί, να βρει μία λέξη μέσα στο έγγραφο με βάση την κατανομή των 

θεμάτων σε αυτό το έγγραφο (Σχήμα 3.2). 

 

𝑃(𝑑 , 𝑤) = 𝑃(𝑑) ∑ 𝑃(𝑧 | 𝑑) 𝑃(𝑤 | 𝑧)

𝑧

 

Σχήμα 3.2 

 

Η μέθοδος αυτή όμως δεν μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε πως να 

εκχωρούμε πιθανότητες σε νέα έγγραφα. Οπότε κατά την εισαγωγή νέων δεδομένων 

έχει την ικανότητα η μέθοδος να εφαρμόζεται υπερβολικά στα δεδομένα μας (Xu, 

2018).  

 

3.1.3 Latent Dirichlet Allocation (LDA) 
 

Η μέθοδος Latent Dirichlet Allocation (LDA) έχει σαν σκοπό την επεξεργασία 

της φυσικής γλώσσας. Είναι ένα στατιστικό μοντέλο στο οποίο επιτρέπει ένα σετ 

παρατηρήσεων να εξηγούνται από μη οφθαλμοφανείς ομάδες που προσδιορίζουν γιατί 

ορισμένα μέρη των δεδομένων είναι παρόμοια. Οι λέξεις συλλέγονται σε έγγραφα 

(documents). Αυτό σημαίνει ότι κάθε έγγραφο είναι ένα μίγμα μικρού αριθμού λέξεων 

τα οποία αποδίδουν ένα σύνολο topics (θέματα). Δηλαδή, κάθε έγγραφο περιγράφει 

την κατανομή κάποιων θεμάτων και τα θέματα περιγράφονται από την κατανομή 

κάποιων λέξεων. H μέθοδος LDA ανήκει στον τομέα της μη εποπτευόμενης μηχανικής 

μάθησης, στην οποία εισάγουμε έγγραφα και εξάγει θέματα. Με ευρύτερη έννοια, είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης (Awan-Ur-Rahman, 2020). 

 

Η μέθοδος LDA χρησιμοποιήθηκε από ιστορικούς προκειμένου να βρουν 

σημαντικά γεγονότα στην ιστορία αναλύοντας κείμενα με βάση το έτος συγγραφής. Οι 

βιβλιοθήκες στο ίντερνετ (Web Libraries) χρησιμοποιούν την μέθοδο αυτή 

προκειμένου να προτείνουν στους αναγνώστες τους βιβλία με βάση τις προηγούμενες 

επιλογές τους. Επιπλέον οι πάροχοι ειδήσεων χρησιμοποιούν την μοντελοποίηση 
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θεμάτων προκειμένου να κατανείμουν γρήγορα τα άρθρα αλλά και να συγκεντρώσουν 

με μεγαλύτερη ακρίβεια παρόμοια άρθρα (Ganegedara, 2018).  

 

Η μέθοδος LDA βρίσκει επίσης εφαρμογή στις νομικές συμβάσεις οι οποίες 

πάντα υπόκεινται υπό αμφισβήτηση στο δικαστήριο. Καθώς με την μέθοδο αυτή 

βρίσκονται οι όμοιες συμβάσεις με σκοπό τον μετριασμό των κινδύνων σε μία νέα 

σύμβαση (Qadir, 2020).  

 

Έχοντας έναν αριθμό από έγγραφα (documents) προσπαθούμε να 

αντιστοιχίσουμε τις  πιο συχνά εμφανιζόμενες λέξεις των εγγράφων με τα αντίστοιχα 

έγγραφα (Σχήμα 3.3), έτσι ώστε οι λέξεις που θα συνδεθούν με το εκάστοτε έγγραφο 

να αντιπροσωπεύουν το έγγραφο αυτό.  

 

Documents - words 

 

https://towardsdatascience.com/light-on-math-machine-learning-intuitive-guide-to-latent-dirichlet-

allocation-437c81220158 

Σχήμα 3.3 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό κάποια έγραφα θα συνδέονται με τις ίδιες λέξεις. Αυτό 

σημαίνει ότι επιλέγοντας τη λέξη αυτή που συνδέεται με τα δύο ή περισσότερα έγγραφα 

αυτή η λέξη θα περιγράφει ένα θέμα το οποίο είναι κοινό (Σχήμα 3.4). Όμως 

προκειμένου  να μειωθούν αυτές οι αντιστοιχίες μεταξύ των λέξεων και των εγγράφων 

εισάγεται ένα ενδιάμεσο λανθάνοντα κρυφό επίπεδο (Latent Layer) ανάμεσα στις 

λέξεις και στα έγγραφα. Δηλαδή το επίπεδο αυτό είναι ένα σύνολο θεμάτων (topics) τα 

https://towardsdatascience.com/light-on-math-machine-learning-intuitive-guide-to-latent-dirichlet-allocation-437c81220158
https://towardsdatascience.com/light-on-math-machine-learning-intuitive-guide-to-latent-dirichlet-allocation-437c81220158
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οποία δεν παρατηρούμε. Το κάθε θέμα αντιπροσωπεύει ένα σύνολο λέξεων όπως και 

ένα σύνολο εγγράφων (Ganegedara, 2018).   

 

Documents / προτάσεις – topics – λέξεις 

 

https://towardsdatascience.com/light-on-math-machine-learning-intuitive-guide-to-latent-dirichlet-

allocation-437c81220158 

Σχήμα 3.4 

 

Η μέθοδος LDA δεν επηρεάζεται από την σειρά των λέξεων που σημαίνει ότι 

και να ανακατέψουμε τις λέξεις πάλι τα ίδια θέματα θα μας δώσει, καθώς 

αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά μίας σακούλας λέξεων (bag-of-words). Η σακούλα 

λέξεων είναι η συχνότητα των λέξεων που εμφανίζονται μέσα στο κείμενο και βάση 

των συχνοτήτων τους μπαίνουν σε ομάδες - σακούλες.  

 

Η λειτουργία του μοντέλου LDA στηρίζεται από μία σειρά ορισμών και 

συμβολισμών. 

 

• M - Αριθμός των εγγράφων 

• N - Αριθμός των λέξεων σε κάθε έγγραφο 

• Κ - Αριθμός θεμάτων που ανήκει ένα έγγραφο  

• V - Μέγεθος του λεξιλογίου 

• α - Η Dirichlet κατανομή ενός θέματος (topic) ανά έγγραφο 

• β - Η Dirichlet  κατανομή  ενός θέματος (topic) ανά λέξη 

• θ - Η κατανομή του θέματος για ένα έγγραφο (document) 

• φ - Η κατανομή των λέξεων για κάθε θέμα (topic)  

https://towardsdatascience.com/light-on-math-machine-learning-intuitive-guide-to-latent-dirichlet-allocation-437c81220158
https://towardsdatascience.com/light-on-math-machine-learning-intuitive-guide-to-latent-dirichlet-allocation-437c81220158
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• z - Ένα θέμα από το σύνολο των θεμάτων (topics) 

• w - Λέξη 

 

 
Από μία Dirichlet κατανομή α, διαλέγουμε ένα τυχαίο δείγμα που 

αντιπροσωπεύει την κατανομή θέματος (topic) ή το σύνολο των θεμάτων ενός 

εγγράφου Μ. Αυτή η κατανομή θέματος είναι η θ. Από την θ επιλέγουμε ένα 

συγκεκριμένο θέμα Ζ με βάση την κατανομή. Από μία άλλη Dirichlet κατανομή β 

επιλέγουμε ένα τυχαίο δείγμα που αντιπροσωπεύει τη κατανομή των λέξεων του 

θέματος Ζ. Η κατανομή αυτή είναι η κατανομή των λέξεων φ. Από την φ επιλέγουμε 

την λέξη w. Η κατανομή α είναι μία κατανομή του θέματος για κάθε έγγραφο. Είναι 

ένας πίνακας (ΜxΚ). Ομοίως ισχύει και για την β καθώς είναι ένας πίνακας (KxV) για 

κάθε θέμα (topic) (Σχήμα 3.5) (Ganegedara, 2018).  

 

Τα επίπεδα του αλγόριθμου LDA 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Latent_Dirichlet_allocation#cite_note-blei2003-3 

Σχήμα 3.5 

 

Η κατανομή Dirichlet είναι μία γενίκευση πολλαπλών παραλλαγών της 

κατανομής Beta (Σχήμα 3.6). Αναφέρεται σε ένα πρόβλημα τριών διαστάσεων στο 

οποίο το α επηρεάζει το σχήμα της θ. Για Ν διανυσματικές Dirichlet κατανομές   έχουμε 

ένα διανυσματικό μήκος Ν ως α. Όσο μεγαλύτερη η τιμή του α τόσο σπρώχνει την 

κατανομή προς το κέντρο του τριγώνου. Όσο μικρότερη η τιμή α τόσο σπρώχνει την 

κατανομή προς τις γωνίες του τριγώνου (David M., 2003). 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Latent_Dirichlet_allocation#cite_note-blei2003-3
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Η κατανομή της θ με διάφορες τιμές της α 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_distribution 

Σχήμα 3.6 

 

Ο μαθηματικός τύπος της μεθόδου LDA δηλώνει ότι έχοντας έναν αριθμό M 

εγγράφων, κάθε έγγραφο έχει Ν λέξεις, όπου κάθε λέξη δημιουργείται από ένα μόνο 

θέμα (topic) από ένα σύνολο θεμάτων (Balakrishnan, 1995).  

