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4 Ρερίλθψθ 

Περύληψη 

 

Σε αυτι τθν εργαςία προςπακιςαμε να διευρφνουμε τισ δυνατότθτεσ μιασ προχπάρχουςασ 

μθχανισ παραγωγισ κειμζνων φυςικισ γλϊςςασ. Θ μθχανι αυτι παράγει περιγραφζσ 

αντικειμζνων ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα από ςυμβολικζσ πλθροφορίεσ 

αποκθκευμζνεσ ςε οντολογίεσ OWL. Στθ διάρκεια τθσ εργαςίασ προςτζκθκε θ δυνατότθτα 

παραγωγισ ςυγκρίςεων ανάμεςα ςτθν οντότθτα που περιγράφεται και ςτισ οντότθτεσ που ζχουν 

ιδθ περιγραφεί. Για να το πετφχουμε αυτό, χρθςιμοποιιςαμε μια βελτιωμζνθ μορφι του 

αλγόρικμου παραγωγισ ςυγκρίςεων που είχε αναπτυχκεί ςτθ διάρκεια του ερευνθτικοφ ζργου M-

PIRO. Επίςθσ δθμιουργιςαμε μία παραλλαγι του αλγορίκμου, που παράγει ςυγκρίςεισ με όλεσ τισ 

οντότθτεσ τθσ οντολογίασ, εντοπίηοντασ χαρακτθριςτικά τθσ τρζχουςασ οντότθτασ που είναι 

μοναδικά ςτθν οντολογία ι που είναι κοινά για όλεσ τισ οντότθτεσ κάποιου υπο-τφπου. 

 Τζλοσ, διερευνιςαμε πειραματικά αν οι χριςτεσ προτιμοφν τα κείμενα του νζου ςυςτιματοσ, που 

περιζχουν ςυγκρίςεισ, ζναντι των αντιςτοίχων κειμζνων χωρίσ ςυγκρίςεισ. Για τισ ανάγκεσ των 

πειραμάτων, χρθςιμοποιιςαμε μία οντολογία που περιλαμβάνει πλθροφορίεσ για μια ςυλλογι 

εκκεμάτων ενόσ θλεκτρονικοφ μουςείου. Τα αποτελζςματα των πειραμάτων δείχνουν ότι θ χριςθ 

των ςυγκρίςεων κάνει εν γζνει τισ περιγραφζσ των κειμζνων πιο αρεςτζσ ςτουσ επιςκζπτεσ του 

μουςείου. 
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«Η αρχι είναι το ιμιςυ του παντόσ» 

 

 

 

 

1. Ειςαγωγό 

 

1.1 Αντικεύμενο τησ εργαςύασ 

Στθ διάρκεια προθγοφμενθσ διπλωματικισ εργαςίασ (Γαλάνθσ, 2006), δθμιουργικθκε μία μθχανι 

παραγωγισ κειμζνων φυςικισ γλϊςςασ (Reiter & Dale, 2006) που παράγει περιγραφζσ οντοτιτων 

(και τάξεων οντοτιτων) αντλϊντασ πλθροφορίεσ από οντολογίεσ γραμμζνεσ ςε OWL1. H μθχανι 

αυτι βαςίηεται ςε ιδζεσ του ερευνθτικοφ ζργου M-PIRO (Isard κ.ά., 2004, Androutsopoulos κ.ά. 

2007) και επεκτάκθκε περαιτζρω ςτθ διάρκεια του ερευνθτικοφ ζργου Ξζνιοσ2. Ραράγει κείμενα 

ςτα ελλθνικά και ςτα αγγλικά, αλλά πολφ εφκολα μπορεί να επεκτακεί και ςε άλλεσ γλϊςςεσ. 

Θ γενικι αρχιτεκτονικι τθσ μθχανισ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχικά αντλοφνται από τθν οντολογία οι πλθροφορίεσ (ςε μορφι λογικϊν κατθγορθμάτων) που 

είναι ςχετικζσ με τθν οντότθτα (ι τάξθ) που πρόκειται να περιγραφεί, αποφεφγοντασ πλθροφορίεσ 

που ζχουν ιδθ δοκεί ςτο χριςτθ. Αν οι πλθροφορίεσ είναι περιςςότερεσ από αυτζσ που 

επικυμοφμε (π.χ. αν υπάρχουν περιοριςμοί ωσ προσ το μζγεκοσ του κειμζνου που κζλουμε να 

                                                             
1 Βλ. http://www.w3.org/TR/owl-features/  
2
 Βλ. http://www.ics.forth.gr/xenios/ 

Ραραγωγι 

επιφανειακισ μορφισ 

Τελικό κείμενο 

Ραραγωγι αναφορικϊν 

εκφράςεων 

Ομαδοποίθςθ 

(aggregation) 

Ραραγωγι προτάςεων 

(Lexicalization) 

Επιλογι περιεχομζνου 

Οντολογία 

Σχεδιαςμόσ εγγράφου 

http://www.w3.org/TR/owl-features/
http://www.ics.forth.gr/xenios/
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παραχκεί), επιλζγονται από αυτζσ οι πιο ενδιαφζρουςεσ, βάςει μοντζλων χρθςτϊν. Κατόπιν, ςτθ 

διάρκεια του ςχεδιαςμοφ εγγράφου, αποφαςίηεται θ ςειρά με τθν οποία κα αναφερκοφν οι 

πλθροφορίεσ ςτο κείμενο. Στο επόμενο βιμα, τθν παραγωγι προτάςεων, για κάκε πλθροφορία 

(λογικό κατθγόρθμα) παράγεται μία πρόταςθ φυςικισ γλϊςςασ. Κατόπιν, οι προτάςεισ 

ομαδοποιοφνται ςε πιο ςφνκετεσ, ϊςτε να ζχει μεγαλφτερθ ςυνοχι το κείμενο. Για παράδειγμα, 

αντί να ποφμε: 

 Ο υπολογιςτισ Α ζχει τον επεξεργαςτι Υ. 

  Ο υπολογιςτισ Α φτιάχνεται ςτθν Κίνα. 

κα μποροφςαμε να ενϊςουμε τισ δφο προτάςεισ ςε μία: 

Ο υπολογιςτισ Α ζχει τον επεξεργαςτι Υ και φτιάχνεται ςτθν Κίνα. 

Οι παραγόμενεσ προτάςεισ περιζχουν αρχικά κωδικοφσ οντοτιτων (από τθν οντολογία) αντί 

αναφορικϊν εκφράςεων φυςικισ γλϊςςασ (π.χ. τον κωδικό τθσ οντότθτασ ςτθν οποία πρζπει να 

αναφζρεται το υποκείμενο, αντί για τθν ζκφραςθ φυςικισ γλϊςςασ που κα αποτελζςει τελικά το 

υποκείμενο τθσ πρόταςθσ). Στθ ςυνζχεια, κατά τθν παραγωγι αναφορικϊν εκφράςεων, 

προςπακοφμε να αντικαταςτιςουμε τουσ κωδικοφσ αυτοφσ με κατάλλθλεσ εκφράςεισ φυςικισ 

γλϊςςασ, χωρίσ όμωσ να επαναλαμβάνουμε ςυνεχϊσ τισ ίδιεσ λζξεισ (διαφορετικά το κείμενο κα 

γινόταν μονότονο) και χωρίσ οι αναφορζσ να είναι αμφίςθμεσ. Για παράδειγμα, αν κζλουμε να 

αναφερκοφμε ςε ζναν κοφρο, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε διάφορεσ εκφράςεισ: «αυτό», 

«αυτό το ζκκεμα», «αυτό το άγαλμα», «το προθγοφμενο άγαλμα», «ο κοφροσ» κλπ. 

Το τελευταίο ςτάδιο, θ παραγωγι επιφανειακισ μορφισ, είναι ιδιαίτερα απλό ςτθ μθχανι 

παραγωγισ που χρθςιμοποιοφμε, γιατί θ παραγωγι γίνεται χρθςιμοποιϊντασ ςχεδιότυπα 

(templates) αντί για «βακφτερεσ» γλωςςικζσ παραςτάςεισ (π.χ. ςυντακτικά δζντρα) και τα κείμενα 

είναι ουςιαςτικά ιδθ ζτοιμα από τα προθγοφμενα ςτάδια. Απλά προςτίκενται ςθμεία ςτίξεωσ, 

ετικζτεσ HTML (αν πρόκειται να παραχκεί ιςτοςελίδα), ετικζτεσ που κακοδθγοφν το ςυνκζτθ 

φωνισ (αν πρόκειται να ακολουκιςει ςφνκεςθ φωνισ) κλπ.   

Οι επεκτάςεισ τθσ παροφςασ εργαςίασ αφοροφν κυρίωσ το πρϊτο ςτάδιο, τθν επιλογι 

περιεχομζνου. Εκτόσ από τα χαρακτθριςτικά τθσ τρζχουςασ οντότθτασ που κα μεταδίδει το 

κείμενο, ςτθ διάρκεια αυτοφ του ςταδίου αποφαςίηουμε πλζον και ποιεσ ςυγκρίςεισ πρζπει να 

γίνουν μεταξφ των χαρακτθριςτικϊν τθσ τρζχουςασ οντότθτασ και των αντιςτοίχων 

χαρακτθριςτικϊν άλλων οντοτιτων. Για τθν ακρίβεια, παράγεται πάντα το πολφ μία ςφγκριςθ ανά 

περιγραφι οντότθτασ, γιατί διαφορετικά θ περιγραφι γίνεται κουραςτικι, οπότε το ερϊτθμα που 
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τίκεται είναι ποια είναι θ «καλφτερθ» μεταξφ των ςυγκρίςεων που είναι δυνατόν να παραχκοφν, 

βάςει ποιων κριτθρίων πρζπει να επιλζγεται, και πότε είναι προτιμότερο να μθ γίνεται καμία 

ςφγκριςθ. Εκτόσ από επεκτάςεισ ςτο ςτάδιο επιλογισ περιεχομζνου, χρειάςτθκε να γίνουν 

υποςτθρικτικζσ τροποποιιςεισ και ςε άλλα ςτάδια. Για παράδειγμα, θ φπαρξθ ςυγκρίςεων 

επθρεάηει το ςχεδιαςμό του εγγράφου, τθν παραγωγι των προτάςεων και, ςε μερικζσ 

περιπτϊςεισ, τθν ομαδοποίθςθ.  

Το πρϊτο είδοσ ςυγκρίςεων που παράγει το νζο ςφςτθμα είναι ςυγκρίςεισ με οντότθτεσ που ζχουν 

περιγραφεί ςε προθγοφμενα κείμενα. Για το ςκοπό αυτό χρθςιμοποιείται μια βελτιωμζνθ μορφι 

του αντίςτοιχου αλγορίκμου που είχε αναπτυχκεί ςτο M-PIRO από τον κ. Μελζγκογλου, 

ςυνεπιβλζποντα τθσ εργαςίασ. Ο αλγόρικμοσ αυτόσ ομαδοποιεί τισ οντότθτεσ που είχαν 

περιγραφεί προθγουμζνωσ με βάςθ τον τφπο τουσ (τθν τάξθ τουσ). Ζτςι αντί να προςπακεί να 

ςυγκρίνει τθν τρζχουςα οντότθτα με κάποια άλλθ μεμονωμζνθ, βρίςκει εκείνθ τθν ομάδα (τφπο)  

προθγοφμενων οντοτιτων που είναι καταλλθλότερθ για ςφγκριςθ, βάςει κριτθρίων που κα 

περιγραφοφν ςε επόμενα κεφάλαια. Με αυτόν τον τρόπο παράγονται ςυγκρίςεισ όπωσ: 

Όπωσ θ προθγοφμενθ λικυκοσ, (αυτι θ λικυκοσ) δθμιουργικθκε κατά τθν 

κλαςικι περίοδο. 

Αντίκετα από όλα τα προθγοφμενα αγγεία, που ακολουκοφςαν τον 

ερυκρόμορφο ρυκμό, αυτι θ λικυκοσ ακολουκεί το μελανόμορφο ρυκμό. 

Επεκτείναμε αυτόν τον αλγόρικμο ϊςτε να είναι δυνατόν να κάνει ςυγκρίςεισ και με τθν 

πλειονότθτα των οντοτιτων ενόσ τφπου: 

Όπωσ οι περιςςότεροι από τουσ προθγοφμενουσ κοφρουσ καταςκευάςτθκε 

κατά τθν κλαςικι περίοδο. 

Επιπλζον, αναπτφξαμε ζνα δεφτερο αλγόρικμο που παράγει ςυγκρίςεισ με το ςφνολο των 

οντοτιτων τθσ οντολογίασ, αντί αυτϊν που ζχουν περιγραφεί ςε προθγοφμενα κείμενα.  Ζτςι, 

μποροφμε πια να παράγουμε ςυγκρίςεισ μοναδικότθτασ για ολόκλθρθ τθν οντολογία: 

Αυτόσ είναι ο μόνοσ κοφροσ τθσ ςυλλογισ (ι τθσ αίκουςασ). 

Κακϊσ και ςυγκρίςεισ ομοιότθτασ με όλεσ τισ οντότθτεσ ενόσ τφποσ (ι τθν πλειονότθτα των 

οντοτιτων ενόσ τφπου): 
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Όπωσ όλοι οι πανακθναϊκοί αμφορείσ τθσ ςυλλογισ (ι τθσ αίκουςασ), 

προζρχεται από τθν Αττικι. 

Όπωσ οι περιςςότεροι πανακθναϊκοί αμφορείσ τθσ ςυλλογισ (ι τθσ 

αίκουςασ), ακολουκεί τον ερυκρόμορφο ρυκμό 

Τζλοσ, αξιολογιςαμε πειραματικά το κατά πόςον οι παραγόμενεσ ςυγκρίςεισ κάνουν τα κείμενα 

πιο ελκυςτικά ςτουσ αναγνϊςτεσ. Συγκεκριμζνα, δθμιουργιςαμε τρεισ εικονικζσ αίκουςεσ με 

εκκζματα μιασ μουςειακισ ςυλλογισ, χρθςιμοποιϊντασ τθν αντίςτοιχθ οντολογία του M-PIRO. Οι 

χριςτεσ (επιςκζπτεσ τθσ ςυλλογισ) ζπρεπε να επιλζξουν ο κακζνασ 10 εκκζματα μίασ αίκουςασ, 

με όποια ςειρά ικελαν. Σε γενικζσ γραμμζσ, κάκε φορά που επζλεγαν κάποιο ζκκεμα, 

εμφανίηονταν δφο περιγραφζσ: μία που δεν περιείχε καμία ςφγκριςθ και μία που περιείχε μία 

ςφγκριςθ που είχε παραχκεί με ζναν από τουσ δφο παραπάνω αλγορίκμουσ. Οι δφο περιγραφζσ 

ιταν κατά τα άλλα ίδιεσ. Οι ερωτθκζντεσ ζπρεπε να διαλζξουν ποια περιγραφι τοφσ άρεςε 

περιςςότερο και προαιρετικά να αιτιολογιςουν τθν επιλογι τουσ. Στα δφο πειράματα, που 

περιγράφονται αναλυτικότερα ςε επόμενο κεφάλαιο, ζλαβαν ςυνολικά μζροσ 87 και 88 φοιτθτζσ, 

αντίςτοιχα,  του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ του Ο.Ρ.Α. Τα πειραματικά αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι 

παραγόμενεσ ςυγκρίςεισ κάνουν εν γζνει πιο ελκυςτικά τα κείμενα όταν χρθςιμοποιείται ο 

αλγόρικμοσ του Μελζγκογλου, ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ αρνθτικϊν ςυγκρίςεων («Αντίκετα από 

...»), ενϊ οι ςυγκρίςεισ του δεφτερου αλγορίκμου (που ςυγκρίνει με όλεσ τθσ οντότθτεσ τθσ 

οντολογίασ) είναι λιγότερο αποδεκτζσ από τουσ επιςκζπτεσ. 

 

1.2 Διϊρθρωςη τησ εργαςύασ 

Θ υπόλοιπθ εργαςία είναι χωριςμζνθ ςε 4 κεφάλαια: 

 Το Κεφάλαιο 2 παρζχει το κεωρθτικό υπόβακρο ςτο οποίο ςτθρίηεται θ εργαςία και 

χωρίηεται ςε δφο μζρθ. Στο πρϊτο μζροσ παρουςιάηονται διάφορα είδθ ςυγκρίςεων, όπωσ 

τα ζχει παρουςιάςει θ Milosavljevic (1999). Στο δεφτερο μζροσ παρουςιάηονται δφο 

αλγόρικμοι παραγωγισ ςυγκρίςεων, ζνασ που ζχει προτακεί από τθ Milosavljevic (1999) 

και εκείνοσ του Μελζγκογλου.  

 Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ επιλζξαμε τον αλγόρικμο του 

Μελζγκογλου και ο τρόποσ με τον οποίο παράγει ςυγκρίςεισ το ςφςτθμά μασ. Δεν 

αςχολοφμαςτε με το πϊσ κα παραχκεί το τελικό κείμενο, αλλά μόνο με τισ επεμβάςεισ που 

κάναμε ςτο ςτάδιο τθσ επιλογισ περιεχομζνου, όπωσ ορίςκθκε ςτθν προθγοφμενθ 

ενότθτα. 
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 Στο Κεφάλαιο 4 αναλφονται διεξοδικά ο τρόποσ με τον οποίο κάναμε τα πειράματά μασ, 

κακϊσ και τα αποτελζςματά τουσ. 

 Στο Κεφάλαιο 5 παρουςιάηονται πικανζσ μελλοντικζσ επεκτάςεισ και βελτιϊςεισ του 

ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθν εργαςία. 

 

1.3 Ευχαριςτύεσ 

Θα ικελα να ευχαριςτιςω τον επιβλζποντα τθσ εργαςίασ κ. Κωνα Ανδρουτςόπουλο για τθν 

κακοδιγθςι του. Επίςθσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τον κ. Αλζξανδρο Μελζγκογλου, ςυν-

επιβλζποντα τθσ εργαςίασ, που με βοικθςε ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ του αλγορίκμου του και 

για τα γόνιμα ςχόλιά του. Ακόμα, κα ικελα να ευχαριςτιςω όλουσ τουσ φοιτθτζσ που πιραν 

μζροσ ςτα πειράματα και τθν οικογζνειά μου που με ανζχτθκε και με ςτιριξε κατά τθ διάρκεια 

όλθσ τθσ προςπάκειασ. Ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτο Δθμιτρθ Γαλάνθ, που κάκε φορά που του 

ηθτοφςα νζα ζκδοςθ του ςυςτιματόσ του, μου τθν ζςτελνε άμεςα, και με βοθκοφςε ςτα ςθμεία 

που είχα πρόβλθμα με τον κϊδικά του. Τζλοσ, ευχαριςτϊ τον κ. Ραναγιϊτθ Κωνςταντόπουλο, που 

αποδζχτθκε τον ρόλο του δεφτερου αξιολογθτι.  
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«Όποιοσ δεν ξζρει ιςτορία, 

είναι καταδικαςμζνοσ να τθν επαναλάβει» 

 Harry Truman 

 

 

2. Περιγραφό και ςύγκριςη προηγούμενων μεθόδων 

2.1 Εύδη ςυγκρύςεων 

Σφμφωνα με τθν Milosavljevic (1997a, 1997b, 1999, Milosavljevic & Dale, 1996) μποροφμε να 

διακρίνουμε 6 διαφορετικοφσ τφπουσ ςυγκρίςεων (εντόσ παρενκζςεων δίνονται οι όροι που 

χρθςιμοποιεί θ Milosavljevic): 

 Ευκεία ςφγκριςθ (Direct Comparison) 

 Σφγκριςθ ειδοποιοφ διαφοράσ τφπων (Significant Type Comparison) 

 Σφγκριςθ με ςυμπλιρωμα ςυνόλου (Set Complement Comparison) 

 Σφγκριςθ αποςαφινιςθσ (Clarificatory Comparison) 

 Αναφορά ςε παρόμοια οντότθτα/τφπο (Like-entity Comparison) 

 Αναλογία (Illustrative Comparison) 

Οι ςυγκρίςεισ αυτζσ προζκυψαν μετά από μελζτθ άρκρων τθσ εγκυκλοπαίδειασ Encarta 953. 

Εξετάηουμε ςτθ ςυνζχεια αναλυτικότερα κακζναν από τουσ παραπάνω τφπουσ, βαςιηόμενοι ςτθν 

ανάλυςθ τθσ Milosavljevic. 

2.1.1 Ευθεύα ςύγκριςη 

Ζςτω ότι κάποιοσ κζλει να αγοράςει ζνα φορθτό υπολογιςτι. Για να επιλζξει αυτόν που ικανοποιεί 

καλφτερα τισ ανάγκεσ του, κα πρζπει να ςυγκρίνει τα διάφορα μοντζλα μεταξφ τουσ. 

 

 

                                                             
3
 http://www.microsoft.com/products/encarta/default.mspx 

http://www.microsoft.com/products/encarta/default.mspx
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Μοντζλο Α 

Φορθτόσ υπολογιςτισ με επεξεργαςτι Χ και 512MB μνιμθσ DDR2 533MΗz, 

με κάρτα γραφικϊν Υ και αυτονομία 90’. Χωρθτικότθτα ςκλθροφ δίςκου 100 

GB. 

Μοντζλο Β 

Φορθτόσ υπολογιςτισ με 1024MB μνιμθσ DDR 400MHz και επεξεργαςτι Ζ, 

με κάρτα γραφικϊν ενςωματωμζνθ και ςκλθρό δίςκο 120 GB. Αυτονομία 

150’. 

Διαβάηοντασ τισ παραπάνω περιγραφζσ δεν κα βοθκθκεί ιδιαίτερα. Αυτό που απαιτείται είναι μία 

ςφγκριςθ των χαρακτθριςτικϊν που ζχει το κάκε μοντζλο: 

 Μοντζλο Α Μοντζλο Β 

Επεξεργαςτισ Χ Η 

Ροςότθτα Μνιμθσ 512 1024 

Τφποσ Μνιμθσ DDR2 533MHz DDR 400MHz 

Κάρτα γραφικϊν Υ Ενςωματωμζνθ 

Σκλθρόσ δίςκοσ 100 120 

Αυτονομία 90’ 150’ 

 

Με αυτόν τον τρόπο ο αγοραςτισ κα μπορζςει ευκολότερα να καταλάβει τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά κάκε μοντζλου και κα ςχθματίςει πιο άρτια εικόνα για το κάκε μοντζλο, χωρίσ να 

τα ςυγχζει μεταξφ τουσ. 

 Μία τζτοια περιγραφι φυςικά μπορεί να γίνει και με κείμενο φυςικισ γλϊςςασ αντί για πίνακεσ. 

Οι πίνακεσ είναι πιο ευανάγνωςτοι, ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ υπάρχουν πολλά 

χαρακτθριςτικά, αλλά μπορεί να μθν είναι δυνατι θ χριςθ πινάκων, για παράδειγμα όταν θ 

περιγραφι πρζπει να εκφωνθκεί. Κάκε γραμμι του πίνακα μπορεί να κεωρθκεί ότι αποτελεί και 

από μόνθ τθσ μία ςφγκριςθ. Για παράδειγμα, θ δεφτερθ γραμμι κα μποροφςε να εκφραςτεί ςε 

φυςικι γλϊςςα ωσ εξισ: «Το μοντζλο Β ζχει 1024 MB RAM, ενϊ το Α ζχει 512 MB RAM».  