 

 

• θ — η συνεισφορά των topics, ένα για κάθε έγγραφο  

• z — N αριθμός topics για κάθε θέμα 

• β — Η συνεισφορά των λέξεων, μία για κάθε έγγραφο 

• D — Corpus (όλα τα δεδομένα) 

• α — διάνυσμα για κάθε έγγραφο (έγγραφο – Κατανομή θεμάτων)  

• η — διάνυσμα για κάθε θέμα (θέμα –  Κατανομή λέξεων) 

 

Προκειμένου να διακρίνουμε το κατάλληλο μοντέλο της μεθόδου LDA έχουμε 

τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε το μέτρο της Συνάρτησης Πιθανοφάνειας καθώς και 

τις μεθόδους αξιολόγησης Coherence και Perplexity. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_distribution
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1. Maximum Likelihood Estimation (Συνάρτηση Πιθανοφάνειας) 

 

Με τον δείκτη αυτόν μετράμε το πόσο καλά εφαρμόζει το στατιστικό μοντέλο 

της LDA στο δείγμα δεδομένων που έχουμε επιλέξει για δεδομένες τιμές των 

άγνωστων παραμέτρων. 

2. Perplexity 

Είναι ένα μέτρο κατά το πως το μοντέλο αντιδρά κατά την είσοδο νέων 

δεδομένων (test data). 

3. Coherence 

O όρος συνοχή των θεμάτων (topics) της LDA μετρά το πόσο συνεκτικά 

σημασιολογικά είναι τα θέματα του μοντέλου. Αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε το 

κατά πόσο τα θέματα που δημιούργησε το μοντέλο είναι ερμηνεύσιμα και αν έχει αξία 

η έκδοση στατιστικών συμπερασμάτων από τα συγκεκριμένα θέματα (topics). Συνοχή 

των θεμάτων έχουμε όταν το ένα θέμα με το άλλο αλληλοϋποστηρίζονται.  (Kapadia S, 

2019) (Subrahmannian S, 2018).   

 

3.1.4 K-means Clustering 
 

Με τον όρο Clustering εννοούμε την ομαδοποίηση των δεδομένων μας. Η 

συσταδοποίηση είναι μία τεχνική η οποία χρησιμοποιείται στην περιγραφική 

αναλυτική προκειμένου να εντοπίσουμε υποομάδες μέσα στα δεδομένα μας αλλά και 

σαν κύρια μέθοδο ομαδοποίησης των δεδομένων μας. Δηλαδή μας βοηθάει στον 

εντοπισμό ομάδων με ίδια χαρακτηριστικά, είτε ομάδων με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Ένα cluster (σύμπλεγμα) είναι η συλλογή σημείων δεδομένων που 

συγκεντρώνονται λόγω κάποιας ομοιότητας. Η τεχνική αυτή εντάσσεται στη μη 

εποπτευόμενη μηχανική μάθηση (Dabbura I. , 2018).  

 

Ο αλγόριθμος προσπαθεί να χωρίσει τα δεδομένα σε K ομάδες διακριτές και μη 

επικαλυπτόμενες όπου το κάθε σημείο δεδομένων θα ανήκει σε μία μόνο ομάδα. 

Προσπαθεί να κάνει τα σημεία των δεδομένων εντός του cluster όσο το δυνατόν πιο 

παρόμοια και τα clusters να είναι όσο πιο μακριά το ένα με το άλλο. Τα σημεία 

δεδομένων ομαδοποιούνται σε ένα cluster με βάση το τετράγωνο της απόστασης 
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μεταξύ τους από το κέντρο (centroid) του cluster (Σχήμα 3.7). Δηλαδή ο αριθμητικός 

μέσος όρος όλων των σημείων που ανήκουν σε μια ομάδα είναι ο μικρότερος δυνατός. 

Αυτό σημαίνει ότι όση μικρότερη αλλαγή έχουμε στα clusters τόσο και πιο ομοιογενή 

θα είναι τα σημεία σε κάθε cluster (Dabbura I. , 2018). 

 

 

Δύο ομάδες - clusters 

 

https://towardsdatascience.com/understanding-k-means-clustering-in-machine-learning-6a6e67336aa1 

Σχήμα 3.7 

 

Ο μαθηματικός τύπος της μεθόδου είναι : 

 

∑ ∑ ||𝑥 −  𝜇 𝜄

𝑥 ∈𝑆𝑖

𝑘

𝑖=1

||2 

 

Όπου για ένα σύνολο προτύπων x, όπου κάθε παρατήρηση είναι ένα διάνυσμα 

σε d – διαστάσεις, η ομαδοποίηση στοχεύει να χωρίσει τις παρατηρήσεις σε k σύνολα 

έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το άθροισμα των τετραγώνων εντός του cluster.  

 

Με δεδομένο ότι αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί την απόσταση για να 

προσδιορίσει την ομοιότητα, θα πρέπει η μέση τιμή να είναι μηδέν και τα 

χαρακτηριστικά σε ένα σύνολο δεδομένων να έχουν ιδανικά διαφορετικές μονάδες 

μέτρησης, έχοντας ως δεδομένο ότι η μέθοδος επαναλαμβάνει αυτήν την διαδικασία 

https://towardsdatascience.com/understanding-k-means-clustering-in-machine-learning-6a6e67336aa1
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αρκετές φορές προκειμένου να εντοπίσει το κατάλληλο κέντρο για κάθε cluster μέχρι 

να καταλήξει στο τελικό κέντρο του cluster, προκειμένου όλα τα σημεία του cluster να 

απέχουν το ελάχιστο δυνατό από αυτό. (Dabbura I. , 2018).  

 

Προκειμένου να αποφύγουμε την επαναληψιμότητα και να προσδιορίσουμε εξ 

αρχής τον αριθμό των ομάδων που θα χωρίσουμε τα δεδομένα μας, μπορεί να γίνει 

χρήση της μεθόδου Elbow ή Silhouette. H μέθοδος Elbow χωρίζει τα δεδομένα μας με 

βάση την λίστα των αριθμών που θα μπορούσαν να χωριστούν τα δεδομένα μας. Έτσι 

για κάθε Κ βρίσκει την μέση απόσταση του κάθε σημείου από το κέντρο  (centroid) του 

εκάστοτε cluster. H μέθοδος Silhouette μετράει την συσχέτιση μεταξύ ενός σημείου 

μίας ομάδας σε σύγκριση με άλλες ομάδες (Kumar Satyam, 2020). 

 

Η μέθοδος K-means μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε αριθμητικά δεδομένα και 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κατηγορικά δεδομένα. Επιπλέον, η μέθοδος λαμβάνει 

υπόψιν τις ακραίες τιμές (outliers), τιμές οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές – 

μακρινές από τα υπόλοιπα δεδομένα μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει τον 

μέσο όρο στα δεδομένα μας. Συνεπώς κατά την εκτέλεση της μεθόδου επηρεάζονται 

και οι μέσοι όροι των K-means cluster. H συγκεκριμένη μέθοδος δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί σε μη - γραμμικά δεδομένα  (Jain K., 1999). 

 

3.2 Μείωση Διαστάσεων - Μεταβλητών 

3.2.1 Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) 
 

H PCA είναι μία μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για να αναλύσουμε 

προβλήματα με πολλές διαστάσεις – μεταβλητές όταν έχουμε γραμμικές συσχετίσεις. 

Λόγου του ότι σε τέτοιου είδους προβλήματα η επίλυση των προβλημάτων δεν είναι 

εμφανής ψάχνουμε να βρούμε τρόπο επίλυσής τους με την PCA.  Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται προκειμένου να καθορίσει ποιες από όλες τις μεταβλητές είναι η πιο 

σημαντική ή σημαντικές και ομαδοποιεί τις μεταβλητές σε μικρότερη διάσταση. 

Δηλαδή από το αρχικό πλήθος των μεταβλητών παίρνουμε έναν μικρότερο αριθμό 

μεταβλητών χωρίς όμως να χάνουμε τις πληροφορίες από τις αρχικές μεταβλητές. Αυτή 

η διαδικασία γίνεται διότι οι αρχικές μεταβλητές μας έχουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ 

τους, κάτι το οποίο πρέπει να αποφεύγεται. Έτσι με την PCA δημιουργούνται νέες 
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μεταβλητές με μικρότερη συσχέτιση οι οποίες περιγράφουν το ίδιο θέμα. Από αυτές 

τις μεταβλητές γίνεται αξιολόγηση ποιες από αυτές είναι οι πιο σημαντικές και ποιες 

λιγότερο σημαντικές με την διαδικασία της ιεράρχησης. Το  πόσο μία νέα μεταβλητή 

είναι περισσότερο ή λιγότερη σημαντική καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά που 

έχουν διατηρήσει από τις αρχικές μεταβλητές (Brems M, 2017).  

 

Η μέθοδος στηρίζεται στην απόσταση των τιμών που παίρνουν οι μεταβλητές 

οι οποίες χαρακτηρίζουν ένα σύνολο στοιχείων των δεδομένων μας (Smith L, 2002). 

(Σχήμα 3.8) 

 

𝑠𝐴𝐵
2 = 

1

𝑛
∑ (𝑋𝐴𝐽 − 𝑋𝐵𝐽)2

𝐽  

Σχήμα 3.8 

 

Όπου A και Β στοιχεία των δεδομένων. 

 

Όπως φαίνεται από το (Σχήμα 3.8) η απόσταση των στοιχείων από τα δεδομένα 

μας εξαρτάται από την διακύμανση της μεταβλητής. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλες τιμές 

έχουν οι μεταβλητές τόσο μεγαλύτερη διακύμανση θα έχουμε.  

 

Η εφαρμογή της μεθόδου PCA μπορεί να εφαρμοστεί στα δεδομένα μας 

ακολουθώντας κάποια βήματα: 

 

1. Θα πρέπει ο αριθμός των κατάλληλων μεταβλητών να έχουν αναλογία 1/10 με 

το σύνολο των αρχικών μεταβλητών να είναι μικρός σε αριθμό. Όμως, αν 

έχουμε πολλές αρχικές μεταβλητές πάνω από 100 μπορούμε να πάρουμε μία 

αναλογία σε σχέση με τις κατάλληλες μεταβλητές 1/5 (Fred B. Yarnold P, 

2001). 

 

2. Πριν την είσοδο της μεθόδου θα πρέπει να κανονικοποιήσουμε τα δεδομένα 

μας. Δηλαδή, θα πρέπει όλες οι τιμές των μεταβλητών μας να είναι μεταξύ του 

0 και του 1. 

 

3. Ο αριθμός των κύριων συνιστωσών να είναι μικρότερος από το σύνολο των 

μεταβλητών μας.  
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3.2.2 Ανάλυση πίνακα σε ιδιάζουσες τιμές (Singular Value 

Decomposition) 
 

H μέθοδος SVD είναι μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος στην μείωση των 

διαστάσεων ενός μεγάλου όγκου δεδομένων. Με την εφαρμογή της μας δίνεται η 

δυνατότητα να μειώσουμε τις διαστάσεις των δεδομένων με σκοπό να γίνουν πιο 

ευκρινείς οι όποιες διαφορές ή ομοιότητες.  

 

Η μέθοδος αυτή μετατρέπει τις υψηλά σχετιζόμενες μεταβλητές σε ένα σύνολο  

με χαμηλή συσχέτιση με το οποίο αποδίδονται καλύτερα οι σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών των δεδομένων. Επιπλέον αναγνωρίζει και ταξινομεί τις νέες μεταβλητές 

με βάση τα χαρακτηριστικά που φέρουν από τις αρχικές μεταβλητές.  

 

Ο μαθηματικός τύπος της ανάλυσης πίνακα σε ιδιάζουσες τιμές είναι : 

 

M = UΣV* 

 

Όπου M είναι ένας πίνακας m×m ημι - ορθογώνιος πίνακας, ο Σ είναι ένας 

διαγώνιος πίνακας με μη αρνητικούς πραγματικούς αριθμούς στη διαγώνιο και όπoυ V 

είναι ένας πίνακας n×n ορθογώνιος πίνακας. Ορθογώνιος πίνακας είναι ένας πίνακας 

όταν είναι τετράγωνος και ο αντίστροφός του είναι ίσος με τον ανάστροφο του. Τα 

διαγώνια στοιχεία του Σ είναι οι ιδιοτιμές του M. Οι στήλες του U και οι στήλες του V 

ονομάζονται αριστερά - ιδιοδιανύσματα και δεξιά - ιδιοδιανύσματα του Μ αντίστοιχα 

(Bagheri R, 2020). 
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3.3 Μέτρα ομοιότητας 

3.3.1 Term Frequency — Inverse Document Frequency (TF-IDF) 
 

Η TF-IDF είναι μία πολύ διαδεδομένη διαδικασία στην ανάλυση κειμένων  αλλά 

και στην σύγκριση κειμένων. Είναι ένα στατιστικό μέτρο που χρησιμοποιείται για την 

εύρεση της συχνότητας των λέξεων σε ένα κείμενο. Καθώς η συχνότητα μιας λέξης ή 

ενός συνόλου λέξεων καθορίζει την σημαντικότητα της στο κείμενο. Το πόσο 

σημαντική είναι μία λέξη το καθορίζει το πόσες φορές εμφανίζεται στο εκάστοτε 

κείμενο.  

 

Συγκεκριμένα, η  TF-IDF υπολογίζει πόσες φορές εμφανίζεται μία λέξη σε ένα 

έγγραφο (document) σε σύγκριση με το αντίστροφο ποσοστό αυτής της λέξης σε όλο 

το corpus. Κοινές λέξεις μεταξύ των εγγράφων ή μιας ομάδας λέξεων έχουν την τάση 

να είναι πιο ισχυρές καθώς εμφανίζονται πιο συχνά, οπότε η βαθμολογία της  TF-IDF 

των λέξεων αυτών είναι υψηλή (Matthew J, 2013). 

 

Κατά της εφαρμογή της TF-IDF σε ένα κείμενο μετράει πόσες φορές 

εμφανίζεται η λέξη αυτή σαν απόλυτος αριθμός. Επειδή όμως υπάρχουν ομάδες λέξεων 

όπως τα άρθρα και τα ρήματα κ.α. τα οποία χρησιμοποιούνται πολλές φορές μέσα στο 

κείμενο τείνει να δίνει μεγαλύτερο βάρος σε αυτές καθώς εμφανίζονται πιο συχνά. Για 

τον λόγο αυτό προστίθεται ένας συντελεστής συχνότητας για το αντίστροφο κείμενο 

των λέξεων με σκοπό να μειωθεί το βάρος τον λέξεων αυτών.  Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να μειώνεται το βάρος των πιο συχνών – ισχυρών λέξεων και να 

μετατοπίζεται το βάρος σε πιο σπάνιες λέξεις (William S, 2019). 

 

Το βάρος των λέξεων καθορίζεται από τον μαθηματικό τύπο του (Σχήμα 3.9) (Stanford, 

2007). 

 

𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓𝑡,𝑑 =  𝑡𝑓𝑡,𝑑 × 𝑡𝑓𝑡   

Σχήμα 3.9 
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Όπου : 

𝑡𝑓𝑡,𝑑 = πόσες φορές εμφανίζεται μία λέξη t στο d (document)  

𝑡𝑓𝑡 = ο αριθμός των documents που εμφανίζονται στο συνολικό corpus 

 

3.3.2 Cosine Similarity 
 

H Cosine Similarity είναι ένα μέτρο σύγκρισης κειμένων - λέξεων. Το στοιχείο 

το οποίο παρουσιάζει την ομοιότητα είναι η γωνία του συνημίτονου των λέξεων – 

κειμένων τα οποία συγκρίνουμε. Προκειμένου να επιτευχθεί η διαδικασία  αυτή, οι 

λέξεις τις οποίες συγκρίνουμε μετατρέπονται σε διανύσματα (Σχήμα 3.10). 

  

Διανύσματα τριών προτάσεων 

 

Σχήμα 3.10 

 

Δηλαδή η κάθε λέξη – πρόταση αναπαριστά ένα διάνυσμα στον χώρο. Με τον 

όρο διάνυσμα της λέξης αναφερόμαστε στην συχνότητα που εμφανίζεται η λέξη αυτή 

στα κείμενα τα οποία συγκρίνουμε μαζί με ένα προκαθορισμένο βάρος. Το συνημίτονο 

της γωνίας που σχηματίζουν τα δύο διανύσματα των κειμένων – λέξεων που 

συγκρίνουμε προσδιορίζει την ομοιότητά τους. Καθώς όσο πιο μικρή είναι η γωνία 

τόσο πιο όμοια θα είναι τα δύο κείμενα (Prabhakaran, 2018). 
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Επειδή όπως γίνεται αντιληπτό τα διανύσματα που συγκρίνουμε ποικίλουν σε 

μέγεθος η διαδικασία που πρέπει να γίνει πριν την χρήση της cosine similarity είναι να 

κανονικοποιήσουμε τα δεδομένα μας. Δηλαδή όλα τα διανύσματα – λέξεις να έχουν 

μήκος μεταξύ 0 και 1 (Varun, 2020).  

 

Ο μαθηματικός τύπος της cosine similarity είναι: 

 

cos(𝜃) =  
𝛢 ∗ 𝛣

||𝛢|||𝛣||
 

 

Όπου Α και Β είναι τα διανύσματα δύο λέξεων – κειμένων τα οποία 

συγκρίνουμε. Το συνημίτονο της γωνίας μας καθορίζει πόσο απέχει η μία λέξη από την 

άλλη. Η κλήση της γωνίας μπορεί να είναι μεταξύ 0 και 180 μοίρες  (Alake, 2020). 

 

3.3.3 Burrows’ Delta 
 

Μία από τις πιο παλιές μεθόδους σύγκρισης κειμένων είναι η απόσταση Delta. 

Η απόσταση Δέλτα είναι ένα στατιστικό μέτρο προκειμένου να εντοπίσουμε 

ομοιότητες μεταξύ πολλών κειμένων. Αυτό που συγκρίνει είναι το κείμενο στόχος με 

άλλα κείμενα. Η σύγκριση γίνεται με βάση την συχνότητα των λέξεων στα κείμενα. 

Δηλαδή το πόσες φορές οι ίδιες λέξεις εμφανίζονται σε ένα κείμενο. Το θετικό της 

μεθόδου αυτής είναι ότι δεν χρησιμοποιεί βάρη για τις πιο συχνές λέξεις. Όλες οι λέξεις 

έχουν το ίδιο βάρος ασχέτως αν είναι οι πιο συχνές ή οι πιο σπάνιες (Stefan Evert T. 

P., 2017). 

 

Έχοντας συλλέξει τα κείμενα τα οποία θα συγκρίνουμε το κείμενο στόχος 

δημιουργούμε ένα ενιαίο κείμενο (corpus). Επιλέγοντας τον αριθμό των 

χαρακτηριστικών - λέξεων που εμφανίζονται πιο συχνά υπολογίζουμε πόσο της εκατό 

σε σύγκριση με το σύνολο των λέξεων, αντιστοιχεί σε κάθε κείμενο του corpus. Στη 

συνέχεια υπολογίζουμε την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση του κάθε 

χαρακτηριστικού – λέξης σε όλο το corpus. Δηλαδή δημιουργούμε μία μέση τιμή των 

μέσων τιμών των χαρακτηριστικών – λέξεων. 
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Προκειμένου να προσδιορίσουμε τις κατανομές των χαρακτηριστικών – λέξεων 

του κάθε κειμένου σε σχέση με ολόκληρο το corpus χρησιμοποιείτε το στατιστικό  z -

score, το οποίο μετράει την απόσταση του κάθε χαρακτηριστικού - λέξης του εκάστοτε 

κειμένου από όλο το corpus. Ο μαθηματικός τύπος για το z-score (Stefan Evert T. P., 

2015): 

zi =
𝐶𝑖−𝜇𝑖

𝜎𝑖
 

Όπου: 

i = είναι ένα χαρακτηριστικό – λέξη το οποίο εμφανίζεται C φορές 

μ = η μέση τιμή της μέσης τιμής για κάθε χαρακτηριστικό – λέξη 

σ = η τυπική απόκλιση 

 

Εν συνεχεία γίνεται η εφαρμογή της απόστασης Delta , καθώς από το κείμενο 

στόχος συλλέγουμε το άθροισμα από τα χαρακτηριστικά – λέξεις τα οποία είναι τα πιο 

συχνά στο κείμενο στόχος και είναι ίδια με τα χαρακτηριστικά – λέξεις του corpus, 

βρίσκουμε τα z – scores κάθε λέξης – χαρακτηριστικά και εν συνεχεία αφαιρούμε τα z 

– scores του χαρακτηριστικού – λέξης που έχουμε σε όλο το corpus. Η διαφορά αυτή 

είναι σε απόλυτη τιμή καθώς μπορεί να έχει αρνητικό πρόσημο και την διαιρούμε με 

το σύνολο των χαρακτηριστικών (Σχήμα 3.11) (Stefan Evert T. P., 2015).  