Γενικά θ μία-προσ-μία ςφγκριςθ των χαρακτθριςτικϊν βοθκά κυρίωσ να απαντθκοφν ερωτιςεισ 

τθσ μορφισ «Ροιεσ είναι οι ομοιότθτεσ και οι διαφορζσ ανάμεςα ςτα Χ και Y;» ι «Σφγκρινε τα Χ και 

Υ». Συνικωσ όταν ο χριςτθσ επιλζγει να ςυγκρίνει δφο ςυγκεκριμζνεσ οντότθτεσ (από ζνα 

ευρφτερο ςφνολο), απαιτεί μια λεπτομερι περιγραφι τουσ και επιπλζον κζλει να μάκει ποιεσ 
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ιδιότθτεσ είναι κοινζσ και ποιεσ είναι ιδιαίτερεσ για κάκε οντότθτα. Στθν περίπτωςθ αυτι μιλάμε 

για Ευκεία Σφγκριςθ.  

Θ Ευκεία Σφγκριςθ μπορεί να γίνει και μεταξφ πολλϊν οντοτιτων, αλλά ςε κείμενα φυςικισ 

γλϊςςασ γίνεται ςυνικωσ μεταξφ μόνο δφο.  

Στισ ευκείεσ ςυγκρίςεισ κάκε οντότθτα-μζλοσ τθσ ςφγκριςθσ είναι εξίςου ςθμαντικό και μασ 

ενδιαφζρει να πλθροφορθκοφμε πλιρωσ για όλεσ τουσ τισ ιδιότθτεσ. Αντίκετα ςτα υπόλοιπα είδθ 

ςυγκρίςεων, που κα αναλφςουμε ςτθ ςυνζχεια,  ςυνικωσ υπάρχει μία κυρίαρχθ οντότθτα (αυτι 

ςτθν οποία εςτιαηόμαςτε) και κάποιεσ άλλεσ που μασ βοθκοφν να κατανοιςουμε καλφτερα τθν 

κυρίαρχθ οντότθτα, ενϊ θ ςφγκριςθ ενδζχεται να μθν αναφζρει όλεσ τισ ιδιότθτεσ των 

ςυγκρινόμενων οντοτιτων. Τα κείμενα που παράγονται από τθν ευκεία ςφγκριςθ είναι ςυνικωσ 

μακροςκελι και αυτοτελι, ενϊ τα κείμενα των άλλων ειδϊν ςυγκρίςεων είναι ςυχνά ςυντομότερα 

και αποτελοφν τμιματα μεγαλφτερων κειμζνων.  

Επίςθσ, μια ευκεία ςφγκριςθ γίνεται ςυνικωσ μεταξφ παρόμοιων οντοτιτων. Για παράδειγμα, 

μπορεί να γίνει μεταξφ ενόσ φορθτοφ και ενόσ ςτακεροφ υπολογιςτι, που είναι και οι δφο 

υπολογιςτζσ. Πςο πιο διαφορετικοί είναι οι τφποι των ςυγκρινόμενων οντοτιτων, τόςο πιο 

περίεργθ φαίνεται μια ευκεία ςφγκριςθ (π.χ. υπολογιςτισ και καφετιζρα). Σθμειϊνουμε, ακόμθ, 

ότι ευκείεσ ςυγκρίςεισ είναι δυνατόν να γίνουν και μεταξφ τφπων (κατθγοριϊν, τάξεων) 

οντοτιτων, όχι μόνο μεταξφ μεμονωμζνων οντοτιτων. Για παράδειγμα, μια ευκεία ςφγκριςθ είναι 

δυνατόν να ςυγκρίνει ζνα-προσ-ζνα τα (τυπικά) χαρακτθριςτικά των επιτραπζηιων και των 

φορθτϊν υπολογιςτϊν.  

2.1.2 Σύγκριςη ειδοποιού διαφορϊσ τύπων  

Οι φορθτοί υπολογιςτζσ μποροφν να χωριςκοφν ςε δφο κατθγορίεσ: ςε 

αυτοφσ που ζχουν μικρό μζγεκοσ και μποροφν εφκολα να μετακινθκοφν και 

ςε αυτοφσ που είναι βαρφτεροι και προορίηονται για τθν αντικατάςταςθ 

ςτακερϊν ςυςτθμάτων. 

Στο παραπάνω παράδειγμα μποροφμε να δοφμε μία ςφγκριςθ ανάμεςα ςε διαφορετικζσ υπο-

κατθγορίεσ (υπο-τφπουσ, υπο-τάξεισ) φορθτϊν υπολογιςτϊν. Στόχοσ του αποςπάςματοσ είναι να 

μασ ενθμερϊςει για το πλικοσ των διαφορετικϊν υπο-κατθγοριϊν φορθτϊν υπολογιςτϊν, κακϊσ 

και για τθν ειδοποιό διαφορά τουσ, το χαρακτθριςτικό που τουσ κάνει να ξεχωρίηουν μεταξφ τουσ 

(ςτο παράδειγμά μασ, το πόςο εφκολα μποροφν να μετακινθκοφν). Αντίςτοιχεσ ςυγκρίςεισ 

μποροφν να γίνουν και για περιςςότερουσ από δφο υπο-τφπουσ οντοτιτων (π.χ. οι  διαφορετικζσ 

εκδόςεισ ενόσ προγράμματοσ: basic, professional, enterprise). 
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Σθμαντικό ςτοιχείο αυτοφ του είδουσ των ςυγκρίςεων είναι ότι όλοι οι υπο-τφποι οντοτιτων που 

αναφζρονται είναι εξίςου ςθμαντικοί. Ωςτόςο ο λόγοσ που χρθςιμοποιείται θ ςφγκριςθ είναι θ 

καλφτερθ περιγραφι του υπερ-τφπου (ςτο παράδειγμά μασ, των φορθτϊν υπολογιςτϊν) και για 

να γίνει ςαφισ ο τρόποσ με τον οποίον ξεχωρίηουν οι υπο-τφποι του. Άλλωςτε μια τζτοια ςφγκριςθ 

ςυναντάται ςυνικωσ μζςα ςε ζναν οριςμό του υπερ-τφπου. 

Γενικά, θ ςφγκριςθ ειδοποιοφ διαφοράσ τφπων πραγματοποιείται ςυνικωσ ανάμεςα ςε τφπουσ 

οντοτιτων (και όχι μεμονωμζνεσ οντότθτεσ), και μάλιςτα ανάμεςα ςε υπο-τφπουσ ενόσ υπερ-

τφπου οντοτιτων, ζτςι ϊςτε να επιςθμανκοφν οι  υπο-τφποι του υπερ-τφπου και οι διαφορζσ τουσ. 

Σε αντίκεςθ με τθν ευκεία ςφγκριςθ, ςτθ ςφγκριςθ ειδοποιοφ διαφοράσ τφπων εξετάηονται οι 

ομοιότθτεσ και οι διαφορζσ μόνο των πιο ςθμαντικϊν χαρακτθριςτικϊν. Δεν μασ ενδιαφζρει να 

περιγράψουμε πλιρωσ τουσ υπο-τφπουσ, αλλά κζλουμε να δϊςουμε ζνα κριτιριο το οποίο να 

μπορεί να τουσ ξεχωρίςει εφκολα. Μία εξιγθςθ που δίνεται από τθ Milosavljevic είναι ότι τζτοιου 

είδουσ ςυγκρίςεισ υπάρχουν ςυνικωσ μζςα ςε κείμενα που ςκοπό ζχουν τον οριςμό  κυρίωσ του 

υπερ-τφπου και όχι των υπο-τφπων του. Θ ευκεία ςφγκριςθ δεν κα εξυπθρετοφςε το ςτόχο ενόσ 

τζτοιου κείμενου, αφοφ κα αναλωνόταν ςτθν καταγραφι των διαφορϊν των υπο-τφπων και δεν 

κα επικεντρωνόταν ςτον ίδιο τον υπερ-τφπο. (Αντίκετα, θ ευκεία ςφγκριςθ κα ιταν επικυμθτι ςε 

περιγραφζσ που εςτιάηονται ςτουσ υπο-τφπουσ.) Ακόμα, πολλζσ φορζσ οι μικροδιαφορζσ δεν 

προςφζρουν ιδιαίτερα χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςτον αναγνϊςτθ, ειδικά όταν αυτόσ δεν ζχει πολλζσ 

γνϊςεισ επί του κζματοσ. Αντίκετα, τον μπερδεφουν και τον αποπροςανατολίηουν. Κακϊσ το 

πλικοσ των πλθροφοριϊν που δζχεται αυξάνεται, δεν μπορεί να τισ ςυγκρατιςει, με αποτζλεςμα 

να κουράηεται και τελικά να ςταματά να προςπακεί να τισ κατανοιςει. Ωσ προσ αυτό, οι 

ςυγκρίςεισ ειδοποιοφ διαφοράσ τφπων πλεονεκτοφν ζναντι των ευκζων ςυγκρίςεων μεταξφ τφπων 

οντοτιτων, όπου ςυνικωσ αναφζρονται όλα τα (τυπικά) χαρακτθριςτικά. 

2.1.3 Σύγκριςη με ςυμπλόρωμα ςυνόλου  

Η Java, ςε αντίκεςθ με τισ υπόλοιπεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ εκείνθσ 

τθσ εποχισ, μποροφςε να εκτελεςκεί ςε διαφορετικά ςυςτιματα χωρίσ να 

απαιτείται επαναμεταγλϊττιςθ. 

Εδϊ παρατθροφμε ότι ςυγκρίνεται θ Java με τισ υπόλοιπεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, δθλαδι με 

τα υπόλοιπα μζλθ του ςυνόλου των γλωςςϊν προγραμματιςμοφ, και παρουςιάηεται το ιδιαίτερο 

χαρακτθριςτικό τθσ, αυτό που τθν κάνει να ξεχωρίηει από τισ υπόλοιπεσ. 
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Η Java, όπωσ οι περιςςότερεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, πρζπει να 

μεταγλωττιςτεί για τθ δθμιουργία των εκτελζςιμων αρχείων τθσ. 

Σε αντίκεςθ με το προθγοφμενο παράδειγμα, εδϊ παρουςιάηεται ζνα χαρακτθριςτικό τθσ Java το 

οποίο το μοιράηεται με τισ υπόλοιπεσ γλϊςςεσ. Βλζπουμε, λοιπόν, μία ςφγκριςθ ανάμεςα ςε μία 

οντότθτα και ςτα υπόλοιπα μζλθ ενόσ ςυνόλου ςτο οποίο ανικει θ οντότθτα αυτι. Εναλλακτικά, 

μποροφμε να κεωριςουμε ότι γίνεται μια ςφγκριςθ μεταξφ μιασ οντότθτασ-ςτόχου (Java) και όλων 

των άλλων οντοτιτων του ιδίου τφπου (γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ). Σκοπόσ τθσ ςφγκριςθσ είναι θ 

καλφτερθ περιγραφι τθσ οντότθτασ-ςτόχου. Θ ςφγκριςθ μασ γνωςτοποιεί ζναν τφπο οντοτιτων 

ςτον οποίο ανικει θ οντότθτα-ςτόχοσ, ςθμειϊνοντασ όμωσ τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ τθσ 

από τισ υπόλοιπεσ οντότθτεσ του τφπου, ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ ςφγχυςισ τουσ. 

Ωςτόςο κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι αρκετζσ φορζσ θ ςφγκριςθ δεν γίνεται με το ςφνολο των 

μελϊν του τφπου, αλλά με τθν πλειοψθφία τουσ («περιςςότερεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ»). 

Επίςθσ, ςυχνά, παρατθρείται θ ςφγκριςθ να γίνεται μόνο με τουσ ςθμαντικότερουσ 

αντιπροςϊπουσ του τφπου ςτον οποίο ανικει θ οντότθτα-ςτόχοσ, χωρίσ να αναφζρεται ο ίδιοσ ο 

τφποσ: 

Η C++, όπωσ θ C# και θ Java, υποςτθρίηει τθ δθμιουργία αντικειμζνων. 

Εδϊ κεωροφμε ότι θ C# και θ Java αποτελοφν τουσ κυριότερουσ αντιπροςϊπουσ των 

αντικειμενοςτρεφϊν γλωςςϊν προγραμματιςμοφ. Διαφορετικά θ ςφγκριςθ κα μποροφςε να ιταν: 

Η C++, όπωσ και κάκε αντικειμενοςτρεφισ γλϊςςα, υποςτθρίηει τθ 

δθμιουργία αντικειμζνων. 

Γενικά ςτισ ςυγκρίςεισ με ςυμπλιρωμα ςυνόλου ο ςκοπόσ μασ είναι διαφορετικόσ από ό,τι ςτισ 

ςυγκρίςεισ ειδοποιοφ διαφοράσ. Ρροςπακοφμε να περιγράψουμε κάποια οντότθτα ςε ςχζςθ με 

τισ υπόλοιπεσ του ιδίου τφπου. Αντίκετα, ςτισ ςυγκρίςεισ ειδοποιοφ διαφοράσ εςτιαηόμαςτε ςτθν 

περιγραφι ενόσ υπερ-τφπου και αναφζρουμε (ωσ μζροσ τθσ περιγραφισ του υπερ-τφπου) τα 

χαρακτθριςτικά εκείνα που κάνουν τουσ υπο-τφπουσ του να ξεχωρίηουν μεταξφ τουσ. 

Σθμειϊνουμε ότι ςε μια παραλλαγι των ςυγκρίςεων με ςυμπλιρωμα ςυνόλου, αντί για οντότθτα-

ςτόχο είναι δυνατόν να ζχουμε ζναν τφπο οντοτιτων ωσ ςτόχο. Για παράδειγμα: 

Οι αντικειμενοςτρεφείσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, όπωσ και όλεσ οι 

γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ... 
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Στθν περίπτωςθ αυτι ζχουμε μια ςφγκριςθ μεταξφ (α) ενόσ τφπου οντοτιτων 

(αντικειμενοςτρεφείσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ) που είναι υπο-τφποσ ενόσ γενικότερου τφπου 

(γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ) και (β) όλων των άλλων οντοτιτων του γενικότερου τφπου.  

2.1.4 Σύγκριςη αποςαφόνιςησ 

Συχνά υπάρχουν οντότθτεσ ι τφποι οντοτιτων με πολφ μεγάλθ ςυνάφεια, με αποτζλεςμα να 

τισ/τουσ μπερδεφουμε μεταξφ τουσ. Για αυτό αρκετζσ φορζσ όταν προςπακοφμε να περιγράψουμε 

μία τζτοια οντότθτα ι τφπο, αναφζρουμε τισ διαφορζσ τθσ/του με τισ παρόμοιεσ οντότθτεσ ι 

τφπουσ, ϊςτε ο αναγνϊςτθσ να μθν τισ/τουσ ςυγχζει. 

Τα Windows XP είναι θ νζα ζκδοςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ Windows. 

Σε αντίκεςθ με τα Windows Millennium, που βαςίηονται ςτον πυρινα των 

Windows 9x, τα XP βαςίηονται ςτον πυρινα των Windows NT. 

Στο παραπάνω παράδειγμα δίνεται μία περιγραφι του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ Windows XP. 

Λόγω των πολλϊν εκδόςεων που προθγικθκαν, πικανϊσ κάποιοσ να κεωριςει ότι και αυτά τα 

Windows βαςίηονται ςτον ίδιο πυρινα με τα 9x. Για αυτό αναφζρεται ρθτϊσ ότι ο πυρινασ τουσ 

είναι αυτόσ των NT, ϊςτε να αποφευχκεί κάκε πικανότθτα παρανόθςθσ. 

Γενικά οι ςυγκρίςεισ αποςαφινιςθσ γίνονται μζςα ςτα πλαίςια τθσ περιγραφισ μίασ οντότθτασ ι 

ενόσ τφπου οντοτιτων. Τα δφο μζρθ που ςυγκρίνονται είναι: 

 θ οντότθτα ι ο τφποσ που περιγράφεται και  

 κάποια άλλθ οντότθτα ι τφποσ, που ζχει μεγάλο βακμό ομοιότθτασ με τθν πρϊτθ 

οντότθτα ι τφπο. 

Σκοπόσ τθσ ςφγκριςθσ είναι να τονιςτοφν οι διαφορζσ μεταξφ των δφο μερϊν για να απαλειφκεί ο 

κίνδυνοσ ςφγχυςθσ. Θ δυςκολία ςτθ δθμιουργία τζτοιων ςυγκρίςεων ζγκειται ςτο ότι δεν υπάρχει 

κάποιο απλό και απολφτωσ ακριβζσ κριτιριο το οποίο να ανιχνεφει πότε δφο οντότθτεσ ι τφποι 

ζχουν αρκετά μεγάλθ ομοιότθτα ϊςτε να υπάρχει κίνδυνοσ ςφγχυςθσ. Ζνα κριτιριο κα μποροφςε 

να είναι το αν είναι του ιδίου ι παρεμφεροφσ τφπου. Πμωσ κάτι τζτοιο, αν και φαίνεται να 

ανιχνεφει αρκετζσ περιπτϊςεισ πικανισ ςφγχυςθσ (π.χ. πορτοκάλια και μανταρίνια, που είναι και 

τα δφο εςπεριδοειδι), δεν εντοπίηει όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου είναι δυνατόν να χρειάηεται μια 

ςφγκριςθ αποςαφινιςθσ. Για παράδειγμα, θ φάλαινα είναι κθλαςτικό και απζχει αρκετά ςτθν 

οντολογία των ζμβιων ηϊων από τον «καρχαρία φάλαινα» που είναι ψάρι, ενϊ φαίνεται αρκετά 

πικανό να γίνει ςφγχυςθ μεταξφ τουσ.  
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Θ Milosavljevic, τζλοσ, παρατθρεί ότι είναι απίκανο να χρειαςτεί μια ςφγκριςθ αποςαφινιςθσ 

μεταξφ μεμονωμζνθσ οντότθτασ (π.χ. ζνασ ςυγκεκριμζνοσ άνκρωποσ) και ολόκλθρου τφπου 

οντοτιτων (π.χ. πίκθκοσ). Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ςφγκριςθ αποςαφινιςθσ κα γινόταν μεταξφ δφο 

τφπων οντοτιτων (άνκρωποι και πίκθκοι). 

 2.1.5 Αναφορϊ ςε παρόμοια οντότητα/τύπο  

Το bandy είναι ζνα παιχνίδι πρόγονοσ του hockey και του hockey ςε πάγο. Ο 

ςτόχοσ του παιχνιδιοφ είναι ςχεδόν ίδιοσ με αυτόν του hockey. Οι παίκτεσ 

φοροφν παγοπζδιλα και τα μπαςτοφνια που κρατοφν μοιάηουν με αυτά του 

hockey. Η μπάλα είναι λίγο μικρότερθ από τθ μπάλα του hockey και λίγο 

μεγαλφτερθ από αυτι του golf. Το παιχνίδι χωρίηεται ςε δφο 45-λεπτα 

θμίχρονα. Οι κανόνεσ είναι και πάλι παρόμοιοι με του hockey. Κανείσ δεν 

πρζπει να αγγίξει τθν μπάλα με το χζρι, εκτόσ από τον τερματοφφλακα, ο 

οποίοσ δεν ζχει μπαςτοφνι. Το δε μπαςτοφνι δεν πρζπει να το ςθκϊςουν οι 

παίκτεσ ψθλότερα από το φψοσ του ϊμου.  

(ελεφκερθ μετάφραςθ από απόςπαςμα τθσ εγκυκλοπαίδειασ Encarta 95) 

Για να ορίςει το παιχνίδι bandy, ο ςυγγραφζασ του άρκρου χρθςιμοποιεί ζνα γνωςτότερο παιχνίδι, 

το hockey, ωσ γνωςτικό υπόβακρο και εςτιάηεται ςτισ διαφορζσ του bandy από το hockey.  

Γενικά θ αναφορά ςε παρόμοια οντότθτα προςπακεί να εκμεταλλευτεί τθν ιδθ υπάρχουςα γνϊςθ 

του αναγνϊςτθ επί κάποιου κζματοσ. Αναφζρει μια γνωςτι οντότθτα, με τθν οποία μοιάηει πολφ θ 

νζα, και  ςτθ ςυνζχεια διαςαφθνίηει τισ διαφορζσ τθσ νζασ οντότθτασ με τθ γνωςτι. Με αυτόν τον 

τρόπο ο αναγνϊςτθσ αφομοιϊνει ευκολότερα τισ πλθροφορίεσ για τθ νζα οντότθτα και δεν τθ 

ςυγχζει με τθν παλιά. Με αντίςτοιχο τρόπο είναι δυνατόν να οριςτεί ζνασ νζοσ τφποσ οντοτιτων 

με αναφορά ςε παρόμοιο τφπο: αναφζρεται ζνασ γνωςτόσ τφποσ οντοτιτων, που μοιάηει πολφ με 

το νζο, και διαςαφθνίηονται οι διαφορζσ του νζου τφπου από τον παλαιό (π.χ. «Οι οκόνεσ TFT 

είναι παρόμοιεσ με τισ LCD, αλλά...»).  

Θ αναφορά ςε παρόμοια οντότθτα/τφπο μοιάηει πάρα πολφ με τθ ςφγκριςθ αποςαφινιςθσ. 

Ωςτόςο, θ διαφορά τουσ ςυνίςταται ςτο τι προςπακεί να καταφζρει θ κάκε μία. Με τθν αναφορά 

ςε παρόμοια οντότθτα/τφπο προςπακοφμε να χρθςιμοποιιςουμε τισ γνϊςεισ του αναγνϊςτθ 

πάνω ςε ζνα κζμα. Φυςικά για να λειτουργιςει ικανοποιθτικά θ αναφορά, κα πρζπει ο 

αναγνϊςτθσ να γνωρίηει καλά τθν οντότθτα (αντίςτοιχα τφπο) ςτθν οποία αναφερόμαςτε. 

Αντίκετα, ςτθ ςφγκριςθ αποςαφινιςθσ δεν μασ απαςχολεί αν ο χριςτθσ γνωρίηει τθ δεφτερθ 

οντότθτα (αντίςτοιχα τφπο), αλλά προςπακοφμε να τον προςτατεφςουμε από το να τισ μπερδζψει.  
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Επίςθσ αρκετά δφςκολο είναι το πϊσ κα επιλζξουμε  τθν παρόμοια οντότθτα. Ροια κα είναι τα 

κριτιριά μασ ϊςτε να αποφαςίςουμε ότι μία οντότθτα είναι κατάλλθλθ, ϊςτε να γίνει  

«υπόβακρο» για τθν παρουςίαςθ μιασ άλλθσ; Αντίςτοιχεσ δυςκολίεσ υπιρχαν ςτθ ςφγκριςθ 

αποςαφινιςθσ. 

Σε ζνα ςφςτθμα που παράγει αυτόματα περιγραφζσ οντοτιτων ι τφπων οντοτιτων, θ αναφορά ςε 

παρόμοια γνωςτι οντότθτα ι τφπο διευκολφνεται αν το ςφςτθμα «κυμάται» τισ προθγοφμενεσ 

περιγραφζσ που ζχει παρουςιάςει ςτο χριςτθ, ϊςτε να μπορεί να αναφερκεί ςε οντότθτεσ/τφπουσ 

που περιζχονταν ςε εκείνεσ τισ περιγραφζσ, ελπίηοντασ φυςικά ότι ο αναγνϊςτθσ  ςυγκράτθςε τισ 

πλθροφορίεσ των προθγοφμενων περιγραφϊν. Στερεότυπα χρθςτϊν μποροφν επίςθσ να 

χρθςιμοποιθκοφν, προκειμζνου να κάνει το ςφςτθμα εφλογεσ υποκζςεισ ςχετικά με τισ 

οντότθτεσ/τφπουσ που γνωρίηει ιδθ ζνασ χριςτθσ (π.χ. ότι το baseball είναι γνωςτό ςε 

Αμερικανοφσ χριςτεσ). 