 

𝛥 = ∑
𝑍𝑐 −  𝑍𝑡  

𝑛
 

Σχήμα 3.11 
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   4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

4.1 Explanatory Analysis (Διερευνητική Ανάλυση) 

 
 

Η Διερευνητική ανάλυση είναι η διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζουμε στα 

δεδομένα μας με σκοπό να συνοψίσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την στατιστική ανάλυση και με μεθόδους οπτικοποίησης των 

δεδομένων. Αυτή η διαδικασία δημιουργήθηκε από τον John Tukey προκειμένου να 

ενθαρρύνει τους στατιστικολόγους να εξερευνήσουν τα δεδομένα τους αλλά και να 

διατυπώσουν υποθέσεις προκειμένου να τους οδηγήσουν σε νέα συλλογή δεδομένων 

και νέα πειράματα. Σκοπός της είναι να βοηθήσει στην κατανόηση των δεδομένων μας 

αλλά και στην κατάλληλη επεξεργασία (καθαρισμός, αλλαγή μορφής κ.α .) αυτών για 

την περαιτέρω εφαρμογή των μεθόδων μας (ΙΒΜ, 2020) . 

 

Προκειμένου να αναλύσουμε για τυχόν ομοιότητα των κειμένων μεταξύ τριών 

διαδοχικών γενεών, έγινε επιλογή τριών συγγραφέων. Από την νεότερη γενιά 

επιλέχθηκε ο Joe Hill με τα βιβλία  Full Throttle (2019), The Fireman (2016) και από 

την αμέσως προηγούμενη γενιά επιλέχθηκε ο Stephen King ο οποίος ήταν πατέρας του, 

με τα βιβλία Carrie (1974) και The Shinning (1980). Επιπλέον, για την τρίτη 

προγενέστερη γενιά του Hill, την γενιά πριν από τον Stephen King επιλέχθηκε ο 

Richard Matheson με το βιβλίο I am Legend (1954). 

 

Έχει γίνει επιλογή στυλομετρικών χαρακτηριστικών για τα κείμενα και των 

τριών συγγραφέων ξεχωριστά. Τα χαρακτηριστικά χωρίζονται σε 4 κατηγορίες. 
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4.1.1 Tokens, ειδικά σύμβολα και αριθμοί 
 

Tokens σε ένα κείμενο είναι μία σειρά από συνεχιζόμενους χαρακτήρες μεταξύ 

δύο διαστημάτων ή μεταξύ ενός διαστήματος και σημείων στίξης (Srinivas C, 2020). 

 

1. Ο συνολικός αριθμός tokens των κειμένων είναι οι  λέξεις, τα σημεία στίξης, 

τα κενά και ειδικά σύμβολα (@, #, κ.α.) που απαρτίζουν το κάθε κείμενο. Το 

μεγαλύτερο βιβλίο ως προς το σύνολο των tokens είναι το βιβλίο The Fireman 

ενώ το μικρότερο είναι το Ι am Legend (Εικόνα 4.1). 

 

 

Tokens / corpus 

Εικόνα 4.1 

 

2. Ο συνολικός αριθμός των μοναδικών tokens σε κάθε βιβλίο (Εικόνα 4.2). 

 

 

Συνολικός αριθμός μοναδικών tokens / corpus 

Εικόνα 4.2 

 

3. Το σύνολο των ειδικών συμβόλων που έχουν τα κείμενα (#, @, κ.α.) (Εικόνα 

4.3). 

 

Ειδικά σύμβολα 

Εικόνα 4.3 
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4. Οι αριθμοί και η συχνότητά τους, που χρησιμοποιούνται σε κάθε κείμενο 

(Σχήμα 4.1). Στα βιβλία του Stephen King δεν γίνετε αναφορά καθώς δεν 

χρησιμοποίησε αριθμούς. 

 

Joe Hill 

Full Throttle     The Fireman 

 

Richard Matheson 

Ι am Legend 

 

Συχνότητα των αριθμών / βιβλίο 

Σχήμα 4.1 

 

4.1.2 Λέξεις (strings) - Προτάσεις 
 

Με τον όρο λέξεις (strings) αναφερόμαστε σε όλες τις λέξεις, στα άρθρα αλλά 

και στις λέξεις παύσης (stop words). 

 

1. Ο συνολικός αριθμός των λέξεων το οποίο έχει κάθε κείμενο. To κείμενο με 

τις περισσότερες λέξεις (strings) είναι το The Fireman του Joe Hill (Εικόνα 

4.4). 
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Συνολικός αριθμός λέξεων (strings) 

Εικόνα 4.4 

 

2. Ο μέσος όρος του μήκος των λέξεων που χρησιμοποίησε ο κάθε συγγραφέας 

στα κείμενα του. Μήκος μίας λέξης ορίζεται ο αριθμός των γραμμάτων της 

λέξης. Ο μέσος όρος είναι το άθροισμα του συνόλου των μηκών των λέξεων 

του εκάστοτε κειμένου προς το σύνολο των λέξεων (Εικόνα 4.5). Όλοι οι 

συγγραφείς χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο το ίδιο μήκος λέξεων.    
 

 

Μέσος όρος του μήκος των λέξεων / βιβλίο 

Εικόνα 4.5 

 

3. Το σύνολο των μοναδικών λέξεων που έχει κάθε κείμενο , οι λέξεις που 
χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον μία φορά (Εικόνα 4.6). 

 
 

 

 
 

Σύνολο μοναδικών λέξεων 

Εικόνα 4.6 
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4. Η απεικόνιση (Ιστόγραμμα) του μήκος των λέξεων που υπάρχουν σε σχέση με 
πόσες φορές χρησιμοποιούνται σε κάθε κείμενο (Σχήμα 4.2). Ο άξονας x 
καθορίζει το μήκος των λέξεων και ο άξονας y καθορίζει την συχνότητα της 

λέξης. Και οι τρείς συγγραφείς χρησιμοποιούν με μεγάλη συχνότητα μήκος 
λέξεων από 4 έως 8. 

 
Joe Hill 

 
Full Throttle      The Fireman 

 
Stephen King 

 

The Shinning     Carrie 

 
Richard Matheson 

Ι am Legend 

 
 

Συχνότητα μήκος λέξεων / βιβλίο 

 

Σχήμα 4.2 
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5. Το σύνολο - ποσοστό των λέξεων (strings) το οποίο είναι μικρότερο από 3 
γράμματα για κάθε συγγραφέα (Εικόνα 4.7). 

 

          

Ποσοστό μήκος λέξεων μικρότερο του 3 

 

Εικόνα 4.7 

 
 

 
6. Το σύνολο - ποσοστό των λέξεων (strings) το οποίο είναι μεγαλύτερο από 9 

γράμματα για κάθε συγγραφέα (Εικόνα 4.8). 
 

 

 

 
Ποσοστό μήκος λέξεων μικρότερο του 9 

 
Εικόνα 4.8 
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7. Οι 10 πιο συχνές λέξεις παύσης καθώς και το ποσοστό που υπάρχουν μέσα στα 
κείμενα και των τριών συγγραφέων (Εικόνα 4.9). Και οι τρείς συγγραφείς 
χρησιμοποιούν με υψηλή συχνότητα τις ίδιες λέξεις .  

 
Joe Hill 

 
Full Throttle    The Fireman 

 

 
69381 λέξεις 45.22%    101213 λέξεις 45.26% 

 
Stephen King 

 

The Shinning  Carrie 
 

  
23010 λέξεις 41.60%         70069 Λέξεις 42.95% 

 

Richard Matheson 
 

I am Legend 
 

 
22586 λέξεις 45.76%  

 
Συχνότητα λέξεων παύσης 

 
Εικόνα 4.9 
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8. Οι 10 πιο συχνές λέξεις που χρησιμοποιεί ο κάθε συγγραφέας αφού έχουν 

αφαιρεθεί τα άρθρα και οι λέξεις παύσης (Εικόνα 4.10). Και οι τρείς 

συγγραφείς χρησιμοποιούν σχεδόν ίδιες λέξεις (asked, away κ.α.) καθώς και 

τα ονόματα έχουν υψηλή συχνότητα και στους τρεις συγγραφείς. 
 

Full Throttle 

 

The Fireman 

 

The Shinning 

 

Carrie 

 

Ι am Legend 

 

10 πιο συχνές λέξεις του κάθε βιβλίου 

Εικόνα 4.10 

 

9. Το σύνολο των προτάσεων που υπάρχουν σε κάθε κείμενο (Εικόνα 4.11).  

 

 

Σύνολο προτάσεων / βιβλίο 

Εικόνα 4.11 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



37 
 

10. Τα πιο συχνά ζευγάρια λέξεων (bi - gramms), που χρησιμοποιούν οι τρεις 
συγγραφείς στα βιβλία τους (Εικόνα 4.12). 

 

 

 
 

Συχνότητα πιο συχνών ζευγαριών - λέξεων 

 
Εικόνα 4.12 
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4.1.3 Μέρη του λόγου (Part-of-speech tagging) 
 

Ο όρος Pos tagging ορίζεται ως η γραμματική επισήμανση της κάθε λέξης μέσα 

στο κείμενο με βάση τον ορισμό της λέξης αλλά και με τις διπλανές του λέξεις (Pykes, 

2020). 

 

1. Τα πιο συχνά μέρη του λόγου που χρησιμοποιεί ο κάθε συγγραφέας σε κάθε 

του βιβλίο. (Εικόνα 4.13).   

 

 

 

 

Τα πιο συχνά μέρη του λόγου 

Εικόνα 4.13 
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2. Τα μέρη του λόγου που χρησιμοποιούν μετά από κάθε ουσιαστικό οι τρεις 
συγγραφείς (Εικόνα 4.14). 

 

 

 

 

 
Μέρη του λόγου που ακολουθούν το ουσιαστικό 

 
Εικόνα 4.14 
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3. Το σύνολο των Pos-tags που χρησιμοποιεί ο κάθε συγγραφέας στα κείμενα 
του (Εικόνα 4.15). 

 

 

 
 

Το σύνολο από τα μέρη του λόγου που χρησιμοποιήθηκαν 

 
Εικόνα 4.15 

 

 

4. Το σύνολο των tokens σε κάθε κείμενο, τα οποία είναι μέρους του λόγου 
(tagged – words) (Εικόνα 4.16). 

 
 

 

 
 

Σύνολο tokens που είναι μέρος του λόγου 

 
Εικόνα 4.16 

 
 

Όπου (Spacy, 2021) : 
 

• NN: noun (ουσιαστικό) 

• IN: preposition/subordinating conjunction (πρόθεση, δευτερεύουσα σύνδεση) 

• PRP: personal pronoun (προσωπική αντωνυμία) 

• VBD: verb, past tense (ρήμα σε παρελθόντα χρόνο) 

• VB: verb, base form (ρήμα) 

• DT: determiner (άρθρα, αντωνυμίες, αριθμοί κ.α.) 

• NNP: proper noun, singular (ουσιαστικό, ενικός αριθμός) 

• RB: adverb (επίρρημα) 

• JJ: adjective (επίθετο) 
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• NNS: noun plural (ουσιαστικό, πληθυντικός αριθμός) 

• CC: coordinating conjunction (λέξεις σύνδεσης) 

• PRP$: possessive pronoun (κτητικές αντωνυμίες) 
 
 

4.1.4 Αναγνώριση οντοτήτων (Name Entity Recognition) 
 

Αναγνώριση οντότητας σε ένα κείμενο είναι η αναγνώριση λέξεων οι οποίες 

ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες - ομάδες λέξεων (ονόματα, ημερομηνίες, 

τοποθεσίες κ.α.) (Stanford, 2020). 

 
1. Κατηγορίες - οντότητες οι οποίες εμφανίζονται στα βιβλία των τριών 

συγγραφέων (Εικόνα 4.17). 
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Οντότητες / βιβλίο 

 
Εικόνα 4.17 

 

 

2. Οι 10 πιο συχνές λέξεις από αυτές τις κατηγορίες – ομάδες λέξεων για τον 
κάθε συγγραφέα (Εικόνα 4.18). 
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10 συχνές λέξεις από κάθε οντότητα 

 
Εικόνα 4.18 

 
 

3. Εντοπισμός των κατηγοριών – ομάδων λέξεων στα κείμενα των συγγραφέων 
(μία πρόταση για κάθε βιβλίο) (Εικόνα 4.19). 

 
 

Joe Hill 
 

Full Throttle 

 
 

The Fireman 

 
 

Stephen King 

 
The Shinning 

 
 

Carrie 

 
 

Richard Matheson 
 

I am Legend 

 
 

Εντοπισμός οντοτήτων σε κάθε κείμενο 

 

Εικόνα 4.19 
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Όπου (Spacy, 2021): 
 

• PERSON: άνθρωποι, φανταστικά ονόματα 

• NORP: εθνότητες ή θρησκευτικές ή πολιτικές ομάδες 

• FAC: κτήρια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες κ.α.  

• ORG: εταιρείες, πρακτορεία, ιδρύματα κ.α. 

• GPE: χώρες, πόλεις, πολιτείες 

• LOC: θέσεις εκτός GPE, οροσειρές, υδάτινα σώματα κ.α. 

• PRODUCT: αντικείμενα, οχήματα, τρόφιμα κ.λπ. (όχι υπηρεσίες) 

• EVENT: ονομασμένοι τυφώνες, μάχες, πόλεμοι, αθλητικές εκδηλώσεις κ.α.  

• WORK_OF_ART: τίτλοι βιβλίων, τραγουδιών κ.α. 

• LAW: νομικά έγγραφα 

• LANGUAGE: ονομαστική γλώσσα 

• DATE: απόλυτες ή σχετικές ημερομηνίες ή περίοδοι 

• TIME: χρονική περίοδος 

• PERCENT: ποσοστό 

• MONEY: νομισματικές αξίες, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας 

• QUANTITY: μετρήσεις βάρους ή απόστασης 

 
 
 

Και για τους τρεις συγγραφείς ξεχωριστά δημιουργήθηκε από τα βιβλία που 

επιλέχθηκαν ένα corpus για τον καθένα. Corpus είναι ένα δομημένο σύνολο κειμένων 

για τον κάθε συγγραφέα.  

 

Πριν εφαρμόσουμε τις μεθόδους LDA, PCA, K-Means και SVD, προηγήθηκε 

καθαρισμός των corpus. Οι λέξεις που κρατήσαμε είναι οι λέξεις περιεχομένου (content 

words). Ο σκοπός μας είναι να εξετάσουμε αν υπάρχει ομοιότητα ως προς τις 

δημιουργικές λέξεις των συγγραφέων μας. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν η 

ίδια για κάθε corpus. Αφαιρέθηκαν από τα corpus τα σημεία στίξης, οι ειδικοί 

χαρακτήρες - σύμβολα, αριθμοί, λέξεις-παύσης (stop words) και τα αρχικά γράμματα 

όσων λέξεων ήταν κεφαλαία μετατράπηκαν σε μικρά. Επιπλέον αφαιρέθηκαν όλες οι 

οντότητες των κειμένων (ονόματα, τοποθεσίες κ.α.) με την διαδικασία Name Entity 

Recognition (NER) και με την βιβλιοθήκη της Python human names. Οι λέξεις οι 

οποίες είχαν μήκος μικρότερο του 3 και μεγαλύτερο του 9 αφαιρέθηκαν. Τέλος πριν 

την εισαγωγή των corpus στις μεθόδους ακολουθήσαμε την διαδικασία Stemming 

προκειμένου να αφαιρέσουμε τις καταλήξεις των λέξεων ανάλογα με το μέρος του 

λογού στο οποίο ανήκει μέσα στο κείμενο. 
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Για την εφαρμογή των μεθόδων Cosine Similarity, Delta Barrow και από τα 

τρία corpus αφαιρέθηκαν οι λέξεις περιεχομένου (content words) και κρατήσαμε μόνο 

τις λέξεις παύσης (stop words). Σκοπός μας είναι να ελέγξουμε για τυχόν ομοιότητα 

μεταξύ των τριών συγγραφέων ως προς αυτά τα γραμματικά φαινόμενα.  

 

Τέλος, κατά την εφαρμογή της Cosine Similarity και από τα τρία corpus 

αφαιρέθηκαν οι λέξεις περιεχομένου και οι λέξεις παύσης προκειμένου να εξετάσουμε 

την σχέση τους ως προς τα σημεία στίξης. 

 

4.2 Λέξεις περιεχομένου (content words) 
 

Σε πρώτο στάδιο, έγινε η εφαρμογή της μεθόδου LDA προκειμένου να 

αντλήσουμε και να συγκρίνουμε τις content words των κειμένων. Η μέθοδος 

εφαρμόστηκε στα επιμέρους βιβλία του Joe Hill (The Fireman, Full Throttle) και του 

Stephen King (Carrie, The Shining). Η συγκεκριμένη διαδικασία διενεργήθηκε με 

σκοπό να ελεγχθεί ο αλγόριθμος καθώς και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του, 

αναλογιζόμενοι το γεγονός πως είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι δημιουργήθηκαν 

από τους ίδιους συγγραφείς αντίστοιχα. Εφόσον τα συμπεράσματα ήτανε σύμφωνα με 

αυτό που ήδη γνωρίζαμε, δηλαδή πως τα βιβλία The Fireman και Full throttle τα έχει 

συγγράψει ο Joe Hill και πως τα Carrie και The Shining είναι δημιουργήματα του 

Stephen King, ακολουθήθηκε στη συνέχεια πιο εξειδικευμένος τρόπος  χρήσης της 

μεθόδου. Ειδικότερα, τα δύο βιβλία του Joe Hill και τα δύο του Stephen King έγιναν 

ένα ενιαίο κείμενο αντιστοίχως, ενώ για τον τρίτο συγγραφέα Richard Matheson είχαμε 

μόνο ένα κείμενο εξαρχής (I am Legend). Η μέθοδος LDA εφαρμόστηκε σε τρία 

δομημένα σύνολα κειμένων (corpus) και των τριών συγγραφέων. Δημιουργούμε ένα 

λεξικό (dictionary) και για κάθε ένα token  - λέξη εξάγουμε ένα διάνυσμα μαζί με μία 

ετικέτα (label) στα tokens - λέξεις αντίστοιχα του κάθε corpus. Δηλαδή, δημιουργούμε 

έναν πίνακα με τις συχνότητες εμφάνισης των tokens - λέξεων σε κάθε corpus. 
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Προτεραιότητά μας είναι να διαχωριστούν τα corpus σε τέτοιο αριθμό θεμάτων-

topics, έτσι ώστε κάθε μοντέλο να καλύπτει στο μέγιστο βαθμό τις παραμέτρους της 

LDA: 

 

• doc_topic_prior: κατανομή α 

• topic_word_prior: κατανομή β 

 

Αρχικά δοκιμάστηκε η μέθοδος με σκοπό να διαχωρίσει το κάθε corpus σε 20 

θέματα-topics. Για την αξιολόγηση του μοντέλου LDA χρησιμοποιήθηκαν  το μέτρο 

και οι εκτιμητές αξιολόγησης (Εικόνα 4.20). 