2.1.6 Αναλογύα 

Το ερπετό, ζνασ Πλθςιόςαυροσ, ιταν «μεγάλο ςαν λεωφορείο, με δόντια 

μεγαλφτερα από αγγοφρια *...+ ςε ζνα κεφάλι που κα μποροφςε να καταπιεί 

ολόκλθρο άνκρωπο» αναφζρει ανακοίνωςθ του Μουςείου Φυςικισ 

Ιςτορίασ του πανεπιςτθμίου. Το ςυνολικό του μικοσ ίςωσ υπερβαίνει τα 

δζκα μζτρα. 

 Βαςιςμζνο ςε απόςπαςμα άρκρου του in.gr.4 

Για να γίνει αιςκθτό το μζγεκόσ του, ο Ρλθςιόςαυροσ (είδοσ δεινοςαφρου) ςυγκρίνεται με το 

μζγεκοσ ενόσ λεωφορείου, ενϊ τα δόντια του με το μζγεκοσ ενόσ αγγουριοφ. Επίςθσ αναφζρεται 

ότι το ςτόμα του ιταν μεγαλφτερο από ζναν άνκρωπο. Ο ςυγγραφζασ προςπακεί να δϊςει, 

δθλαδι, ζνα μζτρο ςφγκριςθσ, ϊςτε ο αναγνϊςτθσ να αντιλθφκεί καλφτερα τισ διαςτάςεισ του 

τεράςτιου δεινοςαφρου. 

Οι ςυγκρίςεισ αναλογίασ χρθςιμοποιοφν κάποιο χαρακτθριςτικό μίασ γνωςτισ οντότθτασ 

προκειμζνου να δϊςουν ζνα μζτρο ςφγκριςθσ για το αντίςτοιχο χαρακτθριςτικό τθσ οντότθτασ που 

κζλουμε να περιγράψουμε. Με αυτόν τον τρόπο ο αναγνϊςτθσ μπορεί να αντιλθφκεί ευκολότερα 

το χαρακτθριςτικό τθσ νζασ οντότθτασ (χρϊμα, μζγεκοσ, χρθςιμότθτα κ.ά.). Θ γνωςτι οντότθτα δεν 

χρειάηεται να ζχει κάποια ιδιαίτερθ ςχζςθ με τθ νζα, αρκεί να τθ γνωρίηει ο αναγνϊςτθσ και να 

μοιράηεται κάποιο χαρακτθριςτικό (π.χ. φψοσ) με τθν οντότθτα που κζλουμε να περιγράψουμε (το 

                                                             
4 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=744278&lngDtrID=252  

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=744278&lngDtrID=252
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λεωφορείο και ο δεινόςαυροσ δεν ζχουν καμία ιδιαίτερθ ςχζςθ μεταξφ τουσ). Συγκρίςεισ 

αναλογίασ μποροφν να γίνουν επίςθσ μεταξφ τφπων οντοτιτων.  

Μία άλλθ ςφγκριςθ αναλογίασ είναι θ ακόλουκθ: 

Το άγαλμα που βλζπετε ζχει το φψοσ ενόσ ενιλικα άνδρα. 

Ζνα πρόβλθμα που δθμιουργείται ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι το τι κεωροφμε ωσ φψοσ ενόσ 

ενιλικα άνδρα. Σε χϊρεσ όπου το μζςο φψοσ των κατοίκων είναι μικρό, μία τζτοια ςφγκριςθ κα 

μποροφςε να εκλθφκεί ότι ςθμαίνει πωσ το φψοσ του αγάλματοσ είναι μικρότερο από ό,τι ςε 

άλλεσ χϊρεσ (π.χ. 1,65 αντί 1,80 μζτρα). Γενικά θ χριςθ ςυγκρίςεων αναλογίασ πρζπει να 

χρθςιμοποιείται με αρκετι προςοχι, ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται τζτοιου είδουσ αμφιςθμίεσ. 

Και πάλι εδϊ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθ γνϊςθ του ςυςτιματοσ για το τι ζχει περιγράψει 

μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι. Ωςτόςο, δεν αρκεί ο αναγνϊςτθσ να ζχει ακοφςει κάποιεσ γενικζσ 

πλθροφορίεσ για τθν οντότθτα (αντίςτοιχα τφπο) που χρθςιμοποιοφμε ωσ μζτρο ςφγκριςθσ. Θα 

πρζπει να τθ γνωρίηει ςε βάκοσ, να νιϊκει ιδιαίτερα εξοικειωμζνοσ μαηί τθσ. Για παράδειγμα, αν 

κάποιοσ ζχει επιςκεφκεί ζνα μουςείο και ζχει δει μόνο μία λικυκο, τφπο εκκεμάτων που ζςτω ότι 

δεν γνϊριηε προθγουμζνωσ, δεν πρζπει θ λικυκοσ (ωσ τφποσ οντοτιτων) να χρθςιμοποιθκεί ωσ 

μζτρο ςφγκριςθσ, αφοφ ο επιςκζπτθσ δεν γνωρίηει αρκετά αυτόν τον τφπο. Ωςτόςο αν ζχει περάςει 

από ολόκλθρθ πτζρυγα με λθκφκουσ και ςτθ ςυνζχεια ςυναντιςει κάποιο ζκκεμα άλλου είδουσ, 

ίςωσ μια ςφγκριςθ αναλογίασ με τισ λθκφκουσ να είναι επιτυχθμζνθ. 

 

 2.2 Αλγόριθμοσ Milosavljevic 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ο γενικόσ αλγόρικμοσ που προτείνεται από τθν Milosavljevic (1999) ςε 

μορφι ψευδοκϊδικα. Ο αλγόρικμοσ κεωρεί ότι ζχει ηθτθκεί από το ςφςτθμα να παραγάγει μια 

περιγραφι μιασ ςυγκεκριμζνθσ οντότθτασ ι τφπου οντοτιτων και ότι θ ςφγκριςθ που κα παραχκεί 

κα ενςωματωκεί ςτθν περιγραφι αυτι. Στον ψευδοκϊδικα παρακάτω ζχουμε κάνει οριςμζνεσ 

τροποποιιςεισ, ςε ςχζςθ με τον ψευδοκϊδικα τθσ Milosavljevic, ϊςτε να ακολουκείται θ ορολογία 

των προθγουμζνων ενοτιτων. Επίςθσ, ζχουμε αφαιρζςει ζνα τμιμα που αναφερόταν ςε 

γενικευμζνεσ οντότθτεσ (generic entities), επειδι δεν υποςτθρίηονται από τισ οντολογίεσ OWL. 

Φξεζηκνπνίεζε έλα κέηξν ζύγθξηζεο θαη βξεο κία δεύηεξε νληόηεηα (αλ 

πεξηγξάθνπκε νληόηεηα) ή έλα δεύηεξν ηύπν νληνηήησλ (αλ πεξηγξάθνπκε ηύπν 

νληνηήησλ) πνπ κπνξεί λα ζπγρπζηεί κε ηελ νληόηεηα ή ηύπν νληνηήησλ πνπ 

πεξηγξάθνπκε. 

Εάν ε νκνηόηεηα είλαη πνιύ πςειή (κεγαιύηεξε από έλα θαηώθιη) τότε 
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θάλε επζεία ζύγθξηζε ησλ δύν νληνηήησλ ή ηύπσλ. 

Αλλιώς 

Εάν ν αλαγλώζηεο γλσξίδεη ηε δεύηεξε νληόηεηα/ηύπν τότε 

ρξεζηκνπνίεζε αλαθνξά ζε παξόκνηα νληόηεηα/ηύπν. 

Αλλιώς 

Εάν είλαη πηζαλόλ λα ζπλαληήζεη ηε δεύηεξε νληόηεηα/ηύπν 

αξγόηεξα θαη λα ηελ κπεξδέςεη κε ηελ πεξηγξαθόκελε 

νληόηεηα/ηύπν τότε 

ρξεζηκνπνίεζε ζύγθξηζε απνζαθήληζεο. 

Τέλος αν 

Τέλος αν 

Τέλος αν 

Εάν πεξηγξάθνπκε ηύπν νληνηήησλ πνπ έρεη θάπνην ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό 

πνπ ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη τότε 

Εάν πεξηγξάθνπκε ηύπν  πνπ έρεη ππν-ηύπνπο τότε 

ρξεζηκνπνίεζε κία ή ην πνιύ δύν ζπγθξίζεηο εηδνπνηνύ δηαθνξάο 

κεηαμύ απηώλ ησλ ππν-ηύπσλ θαη σο πξνο απηό ην ραξαθηεξηζηηθό. 

Τέλος αν 

Τέλος αν 

Εάν πεξηγξάθνπκε νληόηεηα πνπ αλήθεη ζε έλα γεληθόηεξν ηύπν  θαη ε 

πεξηγξαθόκελε νληόηεηα δηαθέξεη σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο από ηηο 

ππόινηπεο νληόηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην γεληθόηεξν ηύπν τότε 

λα αλαθεξζνύλ (κε ζύγθξηζε ζπκπιεξώκαηνο ζπλόινπ) κία έσο ηξεηο 

ηέηνηεο δηαθνξέο πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ κνλαδηθόηεηα ηεο 

πεξηγξαθόκελεο νληόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο νληόηεηεο ηνπ 

γεληθόηεξνπ ηύπνπ. 

Τέλος αν 

Εάν πεξηγξάθνπκε ηύπν νληνηήησλ πνπ είλαη ππν-ηύπνο ελόο γεληθόηεξνπ ηύπνπ 

θαη ν πεξηγξαθόκελνο ηύπνο δηαθέξεη από όινπο ηνπο άιινπο (άκεζνπο) ππν-

ηύπνπο ηνπ γεληθόηεξνπ ηύπνπ τότε 

λα αλαθεξζνύλ (κε ζύγθξηζε ζπκπιεξώκαηνο ζπλόινπ) κία έσο ηξεηο 

ηέηνηεο δηαθνξέο πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ κνλαδηθόηεηα ηνπ 

πεξηγξαθόκελνπ ηύπνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο ππν-ηύπνπο ηνπ 

γεληθόηεξνπ ηύπνπ. 

Τέλος αν 

Για κάθε ηδηόηεηα A ηεο νληόηεηαο πνπ πεξηγξάθνπκε, ε νπνία δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάπνηα από ηηο πξνεγνύκελεο ζπγθξίζεηο θαη είλαη 

δύζθνιν λα πεξηγξαθεί (άξα θαη λα γίλεη αληηιεπηή από ηνλ αλαγλώζηε) 

επανάλαβε 
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Εάν ππάξρεη θάπνηα άιιε νληόηεηα πνπ ηελ γλσξίδεη ν αλαγλώζηεο θαη 

πνπ κνηξάδεηαη απηή ηελ ηδηόηεηα θαη κάιηζηα έρνπλ παξόκνηα ηηκή 

τότε 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζύγθξηζε αλαινγίαο κε ηελ άιιε 

νληόηεηα γηα ηελ ηδηόηεηα Α. 

Τέλος αν 

Εάν ε ηδηόηεηα είλαη κεηξήζηκε (ή γεληθόηεξα ζπγθξίζηκε κε θάπνην 

ηξόπν) θαη ππάξρεη θάπνηα άιιε νληόηεηα πνπ ηελ γλσξίδεη ν 

αλαγλώζηεο θαη πνπ κνηξάδεηαη απηή ηελ ηδηόηεηα τότε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ραξαθηεξηζηηθό (ε ηηκή ηεο 

ηδηόηεηαο) ηεο δεύηεξεο νληόηεηαο σο κνλάδα κέηξεζεο/ζύγθξηζεο 

γηα λα πεξηγξαθεί θαιύηεξα ε ηδηόηεηα ηεο πεξηγξαθόκελεο 

νληόηεηαο κε ζύγθξηζε αλαινγίαο.  

Τέλος αν 

Τέλος επανάληψης 

Σθμειϊνουμε ότι ςτισ οντολογίεσ OWL ο τελευταίοσ βρόχοσ μπορεί να εφαρμοςτεί και ςτθν 

περίπτωςθ που περιγράφουμε ζναν τφπο οντοτιτων. Στθν περίπτωςθ αυτι, εφαρμόηεται ςε 

περιοριςμοφσ τιμϊν των ιδιοτιτων του τφπου.  

Στθ ςυνζχεια κα αναφζρουμε τουσ αλγορίκμουσ που προτείνει θ Milosavljevic για κάκε μία από τισ 

κατθγορίεσ των ςυγκρίςεων. 

2.2.1 Σύγκριςη αποςαφόνιςησ και αναφορϊ ςε παρόμοια 

οντότητα/τύπο 

Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, αυτοφ του τφπου οι ςυγκρίςεισ μοιάηουν πάρα πολφ ςτθ μορφι τουσ. 

Θ βαςικι τουσ διαφορά είναι ο ςκοπόσ που προςπακοφν να επιτφχουν. Για αυτό ο αλγόρικμόσ 

τουσ είναι κοινόσ. Επίςθσ, κακϊσ τα χαρακτθριςτικά ςτα οποία μποροφν να μοιάηουν δφο 

οντότθτεσ/τφποι είναι πάρα πολλά και αρκετά από αυτά δεν παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον, 

θ Milosavljevic προτείνει μία λίςτα από κατθγορίεσ χαρακτθριςτικϊν που ζχει νόθμα να 

αντιπαραταχκοφν (ςχιμα, εμφάνιςθ, κζςθ ςτθν ταξινομία κ.ά.) 

Για κάθε θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ησλ δύν νληνηήησλ/ηύπσλ πνπ ππάξρεη ζηε 

ιίζηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ έρεη λόεκα λα αληηπαξαηαρζνύλ επανάλαβε 

Υπνιόγηζε ην βαζκό νκνηόηεηαο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ γηα ηηο δύν 

νληόηεηεο/ηύπνπο κε βάζε θάπνην θξηηήξην νκνηόηεηαο. 

Τέλος επανάληψης 

Δπίιεμε εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά από ηα παξαπάλσ πνπ κνηάδνπλ πεξηζζόηεξν 

αλάκεζα ζηηο δύν νληόηεηεο/ηύπνπο. 
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Για κάθε ραξαθηεξηζηηθό Α πνπ βξήθεο ζην πξνεγνύκελν βήκα επανάλαβε 

Εάν ππάξρεη θάπνην άιιν ραξαθηεξηζηηθό Β ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη κε ην 

ραξαθηεξηζηηθό Α (κε βάζε θάπνην θξηηήξην)θαη νη δύν νληόηεηεο/ηύπνη 

πνπ ζπγθξίλνπκε δηαθέξνπλ σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθό Β τότε 

Τν ραξαθηεξηζηηθό Α δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέινο 

 θάπνηαο ζύγθξηζεο. 

Τέλος αν 

Τέλος επανάληψης 

Δπίιεμε ην πνιύ ηξία ραξαθηεξηζηηθά από απηά πνπ έρνπλ απνκείλεη. 

Γεκηνύξγεζε κηα ζύγθξηζε (απνζαθήληζεο ή αλαθνξάο ζε παξόκνηα 

νληόηεηα/ηύπν, αλάινγα κε ην ζηόρν ηεο θιήζεο ηνπ αιγνξίζκνπ απηνύ) σο 

πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επέιεμεο (ε ζεηξά επηινγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

θαη παξνπζίαζεο ηνπο εμαξηάηαη από ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ζηε ιίζηα). 

Εάν θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ηεο ιίζηαο πνπ πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα 

πνπ έρεη λόεκα λα αληηπαξαηαρζνύλ ππάξρεη κόλν ζηε δεύηεξε 

νληόηεηα/ηύπν, αιιά όρη ζηελ νληόηεηα/ηύπν πνπ πεξηγξάθνπκε τότε 

Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό πηζαλόλ λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε ζηνλ αλαγλώζηε.  

Γεκηνύξγεζε ζύγθξηζε (απνζαθήληζεο ή αλαθνξάο ζε παξόκνηα 

νληόηεηα/ηύπν, αλάινγα κε ην ζηόρν) γηα απηό ην ραξαθηεξηζηηθό. 

Τέλος αν 

2.2.2 Ευθεύα ςύγκριςη 

Για να επιτευχκεί θ ευκεία ςφγκριςθ αρκεί να αντιπαραβάλουμε ζνα–ζνα τα χαρακτθριςτικά των 

δφο οντοτιτων ι τφπων.  Ωςτόςο κα ιταν προτιμότερο αρχικά να παρουςιάηονται οι 

ςθμαντικότερεσ ομοιότθτεσ και διαφορζσ των οντοτιτων ι τφπων και ςτθ ςυνζχεια οι 

επουςιϊδεισ.  Για να το πετφχουμε αυτό, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε, όπωσ και ςτον 

προθγοφμενο αλγόρικμο, μια λίςτα με τα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά και θ ευκεία ςφγκριςθ 

να εςτιάηεται αρχικά ςτα χαρακτθριςτικά τθσ λίςτασ, πριν προχωριςει ςτα υπόλοιπα. 

2.2.3 Σύγκριςη ειδοποιού διαφορϊσ 

Σε αυτόν τον τφπο ςφγκριςθσ δεν μασ ενδιαφζρουν οι ομοιότθτεσ, παρά μόνο οι διαφορζσ των 

υπο-τφπων του τφπου οντοτιτων που περιγράφουμε. Θζλουμε να βροφμε εκείνο το 

χαρακτθριςτικό που διαχωρίηει τουσ υπο-τφπουσ. Επιπλζον, κζλουμε αυτό το χαρακτθριςτικό να 

είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ (αφοφ αν δφο υπο-τφποι διαφζρουν ςε κάποια μικρι λεπτομζρεια, ίςωσ 

αυτό να μθν είναι αρκετό για να τουσ ξεχωρίςουμε) και θ τιμι που παίρνει ςτουσ υπο-τφπουσ να 

διαφζρει ςθμαντικά (αν θ τιμι του χαρακτθριςτικοφ είναι παρόμοια, τότε θ διαφορά δεν μπορεί 

να κεωρθκεί ωσ ειδοποιόσ). 
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Ζτςι ο αλγόρικμοσ που προτείνεται είναι: 

Αρχικά φτιάχνουμε ταξινομημένη λίςτα με τισ ςημαντικότερεσ ιδιότητεσ του υπερ-

τύπου που περιγράφουμε (κατά φθίνουςα ςειρά ςημαντικότητασ) για το ςυγκεκριμένο 

χρήςτη.  

Με βάςη κάποιο μέτρο ςύγκριςησ, επιλέγουμε μία ιδιότητα του υπερ-τύπου ονοτήτων 

που περιγράφουμε έτςι ώςτε να ανήκει ςτην παραπάνω λίςτα (και κατά προτίμηςη ςτην 

αρχή τησ) και να έχει ςημαντικά διαφορετικέσ τιμέσ ςε κάποιουσ από τουσ υπο-

τύπουσ που θέλουμε να διαχωρίςουμε.  

Επιλέγουμε μόνο υπο-τύπουσ που αναδεικνύουν την διαφορά (διαφέρουν, δηλαδή, 

ςημαντικά ωσ προσ την τιμή τησ επιλεγείςασ ιδιότητασ) και πληροφορούμε τον 

αναγνώςτη για τουσ υπο-τύπουσ αυτούσ και τισ διαφορετικέσ τιμέσ που έχουν ςτην 

επιλεγείςα ιδιότητα.  

2.2.4 Σύγκριςη με ςυμπλόρωμα ςυνόλου 

Εδϊ προςπακοφμε να βροφμε (α) τισ διαφορζσ τθσ οντότθτασ-ςτόχου από τισ υπόλοιπεσ οντότθτεσ 

του ιδίου τφπου ι (β) τισ διαφορζσ του τφπου-ςτόχου από τουσ τφπουσ που είναι αδζλφια του. 

Ζνασ τρόποσ που προτείνει θ Milosavljevic για να το επιτφχουμε αυτό είναι να καταςκευάςουμε 

μία ι περιςςότερεσ βοθκθτικζσ ψευδο-οντότθτεσ ι ψευδο-τφπουσ που κα αποτελοφν 

«αντιπροςϊπουσ» των οντοτιτων ι τφπων με τουσ οποίουσ κζλουμε να ςυγκρίνουμε. Θ ςφγκριςθ 

μπορεί να γίνει κατόπιν με τουσ αντιπροςϊπουσ, που κα είναι λιγότεροι. Οι αντιπρόςωποι 

μποροφν να δθμιουργθκοφν είτε καταςκευάηοντασ ψευδο-οντότθτεσ/τφπουσ που κα ζχουν ωσ 

χαρακτθριςτικά τοφσ μζςουσ όρουσ των χαρακτθριςτικϊν των οντοτιτων/τφπων με τουσ οποίουσ 

κζλουμε να ςυγκρίνουμε, είτε χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ ςυςταδοποίθςθσ (clustering). Και ςτισ 

δφο περιπτϊςεισ χρειαηόμαςτε να ξζρουμε  το εφροσ τιμϊν που μπορεί να πάρει κάκε 

χαρακτθριςτικό. Κατά τθ δθμιουργία τθσ ςυγκρίςεωσ κα πρζπει, επίςθσ, να εςτιαςτοφμε ςτα 

χαρακτθριςτικά του ςτόχου που δεν διαφζρουν απλά από εκείνα των αντιπροςϊπων, αλλά 

διαφζρουν αιςκθτά. Τζλοσ, κα πρζπει να δίνουμε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτα μοναδικά 

χαρακτθριςτικά του ςτόχου, δθλαδι τα χαρακτθριςτικά εκείνα τα οποία τα διακζτει μόνο θ 

οντότθτα/υπο-τφποσ που περιγράφουμε (ι ζςτω τα χαρακτθριςτικά αυτά να τα ςυναντάμε ςε 

λίγεσ οντότθτεσ/υπο-τφπουσ του ςυνόλου με το οποίο ςυγκρίνουμε) και τθν κάνουν να ξεχωρίηει.  

Σθμειϊνουμε ότι το ςυγκεκριμζνο είδοσ ςφγκριςθσ δεν υλοποιικθκε από τθ Milosavljevic. 

2.2.5 Αναλογύα 

Στθν αναλογία ςυγκρίνουμε μία οντότθτα με μία άλλθ (θ οποία μασ είναι ιδθ γνωςτι και 

χρθςιμοποιείται ωσ μζτρο ςφγκριςθσ) ωσ προσ μία ιδιότθτα. Θ (γνωςτι) οντότθτα με τθν οποία κα 
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ςυγκρίνουμε και θ ιδιότθτα ςτθν οποία κα βαςιςτεί θ ςφγκριςθ μάσ δίνονται από το γενικό 

αλγόρικμο που περιγράψαμε παραπάνω. 

2.3 Μϋτρα ςύγκριςησ 

Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, είναι αναγκαίο να υπάρχει ζνα μζτρο ςφγκριςθσ που να μπορεί να 

εντοπίςει οντότθτεσ (ι τφπουσ οντοτιτων) που είναι ίδιεσ, μοιάηουν ι διαφζρουν ςθμαντικά ςε 

κάποια χαρακτθριςτικά.  

Θ Milosavljevic χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο μακθματικό τφπο για να ςυγκρίνει δφο χαρακτθριςτικά 

Χ:Α και Χ:Β, όπου X μία ιδιότθτα και Α, Β οι τιμζσ τθσ ςε δφο οντότθτεσ ι τφπουσ οντοτιτων. 

𝛰𝜇𝜊𝜄ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛸: 𝛢, 𝛸: 𝛣 =
 𝛢−𝛣 

𝑚𝑎𝑥 𝑝 ,𝑞  𝑖𝑛  𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 (𝑋 ) 𝑝−𝑞 
 

Ζτςι μποροφμε να υπολογίςουμε τθν κανονικοποιθμζνθ ομοιότθτα ανάμεςα ςε δφο διαφορετικζσ 

τιμζσ (Α και Β) του χαρακτθριςτικοφ Χ. Στον αρικμθτι ζχουμε τθν απόλυτθ τιμι τθσ διαφοράσ τουσ, 

ενϊ ςτον παρονομαςτι τθ μεγαλφτερθ δυνατι διαφορά που μπορεί να υπάρξει για αυτό το 

χαρακτθριςτικό.  

Ζχοντασ λοιπόν ζνα μζτρο ςφγκριςθσ, μποροφμε να ορίςουμε τάξεισ ομοιότθτασ. Αν ο αρικμόσ που 

μασ επιςτρζφει ο τφποσ είναι κοντά ςτθν μονάδα, τότε αυτό ςθμαίνει ότι οι δφο οντότθτεσ 

διαφζρουν ςθμαντικά. Αν πάλι ο τφποσ μάσ επιςτρζφει τιμι κοντά ςτο μθδζν, αυτό ςθμαίνει ότι τα 

χαρακτθριςτικά είναι ςχεδόν όμοια. Ζτςι μποροφμε να φτιάξουμε επίπεδα ομοιότθτασ (όμοια, 

παρόμοια, μικρζσ διαφορζσ, μεγάλεσ διαφορζσ) χρθςιμοποιϊντασ κάποια εφρθ επιςτρεφόμενων 

τιμϊν. Το ίδιο μπορεί να γίνει ςυχνά και με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά, μετατρζποντάσ τα πρϊτα 

ςε αρικμθτικζσ τιμζσ. 

 

2.4 Ο αλγόριθμοσ του Μελϋγκογλου 

Στθ ςυνζχεια κα περιγράψουμε τθ μζκοδο που αναπτφχκθκε από το Μελζγκογλου ςτθ διάρκεια 

του ζργου IST M-PIRO (Isard κ.ά.  2003, Androutsopoulos κ.ά. 2007).5 Σκοπόσ τθσ είναι να βρει 

ποιεσ από τισ προθγοφμενεσ οντότθτεσ, που ζχει ιδθ περιγράψει το ςφςτθμα, είναι οι 

καταλλθλότερεσ, ϊςτε να ςυγκρικοφν  με τθ νζα οντότθτα που εξετάηει αυτι τθ ςτιγμι ο χριςτθσ, 

και βάςει ποιασ ιδιότθτασ. Μπορεί να παράγει τόςο ςυγκρίςεισ ομοιότθτασ (π.χ. «Ππωσ οι 

κάνκαροι που είδατε, ζτςι και αυτι θ λικυκοσ καταςκευάςτθκε ςτθ διάρκεια τθσ κλαςικισ 

                                                             
5 Συμπεριλαμβάνουμε ςτθν περιγραφι βελτιϊςεισ που ζγιναν ςτθ μζκοδο από τον κ. Μελζγκογλου με τθν 
ευκαιρία τθσ παροφςασ εργαςίασ. 
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περιόδου.») όςο και διαφοράσ (π.χ. «Αντίκετα από τισ λθκφκουσ που είδατε, οι οποίεσ 

ακολουκοφςαν τον ερυκρόμορφο ρυκμό, αυτόσ ο αμφορζασ...»). 

Θ μζκοδοσ ζχει ωσ βάςθ τθν παρατιρθςθ ότι οι αλγόρικμοι που επιλζγουν τισ προθγοφμενεσ 

οντότθτεσ, με τισ οποίεσ κα γίνουν οι ςυγκρίςεισ, χρθςιμοποιϊντασ αποκλειςτικά μετριςεισ του 

βακμοφ ομοιότθτασ μεταξφ των οντοτιτων, ςυχνά επιβαρφνουν τισ περιγραφζσ με δυςνόθτεσ και 

περίπλοκεσ αναφορικζσ φράςεισ (π.χ. «Αντίκετα από τθν ερυκρόμορφθ λικυκο που βρζκθκε ςτθν 

Ακινα, ...»). Οι εκφράςεισ αυτζσ είναι απαραίτθτεσ για να καταςτιςουν ςαφζσ με ποια (ι ποιεσ) 

προθγοφμενθ οντότθτα γίνεται κάκε φορά θ ςφγκριςθ. Σφμφωνα, λοιπόν, με το Μελζγκογλου, θ 

ομοιότθτα ανάμεςα ςτθ νζα και ςτισ ιδθ γνωςτζσ οντότθτεσ δεν πρζπει να αποτελεί  το μοναδικό 

κριτιριο επιλογισ. Επιπρόςκετα, πρζπει να δίνεται προτεραιότθτα ςτθν αναηιτθςθ γνωςτϊν 

οντοτιτων που είτε ατομικά είτε ομαδικά δφνανται να ςυγκρικοφν με τθν οντότθτα τθσ νζασ 

περιγραφισ με απλι αναφορά ςτο όνομα του τφπου τουσ (π.χ. «Σε αντίκεςθ με τισ λθκφκουσ που 

είδατε...»). Για να το πετφχει αυτό, θ μζκοδοσ χρθςιμοποιεί μια ταξινομικι αναπαράςταςθ των 

περαςμζνων οντοτιτων, θ οποία περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια. 

2.4.1 Αναπαρϊςταςη οντοτότων που ϋχουν όδη περιγραφεύ 

Για τθν παραγωγι ςυγκρίςεων, ο αλγόρικμοσ δθμιουργεί μια δυναμικι ταξινομία θ οποία ανά 

πάςα ςτιγμι περιλαμβάνει τουσ τφπουσ και τουσ υπερ-τφπουσ των οντοτιτων που ζχουν ιδθ 

περιγραφεί ςτο χριςτθ. Σε κάκε τφπο καταγράφεται ο αρικμόσ των οντοτιτων του που ζχουν 

περιγραφεί, οι ιδιότθτεσ του τφπου και οι διαφορετικζσ τιμζσ που ζχει ςυγκεντρϊςει θ κάκε 

ιδιότθτα ςτισ προθγοφμενεσ οντότθτεσ. Επίςθσ καταγράφεται και ο αρικμόσ των οντοτιτων που 

παρουςιάηουν τθν κάκε τιμι. 

Στο παρακάτω παράδειγμα περιγράφονται δφο φορθτοί υπολογιςτζσ, ζνασ ςτακερόσ, κακϊσ και 

τρεισ κάρτεσ δικτφου. Οι ιδιότθτεσ που εξετάηουμε για τουσ υπολογιςτζσ (ςτακεροφσ και 

φορθτοφσ) είναι θ χωρθτικότθτα των ςκλθρϊν δίςκων τουσ, θ ταχφτθτα του επεξεργαςτι τουσ και 

το μζγεκοσ τθσ μνιμθσ τουσ. Για τισ κάρτεσ δικτφου ελζγχουμε ποιο πρωτόκολλο χρθςιμοποιοφν, 

κακϊσ και τθν ταχφτθτα που επιτυγχάνουν.  Ο κόμβοσ με τίτλο «θλεκτρονικά» χρθςιμοποιείται ωσ 

κοινόσ υπερ-τφποσ των υπολογιςτϊν και των καρτϊν δικτφων. 
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Ηλεκτρονικά (6) 

 Τιμι Ρλικοσ Τιμι Ρλικοσ 

Σκλ. 

Δίςκ. 

80 GB 2 60 GB 1 

Επεξεργ. 2.0 GHz 2 3,6 GHz 1 

Μνιμθ 1 GB 2 512 ΜΒ 1 

Σφνδεςθ Ethernet 1 Wifi 2 

Ταχφτθτα 1 Gbps  1 1 Mbps 2 

 

Κάρτεσ δικτφου(3) 

 Τιμι Ρλικοσ Τιμι Ρλικοσ 

Σφνδεςθ Ethernet 1 Wifi 2 

Ταχφτθτα 1 Gbps  1 1 Mbps 2 

 

Τπολογιςτζσ (3) 

 Τιμι Ρλικοσ Τιμι Ρλικοσ 

Σκλ. 

Δίςκ. 

80GB 2 60 GB 1 

Επεξεργ. 2.0 GHz 2 3,6 GHz 1 

Μνιμθ 1024 ΜΒ 2 512ΜΒ 1 

 

Φορθτοί (2) 

 Τιμι Ρλικοσ Τιμι Ρλικοσ 

Σκλ. 

Δίςκ. 

80 GB 1 60 GB 1 

Επεξεργ. 2.0 GHz 2   

Μνιμθ 1024 ΜΒ 1 512 ΜΒ 1 

 

τακεροί (1) 

 Τιμι Ρλικοσ 

Σκλ. Δίςκ. 80 GB 1 

Επεξεργ. 3,6 GHz 1 

Μνιμθ 1024 ΜΒ 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
2.4.2 Βαςικϋσ ιδϋεσ του αλγορύθμου 
Θ αναηιτθςθ για τθν καταλλθλότερθ προθγοφμενθ οντότθτα ι τφπο (ουςιαςτικά ομάδα 

προθγοφμενων οντοτιτων) με τθν οποία κα γίνει θ ςφγκριςθ ξεκινά από  τον ειδικότερο κόμβο τθσ 

δυναμικισ ταξινομίασ ςτον οποίο ανικει και θ οντότθτα που περιγράφουμε. Στο παραπάνω 

παράδειγμα, αν κζλαμε να περιγράψουμε ζνα ςτακερό υπολογιςτι, κα ξεκινάγαμε από τον κόμβο 

«Στακεροί». Πλοι οι κόμβοι κάτω από αυτόν τον κόμβο (μαηί με αυτόν) αποτελοφν το αρχικό πεδίο 

αναηιτθςθσ, ςτο οποίο αναηθτοφμε τθν καταλλθλότερθ οντότθτα ι τφπο με τθν οποία κα γίνει θ 
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ςφγκριςθ. Το αρχικό πεδίο αναηιτθςθσ, δθλαδι, είναι ζνα υπο-δζντρο τθσ δυναμικισ ταξινομίασ, 

με ρίηα τον ειδικότερο κόμβο ςτον οποίο ανικει θ οντότθτα που περιγράφουμε.6 Κατά τθν 

εκτζλεςθ του αλγορίκμου, το πεδίο αναηιτθςθσ ςταδιακά επεκτείνεται, χρθςιμοποιϊντασ ςε κάκε 

επζκταςθ ωσ ρίηα του πεδίου αναηιτθςθσ τον πατζρα τθσ προθγοφμενθσ ρίηασ, μζχρι να φτάςουμε 

ςε κάποια κόμβο που δεν επιτρζπεται να γενικευκεί περαιτζρω, δθλαδι του οποίου δεν 

επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκεί ο πατζρασ ωσ νζα ρίηα.  Οι κόμβοι που δεν επιτρζπεται να 

γενικευκοφν ορίηονται κατά τθ διαμόρφωςθ (configuration) του αλγορίκμου για μια νζα 

εφαρμογι, ϊςτε να αποφεφγονται ςυγκρίςεισ με υπερβολικά γενικοφσ τφπουσ. 

Ο αλγόρικμοσ ζχει ςτθριχκεί ςτα παρακάτω πζντε κριτιρια. Τα τρία πρϊτα είναι κεμελιϊδθ. Από 

αυτά προκφπτουν οι οντότθτεσ ι τφποι που είναι κατάλλθλοι για ςφγκριςθ, μαηί με τα 

χαρακτθριςτικά για τα οποία μποροφν να ςυγκρικοφν με τθν τρζχουςα οντότθτα. Τα επόμενα δφο 

λειτουργοφν ωσ φίλτρα, δθλαδι προςπακοφν να επιλζξουν τθν καλφτερθ ςφγκριςθ μεταξφ αυτϊν 

που επιτρζπουν τα κεμελιϊδθ κριτιρια. Αυτά τα δφο κριτιρια-φίλτρα δεν είναι απαραίτθτα, με 

τθν ζννοια ότι οι ςυγκρίςεισ που επιτρζπουν τα κεμελιϊδθ κριτιρια είναι γενικά αποδεκτζσ, αλλά 

ίςωσ όχι όλεσ ςτον ίδιο βακμό. Τα κριτιρια-φίλτρα μποροφν να αντικαταςτακοφν από άλλα ι να 

ςυμπλθρωκοφν με άλλα, ανάλογα με τθν εφαρμογι. Σθμειϊνουμε ότι ουςιαςτικά αναηθτοφμε 

πάντα ζναν τφπο οντοτιτων με τον οποίο κα γίνει θ ςφγκριςθ. Απλά αν επιλεγεί ζνασ τφποσ του 

οποίου ζχουμε ςυναντιςει μόνο μία οντότθτα, θ ςφγκριςθ γίνεται με τθν οντότθτα εκείνθ. 

1. Η τιμι τθσ ιδιότθτασ κα πρζπει να είναι κοινι για όλεσ τισ οντότθτεσ του τφπου: Για 

να παραχκεί  μία ςφγκριςθ με κάποιον τφπο για μια ιδιότθτά του, κα πρζπει θ τιμι 

αυτισ τθσ ιδιότθτασ να είναι θ ίδια ςε όλεσ τισ οντότθτεσ του τφπου που ζχουμε 

ςυναντιςει. Διαφορετικά δεν κα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε το όνομα του 

τφπου για να αναφερκοφμε ςτισ οντότθτζσ του.   

Ζςτω ότι ο αναγνϊςτθσ ζχει ςυναντιςει μόνο δφο φορθτοφσ υπολογιςτζσ, και κζλουμε 

να τουσ ςυγκρίνουμε με ζνα ςτακερό υπολογιςτι που εξετάηει τϊρα. Αν οι δφο 

φορθτοί υπολογιςτζσ ζχουν επεξεργαςτι Χ και ο ςτακερόσ ζχει τον ίδιο επεξεργαςτι, 

τότε μία ςφγκριςθ που κα μποροφςε να παραχκεί είναι: 

Όπωσ όλοι οι φορθτοί υπολογιςτζσ που είδατε, αυτόσ ο ςτακερόσ 

υπολογιςτισ ζχει τον επεξεργαςτι Χ. 

Αντίκετα, αν ζνασ από τουσ φορθτοφσ είχε άλλον επεξεργαςτι, τότε θ ςφγκριςθ δεν κα 

μποροφςε να γίνει αναφζροντασ μόνο τον τφπο «φορθτοί υπολογιςτζσ». Θα χρειαηόταν 

                                                             
6Χάριν απλότθτασ, κεωροφμε ότι θ ταξινομία ζχει τθ μορφι δζντρου, οπότε δεν επιτρζπεται πολλαπλι 
κλθρονομικότθτα.  
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Υπολογιςτζσ 

Φορθτοί Στακεροί 

μια πιο περίπλοκθ αναφορικι ζκφραςθ (π.χ. «Ππωσ εκείνοσ ο φορθτόσ υπολογιςτισ 

που είδατε που είχε καταςκευαςτεί ςτθ Γερμανία...»), κάτι που προςπακοφμε να 

αποφφγουμε. 

Το πεδίο αναηιτθςθσ ςε αυτό το παράδειγμα είναι αρχικά οι ςτακεροί υπολογιςτζσ. Στθ 

ςυνζχεια επεκτείνεται ςτο υποδζντρο με ρίηα τουσ υπολογιςτζσ, το οποίο 

ςυμπεριλαμβάνει τουσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ. Θεωροφμε ότι ο κόμβοσ των 

υπολογιςτϊν δεν επιτρζπεται να γενικευκεί περαιτζρω.  

 

 

 

 

 

2. Η μοναδικότθτα του χαρακτθριςτικοφ: Ο αλγόρικμοσ εξετάηει όλουσ τουσ τφπουσ του 

πεδίου αναηιτθςθσ, προςπακϊντασ να βρει ζναν τφπο, ζςτω Α, που να διακζτει 

κάποιο χαρακτθριςτικό (ηεφγοσ ιδιότθτασ-τιμισ) το οποίο να μθν εμφανίηεται και ςε 

άλλον τφπο, ζςτω Β, του πεδίου αναηιτθςθσ που δεν είναι υπο-τφποσ του Α. Αν θ 

ςφγκριςθ γινόταν με τον τφπο Α  και το χαρακτθριςτικό του Α ςτο οποίο βαςίηεται θ 

ςφγκριςθ υπιρχε και ςτον Β, τότε ο αναγνϊςτθσ κα αναρωτιόταν γιατί ςυγκρίναμε με 

τον Α και όχι με τον Β. Θ αναγκαιότθτα αυτοφ του κριτθρίου κα γίνει κακαρότερθ ςτο 

παράδειγμα χριςθσ του αλγορίκμου που ακολουκεί ςε επόμενεσ ςελίδεσ. 

3. υγκρίςεισ αντίκεςθσ ζχουν νόθμα όταν αντικροφουν μια κατάςταςθ που τείνει να 

παγιωκεί: Ενδζχεται οι προθγοφμενεσ οντότθτεσ που περιγράφθκαν να μοιράηονται 

κάποιο χαρακτθριςτικό (ηεφγοσ ιδιότθτασ-τιμισ) και να παγιϊνουν ςτθ ςκζψθ του 

αναγνϊςτθ μία κατάςταςθ. (Για παράδειγμα, μπορεί όλοι οι υπολογιςτζσ που 

περιγράψαμε να ζχουν τον ίδιο  επεξεργαςτι Χ και ο αναγνϊςτθσ να αρχίηει να 

υποκζτει ότι όλοι οι υπολογιςτζσ, τουλάχιςτον του ςυγκεκριμζνου καταςτιματοσ, 

ζχουν τον ίδιο επεξεργαςτι Χ.) Ζτςι, όταν περιγράφεται μία οντότθτα του ιδίου τφπου 

με διαφορετικι τιμι ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιδιότθτα, ζχει νόθμα να τονιςτεί θ 

μοναδικότθτά τθσ ωσ προσ τισ προθγοφμενεσ (π.χ. «Σε αντίκεςθ με όλουσ τουσ 

προθγοφμενουσ υπολογιςτζσ, που είχαν τον επεξεργαςτι Χ, αυτόσ  ο υπολογιςτισ ζχει 

τον επεξεργαςτι Υ.»). Διαφορετικά αν δεν παραβιάηεται μια κατάςταςθ που τείνει να 

παγιωκεί, οι ςυγκρίςεισ αντίκεςθσ δείχνουν ςυχνά τυχαίεσ, οπότε και κάνουν τον 

αναγνϊςτθ να αναρωτιζται τι ςκοπό εξυπθρετοφν.  

4. Επιλογι υπο-τφπου που περιγράφει το χαρακτθριςτικό ςτο χαμθλότερο δυνατό 

επίπεδο τθσ ταξινομίασ: Στισ περιπτϊςεισ που το επιλεγζν χαρακτθριςτικό τθσ 
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ςφγκριςθσ εμφανίηεται τόςο ςε ζναν τφπο Α όςο και ςε υπο-τφπουσ του (αποκλείεται 

να εμφανίηεται ςε τφπουσ Β που δεν είναι υπο-τφποι του Α, λόγω του δεφτερου 

κριτθρίου), τότε προτιμάται ο υπο-τφποσ του Α που βρίςκεται χαμθλότερα ςτθν 

ταξινομία και που περιλαμβάνει το ίδιο πλικοσ οντοτιτων με τον Α (διαφορετικά κα 

υπιρχε και άλλοσ υπο-τφποσ ςτο ίδιο επίπεδο τθσ ταξινομίασ που κα παρουςίαηε το 

ίδιο χαρακτθριςτικό, κάτι που αντιβαίνει ςτο δεφτερο κριτιριο). Ζτςι οι ςυγκρίςεισ 

τείνουν να είναι πιο ακριβείσ. Αντί να αναφζρονται ςε γενικοφσ τφπουσ όπωσ βάηα, 

εκκζματα, προτιμϊνται ειδικότεροι τφποι όπωσ αμφορείσ ι νομίςματα. 

χρθςιμοποιοφνται οι πιο ςυγκεκριμζνοι υπο-τφποι που επιτυγχάνουν τθν ίδια 

ςφγκριςθ (αφοφ περιλαμβάνουν τισ ίδιεσ επιμζρουσ οντότθτεσ). 

5. υγκρίςεισ ομοιότθτασ μεταξφ «κοντινών» οντοτιτων-τφπων: Μεταξφ όλων των 

ςυγκρίςεων που επιτρζπουν τα προθγοφμενα κριτιρια, προτιμϊνται οι ςυγκρίςεισ με 

τφπουσ που είναι υπερ-τφποι, υπο-τφποι ι ίδιοι με τον τφπο τθσ οντότθτασ που 

περιγράφουμε. Θεωρείται, δθλαδι, ότι οι ςυγκρίςεισ με τφπουσ που ζχουν κάποια 

ςχζςθ προγόνου, απογόνου ι ταυτότθτασ με τον τφπο τθσ τρζχουςασ οντότθτασ είναι 

πιο πετυχθμζνεσ από άλλεσ. 

2.4.3 Ο αλγόριθμοσ 
Ζςτω ότι ζχουμε ιδθ περιγράψει τισ παρακάτω οντότθτεσ. Τα χαρακτθριςτικά των οντοτιτων 

είναι: περίοδοσ (Ρ), Ρεριοχι Καταςκευισ (ΡΚ) και Τεχνοτροπία (Τ). 