 

 

Μέτρο - Αξιολογητές για κάθε μοντέλο LDA / corpus 

Εικόνα 4.20 

 

H Log Likelihood όπως επίσης και η Coherence πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο 

υψηλές για κάθε corpus, γεγονός το οποίο δεν ισχύει για την Perplexity  ή οποία θα 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή. Εφόσον έχουμε ήδη εκπαιδεύσει (training) 

τα μοντέλα που έχουν προκύψει από τα εκάστοτε corpus για  n_components = 20 

(θέματα)  μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διαδικασία Grid Search.  

 

H διαδικασία Grid Search παράγει μοντέλα LDA θέτοντας από εμάς έναν 

αριθμό θεμάτων (λίστα) τα οποία θα μπορούσε να χωρίσει το κάθε corpus και έναν 

αριθμό θεμάτων που ανήκει ένα έγγραφο. Συγκεκριμένα, δημιουργεί για κάθε corpus 
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μοντέλα LDA από την λίστα την οποία του δώσαμε για n_components = [10, 15,  20, 

25, 30]. Η διαδικασία εκτελέστηκε και για n_components < 10 αλλά τα αποτελέσματα 

δεν ήταν επαρκή. Για την α και β δεν χρειάζεται να δώσουμε τιμές καθώς 

υπολογίζονται αυτόματα α = 1/ n_components, β = 1/ n_components. Δηλαδή χωρίζει 

το κάθε corpus σε 10, 15, 25, 30 θέματα. Στη συνέχεια, κάνει συνδυασμούς των 

παραμέτρων της LDA. Επιπλέον, η διαδικασία δεν ικανοποιεί μόνο τις παραμέτρους 

της LDA αλλά ικανοποιεί στο μέγιστο τις Log Likelihood,  Coherence και στο ελάχιστο 

την Perplexity (scikit-learn, 2021). 

 

H εύρεση του καλύτερου μοντέλου γίνεται όταν ικανοποιεί και τις παραμέτρους 

της LDA αλλά και τα μέτρα – εκτιμητές. Τότε μας προτείνει το καλύτερο μοντέλο (best 

model) για κάθε corpus.  Οπότε μας προτείνει να χωρίσουμε τα corpus σε 10 θέματα 

(n_components = 10),  alpha = 0.1 και beta = 0.1 (Σχήμα 4.3). 

 

Joe Hill 

 

Stephen King 



48 
 

 

 

Richard Matheson 

 

Log Likelihood – n_components = [10, 15, 20, 25, 30]  

Σχήμα 4.3 

 

Χωρίζοντας σε 10 topics τα corpus βελτιώνουμε την απόδοση της LDA . Έτσι 

εξάγουμε για το κάθε corpus το καλύτερο μοντέλο που θα πληρεί το μέτρο και τους 

εκτιμητές αξιολόγησης (Εικόνα 4.21).  
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Μέτρο - Αξιολογητές για τα καλύτερα μοντέλα του κάθε corpus 

Εικόνα 4.21 

 

Τα τρία βέλτιστα μοντέλα χωρίζουν τα corpus σε 10 topics, καθώς οι εκτιμητές 

Log Likelihood και Coherence έχουν φτάσει στο μέγιστο δυνατό σημείο για όλα τα 

corpus και η Perplexity στο μικρότερο δυνατό σημείο. Παρατηρώντας τους εκτιμητές 

στο καλύτερο μοντέλο  του Joe Hill, η Log Likelihood αυξήθηκε κατά 661.491 μονάδες 

και η Coherence κατά 7 μονάδες όπως και η Perplexity μειώθηκε 57 μονάδες σε σχέση 

με το μοντέλο που χώρισε το ίδιο corpus σε 20 topics (Σχήμα 1).  Επιπλέον, στο 

καλύτερο μοντέλο του Stephen King το οποίο χωρίζει το corpus σε 10 topics αυξήθηκε 

η Log Likelihood κατά 351.772 μονάδες, όπως αύξηση υπάρχει και στην Coherence 

κατά 4 μονάδες, ενώ υπάρχει μείωση στην Perplexity κατά 48 μονάδες. Στο καλύτερο 

μοντέλο του Richard Matheson έχουμε βελτίωση στην Log Likelihood κατά 48.267 

μονάδες καθώς και στην Coherence κατά 4 μονάδες, ενώ στην Perplexity έχουμε 

ελάττωση κατά 14 μονάδες από το μοντέλο με τα 20 topics.  

 

Από την στιγμή που έχουμε δημιουργήσει τα καλύτερα μοντέλα για το κάθε 

corpus, γίνεται επιλογή αυτών με σκοπό να αρχίσει η ταξινόμηση των εγγράφων  - 

προτάσεων (documents) στα αντίστοιχα topics. Το κάθε έγγραφο  – πρόταση 

εντάσσεται σε ένα θέμα (topic) με βάση την συνεισφορά του θέματος σε κάθε έγγραφο. 

Όσο πιο υψηλή η συνεισφορά του θέματος (topic) στο έγγραφο τότε το έγγραφο 

(document) εντάσσεται στο αντίστοιχο topic (Εικόνα 4.22). 
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Joe Hill 

 

 

Stephen King 
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Richard Matheson 

 

Τα πρώτα 15 document – προτάσεις για κάθε corpus 

Εικόνα 4.22 

 

H συνεισφορά των topics έγινε δειγματοληπτικά για τα 15 πρώτα έγγραφα  - 

προτάσεις για όλα τα μοντέλα των τριών συγγραφέων. Για το corpus του Joe Hill το 

έγγραφο 3 (Doc 2) εντάσσεται στο θέμα 3 (dominant_topic 2) με 0,55 μονάδες. 

Επιπλέον, τα Doc 0,4,5,13 δεν εντάσσονται σε κάποιο topic καθώς κανένα topic δεν 

συνεισφέρει σε αυτά τα έγγραφα. Στη συνέχεια, το Doc 6 υποτάσσεται στο topic 4 και 

το Doc 9 στο topic 3. Τα έγγραφα 11, 13, 14 εντάσσονται στα topic 5, 1, 6 αντίστοιχα 

(Σχήμα 3α). Στο corpus του συγγραφέα Stephen King τα topic 1, 5, 6, 7 υποτάσσουν 

τα έγγραφα 8, 9, 11, 12. Επιπροσθέτως, στα πρώτα 14 έγγραφα του Richard Matheson 

η συνεισφορά του πρώτου topic (topic 0) είναι υψηλή στα έγγραφα 4,  6 αντίστοιχα, 

καθώς και το topic 4 υποτάσσει το έγγραφο 8. Σε κάθε topic υποτάχθηκε ο αντίστοιχος 

αριθμός εγγράφων σε κάθε μοντέλο (Εικόνα 4.23). Τα έγγραφα είναι οι προτάσεις του 

εκάστοτε corpus. 
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Joe Hill   Stephen King  Richard Matheson 

 

Συνολικός αριθμός εγγράφων - προτάσεων ανά topic για το κάθε corpus 

Εικόνα 4.23 

 

Κάθε θέμα (topic) του μοντέλου αποτελείται από μία λίστα με λέξεις οι οποίες 

έχουν ένα βάρος. Παρατηρούμε τα βάρη των 10 πρώτων λέξεων για κάθε corpus 

(Εικόνα 4.24), είναι εμφανές πως το βάρος της κάθε λέξης καθορίζει την τοποθέτησή 

του στο αντίστοιχο θέμα του μοντέλου.  Ένα σύνολο λέξεων περιγράφει ένα θέμα στο 

εκάστοτε corpus των τριών συγγραφέων. 

 

Joe Hill 
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Stephen King 

 

Richard Matheson 

 

Τα βάρη των 9 πρώτων λέξεων του κάθε corpus ανά topic 

Εικόνα 4.24 

 

Οι λέξεις που περιγράφουν καλύτερα στο corpus του Joe Hill (Σχήμα 4.6)  το 

topic 0, δηλαδή το θέμα 1, είναι οι  abdomen και accent με αντίστοιχα ποσοστά 17,58% 

και 19,49%, αφού έχουνε το μεγαλύτερο βάρος. Επιπλέον, τo βάρος της λέξη act παίζει 

καθοριστικό ρόλο τόσο στο topic 10 του Joe Hill, όσο και στο topic 6 του Stephen King 

με ποσοστό  42,29% και 20,43% αντίστοιχα. Στο θέμα 6 και στα δύο corpus (Joe Hill, 

Stephen King), η λέξη actual περιγράφει το σχετικό θέμα με ποσοστό 10,43% και 

9,78% αντίστοιχα. Στο corpus του Richard Matheson, το πρώτο θέμα καθορίζεται ήδη 

από τις 10 πρώτες λέξεις, σύμφωνα με το βάρος των λέξεων afraid, afternoon, answer 

και arm με αντίστοιχο ποσοστό 20,73%, 15,82%, 22,98% και 20,56%. 
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Η κατανομή των λέξεων στα αντίστοιχα topics του κάθε μοντέλου (Εικόνα 

4.25) αποτυπώνει την διακύμανση τους. Ξεκινώντας, τη διαδικασία αντιστοίχισης των 

λέξεων στο κάθε topic, η διακύμανση που διαπιστώνεται και στα τρία μοντέλα είναι 

έντονη. Ωστόσο, η τάση της διακύμανσης των λέξεων καθώς πλησιάζει στο topic 10 

του εκάστοτε μοντέλου έχει πτωτική πορεία. 