Σφποσ Περίοδοσ που 

ανικει 

Περιοχι που 

καταςκευάςτθκε 

Σεχνοτροπία 

Τδρία Κλαςικι Αττικι Ερυκρόμορφθ 

Ρυτόν Κλαςικι Αττικι Ερυκρόμορφθ 

Γαμικόσ Λζβθτασ Κλαςικι Αττικι Ερυκρόμορφθ 

Τδρία Hadra Ελλθνιςτικι όδοσ Άγνωςτο 

Μαφροσ Κάνκαροσ Ελλθνιςτικι Αμφίπολισ Δυτικισ 

Αρφβαλλοσ Αρχαϊκι Άγνωςτο Μελανόμορφθ 

Λευκι Λικυκοσ Κλαςικι Αττικι Άγνωςτο 

Λικυκοσ Κλαςικι Αττικι Ερυκρόμορφθ 

Λικυκοσ Κλαςικι Αττικι Ερυκρόμορφθ 

 

Το νζο ζκκεμα που κζλουμε να περιγράψουμε είναι μία μελανόμορφθ λικυκοσ, τθσ αρχαϊκισ 

περιόδου, θ οποία προζρχεται από τθν Αττικι. 
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 Θ δυναμικι ταξινομία που ςυνοψίηει τισ οντότθτεσ που ζχουμε ιδθ περιγράψει δίνεται ςτο 

παρακάτω ςχιμα: 

 

2.4.4 Πρώτο στάδιο 

Στο ςτάδιο αυτό ανταποκρινόμαςτε ςτο τρίτο κριτιριο που αναφζραμε. Δθμιουργοφμε ζνα 

αντίγραφο τθσ δυναμικισ ταξινομίασ, με το οποίο και εργαηόμαςτε ςε αυτό και τα επόμενα 

βιματα, και αφαιροφμε από το αντίγραφο τα χαρακτθριςτικά (ηεφγθ ιδιοτιτων-τιμϊν) που δεν 

Τδρία *2+ 

 Τιμι Ρλικοσ  Τιμι Ρλικοσ  

Ρ Κλαςικι 1 Ελλθνιςτικι 1 

ΡΚ Αττικι 1 όδοσ 1 

Τ Ερυκρ. 1   

 

Κάνκαροσ *1+ 

 Τιμι Ρλικοσ  

Ρ Ελλθνιςτικι 1 

ΡΚ Αμφίπολισ 1 

Τ Δυτικισ 1 

 

Λζβθτασ *1+ 

 Τιμι Ρλικοσ  

Ρ Κλαςικι 1 

ΡΚ Αττικι 1 

Τ Ερυκρ. 1 

 

Λικυκοσ *3+ 

 Τιμι Ρλικοσ  

Ρ Κλαςικι 3 

ΡΚ Αττικι 3 

Τ Ερυκρ. 2 

 

Τδρία Hadra [1] 

 Τιμι Ρλικοσ  

Ρ Ελλθνιςτικι 1 

ΡΚ όδοσ 1 

Τ Άγνωςτο 1 

 

Μαφροσ Κάνκαροσ *1+ 

 Τιμι Ρλικοσ  

Ρ Ελλθνιςτικι 1 

ΡΚ Αμφίπολισ 1 

Τ Δυτικισ 1 

 

Γαμικόσ Λζβθτασ *1+ 

 Τιμι Ρλικοσ  

Ρ Κλαςικι 1 

ΡΚ Αττικι 1 

Τ Ερυκρ. 1 

 

Λευκι Λικυκοσ *1+ 

 Τιμι Ρλικοσ 

Ρ Κλαςικι 1 

ΡΚ Αττικι 1 

Τ Άγνωςτο 1 

 

Αρφβαλλοσ *1+ 

 Τιμι Ρλικοσ  

Ρ Αρχαϊκι 1 

ΡΚ Άγνωςτο 1 

Τ Μελαν. 1 

 

Ρυτόν *1+ 

 Τιμι Ρλικοσ  

Ρ Κλαςικι 1 

ΡΚ Αττικι 1 

Τ Ερυκρ. 1 

 

Αγγεία [9] 

 Τιμι Ρλικοσ  Τιμι Ρλικοσ  Τιμι Ρλικοσ  

Ρ Αρχαϊκι 1 Κλαςικι 6 Ελλθνιςτικι 2 

ΡΚ Αμφίπολισ 1 Αττικι 6 όδοσ 1 

Τ Μελαν. 1 Ερυκρ. 5 Δυτικισ 1 
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ςυμφωνοφν με τθν οντότθτα που περιγράφουμε, εκτόσ κι αν πρόκειται για χαρακτθριςτικά που 

αντικροφουν μια κατάςταςθ που τείνει να παγιωκεί, ζνα «μοτίβο». Ο λόγοσ είναι ότι τα 

χαρακτθριςτικά που δεν ςυμφωνοφν με τθν περιγραφόμενθ οντότθτα μποροφν να οδθγιςουν 

μόνο ςε ςυγκρίςεισ αντίκεςθσ και το τρίτο κριτιριο επιτρζπει ςυγκρίςεισ αντίκεςθσ μόνο όταν 

αντικροφεται ζνα μοτίβο. Για να κεωριςουμε ότι ζχει δθμιουργθκεί κάποιο μοτίβο για ζνα 

χαρακτθριςτικό τθσ ταξινομίασ, απαιτοφμε το χαρακτθριςτικό να υπάρχει ςε δφο ι περιςςότερεσ 

από τισ προθγοφμενεσ οντότθτεσ, αρικμόσ που κα μποροφςε να αυξθκεί ανάλογα με τθν 

εφαρμογισ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο αλγόρικμοσ εξετάηει κάκε κόμβο του δζντρου και αφαιρεί από τον κόμβο 

κάκε χαρακτθριςτικό που δεν υπάρχει (δεν υπάρχει θ ίδια ιδιότθτα με τθν ίδια τιμι) ςτθν 

περιγραφόμενθ οντότθτα, εκτόσ αν: 

 το χαρακτθριςτικό εμφανίηεται ςε περιςςότερεσ από μία προθγοφμενεσ οντότθτεσ του 

κόμβου και ταυτόχρονα 

 ο τφποσ του κόμβου είναι ίδιοσ με τον τφπο τθσ περιγραφόμενθσ οντότθτασ ι υπζρ-τφποσ 

τθσ (ϊςτε να είναι δυνατόν θ περιγραφόμενθ οντότθτα να καταςτρζψει ζνα μοτίβο του 

κόμβου). 

Ραρακάτω δίνεται ο ψευδο-κϊδικασ αυτοφ του ςταδίου: 

 Για θάζε θόκβν (ηνπ αληηγξάθνπ) ηεο δπλακηθήο ηαμηλνκίαο επανάλαβε 

Για θάζε ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θόκβνπ επανάλαβε 

Εάν ην ραξαθηεξηζηηθό δελ ππάξρεη ζηελ πεξηγξαθόκελε νληόηεηα 

τότε 

Εάν ην ραξαθηεξηζηηθό ππάξρεη κόλν ζε κία νληόηεηα ηνπ 

θόκβνπ ή εάλ ν ηύπνο ηνπ θόκβνπ δελ είλαη πξόγνλνο ηνπ 

ηύπνπ ηεο πεξηγξαθόκελεο νληόηεηαο, νύηε είλαη ν ίδηνο 

κε ηνλ ηύπν ηεο πεξηγξαθόκελεο νληόηεηαο τότε 

Αθαίξεζε ην ραξαθηεξηζηηθό. 

   Τέλος αν 

  Τέλος αν 

 Τέλος επανάληψης 

Τέλος επανάληψης 

Ζτςι θ δυναμικι ταξινομία του παραδείγματοσ μετά το πρϊτο βιμα γίνεται: 
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2.4.5 Δεύτερο στάδιο 

Σε αυτό το ςτάδιο ανταποκρινόμαςτε ςτο πρϊτο, το δεφτερο και το τζταρτο κριτιριο που 

αναφζραμε. Συγκεκριμζνα, ο αλγόρικμοσ ξεκινά από το ςτενότερο πεδίο αναηιτθςθσ, που 

περιλαμβάνει μόνο τον κόμβο τθσ δυναμικισ ταξινομίασ ο οποίοσ αντιςτοιχεί ςτον τφπο τθσ 

περιγραφόμενθσ οντότθτασ, και ςταδιακά επεκτείνει το πεδίο αναηιτθςθσ, όπωσ εξθγικθκε 

παραπάνω. Στθν περίπτωςθ του παραδείγματόσ μασ, το πεδίο αναηιτθςθσ περιλαμβάνει αρχικά 

μόνο τον κόμβο «Λικυκοσ» και κατόπιν γίνεται το δζντρο με ρίηα «Αγγεία». (Στθν πραγματικότθτα 

υπάρχουν και γενικότεροι κόμβοι από το «Αγγεία», αλλά ζχουμε ορίςει ότι τα «Αγγεία» δεν 

Αγγεία [9] 

 Τιμι Ρλικοσ Τιμι Ρλικοσ Τιμι Ρλικοσ 

Ρ Αρχαϊκι 1 Κλαςικι 6 Ελλθνιςτικι 2 

ΡΚ Αττικι 6     

Τ Μελαν. 1 Ερυκρ. 5   

 

Λικυκοσ *3+ 

 Τιμι Ρλικοσ 

Ρ Κλαςικι 3 

ΡΚ Αττικι 3 

Τ Ερυκρ. 2 

 

Γαμικόσ Λζβθτασ *1+ 

 Τιμι Ρλικοσ 

ΡΚ Αττικι 1 

 

Λευκι Λικυκοσ *1+ 

 Τιμι Ρλικοσ 

ΡΚ Αττικι 1 

 

Τδρία *2+ 

 Τιμι Ρλικοσ 

ΡΚ Αττικι 1 

 

Λζβθτασ *1+ 

 Τιμι Ρλικοσ 

ΡΚ Αττικι 1 

 

Αρφβαλλοσ *1+ 

 Τιμι Ρλικοσ 

Ρ Αρχαϊκι 1 

Τ Μελαν. 1 

 

Ρυτόν *1+ 

 Τιμι Ρλικοσ 

ΡΚ Αττικι 1 
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επιτρζπεται να γενικευκοφν περαιτζρω.) Σε κάκε επζκταςθ του πεδίου αναηιτθςθσ, εξετάηουμε 

κάκε χαρακτθριςτικό τθσ ρίηασ του πεδίου και κάνουμε τουσ εξισ ελζγχουσ:  

 Ελζγχουμε αν το χαρακτθριςτικό (ηεφγοσ ιδιότθτα-τιμι) είναι κοινό για όλεσ τισ 

οντότθτεσ τθσ ρίηασ: Ουςιαςτικά εξετάηουμε αν μποροφμε να αναφερκοφμε ςε όλεσ τισ 

οντότθτεσ τθσ ρίηασ με το όνομα του τφπου τουσ, αν κάνουμε ςφγκριςθ ωσ προσ αυτό το 

χαρακτθριςτικό (κριτιριο 1). Στο παράδειγμά μασ, θ ρίηα του πεδίου αναηιτθςθσ είναι 

αρχικά οι λικυκοι. Ζςτω ότι το χαρακτθριςτικό που εξετάηουμε είναι το *ΡΚ: Αττικι+. Και οι 

τρεισ λικυκοι που ζχουμε δει καταςκευάςτθκαν ςτθν Αττικι, άρα ο ζλεγχοσ επιτυγχάνει 

(π.χ. μποροφμε να ποφμε «Όπωσ όλεσ οι προθγοφμενεσ λικυκοι, αυτό το ζκκεμα 

καταςκευάςτθκε ςτθν Αττικι.»). 

 Αν ο προθγοφμενοσ ζλεγχοσ επιτφχει, εξετάηουμε επιπλζον αν το ίδιο 

χαρακτθριςτικό υπάρχει και ςε απόγονο τθσ ρίηασ για το ίδιο πλικοσ οντοτιτων 

(κριτιρια 2 και 4). Αν ναι, κρατάμε ςτθ δυναμικι ταξινομία το χαρακτθριςτικό του 

απογόνου, ενϊ το χαρακτθριςτικό τθσ ρίηασ αφαιρείται. Διαφορετικά, κρατάμε ςτθ 

δυναμικι ταξινομία το χαρακτθριςτικό τθσ ρίηασ και το χαρακτθριςτικό του 

απογόνου αφαιρείται. Στο παράδειγμά μασ, αν και θ μοναδικι λευκι λικυκοσ που 

ζχουμε δει είναι κι αυτι καταςκευαςμζνθ ςτθν Αττικι, το πλικοσ του 

χαρακτθριςτικοφ *ΡΚ: Αττικι+ είναι διαφορετικό ςτον κόμβο «Λευκι Λικυκοσ» 

(ζνα, αντί για δφο ςτον κόμβο «Λικυκοσ»), οπότε κρατάμε το χαρακτθριςτικό *ΡΚ: 

Αττικι+ του «Λικυκοσ». Για να προτιμιςουμε το χαρακτθριςτικό του ειδικότερου 

κόμβου αντί του ίδιου χαρακτθριςτικοφ τθσ ρίηασ (κριτιριο 4), πρζπει το πλικοσ 

του χαρακτθριςτικοφ ςτον ειδικότερο κόμβο να είναι το ίδιο με το πλικοσ ςτθ 

ρίηα, γιατί αν δεν είναι, τότε υπάρχει και κάποιοσ άλλοσ κόμβοσ του πεδίου 

αναηιτθςθσ που παρουςιάηει το ίδιο χαρακτθριςτικό (κάτι που αντιβαίνει ςτο 

κριτιριο 2).  

Στο παρακάτω ςχιμα με κόκκινο χρϊμα ζχουν ςθμειωκεί τα χαρακτθριςτικά που δεν είναι 

κοινά για όλεσ τισ οντότθτεσ τθσ αρχικισ ρίηασ του πεδίου αναηιτθςθσ («Λικυκοσ»), ενϊ 

με κίτρινο, εκείνα που παραβιάηουν τον δεφτερο ζλεγχο (ίδιο πλικοσ χαρακτθριςτικοφ). 
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Λικυκοσ *3+ 

 Τιμι Ρλικοσ 

Ρ Κλαςικι 3 

ΡΚ Αττικι 3 

Τ Ερυκρ. 2 

 

Λευκι Λικυκοσ *1+ 

 Τιμι Ρλικοσ 

ΡΚ Αττικι 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα χαρακτθριςτικά που προκρίνονται για να χρθςιμοποιθκοφν ςε μία πικανι ςφγκριςθ 

είναι: 

 Λικυκοσ--*ΠΚ: Αττικι+ (Όλεσ οι λικυκοι που είδαμε, προζρχονταν από τθν Αττικι.) 

 Λικυκοσ--*Π: Κλαςικι+ (Όλεσ οι λικυκοι που είδαμε, ιταν καταςκευαςμζνεσ τθν 

κλαςςικι περίοδο.) 

 Αν ο πρώτοσ ζλεγχοσ αποτφχει, δθλαδι αν το χαρακτθριςτικό δεν είναι κοινό για όλεσ τισ 

οντότθτεσ τθσ ρίηασ: Στθν περίπτωςθ αυτι δεν μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθ ρίηα 

του πεδίου αναηιτθςθσ για να κάνουμε κάποια ςφγκριςθ. Ωςτόςο, ενδζχεται να υπάρχει 

κάποιοσ απόγονόσ τθσ που να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. Ζτςι, ελζγχουμε κάκε απόγονο-

κόμβο τθσ ρίηασ ωσ προσ το αν ζχει κάποιο χαρακτθριςτικό που το ζχουν όλεσ οι οντότθτεσ 

του απογόνου-κόμβου και δεν το ζχει κανζνασ άλλοσ κόμβοσ του πεδίου αναηιτθςθσ. Στο 

παράδειγμά μασ κάτι τζτοιο ιςχφει μόνο για το χαρακτθριςτικό *Ρ: αρχαϊκι περίοδοσ+ και 

το χαρακτθριςτικό *Τ: μελανόμορφοσ+ του κόμβου «Αρφβαλλοσ», όταν θ ρίηα του πεδίου 

αναηιτθςθσ ζχει γίνει «Αγγεία». 

Ρρζπει να ςθμειϊςουμε ότι ςτθν περίπτωςθ των διαφορετικϊν τιμϊν δεν εξετάηουμε τουσ 

υπο-τφπουσ που ζχουμε ιδθ εξετάςει ςε προθγοφμενεσ επαναλιψεισ αφοφ τα 

χαρακτθριςτικά τουσ είναι ζγκυρα για κάποιο ςτενότερο πεδίο αναηιτθςθσ. 

Ζτςι τα επιπλζον χαρακτθριςτικά που προκρίνονται για να χρθςιμοποιθκοφν ςε μία πικανι 

ςφγκριςθ είναι: 
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Αρφβαλλοσ--*Τ: μελανόμοροφοσ+ (Ο μοναδικόσ αρφβαλλοσ που είδαμε είναι 

μελανόμορφθσ τεχνοτροπίασ) και 

Αρφβαλλοσ--*Τ: μελανόμοροφοσ+ (Ο μοναδικόσ αρφβαλλοσ που είδαμε 

καταςκευάςτθκε κατά τθν αρχαϊκι περίοδο.) 

Ακολουθεί ο ψευδοκώδικας αυηού ηου ζηαδίου. 

Βξεο ζε πνηνλ θόκβν (ηύπν) ηεο δπλακηθήο ηαμηλνκίαο (όπσο έρεη δηακνξθσζεί 

από ην πξνεγνύκελν ζηάδην) αληηζηνηρεί ε νληόηεηα πνπ πεξηγξάθνπκε. 

Αρχή Επανάληψης 

 Για θάζε ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θόκβνπ επανάλαβε 

Εάν ην ραξαθηεξηζηηθό είλαη θνηλό γηα όιεο ηηο νληόηεηεο πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ θόκβν τότε 

Για κάθε παηδί ηνπ θόκβνπ επανάλαβε 

Εάν (ζπλζήθε Σ) ην ραξαθηεξηζηηθό ππάξρεη ζε όιεο 

ηηο νληόηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην παηδί ΚΑΙ ππάξρεη ζε 

ηόζεο νληόηεηεο όζεο θαη ζηνλ θόκβν-παηέξα τότε 

Χάμε αλαδξνκηθά θαη ηα παηδηά ηνπ παηδηνύ, 

κέρξη λα κελ ηζρύεη ε ζπλζήθε (Σ) ζε θαλέλα 

από ηα λέα παηδηά ή λα θηάζνπκε ζε θύιιν. 

    Τέλος αν 

   Τέλος επανάληψης 

Εάν ε ζπλζήθε (Σ) ηθαλνπνηήζεθε ζε θάπνηνλ απόγνλν ηνπ 

θόκβνπ τότε 

Σβήζε ην ραξαθηεξηζηηθό από ηνλ θόκβν θαη θξάηα ην 

κόλν ζηνλ πην εηδηθό απόγνλν όπνπ ηθαλνπνηήζεθε ε 

ζπλζήθε (Σ). 

   Τέλος αν 

Αλλιώς  

Για θάζε παηδί ηνπ θόκβνπ (πνπ δελ έρνπκε ήδε εμεηάζεη) 

επανάλαβε 

Εάν (ζπλζήθε Σ) ην ραξαθηεξηζηηθό ππάξρεη ζε όιεο 

ηηο νληόηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην παηδί ΚΑΙ ππάξρεη ζε 

ηόζεο νληόηεηεο όζεο θαη ζηνλ θόκβν-παηέξα τότε 

Χάμε αλαδξνκηθά θαη ηα παηδηά ηνπ παηδηνύ 

κέρξη λα κελ ηζρύεη ε ζπλζήθε (Σ) ζε θαλέλα 

από ηα λέα παηδηά ή λα θηάζνπκε ζε θύιιν. 

    Τέλος αν 

   Τέλος επανάληψης 
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Σβήζε ην ραξαθηεξηζηηθό από ηνλ θόκβν θαη θξάηα ην κόλν 

ζηνλ πην εηδηθό απόγνλν όπνπ ηθαλνπνηήζεθε ε ζπλζήθε 

(Σ). 

  Τέλος αν 

 Τέλος επανάληψης 

Πάκε ζηνλ πςειόηεξν θόκβν (λέα ξίδα ηνπ πεδίνπ αλαδήηεζεο) 

Μέχρις όηνπ λα κελ ππάξρεη πςειόηεξνο θόκβνο ή λα κελ επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ξίδα ηνπ πεδίνπ αλαδήηεζεο. 

Τελικά θ δυναμικι ταξινομία μετά το πζρασ και του δεφτερου ςταδίου του αλγορίκμου γίνεται: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 Τρίτο στάδιο 

Σφμφωνα με το πζμπτο κριτιριο, αν μπορεί να γίνει ςφγκριςθ ομοιότθτασ με περιςςότερουσ του 

ενόσ τφπουσ (κόμβουσ τθσ δυναμικισ ταξινομίασ), τότε κα πρζπει να προτιμϊνται εκείνοι οι τφποι 

(κόμβοι) που είναι υπερ-τφποι, υπο-τφποι ι ίδιοι με τουσ τφπουσ τθσ περιγραφόμενθσ οντότθτασ. 

Στο παράδειγμά μασ, αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα θ δυναμικι ταξινομία να γίνει: 

 

 

 

 

 

 

Τελικά θ δυναμικι ταξινομία περιζχει μόνο ζναν κόμβο (τφπο) για ςφγκριςθ με δφο 

χαρακτθριςτικά: τθν περίοδο και τθν τοποκεςία. Αφοφ δεν ζχουμε κάποιο άλλο κριτιριο, θ 

Λικυκοσ *3+ 

 Τιμι Ρλικοσ 

Ρ Κλαςικι 3 

ΡΚ Αττικι 3 

 

Αρφβαλλοσ *1+ 

 Τιμι Ρλικοσ 

Ρ Αρχαϊκι 1 

Τ Μελαν. 1 

 

Αγγεία [9] 

 

Λικυκοσ *3+ 

 Τιμι Ρλικοσ 

Ρ Κλαςικι 3 

ΡΚ Αττικι 3 

 

Αγγεία [9] 
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επιλογι του χαρακτθριςτικοφ που κα χρθςιμοποιιςουμε για τθ ςφγκριςθ κα γίνει τυχαία. Θ τελικι 

ςφγκριςθ, λοιπόν, κα είναι τθσ μορφισ: 

Σε αντίκεςθ με τισ προθγοφμενεσ λθκφκουσ, που είχαν καταςκευαςτεί τθν 

κλαςικι περίοδο, αυτι θ λικυκοσ είναι τθσ αρχαϊκισ περιόδου. 

ι 

Και αυτι θ λικυκοσ, όπωσ και οι προθγοφμενεσ, προζρχεται από τθν περιοχι 

τθσ Αττικισ. 
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“An ounce of action is worth a ton of theory” 

Friedrich Engels 

 

 

 

3. Το ςύςτημϊ μασ 

3.1 Επιλογό αλγορύθμου 

Μετά τθ βιβλιογραφικι μελζτθ του προθγοφμενου κεφαλαίου, αποφαςίςαμε ότι ο βαςικόσ 

άξονασ των ςυγκρίςεϊν μασ κα είναι ο αλγόρικμοσ Μελζγκογλου. Ο λόγοσ που απορρίψαμε τον 

αλγόρικμο Milosavljevic είναι ότι προςπακεί να κάνει ςυγκρίςεισ μεταξφ δφο μεμονωμζνων 

οντοτιτων και όχι ολόκλθρων ομάδων. Αυτό ςθμαίνει ότι δε κα μποροφςε να παραγάγει 

ςυγκρίςεισ τθσ μορφισ: 

Όπωσ όλα τα προθγοφμενα αγγεία… 

Επίςθσ για να αναφερκεί ςε μία οντότθτα, ο αλγόρικμοσ Milosavljevic καταφεφγει ςε χριςθ 

μακροςκελϊν αναφορικϊν εκφράςεων.  

Για παράδειγμα, αν ζχει ιδθ περιγράψει τρεισ υπολογιςτζσ με χαρακτθριςτικά: 

 Τπολογιςτισ Α Τπολογιςτισ Β Τπολογιςτισ Γ 

Επεξεργαςτισ Χ Υ Υ 

κλθρόσ δίςκοσ 60 GB 60 GB 60 GB 

Ποςότθτα Μνιμθσ 1024 MB 1024 MB 2048 MB 

Δίκτυο Ethernet Ethernet Ethernet 

 

και ςτθ ςυνζχεια προςπακιςει να περιγράψει ζναν νζο (ζςτω Δ) με χαρακτθριςτικά: 

 

 



 

38 3. Το ςφςτθμά μασ 

 Τπολογιςτισ Δ 

Επεξεργαςτισ Χ 

κλθρόσ δίςκοσ 60 GB 

Ποςότθτα Μνιμθσ 2048 MB 

Δίκτυο WiFi 

 

κα παραγάγει μία ςφγκριςθ τθσ μορφισ: 

Όπωσ ο υπολογιςτισ με τον επεξεργαςτι Υ και το ςκλθρό δίςκο 

χωρθτικότθτασ 60 GB, αυτόσ ο υπολογιςτισ ζχει 2048 MB μνιμθσ. 

Αντίκετα, ο αλγόρικμοσ Μελζγκογλου αναφζρεται ςε προθγοφμενεσ οντότθτεσ μόνο μζςω των 

τφπων τουσ, μόνο όποτε αυτό είναι δυνατόν, χωρίσ μακροςκελείσ αναφορικζσ εκφράςεισ, 

παράγοντασ ςυγκρίςεισ όπωσ θ ακόλουκθ: 

Αντίκετα με τουσ προθγοφμενουσ υπολογιςτζσ, που είχαν δικτφωςθ 

Ethernet, αυτόσ ο υπολογιςτισ υποςτθρίηει WiFi. 

Ο δεφτεροσ λόγοσ που καταλιξαμε ςτον αλγόρικμο Μελζγκογλου είναι ότι ουςιαςτικά παράγει τισ 

περιςςότερεσ από τισ κατθγορίεσ ςυγκρίςεων που όριςε θ Milosavljevic, εξαιρϊντασ κατθγορίεσ 

ςυγκρίςεων που δεν είναι επικυμθτζσ ςε ζνα ςφςτθμα περιθγιςεων ςαν αυτό ςτο οποίο 

επικεντρωνόμαςτε. 

3.1.1 Ευθεύα ςύγκριςη  

Ο τφποσ αυτόσ των ςυγκρίςεων δεν υποςτθρίηεται από τον αλγόρικμο Μελζγκογλου. Ωςτόςο, 

αυτοφ του είδουσ οι ςυγκρίςεισ δεν είναι επικυμθτζσ ςτισ εφαρμογζσ που μελετάμε, όπου ο 

χριςτθσ επιλζγει κάκε φορά μία οντότθτα (π.χ. ζκκεμα) που κζλει να περιγραφεί και όχι ζνα 

ηεφγοσ οντοτιτων μεταξφ των οποίων κζλει να γίνει εξαντλθτικι ςφγκριςθ. Ο επιςκζπτθσ, δθλαδι, 

εςτιάηει κάκε φορά τθν προςοχι του ςε μία μόνο οντότθτα και δεν ηθτά εξαντλθτικζσ ςυγκρίςεισ 

μεταξφ δφο ςυγκεκριμζνων οντοτιτων. Ο αλγόρικμοσ Milosavljevic παράγει, βζβαια, ευκείεσ, 

εξαντλθτικζσ ςυγκρίςεισ ακόμα και ςε αυτό το ςενάριο, όταν βρίςκει κάποια οντότθτα που μοιάηει 

πάρα πολφ με τθν οντότθτα που εξετάηει ο επιςκζπτθσ. Αλλά ςε αυτι τθν περίπτωςθ, δεν φαίνεται 

καλι επιλογι θ χριςθ ευκείασ, εξαντλθτικισ ςφγκριςθσ, γιατί αφοφ οι δφο οντότθτεσ μοιάηουν 

πάρα πολφ, τα περιςςότερα χαρακτθριςτικά τουσ κα είναι ίδια. Ριο εφλογθ κα φαινόταν ςε αυτι 
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τθν περίπτωςθ θ χριςθ ςφγκριςθσ αποςαφινιςθσ ι αναφοράσ ςε παρόμοια οντότθτα/τφπο ι 

τφπο (βλ. παρακάτω). 

3.1.2 Σύγκριςη ειδοποιού διαφορϊσ τύπων 

Στισ ςυγκρίςεισ ειδοποιοφ διαφοράσ, εξετάηουμε ζναν τφπο και αναφζρουμε τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά που κάνουν τουσ υπο-τφπουσ του να ξεχωρίηουν μεταξφ τουσ. Πμωσ ςε ζνα 

ςφςτθμα που παράγει περιγραφζσ για κάποια ςυγκεκριμζνθ κάκε φορά οντότθτα, ποτζ δε κα 

ηθτθκεί θ περιγραφι ενόσ ολόκλθρου τφπου. Άρα μία τζτοια ςφγκριςθ δεν μασ απαςχολεί άμεςα.  

Υπάρχει, ωςτόςο, ζνα είδοσ ςυγκρίςεων που ςυγγενεφει με τισ ςυγκρίςεισ ειδοποιοφ διαφοράσ 

τφπων και το οποίο κα ιταν χριςιμο ςτο ςφςτθμα με το οποίο αςχολείται θ παροφςα εργαςία. Για 

παράδειγμα, τθν πρϊτθ φορά που εξετάηει μια λικυκο ο επιςκζπτθσ, το ςφςτθμα τθσ εργαςίασ 

παράγει ζνα κείμενο τθσ μορφισ: «Αυτι είναι μια λικυκοσ, ζνα είδοσ αγγείου. Αυτι θ λικυκοσ 

καταςκευάςτθκε τον 5ο π.Χ. αιϊνα και...».  Ασ υποκζςουμε ότι αμζςωσ μετά ο επιςκζπτθσ 

ςυναντά τον πρϊτο του αμφορζα και ασ υποκζςουμε ότι θ ζννοια του αμφορζα κεωρείται αρχικά 

άγνωςτθ (ςφμφωνα με το μοντζλο χριςτθ). Θα παραγόταν ζνα κείμενο τθσ μορφισ: «Αυτόσ είναι 

ζνασ αμφορζασ, ζνα είδοσ αγγείου. Καταςκευάςτθκε...», ενϊ κα ιταν καλφτερα αν το κείμενο 

γινόταν: «Αυτόσ είναι ζνασ αμφορζασ, ζνα είδοσ αγγείου. Αντίκετα από τισ λθκφκουσ, το άλλο 

είδοσ αγγείου που ςυναντιςατε νωρίτερα, οι αμφορείσ... , ενϊ οι λικυκοι... Αυτόσ ο αμφορζασ 

καταςκευάςτθκε...». Αν ο επιςκζπτθσ είχε ςυναντιςει προθγουμζνωσ και ζνα άλλο είδοσ αγγείου, 

ζςτω τα λυχνάρια, κα ζπρεπε να παραχκεί κάτι ςαν: «Αυτόσ είναι ζνασ αμφορζασ, ζνα είδοσ 

αγγείου. Αντίκετα από τισ λθκφκουσ και τα λυχνάρια, τα άλλα είδθ αγγείων που ςυναντιςατε 

νωρίτερα, οι αμφορείσ..., ενϊ οι λικυκοι... και τα λυχνάρια... Αυτόσ ο αμφορζασ...». Ουςιαςτικά, 

δθλαδι, κα κζλαμε να κάνουμε μία ςφγκριςθ ειδοποιοφ διαφοράσ μεταξφ των υπο-τφπων του 

τφπου τθσ περιγραφόμενθσ οντότθτασ τουσ οποίουσ ζχει ςυναντιςει ιδθ ο χριςτθσ. Αυτοφ του 

είδουσ οι ςυγκρίςεισ, όμωσ, δεν εξετάςτθκαν περαιτζρω ςτθ διάρκεια αυτισ τθσ εργαςίασ, λόγω 

των χρονικϊν τθσ περιοριςμϊν. Ζνα πρόβλθμα είναι ότι οι ςυγκρίςεισ γίνονται πολφ κουραςτικζσ 

όταν ο χριςτθσ ζχει ςυναντιςει ιδθ πολλοφσ υπο-τφπουσ του τφπου τθσ περιγραφόμενθσ 

οντότθτασ, όπωσ διαφαίνεται ιδθ από το προθγοφμενο παράδειγμα.  

Οι ςυγκρίςεισ τθσ παραπάνω μορφισ κα μποροφςαν να βαςίηονται ςτουσ περιοριςμοφσ των τιμϊν 

των ιδιοτιτων που κζτει θ οντολογία OWL ςτουσ διάφορουσ υπο-τφπουσ (υπο-τάξεισ) οντοτιτων. 

Για παράδειγμα, οι περιοριςμοί τιμϊν τθσ οντολογίασ μπορεί να δείχνουν ότι όλοι οι κοφροι (υπο-

τφποσ των αγαλμάτων) καταςκευάςτθκαν κατά τθν αρχαϊκι περίοδο, ενϊ τα αυτοκρατορικά 

πορτρζτα (άλλοσ υπο-τφποσ αγαλμάτων) καταςκευάςτθκαν κατά τθ ρωμαϊκι περίοδο.  
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3.1.3 Σύγκριςη με ςυμπλόρωμα ςυνόλου 

Σε αυτόν τον τφπο ςυγκρίςεων προςπακοφμε να ςυγκρίνουμε τθν περιγραφόμενθ οντότθτα με 

όλεσ τισ υπόλοιπεσ οντότθτεσ του ίδιου τφπου που υπάρχουν ςτθν οντολογία. Αντίκετα, ο 

αλγόρικμοσ Μελζγκογλου ςυγκρίνει μόνο με προθγοφμενεσ οντότθτεσ που ζχουμε δει και όχι 

απαραιτιτωσ με οντότθτεσ του ιδίου τφπου με τθν περιγραφόμενθ οντότθτα. Είναι, όμωσ, εφκολο 

να ςυμπλθρωκεί με ζναν άλλο αλγόρικμο που παράγει ςυγκρίςεισ με όλεσ τισ οντότθτεσ του ιδίου 

τφπου που υπάρχουν ςτθν οντολογία. Ο ςυμπλθρωματικόσ αυτόσ αλγόρικμοσ, που αναπτφχκθκε 

κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ, περιγράφεται ςε επόμενθ ενότθτα.  Μπορεί να παράγει ςυγκρίςεισ 

μοναδικότθτασ (θ περιγραφόμενθ οντότθτα ζχει ζνα χαρακτθριςτικό που δεν υπάρχει ςε καμία 

άλλθ οντότθτα του ιδίου τφπου ι υπερ-τφπου τθσ) κακϊσ και κακολικισ ομοιότθτασ (θ 

περιγραφόμενθ οντότθτα ζχει ζνα χαρακτθριςτικό που είναι κοινό για όλεσ τισ οντότθτεσ του 

τφπου τθσ ι κάποιου υπερ-τφπου). Επειδι θ κακολικι ομοιότθτα είναι αρκετά δφςκολο να 

επιτευχκεί, ειδικά όταν υπάρχουν πολλζσ οντότθτεσ του ίδιου τφπου, ο ςυμπλθρωματικόσ 

αλγόρικμοσ μπορεί να παράγει και ςυγκρίςεισ με τθν πλειοψθφία (αντί το ςφνολο) των οντοτιτων 

του ιδίου τφπου (ι υπερ-τφπου).  

Αυτόσ είναι ο μόνοσ φορθτόσ υπολογιςτι (του καταςτιματοσ) με 

επεξεργαςτι Χ. 

 (παράδειγμα μοναδικότθτασ) 

Όπωσ όλοι οι φορθτοί υπολογιςτζσ (του καταςτιματοσ), ο ςκλθρόσ του 

δίςκοσ ζχει ταχφτθτα 5.200 rpm.  

 (παράδειγμα κακολικισ ομοιότθτασ) 

Όπωσ οι περιςςότεροι φορθτοί υπολογιςτζσ (του καταςτιματοσ), το 

chip γραφικϊν αυτοφ του φορθτοφ υπολογιςτι χρθςιμοποιεί τθ μνιμθ 

RAM. 

Παράδειγμα ομοιότθτασ με τισ περιςςότερεσ οντότθτεσ)  

3.1.4 Σύγκριςη αποςαφόνιςησ 

Σε αυτόν τον τφπο ςυγκρίςεων προςπακοφμε να ςυγκρίνουμε τθν τρζχουςα οντότθτα με κάποια 

άλλθ πολφ παρόμοια, τθν οποία όμωσ δεν ζχουμε δει ακόμα. Σκοπόσ τθσ ςφγκριςθσ είναι να 

αποφφγουμε να μπερδζψει ο χριςτθσ τισ δφο οντότθτεσ. Κάτι τζτοιο ωςτόςο φαίνεται αφφςικο ςε 

μία εφαρμογι περιιγθςθσ, αφοφ προςκζτει ςτθν τρζχουςα περιγραφι αναφορζσ ςε οντότθτεσ 

(εκκζματα) που ο χριςτθσ δεν ζχει ακόμα ςυναντιςει. Αντί αυτοφ, είναι προτιμότερο να 
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ςυμπεριλθφκεί θ παρόμοια οντότθτα ςτθ λίςτα των υπερςυνδζςμων προσ προτεινόμενεσ ςχετικζσ 

οντότθτεσ που ςυςτιματα όπωσ του M-PIRO προςκζτουν ςτο τζλοσ τθσ τρζχουςασ περιγραφισ.  

3.1.5 Αναφορϊ ςε παρόμοια οντότητα/τύπο 

Ππωσ ιδθ αναφζραμε, οι ςυγκρίςεισ αναφοράσ ςε παρόμοια οντότθτα ςυχνά χρθςιμοποιοφν 

μακροςκελείσ αναφορικζσ εκφράςεισ για να καταφζρνουν να αναφερκοφν μονοςιμαντα ςε μια 

μεμονωμζνθ παρόμοια οντότθτα του παρελκόντοσ. Ζτςι, όμωσ, αποςποφν τθν προςοχι του 

επιςκζπτθ από τθν τρζχουςα οντότθτα (π.χ. «Ππωσ θ ερυκρόμορφθ λικυκοσ που βρζκθκε ςτθν 

Αττικι και καταςκευάςτθκε τον 5ο αιϊνα π.Χ., αυτόσ ο αμφορζασ...»). Στισ εφαρμογζσ δε που 

εξετάηουμε, το πρόβλθμα οξφνεται ακόμα περιςςότερο όςο αυξάνεται το πλικοσ των εκκεμάτων 

που ζχουμε ιδθ περιγράψει, αφοφ οι αναφορικζσ εκφράςεισ ςυχνά απαιτείται να γίνουν πιο 

μακροςκελείσ για να είναι μονοςιμαντεσ. Ζνα ςυναφζσ πρόβλθμα είναι ότι ο επιςκζπτθσ ενδζχεται 

να μθ κυμάται το προθγοφμενο ζκκεμα ςτο οποίο αναφερόμαςτε ι να μθ κυμάται αρκετζσ 

λεπτομζρειεσ για αυτό, ιδιαίτερα αν το είχε εξετάςει πολλι ϊρα πριν, με αποτζλεςμα να μθν 

μπορεί να το αναςφρει από τθ μνιμθ του. Επίςθσ, ςυχνά υπάρχουν ομοιότθτεσ με πολλά από τα 

εκκζματα που ιδθ ζχει δει, οπότε δθμιουργείται ςτο χριςτθ θ απορία γιατί το τρζχον ζκκεμα 

ςυγκρίνεται με ζνα μόνο από εκείνα ι/και γιατί δεν ςυγκρίνεται με κάποιο άλλο. Ο αλγόρικμοσ 

Μελζγκογλου αντιμετωπίηει αυτά τα προβλιματα με το να ςυγκρίνει το τρζχον ζκκεμα με 

ολόκλθρεσ ομάδεσ προθγοφμενων εκκεμάτων, οι οποίεσ επιλζγονται ζτςι, ϊςτε να μποροφμε να 

αναφερκοφμε ςε ολόκλθρθ τθν ομάδα ςφντομα, μζςω του τφπου των μελϊν τθσ (π.χ. «Ππωσ όλοι 

οι υπολογιςτζσ που είδατε νωρίτερα, ...»).  

3.1.6 Αναλογύα 

Σε αυτόν τον τφπο ςυγκρίςεων προςπακοφμε να εκμεταλλευτοφμε χαρακτθριςτικά πολφ γνωςτϊν 

οντοτιτων (ι τφπων) ωσ μζτρα ςφγκριςθσ για τθν περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν τθσ τρζχουςασ 

οντότθτασ (για παράδειγμα «όςο μία γάτα»). Για να πετφχουμε όμωσ κάτι τζτοιο, κα πρζπει οι 

πολφ γνωςτζσ αυτζσ οντότθτεσ να περιλαμβάνονται ςτθν οντολογία τθσ εφαρμογισ (κάτι που 

ςυνικωσ δεν ςυμβαίνει) ι να χρθςιμοποιιςουμε μια πρόςκετθ οντολογία που να περιζχει πολφ 

ςυνθκιςμζνεσ οντότθτεσ (ςτο παράδειγμά μασ τθ γάτα). Στθ διάρκεια τθσ εργαςίασ δεν 

αςχολθκικαμε με ςυγκρίςεισ αναλογίασ, επειδι κζλαμε να αποφφγουμε τισ επεμβάςεισ ςτθν 

οντολογία τθσ εφαρμογισ και τθ χριςθ πρόςκετων οντολογιϊν. Θ παραγωγι ςυγκρίςεων 

αναλογίασ κα μποροφςε, πάντωσ, να αποτελεί ζναν επιπλζον, ςυμπλθρωματικό αλγόρικμο (όπωσ 

ςυμβαίνει με τισ ςυγκρίςεισ μοναδικότθτασ και κακολικισ ομοιότθτασ). Ρολφ εφκολα κα 

μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε τον αντίςτοιχο υπο-αλγόρικμο τθσ Milosavljevic.  
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3.2 Τροποποιόςεισ του αλγορύθμου Μελϋγκογλου 

Ππωσ ιδθ αναφζραμε, ο βαςικόσ αλγόρικμοσ που χρθςιμοποιείται ςτο ςφςτθμα τθσ εργαςίασ για 

τθ δθμιουργία των ςυγκρίςεων είναι ο αλγόρικμοσ Μελζγκογλου.  

Ζνα πρόβλθμα που παρατθριςαμε ιταν ότι ςτο τζλοσ του τρίτου ςταδίου του αλγορίκμου 

παράγονταν ςυχνά και ςυγκρίςεισ για ιδιότθτεσ όχι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ. Για παράδειγμα: 

Όπωσ όλα τα προθγοφμενα νομίςματα, ςιμερα αυτό το τετράδραχμο 

βρίςκεται ςτο Νομιςματικό Μουςείο. 

Για να βελτιϊςουμε το ενδιαφζρον των ςυγκρίςεων, επιτρζψαμε οι ςυγκρίςεισ να βαςίηονται μόνο 

ςε ιδιότθτεσ που ειςάγονται χειρωνακτικά ςε μία λίςτα ωσ ιδιαίτερα ενδιαφζρουςεσ, κάτι που είχε 

γίνει και ςτο ζργο M-PIRO. Στθν οντολογία του M-PIRO που χρθςιμοποιιςαμε, θ οποία περιγράφει 

τα εκκζματα μιασ μουςειακισ ςυλλογισ, θ λίςτα αυτι ορίςτθκε να περιζχει μόνο τισ ιδιότθτεσ: 

i. Ρεριοχι προζλευςθσ  

ii. Υλικό καταςκευισ  

iii. Χρονολογικι περίοδοσ δθμιουργίασ 

iv. Τεχνοτροπία ηωγραφικισ. 

Επίςθσ, αν ςτθν αρχι του τρίτου ςταδίου υπάρχουν πολλζσ υποψιφιεσ ςυγκρίςεισ (που κα 

ικανοποιοφν ςίγουρα τα πρϊτα τζςςερα κριτιρια τθσ ενότθτασ), επιλζγουμε κατά ςειρά 

προτεραιότθτασ: 

 ςφγκριςθ αντίκεςθσ 

 ομαδικι ςφγκριςθ ομοιότθτασ (ςφγκριςθ με περιςςότερα του ενόσ προθγοφμενα 

εκκζματα, αναφζροντασ τον τφπο τουσ) που ικανοποιεί και το πζμπτο κριτιριο,  

 ατομικι ςφγκριςθ ομοιότθτασ (ςφγκριςθ με μεμονωμζνο προθγοφμενο ζκκεμα, 

αναφζροντασ τον τφπο του) που ικανοποιεί και το πζμπτο κριτιριο, 

 ςφγκριςθ ομοιότθτασ  που δεν ικανοποιεί το πζμπτο κριτιριο (δίνοντασ προτεραιότθτα 

ςτισ ομαδικζσ ςυγκρίςεισ). 

Θ προτεραιότθτα δόκθκε ςτισ ςυγκρίςεισ αντίκεςθσ, επειδι θ εμπειρία μασ ζδειχνε ότι αυτζσ είναι 

ςυνικωσ οι πιο ενδιαφζρουςεσ, κάτι που επαλθκεφτθκε από τα πειραματικά αποτελζςματα. Σε 

περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερεσ από μία υποψιφιεσ ςυγκρίςεισ αντίκεςθσ, επιλζγουμε 

τυχαία μία από αυτζσ.  

Κατόπιν προτεραιότθτα δόκθκε ςτισ ςυγκρίςεισ ομοιότθτασ (ομαδικζσ και ατομικζσ) που 

ικανοποιοφν και το πζμπτο κριτιριο, ζναντι εκείνων που δεν το ικανοποιοφν, όπωσ προβλεπόταν 
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ιδθ από τον αλγόρικμο. (Οι ςυγκρίςεισ αντίκεςθσ ικανοποιοφν πάντα και το τζταρτο κριτιριο.) 

Μεταξφ ομαδικϊν και ατομικϊν ςυγκρίςεων που ικανοποιοφν το πζμπτο κριτιριο, προτεραιότθτα 

δόκθκε ςτισ ομαδικζσ, για λόγουσ ποικιλίασ, επειδι είναι γενικά ςπανιότερεσ.  

Τζλοσ, ςτθν περίπτωςθ που όλεσ οι διακζςιμεσ ςυγκρίςεισ είναι ςυγκρίςεισ ομοιότθτασ (ομαδικζσ 

ι ατομικζσ) που δεν ικανοποιοφν το πζμπτο κριτιριο,  οι ςυγκρίςεισ ταξινομοφνται (ομαδικζσ και 

ατομικζσ μαηί) ωσ προσ τθν απόςταςθ από το ζκκεμα ι τθν ομάδα εκκεμάτων με το/τθν οποία 

ςυγκρίνουν. Για παράδειγμα, ςτθ ςφγκριςθ «Ππωσ θ λικυκοσ που είδατε...», αν θ λικυκοσ ιταν το 

προ-προθγοφμενο ζκκεμα, θ απόςταςθ είναι 2. (Στθν περίπτωςθ των ομαδικϊν ςυγκρίςεων, 

χρθςιμοποιοφμε τθν απόςταςθ από το πιο πρόςφατο ζκκεμα τθσ ομάδασ.) Στθ ςυνζχεια 

επιλζγουμε τυχαία μία από τισ ςυγκρίςεισ με απόςταςθ μικρότερθ του 5. Αν υπάρχουν και 

ομαδικζσ ςυγκρίςεισ με απόςταςθ μικρότερθ του 5, προτιμϊνται ζναντι των ατομικϊν για λόγουσ 

ποικιλίασ. 

Το ςκεπτικό για τθ χριςθ τθσ απόςταςθσ όταν δεν ικανοποιείται το πζμπτο κριτιριο είναι το 

ακόλουκο. Οι ςυγκρίςεισ ομοιότθτασ που ικανοποιοφν το πζμπτο κριτιριο, δθλαδι οι ςυγκρίςεισ 

όπου ο τφποσ τθσ περιγραφόμενθσ οντότθτασ είναι ο ίδιοσ ι υπερ-τφποσ ι υπο-τφποσ του τφπου 

με τον οποίο γίνεται θ ςφγκριςθ, δθμιουργοφν ςτον αναγνϊςτθ τθν εντφπωςθ ότι γίνονται για να 

ενιςχφςουν ζνα «μοτίβο» (όπωσ ςτθν περίπτωςθ των αρνθτικϊν ςυγκρίςεων) που αφορά το 

γενικότερο εμπλεκόμενο τφπο. Για παράδειγμα, θ ςφγκριςθ «Ππωσ όλα τα προθγοφμενα αγγεία 

που είδατε, αυτι θ λφκθκοσ ακολουκεί τον ερυκρόμορφο ρυκμό.» φαίνεται να ενιςχφει το 

«μοτίβο» ότι όλα τα αγγεία (θ λφκθκοι είναι υπο-τφποσ αγγείων) ακολουκοφν τον ερυκρόμορφο 

ρυκμό. Αυτό προςφζρει ςτον αναγνϊςτθ μια εξιγθςθ τθσ ςκοπιμότθτασ τθσ ςφγκριςθσ (θ 

ςφγκριςθ γίνεται για να ενιςχυκεί το μοτίβο). Αντίκετα, όταν δεν ικανοποιείται το πζμπτο κριτιριο 

(π.χ. «Ππωσ όλεσ οι υδρίεσ που είδατε, αυτι θ λικυκοσ ακολουκεί τον ερυκρόμορφο ρυκμό.»), θ 

ςφγκριςθ δεν φαίνεται να ενιςχφει ζνα τζτοιο μοτίβο, οπότε ο αναγνϊςτθσ δεν κατανοεί τόςο 

εφκολα τθ ςκοπιμότθτα τθσ ςφγκριςθσ, κυρίωσ το γιατί θ ςφγκριςθ γίνεται με το ςυγκεκριμζνο 

τφπο (ςτο παράδειγμά μασ, τισ υδρίεσ) και όχι με άλλον. Στθν περίπτωςθ αυτι, προτιμοφμε 

ςυγκρίςεισ με μικρι απόςταςθ, επειδι θ μικρι απόςταςθ (πρόςφατο ζκκεμα) παρζχει μια 

εναλλακτικι αιτιολόγθςθ του γιατί επελζγθ ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ: τα αντίςτοιχα εκκζματα (οι 

υδρίεσ) είναι πολφ πρόςφατα ςτθ μνιμθ του χριςτθ και φαίνεται εφλογο το τρζχον ζκκεμα να 

ςυγκρικεί κυρίωσ με τα πρόςφατα εκκζματα.   