Joe Hill 

 

 

Stephen King 
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Richard Matheson 

 

Κατανομή των λέξεων σε κάθε topic 

Εικόνα 4.25 

 

Το σύνολο των λέξεων το οποίο θα διαμοιραστεί σε n_topics = 10 του κάθε 

μοντέλου για το corpus του Joe Hill είναι 2662 λέξεις, ενώ για τα corpus του Stephen 

King και Richard Matheson είναι 1721 και 397 λέξεις αντιστοίχως. Έγινε επιλογή των 

15 λέξεων με το υψηλότερο βάρος για κάθε topic στα αντίστοιχα corpus δηλαδή 

συνολικά 150 λέξεις για κάθε συγγραφέα. (Εικόνα 4.26). 
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Joe Hill 

   

Stephen King 

 

Richard Matheson 

 

Οι 15 πιο σημαντικές λέξεις περιεχομένου για κάθε συγγραφέα  

Εικόνα 4.26 

 

 

 

 

 



57 
 

Από αυτές τις ομάδες λέξεων σε κάθε topic του αντίστοιχου συγγραφέα οι πιο 

σημαντικές λέξεις είναι αυτές με την μεγαλύτερη γραμματοσειρά (Εικόνα 4.27). 

Joe Hill 

 

Stephen King 

 



58 
 

Richard Matheson 

 

Λέξεις -Topics 

Εικόνα 4.27 
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Προκειμένου να απεικονίσουμε σε δισδιάστατο χώρο το σύνολο των λέξεων 

για κάθε topic των μοντέλων της LDA εφαρμόστηκε η μέθοδος PCA  σε δύο διαστάσεις 

(Σχήμα 4.4). 

Joe Hill 

 

Stephen King 
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Richard Matheson 

 

Απεικόνιση των topics σε δύο διαστάσεις  

Σχήμα 4.4 

 

Το μέγεθος του κύκλου μας προσδιορίζει το μέγεθος της πληροφορίας για την 

συγκεκριμένη ομάδα - topic. Δηλαδή και για τους τρεις συγγραφείς η πληροφορία για 

κάθε topic είναι 10% των λέξεων που εντάσσονται στο αντίστοιχο topic. Επιπλέον , η 

απόσταση των κύκλων καθορίζει το πόσο σχετικά είναι τα topics. Αν βρίσκονται σε 

μεγάλη απόσταση μεταξύ τους σημαίνει ότι δεν έχουν καμία σχέση  ως προς το θέμα 

που περιγράφουν. Επίσης, το γεγονός ότι κάποιοι κύκλοι αλληλοκαλύπτονται σημαίνει 

ότι εμφανίζουν κάποια ομοιότητα ως προς το περιεχόμενο των topics.  

 

Τα topics 1 και 2 του Hill είναι πολύ μακριά το ένα με το άλλο συνεπώς το 

σύνολο των λέξεων τoυ εκάστοτε topic είναι τελείως διαφορετικό, ενώ οι ομάδες 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 αλληλοκαλύπτονται καθώς περιγράφουν ίδιο ή παραπλήσιο θέμα. Το 

ίδιο ισχύει και για τον King με τις ομάδες 1 και 4 οι οποίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες 

ενώ τα topics 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 αλληλοκαλύπτονται. Στα topics του Matheson τα 

θέματα 1 και 2 βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους αλλά και ως προς τα 

υπόλοιπα θέματα τα οποία αλληλοκαλύπτονται. Επιπλέον, τα topics των King και Hill 

εντοπίζεται να έχουνε κάποια ομοιότητα καθώς τα θέματα 1, 7, 10, 3, 5, 6, 8, 2 

περιγράφουν αντίστοιχα θέματα τα οποία είναι τα ίδια και για τους δύο , όπως επίσης 
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οι λέξεις που περιγράφουν τα θέματα είναι ίδιες. Ο Hill με τον Matheson έχουν κοινά 

4 topics: τo 5, 7, 10 και 6. Επιπλέον η σύγκριση των θεμάτων για τις content words με 

βάση τα topics του King σε σχέση με τον Matheson παρουσιάζει ότι έχουν 4 θέματα 

κοινά: το 1, 7, 10 και 2.   

 

Η επιλογή των τριών λέξεων του κάθε topic με την μεγαλύτερη συχνότητα που 

επιλέξαμε στα αντίστοιχα corpus των συγγραφέων (Σχήμα 4.5). 

Joe Hill 
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Stephen King 
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Richard Matheson 
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Πόσες φορές εμφανίζονται οι τρεις πρώτες λέξεις ανά topic στο αντίστοιχο corpus 

Σχήμα 4.5 

 

Οι λέξεις με τις υψηλότερες συχνότητες στο εκάστοτε corpus έχουν και το 

μεγαλύτερο βάρος στο topic το οποίο ανήκουν. Επίσης τα μήκη των λέξεων σε όλα τα 

topic και των τριών συγγραφέων κυμαίνονται μεταξύ 3 και 6 γραμμάτων.  

 

Στη συνέχεια προκειμένου να εντοπίσουμε τα βάρη των topics για τα εκάστοτε 

documents – προτάσεις του κάθε topic εκτελούμε τη μέθοδο K-means προκειμένου να 

εντοπίζουμε τα βάρη των documents με Κ = 10 και για τα τρία corpus. Παίρνουμε τα 

κέντρα (centroids) της κάθε ομάδας documents (Εικόνα 4.28).  

 

Joe Hill 

 

Stephen King 

 

Richard Matheson 

 

Κέντρα (cendroiods) ανά ομάδα documents – προτάσεις 

Εικόνα 4.28 
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Προκειμένου να  απεικονίσουμε τις διαστάσεις των corpus σε δύο διαστάσεις 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος SVD για το κάθε ένα από αυτά (Σχήμα 4.6). 

 

Joe Hill 

 

Stephen King 

 

Richard Matheson 

 

Τα κέντρα των ομάδων documents - topics 

Σχήμα 4.6 
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Το ποσοστό της πληροφορίας που αντλούμε από την εκτέλεση της μεθόδου 

SVD για τα corpus σε σχέση με το σύνολο των δεδομένων είναι 12% για τον Joe Hill, 

12% για τον Stephen King και 14% για τον Richard Matheson  και με διακύμανση 

(variance) 0.12, 0,12 και 0,14 για το κάθε corpus. Κατά την εκτέλεση της μεθόδου SVD 

τα κέντρα των ομάδων documents – topics είναι ίδια με τα κέντρα (centroids) της 

μεθόδου K-means. Τα κέντρα αυτά είναι τα βάρη που δίνουν σε κάθε document – 

πρόταση τα αντίστοιχα topics για κάθε corpus. 

 

4.3 Λέξεις παύσης (stop words) 
 

Η τεχνική που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των τριών συγγραφέων σχετικά 

με την χρήση των stop words που εφαρμόζουν, είναι να συγκρίνουμε τον Joe Hill  που 

είναι ο νεότερος συγγραφέας με τους άλλους δύο Stephen King και Richard Matheson. 

H σύγκριση του Joe Hill με τους άλλους δύο έχει να κάνει με την απόσταση αυτού ως 

προς τους άλλους δύο. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιήσαμε την απόσταση Delta 

Barrow και την Cosine Similarity. 

 

Η συχνότητα των stop words σε όλα τα κείμενα είναι πολύ υψηλή καθώς 

καταλαμβάνουν ένα μεγάλο κομμάτι του εκάστοτε κειμένου και για τους τρεις 

συγγραφείς. Αρχικά εξάγουμε χωριστά την συχνότητα του μήκους των λέξεων για κάθε 

ένα corpus και από τους τρεις συγγραφείς μας (Σχήμα 4.7) 

 

Joe Hill 
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Stephen King 

 

Richard Matheson 

 

Συχνότητα μήκους των λέξεων 

Σχήμα 4.7 

 

Εν συνεχεία από το σύνολο των corpus εξάγουμε τις content words  και κρατάμε 

μόνο τις stop words. Η συχνότητα των λέξεων παύσης για κάθε corpus (Σχήμα 4.8). 

Joe Hill 

 

Stephen King 
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Richard Matheson 

 

Συχνότητα λέξεων παύσης 

Σχήμα 4.8 

 

Στο σημείο αυτό ενώνουμε το corpus του Stephen King και του Richard 

Matheson και δημιουργούμε ένα ενιαίο corpus. Σκοπός μας είναι να συγκρίνουμε το 

corpus του Joe Hill με το ενιαίο corpus που δημιουργήσαμε από τους άλλους δύο. 

Επιλέγουμε 150 πιο συχνές λέξεις παύσης από το corpus των Stephen King και Richard 

Matheson. Για κάθε μία από αυτές τις λέξεις υπολογίζουμε τι ποσοστό καταλαμβάνει 

σε κάθε sub corpus, δηλαδή στο καθένα corpus του Stephen King και του Richard 

Matheson ξεχωριστά πριν την ένωση. Δηλαδή η λέξη ΄΄the΄΄ καταλαμβάνει το 5,3% 

στο corpus του Stephen King και 4,3% στο corpus του Richard Matheson. Εν συνεχεία 

υπολογίζουμε την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση από το ενιαίο corpus για κάθε 

μία από της 150 λέξεις που επιλέξαμε. Έτσι για κάθε χαρακτηριστικό – λέξη που 

επιλέξαμε παίρνουμε το z – score. Το z – score μας παρουσιάζει πόσο μακριά είναι η 

κάθε λέξη του κάθε sub corpus από το ενιαίο corpus. Εν συνεχεία για το corpus του Joe 
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Hill κάνουμε την ίδια διαδικασία προκειμένου να εξάγουμε το z-score των 150 λέξεων 

από το corpus του Hill.(Εικόνα 4.29). 

 

Joe Hill 

 

Ζ-scores 10 πρώτων χαρακτηριστικών - λέξεων  

Εικόνα 4.29 

 

Τέλος γίνεται η εφαρμογή της μεθόδου Delta προκειμένου να βρούμε την 

απόσταση του corpus του Joe Hill από το sub corpus  του Stephen King και του Richard 

Matheson με βάση τα 150 χαρακτηριστικά – λέξεις παύσης (Εικόνα 4.30). H απόσταση 

είναι ο μέσος όρος μεταξύ των διαφορών των z -scores των 150 λέξεων παύσης που 

επιλέχθηκαν μεταξύ του Hill με τον King και Matheson αντίστοιχα. 

 

 

Απόσταση Delta Hill – King και Hill - Matheson 

Εικόνα 4.30 

 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τον εντοπισμό της απόστασης Delta 

του King από τους άλλους δύο, ορίζοντας σαν ενιαίο corpus τα βιβλία του Matheson 

και Hill και σαν κείμενο στόχος το corpus του King. Η απόσταση του King από τον 

Matheson και τον Hill αντίστοιχα (Εικόνα 4.31). 

 

Απόσταση Delta King –  Matheson και King - Hill  

Εικόνα 4.31 
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Προκειμένου να αποφύγουμε την παρερμηνεία των αποτελεσμάτων της 

απόστασης Delta Barrow χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο Cosine Similarity  στα ίδια 

ακριβώς χαρακτηριστικά. Επιλέξαμε τις 150 πιο συχνές λέξεις παύσης και από τα 3 

corpus των τριών συγγραφέων. Προκειμένου να εντοπίσουμε το συνημίτονο της γωνίας 

που σχηματίζουν ανά δύο τα corpus για να εξετάσουμε την ομοιότητα τους, οι 150 

λέξεις μετατράπηκαν σε διανύσματα. Καθώς βρέθηκε η συχνότητα των λέξεων στο 

κάθε corpus, εν συνεχεία όλες οι λέξεις κανονικοποιήθηκαν μεταξύ 0 και 1.  Τα 

συνημίτονα από τις γωνίες που σχηματίζουν οι  συγγραφείς Hill – King και Hill – 

Matheson μεταξύ τους (Εικόνα 4.32). 

 

 

King   Hill   Matheson 

 

Μάτριξ πίνακας - συνημίτονο γωνίας για κάθε corpus 

Εικόνα 4.32 

 

Οι γωνίες που σχηματίζουν τα διανύσματα των συγγραφέων είναι : 

 

• Stephen_King - Joe_Hill : 54𝑂  

• Joe_Hill - Richard_Matheson : 36𝑂  

• Stephen_King - Richard_Matheson : 59𝑂  

 

4.4 Σημεία στίξης (punctuations) 
 

Προκειμένου να γίνει σύγκριση των σημείων στίξης της νεότερης γενιάς (Hill) 

σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές (King, Matheson) έγινε επιλογή 10 

χαρακτηριστικών – σημεία στίξης (!, %, &, (, ), ,, -, ., :, ;, ?). Τα σημεία στίξης είναι 

κοινά και σε υψηλή συχνότητα και για τους τρεις συγγραφείς (Σχήμα 4.9). 
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Hill 

 

King 

 

Matheson 

 

Συχνότητα σημείων στίξης 

Σχήμα 4.9 
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Εφόσον γνωρίζουμε την συχνότητα των χαρακτηριστικών δημιουργήσαμε τα 

αντίστοιχα διανύσματα των χαρακτηριστικών σε κάθε corpus. Εν συνεχεία 

κανονονικοποιήσαμε τα διανύσματα των τριών corpus μεταξύ 0 και 1. Για να 

εντοπίσουμε πόσο απέχουν τα διανύσματα μεταξύ τους, την κλίση της γωνίας μεταξύ 

του Hill – King και Hill – Matheson χρησιμοποιούμε την ομοιότητα συνημίτονου 

(cosine similarity) (Εικόνα 4.33). 

 

 

King   Hill   Matheson 

 

Μάτριξ πίνακας – συνημίτονο γωνίας 

Εικόνα 4.33 

 

Οι γωνίες που σχηματίζουν τα διανύσματα των συγγραφέων είναι : 

 

• Stephen_King - Joe_Hill : 3,4𝑂  

• Joe_Hill - Richard_Matheson : 2,5𝑂 

• Stephen_King - Richard_Matheson : : 3,7𝑂  

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 

H παρούσα εργασία προτείνει κάποιες μεθόδους – τεχνικές για την σύγκριση 

και τον εντοπισμό ομοιότητας ύφους λογοτεχνικών κειμένων μεταξύ διαδοχικών 

γενεών. Η σύγκριση έγινε μεταξύ της γενιάς του Joe Hill με την γενιά των Stephen 

King και την γενιά του Richard Matheson. Η σύγκριση και η αναζήτηση ομοιότητας 

ως προς το στυλ γραφής έγινε με βάση τρία στυλομετρικά χαρακτηριστικά, τις λέξεις 

περιεχομένου (content words), τις λέξεις παύσης (stop words) και τα σημεία στίξης. 

 

Κατά την σύγκριση των λέξεων περιεχομένου (content words) του Hill με τον 

King και Matheson, εφαρμόζοντας τις μεθόδους LDA, PCA, K-means και SVD, 

αντλήσαμε από κάθε συγγραφέα τις πιο σημαντικές 150 λέξεις τους. Με την μέθοδο 

LDA δημιουργήσαμε 10 ομάδες λέξεων αντίστοιχα για τον κάθε συγγραφέα. Κατά την 

εκτέλεση της PCA παρατηρήθηκε ότι ο Hill έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τον 

πατέρα του King ως προς τις λέξεις περιεχομένου καθώς χρησιμοποιεί από τις 150 

λέξεις τις 110 με μεγάλη συχνότητα και έχουν 8 ομάδες λέξεων κοινές ανά topic, καθώς 

σε σχέση με τον Matheson έχουν κοινές τις 80 λέξεις και 4 ομάδες. Ο King σε σχέση 

με τον Matheson διαφαίνεται πως έχουν κοινές 80 λέξεις και 4 ομάδες. Με την 

εφαρμογή των μεθόδων K-means και SVD παρουσιάστηκε ότι οι κοινές ομάδες 

(topics) λέξεων μεταξύ των συγγραφέων είχαν σχεδόν ίδια βάρη. 

 

Προκειμένου να εξάγουμε τις λέξεις στίξης (stop words) έγινε χρήση των 

αποστάσεων Delta Barrow και Cosine Similarity του Joe Hill - Stephen King , Joe Hill 

- Richard Matheson και Stephen King - Richard Matheson. Έγινε επιλογή 150 λέξεων 

παύσης οι οποίες μετατράπηκαν σε διανύσματα και κανονικοποιήθηκαν προκειμένου 

να εντοπιστεί η απόσταση του Hill - King  και Hill – Matheson. Η απόσταση Delta 

Barrow  του Hill με τους άλλους δύο ήταν 2,1 και 1,5 αντίστοιχα καθώς και η γωνία 

που σχηματίζουν τα διανύσματα των χαρακτηριστικών - λέξεων μεταξύ Hill - King  και 

Hill – Matheson είναι 54𝑂  και 36𝑂  αντίστοιχα, ενώ η απόσταση του King με τον 

Matheson είναι 27,1 και η γωνία που σχηματίζουν είναι 59𝑂 . Επίσης παρατηρήθηκε 

ότι το στυλ γραφής του Hill ως προς τις λέξεις παύσης από τις μεθόδους Delta Barrow 

και Cosine Similarity είναι πιο κοντά στο Matheson από τον King και διαφαίνεται ο 

King να μην έχει επηρεαστεί από τον Matheson.   
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Συγκρίνοντας το ύφος των συγγραφέων ως προς την χρήση των σημείων στίξης 

έγινε χρήση της Cosine Similarity. Μετά την εύρεση των σημείων στίξης για τον 

καθένα, την μετατροπή τους σε διανύσματα και την κανονικοποίηση τους έγινε η 

εξαγωγή της απόστασης του Joe Hill - Stephen King,  Joe Hill - Richard Matheson και 

Stephen King - Richard Matheson. Η γωνία κλίσης των χαρακτηριστικών – σημείων 

στίξης τους είναι 3,3𝑂και 2,5𝑂  αντίστοιχα. Ο Hill με βάση το στυλομετρικό 

χαρακτηριστικό σημεία στίξης, βρίσκεται πιο κοντά στον Matheson απ’ ότι ο King. 

Ενώ ο King με τον Matheson δεν παρουσιάζουν κάποια ομοιότητα ως προς την 

απόσταση τους για τα σημεία στίξης. 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν για την σύγκριση του στυλ γραφής 

των δύο διαδοχικών γενεών τρία στυλομετρικά χαρακτηριστικά με τις ανάλογες 

μεθόδους και πετύχαν υψηλά αποτελέσματα κατά την σύγκρισή τους, καθώς 

προσδιόρισαν την ομοιότητα των γενεών. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να γίνει 

περαιτέρω ανάλυση ως προς τα συντακτικά χαρακτηριστικά (Pos – tagging) των 

συγγραφέων των δύο γενεών όπως επίσης και ανάλυση και σύγκριση N - Gramms ( ν 

– γράμματα/λέξεις). Επιπλέον θα μπορούσαν να εφαρμοστούν νευρωνικά δίκτυα για 

την ανάλυση των λέξεων όπως και ενσωματώσεις λέξεων (Word Embeddings).  
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