Τζλοσ, ςθμειϊνουμε ότι όταν μποροφν να γίνουν πολλζσ ςυγκρίςεισ ομοιότθτασ με τον ίδιο τφπο 

για διαφορετικά χαρακτθριςτικά, οι ςυγκρίςεισ αυτζσ ομαδοποιοφνται ςε μία, όπωσ ςτο 

παρακάτω παράδειγμα:  
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Όπωσ θ άλλθ λικυκοσ (ι οι άλλεσ λικυκοι) που εξετάςατε, αυτι θ λικυκοσ 

δθμιουργικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ κλαςικισ περιόδου, ακολουκεί τον 

ερυκρόμορφο ρυκμό και προζρχεται και αυτι από τθν Αττικι. 

Αντικζτωσ, οι ςυγκρίςεισ αντίκεςθσ περιορίηονται πάντα ςε ζνα μόνο χαρακτθριςτικό, γιατί 

φαίνεται ςυνικωσ κουραςτικό να αναφζρει κανείσ πολλζσ διαφορζσ: 

Αντίκετα  από τισ άλλεσ λθκφκουσ που εξετάςατε, που είχαν δθμιουργθκεί 

ςτθ διάρκεια τθσ αρχαϊκισ περιόδου, ακολουκοφςαν το μελανόμορφο 

ρυκμό και προζρχονταν από τθ Σπάρτθ, αυτι θ λικυκοσ δθμιουργικθκε 

κατά τθ διάρκεια τθσ κλαςικισ περιόδου, ακολουκεί τον ερυκρόμορφο 

ρυκμό και προζρχεται από τθν Αττικι.  

3.2.1 Παραλλαγό του αλγορύθμου Μελϋγκογλου 

Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, ο αλγόρικμοσ Μελζγκογλου εντοπίηει ομοιότθτεσ ι διαφορζσ με όλεσ 

τισ προθγοφμενεσ οντότθτεσ που ανικουν ςε κάποιον τφπο. Ρροςπακιςαμε να τον γενικεφςουμε, 

ϊςτε να επιςτρζφει και ςυγκρίςεισ με τισ περιςςότερεσ προθγοφμενεσ οντότθτεσ ενόσ τφπου. Για 

παράδειγμα, αν όλα τα αγγεία που ζχουμε δει μζχρι τϊρα είναι από τθν Αττικι, και το ζκκεμα που 

βλζπουμε αυτι τθ ςτιγμι είναι κι αυτό από τθν Αττικι, τότε ο αλγόρικμοσ Μελζγκογλου κα 

δθμιουργοφςε μία ςφγκριςθ όπωσ θ παρακάτω: 

Όπωσ όλα τα αγγεία που είδατε νωρίτερα, αυτό το άγαλμα προζρχεται από 

τθν Αττικι. 

Αν όμωσ υπιρχε ζςτω κι ζνα προθγοφμενο αγγείο που δεν ιταν από τθν Αττικι, ι απλά δεν 

ξζραμε (ίςωσ από ανκρϊπινθ παράλειψθ κατά τθ δθμιουργία τθσ βάςθσ γνϊςθσ) από ποφ 

προζρχεται, τότε ο αλγόρικμοσ δε κα μποροφςε να δθμιουργιςει τθ ςφγκριςθ. Ωςτόςο μια 

ςφγκριςθ: 

Όπωσ τα περιςςότερα αγγεία που είδατε νωρίτερα, αυτό το άγαλμα 

προζρχεται από τθν Αττικι. 

κα ιταν  επιτυχθμζνθ. 

Σε αυτό το τμιμα τθσ εργαςίασ δεν αλλάξαμε τον ίδιο τον αλγόρικμο Μελζγκογλου, αλλά τον 

τρόπο που παράγεται θ δυναμικι ταξινομία, πάνω ςτθν οποία βαςίηεται ο αλγόρικμοσ. 

Συγκεκριμζνα, φτιάχνουμε μια νζα ταξινομία, που αποτελεί αντίγραφο τθσ αρχικισ (περιλαμβάνει, 
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δθλαδι, όλεσ τισ οντότθτεσ τισ οποίεσ ζχουμε περιγράψει μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι). Στθ ςυνζχεια, 

για κάκε ιδιότθτα, ςε κάκε κόμβο τθσ ταξινομίασ, κρατάμε μόνο εκείνο το χαρακτθριςτικό που 

εμφανίηεται τουλάχιςτον ςτο 80% των οντοτιτων που ανικουν ςτο ςυγκεκριμζνο κόμβο, 

ενθμερϊνοντασ (μειϊνοντασ) παράλλθλα το ςυνολικό αρικμό οντοτιτων του κόμβου. Για 

παράδειγμα, αν ο κόμβοσ «Αγγεία» ιταν: 

 

 

 

 

 

ςτο αντίγραφο τθσ ταξινομίασ ο ίδιοσ κόμβοσ κα ιταν: 

 

 

 

 

  

  

Επίςθσ, επειδι ο αλγόρικμοσ Μελζγκογλου δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτο πλικοσ των εκκεμάτων 

που υπάρχουν ςε κάκε κόμβο, κακϊσ και ςτο πόςα εκκζματα ζχουν το ςυγκεκριμζνο 

χαρακτθριςτικό, ςτο νζο δζνδρο το πλικοσ τουσ είναι 2 (αρκεί οποιοςδιποτε αρικμόσ 

μεγαλφτεροσ του 1 και να είναι κοινόσ για όλουσ, ϊςτε να λειτουργιςουν ςωςτά οι μθχανιςμοί του 

αλγορίκμου ςτο δεφτερο ςτάδιο). 

Το κατϊφλι του 80% μπορεί να αλλάξει (ίςωσ είναι προτιμότερο να αλλάηει, ανάλογα με το πόςεσ 

οντότθτεσ ανικουν ςτο ςυγκεκριμζνο τφπο). Στισ δοκιμζσ μασ, πάντωσ θ τιμι 80% λειτουργοφςε 

ικανοποιθτικά, αφοφ εξαςφαλίηει ότι για να παραχκεί μια τζτοια ςφγκριςθ κα πρζπει ςτον κόμβο 

να υπάρχουν τουλάχιςτον πζντε οντότθτεσ (με λιγότερα από πζντε οντότθτεσ, δεν μπορεί να 

επιτευχκεί το κατϊφλι του 80%). Σθμειϊνουμε ότι θ παραλλαγι αυτι του αλγορίκμου καλείται 

μόνο όταν ο αρχικόσ αλγόρικμοσ Μελζγκογλου δεν καταφζρει να επιςτρζψει καμία ςφγκριςθ. 

Αγγεία [9] 

 Τιμι Ρλικοσ Τιμι Ρλικοσ Τιμι Ρλικοσ 

Ρ Αρχαϊκι 1 Κλαςςικι 8   

ΡΚ Αμφίπολισ 1 Αττικι 6 όδοσ 2 

Τ Μελαν. 1 Ερυκρ. 5   

 

Αγγεία [2] 

 Τιμι Ρλικοσ 

Ρ Κλαςςικι 2 

ΡΚ   

Τ   
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3.3 Συγκρύςεισ με ολόκληρη τη ςυλλογό  

Ππωσ ζχουμε αναφζρει, ο αλγόρικμοσ Μελζγκογλου δθμιουργεί ςυγκρίςεισ ανάμεςα ςτθν 

τρζχουςα οντότθτα και ςτισ προθγοφμενεσ, που ζχουμε ιδθ περιγράψει. Πμωσ δεν μπορεί να 

δθμιουργιςει ςυγκρίςεισ με το ςφνολο των οντοτιτων τθσ οντολογίασ. Για αυτό, 

ςυμπλθρωματικά, δθμιουργιςαμε ζνα δεφτερο αλγόρικμο, που εκτελείται ανεξάρτθτα. Σκοπόσ 

του είναι να εντοπίςει εκείνα τα χαρακτθριςτικά που κάνουν τθν περιγραφόμενθ οντότθτα 

μοναδικι ςτθν οντολογία, κακϊσ κι εκείνα τα χαρακτθριςτικά τθσ που είναι κοινά με όλεσ τθσ 

οντότθτεσ του τφπου τθσ (ι ενόσ υπερ-τφπου τθσ).   

Για να το πετφχουμε αυτό, χρθςιμοποιοφμε πάλι μια ταξινομία, όπωσ ςτον αλγόρικμο 

Μελζγκογλου, ςτθν οποία όμωσ υπάρχουν όλεσ οι οντότθτεσ τθσ οντολογίασ.  Αρχικά εντοπίηουμε 

τον ειδικότερο κόμβο (τφπο) τθσ ταξινομίασ ςτον οποίο ανικει θ περιγραφόμενθ οντότθτα και 

κρατάμε μόνο το μονοπάτι από τθν ρίηα τθσ ταξινομίασ μζχρι και το ςυγκεκριμζνο κόμβο. Κατόπιν, 

ανάλογα με το είδοσ τθσ ςφγκριςθσ που επικυμοφμε, κάνουμε ζνα από τα παρακάτω: 

φγκριςθ μοναδικότθτασ: Αφαιροφμε από κάκε κόμβο του μονοπατιοφ όλα εκείνα τα 

χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςε περιςςότερεσ από μία οντότθτεσ. Ζπειτα ελζγχουμε 

αν κάποιο από τα εναπομείναντα χαρακτθριςτικά το παρουςιάηει θ οντότθτα που 

περιγράφουμε. Αν το παρουςιάηει, τότε το κρατάμε (μαηί με τον αντίςτοιχο κόμβο του 

μονοπατιοφ) ωσ υποψιφια ςφγκριςθ μοναδικότθτασ (π.χ. «Αυτι είναι θ μόνθ λικυκοσ τθσ 

ςυλλογισ που ακολουκεί το μελανόμορφο ρυκμό.» ι «Αυτό είναι το μόνο αγγείο τθσ 

ςυλλογισ που ακολουκεί το μελανόμορφο ρυκμό.»). Το δεφτερο ςτοιχείο που ελζγχουμε 

είναι αν θ περιγραφόμενθ οντότθτα είναι θ μόνθ οντότθτα του τφπου τθσ ςτθν οντολογία 

(π.χ. «Αυτι είναι θ μόνθ υδρία τθσ ςυλλογισ»).  Αν είναι, τότε δθμιουργοφμε μία ακόμθ 

υποψιφια ςφγκριςθ μοναδικότθτασ, που αναφζρεται ςτον τφπο τθσ περιγραφόμενθσ 

οντότθτασ. 

φγκριςθ κακολικισ ομοιότθτασ: Για να είναι δυνατι μία τζτοια ςφγκριςθ (π.χ. «Ππωσ όλα τα 

αγγεία τθσ ςυλλογισ, αυτι θ λικυκοσ καταςκευάςτθκε κατά τθν κλαςικι περίοδο.») κα 

πρζπει όλεσ οι οντότθτεσ που ανικουν ςε ζναν κόμβο να παρουςιάηουν το ίδιο 

χαρακτθριςτικό και ο κόμβοσ να ζχει περιςςότερεσ από μία οντότθτεσ. Ζτςι αφαιροφμε 

κόμβουσ του μονοπατιοφ που δεν περιζχουν τουλάχιςτον μία οντότθτα και ςε κάκε κόμβο 

του μονοπατιοφ, αφαιροφμε όλα τα χαρακτθριςτικά που δεν τα παρουςιάηουν όλεσ οι 

οντότθτεσ του κόμβου. Εναλλακτικά, ιδιαίτερα ςε μεγάλεσ ςυλλογζσ εκκεμάτων, δεν 

απαιτοφμε να μοιράηονται όλεσ οι οντότθτεσ του κόμβου το χαρακτθριςτικό, αλλά θ 

πλειονότθτά τουσ (ςτα πειράματά μασ, το ποςοςτό αυτό ιταν 80%). Μία τζτοια ςφγκριςθ 

(με πλειονότθτα) επιλζγεται μόνο όταν δεν μπορεί να παραχκεί καμία ςφγκριςθ κακολικισ 
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ομοιότθτασ διαφορετικά (χωρίσ πλειονότθτα). Τζλοσ, ςτισ ςυγκρίςεισ κακολικισ 

ομοιότθτασ δεν χρθςιμοποιείται ποτζ ο ίδιοσ τφποσ και ιδιότθτα που ζχει χρθςιμοποιθκεί 

και ςε προθγοφμενθ ςφγκριςθ κακολικισ ομοιότθτασ. Για παράδειγμα, αν αναφζρουμε ςε 

ζνα ζκκεμα «Ππωσ όλα τα αγγεία τθσ ςυλλογισ, αυτι θ λικυκοσ καταςκευάςτθκε κατά τθν 

κλαςικι περίοδο.» (μεταδϊςαμε τθν πλθροφορία ότι όλα τα αγγεία τθσ ςυλλογισ είναι τθσ 

κλαςικισ περιόδου), δεν κάνουμε ςε κανζνα άλλο ζκκεμα ςφγκριςθ τθσ μορφισ «Ππωσ 

όλα τα αγγεία τθσ ςυλλογισ, αυτόσ/αυτι/αυτό ο/θ/το/ ... καταςκευάςτθκε κατά τθν 

κλαςικι περίοδο» (δεν ξαναμεταδίδουμε τθν ίδια πλθροφορία).  

Και ςε αυτόν τον αλγόρικμο ζχουμε τον περιοριςμό ότι θ ςφγκριςθ πρζπει να γίνει ωσ προσ μια 

ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα ιδιότθτα (που υπάρχει ςτθ ςχετικι λίςτα), όπωσ και ςτον αλγόρικμο 

Μελζγκογλου.  

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω παράδειγμα, αν κζλουμε να περιγράψουμε ζνα μελανόμορφο πανακθναϊκό 

αμφορζα τθσ αρχαϊκισ περιόδου, ο οποίοσ προζρχεται από τθν Αμφίπολθ, κα μποροφςαμε να 

παραγάγουμε τισ παρακάτω ςυγκρίςεισ: 

Όπωσ όλα τα αγγεία τθσ ςυλλογισ, αυτόσ ο πανακθναϊκόσ αμφορζασ 

καταςκευάςτθκε κατά τθν αρχαϊκι περίοδο. 

Είναι το μόνο αγγείο τθσ ςυλλογισ που προζρχεται από τθν Αμφίπολθ. 

Για τθν τεχνοτροπία ηωγραφικισ δε κα μποροφςε να δθμιουργθκεί ςφγκριςθ, αφοφ δε φαίνεται να 

υπάρχει κάποιο κυρίαρχο χαρακτθριςτικό. 

Ακόμα, πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι κάποιεσ ιδιότθτεσ δεν ορίηονται ςε όλουσ τουσ τφπουσ. Για 

παράδειγμα, θ τεχνοτροπία ηωγραφικισ ορίηεται ςτα αγγεία (και τουσ υπο-τφπουσ τουσ) και δε 

ςυναντάται ςτα αγάλματα. Για αυτό δεν αφινουμε τζτοιεσ ιδιότθτεσ να «ανζβουν»  ψθλότερα 

ςτθν ταξινομία. Δε κα είχε δθλαδι νόθμα να ποφμε ότι: 

Αγγεία [9] 

 Τιμι Ρλικοσ Τιμι Ρλικοσ 

Ρ Αρχαϊκι 9   

ΡΚ Αμφίπολισ 1 Αττικι 8 

Τ Μελαν. 4 Ερυκρ. 5 
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Αυτό είναι το μόνο ζκκεμα τθσ ςυλλογισ που ακολουκεί τον κορινκιακό 

ρυκμό 

αφοφ ο ρυκμόσ είναι χαρακτθριςτικό μόνο των αγγείων κι όχι όλων των εκκεμάτων. Άρα, κα ιταν 

προτιμότερθ μία ςφγκριςθ όπωσ: 

Αυτό είναι το μόνο αγγείο τθσ ςυλλογισ που ακολουκεί τον κορινκιακό 

ρυκμό 

Το πεδίο οριςμοφ κάκε ιδιότθτασ δθλϊνεται ρθτϊσ ςτισ οντολογίεσ OWL. Αντί να 

χρθςιμοποιιςουμε αυτό τον οριςμό, όμωσ, προτιμάμε να χρθςιμοποιιςουμε το «ενεργό πεδίο 

οριςμοφ» κάκε ιδιότθτασ για το μονοπάτι που εξετάηουμε.  Για να εντοπίςουμε το ενεργό πεδίο 

οριςμοφ κάποιασ ιδιότθτασ ςε ζνα μονοπάτι, αρκεί να βροφμε εκείνο τον κόμβο (τφπο) του 

μονοπατιοφ ο οποίοσ βρίςκεται ψθλότερα και ο οποίοσ διακζτει ζςτω και μία παραπάνω οντότθτα 

με  αυτι τθν ιδιότθτα από τον κόμβο-παιδί του. 

Στο παρακάτω παράδειγμα, βλζπουμε ότι θ μετάβαςθ από τον κόμβο Αγγεία ςτον κόμβο 

Εκκζματα, δεν επθρεάηει το πλικοσ των οντοτιτων που ζχουν τθν ιδιότθτα Τεχνοτροπία 

ηωγραφικισ. Άρα, το ενεργό πεδίο οριςμοφ τθσ ιδιότθτασ αυτισ είναι τα Αγγεία και κα πρζπει να 

γίνει ςφγκριςθ ωσ προσ τα αγγεία τθσ ςυλλογισ κι όχι ωσ προσ όλα τα εκκζματά τθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκκζματα *9+ 

 Τιμι Ρλ. Τιμι Ρλ. 

Ρ Αρχαϊκι 6 Κλαςικι 3 

ΡΚ Αμφίπολισ 2 Αττικι 5 

Τ Μελαν. 2 Ερυκρ. 2 

 

Αγγεία [4] 

 Τιμι Ρλ. Τιμι Ρλ. 

Ρ Αρχαϊκι 3 Κλαςικι 1 

ΡΚ Αμφίπολισ 1 Αττικι 3 

Τ Μελαν. 2 Ερυκρ. 2 

 

… 
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Επίςθσ, επειδι υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια ιδιότθτα να εμφανίηει πολλζσ μοναδικζσ τιμζσ ςε 

ζναν τφπο οντοτιτων (π.χ. ζνα μουςείο να ζχει ζναν πίνακα για κάκε μεγάλο ηωγράφο), με 

αποτζλεςμα θ ςφγκριςθ μοναδικότθτασ ωσ προσ εκείνθ τθν ιδιότθτα και εκείνο τον τφπο να μθν 

ζχει ιδιαίτερθ αξία (ςτο παράδειγμά μασ, όλοι οι πίνακεσ είναι μοναδικοί ωσ προσ το ηωγράφο), 

αποφαςίςαμε να επιτρζπουμε ςε μία ιδιότθτα να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυγκρίςεισ μοναδικότθτασ 

ενόσ τφπου μόνο όταν ζχει το πολφ δφο μοναδικζσ τιμζσ ςτισ οντότθτεσ εκείνου του τφπου.   
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“No amount of experimentation  

can ever prove me right; 

a single experiment can prove me wrong” 

Albert Einstein 

 

 

4. Πειραματικό αξιολόγηςη 

4.1 Τι θϋλουμε να αξιολογόςουμε 

Ρραγματοποιιςαμε μία ςειρά πειραμάτων, για να αξιολογιςουμε τθν ποιότθτα των ςυγκρίςεων 

που παράγει το ςφςτθμά μασ. Συγκεκριμζνα, κζλαμε να δοφμε αν οι αναγνϊςτεσ βρίςκουν τα 

κείμενα που περιζχουν ςυγκρίςεισ πιο ελκυςτικά από τα ίδια κείμενα χωρίσ ςυγκρίςεισ. Ζνα 

κείμενο που είναι πιο ελκυςτικό, ενδζχεται να είναι και πιο επιμορφωτικό, επειδι προςελκφει 

περιςςότερο τθν προςοχι του αναγνϊςτθ. Ωςτόςο, λόγω περιοριςμϊν χρόνου, δεν εξετάςαμε τισ 

επιπτϊςεισ τθσ χριςθσ των ςυγκρίςεων ςτθν ςυγκράτθςθ των πλθροφοριϊν από τουσ 

αναγνϊςτεσ. Δθλαδι, δεν προςπακιςαμε να διερευνιςουμε αν θ χριςθ των ςυγκρίςεων βοθκά 

τουσ χριςτεσ να κυμοφνται περιςςότερεσ από τισ πλθροφορίεσ που αναφζρουν τα κείμενα. 

Επίςθσ, δοκιμάςαμε να εντοπίςουμε αν κάποιο από τα είδθ ςυγκρίςεων που παράγει το ςφςτθμα  

κεωρείται καλφτερο από τουσ αναγνϊςτεσ.  

 

4.2 Τρόποσ εκτϋλεςησ των πειραμϊτων 

Για τισ ανάγκεσ των πειραμάτων χρθςιμοποιιςαμε τα εκκζματα τθσ μουςειακισ ςυλλογισ του M-

PIRO και τθν αντίςτοιχθ οντολογία (Isard κ.ά. 2003, Androutsopoulos κ.ά. 2007). Θ ςυλλογι αυτι 

περιλαμβάνει τα ακόλουκα είδθ εκκεμάτων: 
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Ομάδα Πλικοσ εκκεμάτων Ομάδα Πλικοσ εκκεμάτων 

Αγάλματα  8 Νομίςματα 6 

Αγγεία 20 Όςτρακα 1 

Ανάγλυφα 8 Πανοπλίεσ  2 

Διακοςμθτικά  1 Πίνακεσ 1 

Ειδώλια 2   

 

Χωρίςαμε τα εκκζματα τθσ ςυλλογισ ςε τρεισ κατθγορίεσ-αίκουςεσ, ϊςτε κάκε αίκουςα να 

περιζχει εκκζματα του ιδίου ι κατά το δυνατόν ςυναφϊν τφπων. Στθν πρϊτθ αίκουςα υπάρχουν 

μόνο τα 20 αγγεία τθσ οντολογίασ (υψθλόσ βακμόσ ςυνάφειασ). Στθ δεφτερθ υπάρχουν τα 

αγάλματα, τα ανάγλυφα, τα ειδϊλια, ο μοναδικόσ πίνακασ και το μοναδικό όςτρακο τθσ ςυλλογισ 

(ςυνολικά 20 εκκζματα, με μικρότερο βακμό ςυνάφειασ από τθν προθγοφμενθ αίκουςα). Τζλοσ, 

ςτθν τρίτθ αίκουςα βρίςκονται τα νομίςματα, οι πανοπλίεσ, το μοναδικό διακοςμθτικό και (πάλι) ο 

μοναδικόσ πίνακασ (ςυνολικά 10 εκκζματα, με ακόμα μικρότερο βακμό ομοιότθτασ). Χωρίςαμε τα 

εκκζματα ςε αίκουςεσ και κεωριςαμε ότι οι επιςκζπτεσ εξετάηουν τα εκκζματα ανά αίκουςα, 

ϊςτε να υπάρχουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για ενδιαφζρουςεσ ςυγκρίςεισ. (Πταν τα εκκζματα που 

εξετάηει ο επιςκζπτθσ είναι πολφ διαφορετικά, οι ευκαιρίεσ για ενδιαφζρουςεσ ςυγκρίςεισ 

μειϊνονται.) Ο διαφορετικόσ βακμόσ ςυνάφειασ των τριϊν αικουςϊν μάσ ζδωςε τθν ευκαιρία να 

μελετιςουμε πϊσ επθρεάηεται θ ποιότθτα των παραγόμενων ςυγκρίςεων από τθ ςυνάφεια των 

εκκεμάτων που εξετάηει ο χριςτθσ. 

Για κάκε μία αίκουςα φτιάξαμε μία γραφικι διεπαφι που επιτρζπει ςτο χριςτθ να επιλζξει τα 

εκκζματα για τα οποία κζλει να διαβάςει κάποια περιγραφι. Στθν κορυφι τθσ εφαρμογισ 

υπάρχουν εικονίδια των εκκεμάτων, τα οποία μπορεί ο χριςτθσ να επιλζξει με το ποντίκι. Θ ςειρά 

με τθν οποία εμφανίηονται τα εικονίδια είναι τυχαία και αλλάηει ςε κάκε επιςκζπτθ. Κάκε ζκκεμα 

(εικονίδιο) μπορεί να επιλεγεί μόνο μία φορά. Πταν επιλζξει ο χριςτθσ ζνα εικονίδιο, ανοίγει ςτο 

κάτω μζροσ τθσ εφαρμογισ μία νζα καρτζλα (tab) με μία μεγαλφτερθ φωτογραφία του εκκζματοσ 

και δφο περιγραφζσ του: μία περιγραφι με ςυγκρίςεισ και μία χωρίσ. Σε κάκε ζκκεμα, παράγεται 

το πολφ μία ςφγκριςθ. Σε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ παραγωγι καμίασ ςφγκριςθσ, 

εμφανίηεται μόνο μία περιγραφι, χωρίσ ςυγκρίςεισ. Ανά πάςα ςτιγμι ο χριςτθσ μπορεί να γυρίςει 

ςε προθγοφμενεσ καρτζλεσ και να ξαναδιαβάςει τισ περιγραφζσ που ζχει ιδθ δει. Αυτό γίνεται για 

να μπορεί ο χριςτθσ να επιβεβαιϊνει ότι οι πλθροφορίεσ που του παρουςιάηει το ςφςτθμα είναι 

ςωςτζσ (π.χ. ςε περίπτωςθ που το ςφςτθμα κάνει μία ςφγκριςθ με κάποιο προθγοφμενο ζκκεμα, 
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να μπορεί να ελζγξει ότι όντωσ αυτι θ ςφγκριςθ ιςχφει). Θ ςειρά με τθν οποία εμφανίηονται οι 

περιγραφζσ κάκε εκκζματοσ (αν κα εμφανιςτεί, δθλαδι, πρϊτα θ περιγραφι με τισ ςυγκρίςεισ ι θ 

περιγραφι χωρίσ τισ ςυγκρίςεισ) είναι επίςθσ τυχαία. Πταν το ςφςτθμα παράγει δφο περιγραφζσ 

για ζνα ζκκεμα (με και χωρίσ ςυγκρίςεισ), οι διαφορζσ των δφο κειμζνων φαίνονται με ζντονα 

γράμματα, ϊςτε να τισ εντοπίηει ευκολότερα ο αναγνϊςτθσ. Ο αναγνϊςτθσ καλείται να επιλζξει 

εκείνθ που του άρεςε περιςςότερο. Επίςθσ, ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου υπάρχει χϊροσ για να 

τεκμθριϊςει τθν επιλογι του.  

 

Ο κάκε ςυμμετζχοντασ ςτο πείραμα ζπρεπε να επιλζξει ακριβϊσ 10 εκκζματα τθσ αίκουςασ (με 

όποια ςειρά ικελε) και να κρίνει τισ περιγραφζσ. Στο τζλοσ, αφοφ είχε επιλζξει και τα 10, 

μποροφςε να γράψει ςυνολικά τθν άποψι του ςχετικά με τισ παραχκείςεσ ςυγκρίςεισ. 

Στο πείραμα πιραν μζροσ προπτυχιακοί φοιτθτζσ του τμιματοσ Ρλθροφορικισ του ΟΡΑ. Κάκε 

φοιτθτισ εκτελοφςε το πείραμα για μία αίκουςα (ο πρϊτοσ φοιτθτισ ζβλεπε τα εκκζματα τθσ 

πρϊτθσ αίκουςασ, ο δεφτεροσ τθσ δεφτερθσ, ο τρίτοσ τθσ τρίτθσ, ο τζταρτοσ πάλι τθσ πρϊτθσ κ.ο.κ.) 
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δφο φορζσ. Τθν πρϊτθ φορά υπιρχαν κείμενα χωρίσ ςυγκρίςεισ και κείμενα που χρθςιμοποιοφςαν 

μόνο τον αλγόρικμο Μελζγκογλου (χωρίσ τθ γενίκευςι του, που ςυγκρίνει με όλα τα εκκζματα τθσ 

οντολογίασ). Τθ δεφτερθ φορά, χρθςιμοποιοφςαμε μόνο το ςυμπλθρωματικό αλγόρικμο, που 

ςυγκρίνει με όλα τα εκκζματα τθσ οντολογίασ (ανεξαρτιτωσ του αν τα ζχει δει ι όχι ο επιςκζπτθσ) 

και παράγει ςυγκρίςεισ μοναδικότθτασ και κακολικισ ομοιότθτασ, αλλά λαμβάναμε υπόψθ μασ 

μόνο τα εκκζματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίκουςασ και δεν επιτρζπαμε, χάριν απλότθτασ, ςυγκρίςεισ 

πλειονότθτασ. Σε εκκζματα όπου ιταν δυνατόν να παραχκεί τόςο ςφγκριςθ μοναδικότθτασ όςο 

και κακολικισ ομοιότθτασ, προτιμοφςαμε τθ δεφτερθ, πάλι για λόγουσ ποικιλίασ (οι ευκαιρίεσ 

παραγωγισ ςυγκρίςεων κακολικισ ομοιότθτασ είναι λιγότερεσ). 

Θ ςειρά με τθν οποία χρθςιμοποιοφςε ο κάκε φοιτθτισ τουσ δφο αλγορίκμουσ (Μελζγκογλου και 

ςυγκρίςεων με όλα τα εκκζματα τθσ αίκουςασ) ιταν τυχαία. Ο τφποσ του χριςτθ που 

χρθςιμοποιιςαμε (μεταξφ αυτϊν που ορίηει θ οντολογία του M-PIRΟ) κατά τθ διάρκεια των 

πειραμάτων ιταν ο ίδιοσ: ενιλικασ Ζλλθνασ. Σε κάκε περίοδο λόγου επιτρζπαμε να υπάρχουν 

μζχρι και δφο προτάςεισ. 

 

4.3 Πειραματικϊ αποτελϋςματα 

4.3.1 Συγκρύςεισ με όλα τα εκθϋματα τησ αύθουςασ 
Στο ςυγκεκριμζνο πείραμα πιραν μζροσ ανά αίκουςα: 

Αίκουςα 1 34 

Αίκουςα 2 29 

Αίκουςα 3 24 

υνολικά 87 

 

Στον παρακάτω πίνακα και το αντίςτοιχο διάγραμμα υπάρχουν τα αποτελζςματα για τισ 

ςυγκρίςεισ: 

 Κακολικότθτασ 

Όπωσ όλοι οι κφλικεσ τθσ αίκουςασ, αυτόσ ο κφλικασ ακολουκεί τον 

ερυκρόμορφο ρυκμό. 
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 Μοναδικισ οντότθτασ τφπου 

Αυτι είναι θ μόνθ λευκι λικυκοσ τθσ αίκουςασ. 

 Μοναδικοφ χαρακτθριςτικοφ 

Αυτι θ πρόχουσ είναι το μόνο ζκκεμα τθσ αίκουςασ που ζχει φτιαχτεί από 

ορείχαλκο. 

Τα διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ είναι για βακμό βεβαιότθτασ 95%. 

Σφποσ 

υγκρίςεων 
Κακολικότθτα 

Μοναδικοφ 

τφπου 

Μοναδικοφ 

χαρακτ. 

Μοναδικοφ 

χαρακτ. και 

κακολικότθτασ 

υνολικά 

Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

0.662 (±0.065) 0.554 (±0.032) 0.715 (±0.033) 0.682 (±0.03) 0.609 (±0.023) 

Πλικοσ 

ςυγκρίςεων 

64 216 313 280 593 
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Ραρατθροφμε ότι το μικρότερο ποςοςτό αποδοχισ ζχουν οι ςυγκρίςεισ μοναδικισ οντότθτασ 

τφπου. Βάςει των ςχολίων που ζγραψαν ςτα πεδία τεκμθρίωςθσ, προκφπτει ότι οι χριςτεσ δεν 

κεωροφν πωσ θ πλθροφορία δεν υπάρχει ςτθν αίκουςα άλλο ζκκεμα του ίδιου τφπου με αυτό που 

περιγράφεται είναι άξια αναφοράσ. (Εκτελζςαμε και μερικά πειράματα όπου ςυγκρίναμε με όλα 

τα εκκζματα τθσ ςυλλογισ, όχι μόνο τθσ αίκουςασ, αλλά τα αποτελζςματα ιταν παρόμοια.) 

Επίςθσ, ςχετικά χαμθλό ποςοςτό λαμβάνουν και οι ςυγκρίςεισ κακολικότθτασ. Αντίκετα, οι 

ςυγκρίςεισ που αναφζρονται ςτα μοναδικά χαρακτθριςτικά του εκκζματοσ ζχουν ποςοςτό 

αποδοχισ 71,5%.  

Από το ςφνολο των 87 ατόμων που πιραν μζροσ ςτο πείραμα, 5 ιταν εντελϊσ αρνθτικοί ςτθν 

φπαρξθ ςυγκρίςεων (ςφμφωνα με τα ςχόλια τουσ, αλλά και γιατί δεν επζλεξαν ποτζ περιγραφι με 

ςυγκρίςεισ7). Αφαιρϊντασ αυτοφσ τουσ 5 χριςτεσ (κα ιταν εφκολο να τουσ επιτρζπεται να 

απενεργοποιιςουν τθν παραγωγι ςυγκρίςεων) τα ποςοςτά αποδοχισ γίνονται:  

Σφποσ 

υγκρίςεων 
Κακολικότθτα 

Μοναδικοφ 

τφπου 

Μοναδικοφ 

χαρακτ. 

Μοναδικοφ 

χαρακτ. και 

κακολικότθτασ 

υνολικά 

Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

0.682 (±0.067) 0.589 (±0.03) 0.76 (±0.029) 0.724 (±0.026) 0.646 (±0.02) 

 

                                                             
7 Για τθν ακρίβεια, υπιρξαν 7 χριςτεσ που δεν επζλεξαν καμία περιγραφι με ςυγκρίςεισ, αλλά οι δφο από 
αυτοφσ δεν ανζφεραν ρθτϊσ ςτα ςχόλιά τουσ ότι δεν επικυμοφςαν καμία ςφγκριςθ και/ι παραπονζκθκαν 
για τισ ςυγκεκριμζνεσ φράςεισ των ςυγκρίςεων και όχι για τθν ίδια τθν φπαρξθ των ςυγκρίςεων. 
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Για κάκε τφπο ςφγκριςθσ, ο μζςοσ αρικμόσ ςυγκρίςεων που παριχκθ ανά χριςτθ ιταν:  

 

Με το ςυνδυαςμό των ςυγκρίςεων Κακολικισ Ομοιότθτασ και Μοναδικοφ Χαρακτθριςτικοφ, 

επιτυγχάνουμε ζνα ςχετικά καλό ποςοςτό αποδοχισ (68,2% ±3%) με ζναν αρκετά μεγάλο μζςο 

αρικμό ςυγκρίςεων ανά χριςτθ (3,22). Αν εξαιρζςουμε τουσ χριςτεσ που δεν φαίνεται να 

επικυμοφν κακόλου ςυγκρίςεισ, το ποςοςτό αποδοχισ γίνεται 72,4% (±2,6%). 
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Για κάκε αίκουςα ξεχωριςτά, τα αποτελζςματα ιταν: 

Σφποσ υγκρίςεων Κακολικότθτα 
Μοναδικοφ 

τφπου 

Μοναδικοφ 

χαρακτ. 

Μοναδικοφ 

χαρακτ. και 

κακολικότθτασ 

υνολικά 

Α
ίκ

ο
υ

ς
α

 1
 Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

0.662 (±0.066) 0.686 (±0.051) 0.828 

(±0.054) 

0.737 (±0.049) 0.705 (±0.038) 

Πλικοσ 

υγκρίςεων 

64 122 58 122 244 

Α
ίκ

ο
υ

ς
α

 2
 

Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

Δεν 

παράχκθκε 

ςφγκριςθ 

0.479 (±0.056) 0.619 

(±0.058) 

0.619(±0.053) 0.552 (±0.041) 

Πλικοσ 

υγκρίςεων 

0 71 86 86 157 

Α
ίκ

ο
υ

ς
α

 3
 

Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

Δεν 

παράχκθκε 

ςφγκριςθ 

0.4562 (±0.065) 0.68 (±0.067) 0.68 (±0.062) 0.542 (±0.048) 

Πλικοσ 

υγκρίςεων 

0 120 72 72 192 
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Τα διαγράμματα για τθν αίκουςα 1 (μεγάλοσ βακμόσ ςυνάφειασ): 
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Τα διαγράμματα για τθν αίκουςα 2 (μζτριοσ βακμόσ ςυνάφειασ): 
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Τα διαγράμματα για τθν αίκουςα 3 (μικρόσ βακμόσ ςυνάφειασ): 

 

 

Ραρατθροφμε ότι θ πρϊτθ αίκουςα με το μεγαλφτερο βακμό ςυνάφειασ ζχει ιδιαίτερα υψθλά 

ποςοςτά αποδοχισ, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ των ςυγκρίςεων μοναδικοφ τφπου. Φαίνεται 

δθλαδι ότι ςε μία αίκουςα ςτθν οποία υπάρχουν αντικείμενα παρόμοιου τφπου, οι χριςτεσ 

αποδζχονται ςυγκρίςεισ με τα υπόλοιπα αντικείμενα τθσ αίκουςασ. Αντίκετα ςτισ αίκουςεσ ςτισ 
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οποίεσ δεν υπιρχε μεγάλθ ςυνάφεια των εκκεμάτων, αυτοφ του είδουσ οι ςυγκρίςεισ 

απορρίφκθκαν. Ωςτόςο πρζπει να ςθμειωκεί ότι το πλικοσ των ερωτθκζντων για τισ αίκουςεσ 2 

και 3 δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο και άρα ςτατιςτικά ςθμαντικό. Επίςθσ ζνα ενδεχόμενο είναι να 

επθρεαςτικαν οι χριςτεσ και από το είδοσ των εκκεμάτων. Στθν πρϊτθ αίκουςα υπιρχαν μόνο 

αγγεία, τα οποία ενδζχεται να είχαν μεγαλφτερο ενδιαφζρον από ό,τι τα αγάλματα. Το ίδιο 

ενδζχεται να ςυμβαίνει και ςτθν αίκουςα 3 με τα νομίςματα (να ιταν πιο ενδιαφζροντα ωσ 

εκκζματα ςε ςχζςθ με τα αγάλματα). 

Συγκρίςεισ κακολικισ ομοιότθτασ παράχκθκαν μόνο ςτθν πρϊτθ αίκουςα. Αυτό είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του αρικμοφ των ςυγκρίςεων για τα μοναδικά χαρακτθριςτικά (αφοφ οι 

ςυγκρίςεισ κακολικότθτασ είχαν προτεραιότθτα ςτθν επιλογι) ςτισ άλλεσ δφο αίκουςεσ. Ππωσ 

ιταν φυςιολογικό, όςο χαλαρϊνει θ ςυνάφεια των εκκεμάτων, αυξάνεται το πλικοσ των 

ςυγκρίςεων μοναδικισ οντότθτασ τφπου (αφοφ υπάρχουν περιςςότερα διαφορετικά εκκζματα 

ςτθν κάκε αίκουςα). Συνολικά μποροφμε να παρατθριςουμε ότι ςε μία ςυλλογι με υψθλό βακμό 

ςυνάφειασ των οντοτιτων τθσ, οι ςυγκρίςεισ προτιμϊνται από τουσ χρθςτζσ. 

4.3.2 Συγκρύςεισ με τον αλγόριθμο Μελϋγκογλου 
Σε αυτιν τθν μορφι του πειράματοσ  πιραν μζροσ: 

Αίκουςα 1 34 

Αίκουςα 2 29 

Αίκουςα 3 25 

υνολικά 88 

 

Τα αποτελζςματα για κάκε είδοσ ςφγκριςθσ ξεχωριςτά, κακϊσ και διαφόρων ςυνδυαςμϊν τουσ 

ιταν: 

Σφποσ 

υγκρίςεων 

υγκρίςεισ που ικανοποιοφν το 5ο κριτιριο του αλγορίκμου 

(FC02) 

 Ομαδικζσ Ατομικζσ Μαηί Αντικζςεισ 

Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

0.607 (±0.091) 0.722 (±0.044) 0.714 (±0.039) 0.878 (±0.034) 

Πλικοσ 

ςυγκρίςεων 

47 92 139 51 
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Σφποσ 

υγκρίςεων 

υγκρίςεισ που δεν ικανοποιοφν το 5ο 

κριτιριο του αλγορίκμου (No FC02) 

Ομαδικζσ Ατομικζσ Μαηί Συνολικά 
Συνολικά 

Χωρίσ Ομαδικζσ 

Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

0.625 (±0.094) 0.757 (±0.035) 0.73 (±0.036) 0.747 (±0.025) 0.754 (±0.026) 

Πλικοσ 

υγκρίςεων 

28 132 160 350 275 

 

Ρρζπει να παρατθριςουμε ότι οι ομαδικζσ ςυγκρίςεισ ομοιότθτασ δεν εμφανίηονται ςυχνά (από 

τισ 350 ςυγκρίςεισ που παριγαγε το ςφςτθμα, μόνο 75 ιταν ςυγκρίςεισ με ολόκλθρθ ομάδα 

εκκεμάτων) και για αυτό τα αντίςτοιχα διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ είναι ιδιαίτερα μεγάλα. 

 

Είναι χαρακτθριςτικό ότι οι χριςτεσ προτιμοφν τισ ςυγκρίςεισ αντίκεςθσ. Ππωσ ςυνζβθ και ςτο 

πείραμα με όλα τα εκκζματα τθσ αίκουςασ, το ποςοςτό αποδοχισ των ςυγκρίςεων που τονίηουν 

τθ διαφορετικότθτα τθσ περιγραφόμενθσ οντότθτασ  ιταν μεγαλφτερο από τα υπόλοιπα είδθ 

ςυγκρίςεων. Ζνα δεφτερο ςυμπζραςμα είναι ότι οι χριςτεσ δεν φαίνεται να εκτιμοφν τισ 

ςυγκρίςεισ με ολόκλθρεσ ομάδεσ εκκεμάτων. Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ςυχνά ζχουν 

προθγθκεί (ςε προθγοφμενεσ περιγραφζσ) ςυγκρίςεισ με μεμονωμζνα εκκζματα (που αργότερα 

περιλαμβάνονται ςτισ ομάδεσ με τισ οποίεσ ςυγκρίνουμε) οι οποίεσ βαςίηονται ςτθν ίδια ιδιότθτα. 
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Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να διαβάηει ο επιςκζπτθσ ομαδικζσ ςυγκρίςεισ που βαςίηονται ςε 

ιδιότθτεσ οι οποίεσ ζχουν ιδθ χρθςιμοποιθκεί ςε προθγοφμενεσ (ατομικζσ) ςυγκρίςεισ και τελικά 

να κουράηεται. Αυτό φάνθκε και από τα ςχόλια των χρθςτϊν, που κάποιεσ φορζσ παραπονζκθκαν 

για τθν επανάλθψθ ςυγκρίςεων.  

 

Τα πειραματικά αποτελζςματα δείχνουν, επίςθσ, ότι θ χριςθ του πζμπτου κριτθρίου (Filtering 

Criterion 2 – FC02)  του αλγορίκμου Μελζγκογλου δεν βελτιϊνει το ποςοςτό αποδοχισ των 

ομαδικϊν και ατομικϊν ςυγκρίςεων ομοιότθτασ (αντικζτωσ, φαίνεται να οδθγεί ςε ελαφρά 

χειρότερα αποτελζςματα, αν και θ διαφορά δεν είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι). Αυτό μάλλον 

ςυμβαίνει λόγω του τρόπου με τον οποίο επιλζγουμε τθν οντότθτα με τθν οποία κα ςυγκρίνουμε, 

όταν δεν ικανοποιείται το κριτιριο. Αντί να διαλζξουμε κάποια τυχαία, επιλζγουμε εκείνθ τθν 

οντότθτα (ι τθν ομάδα τθσ) που είδε ο επιςκζπτθσ πιο πρόςφατα (αρκεί να είναι ςτισ ανάμεςα ςτισ 

τζςςερισ τελευταίεσ) και άρα τθ κυμάται πιο εφκολα. Θα είχε ενδιαφζρον να διερευνθκεί ςτο 

μζλλον κατά πόςον θ παράλλθλθ χριςθ του κριτθρίου τθσ απόςταςθσ και ςτισ περιπτϊςεισ όπου 

ικανοποιείται το πζμπτο κριτιριο κα επιβεβαίωνε τθν αξία του κριτθρίου αυτοφ. 

Στθν περίπτωςθ του αλγορίκμου Μελζγκογλου, μόνο 2 άτομα φαίνεται να ιταν εντελϊσ αρνθτικά 

ςτθν φπαρξθ των ςυγκρίςεων (ζγραψαν ςτα ςχόλιά τουσ ότι οι ςυγκρίςεισ τοφσ αποςποφςαν τθν 

προςοχι από το τρζχον ζκκεμα και δεν επζλεξαν καμία περιγραφι με ςυγκρίςεισ). Αφαιρϊντασ 

αυτοφσ τουσ χριςτεσ από τα ςτοιχεία μασ, τα αποτελζςματα γίνονται: 
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Σφποσ 

υγκρίςεων 

υγκρίςεισ που ικανοποιοφν το 5ο κριτιριο του αλγορίκμου 

(FC02) 

 Ομαδικζσ Ατομικζσ Μαηί Αντικζςεισ 

Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

0.653 (±0.088) 0.732 (±0.043) 0.732 (±0.038) 0.878 (±0.034) 

 

Σφποσ 

υγκρίςεων 

υγκρίςεισ που δεν ικανοποιοφν το 5ο 

κριτιριο του αλγορίκμου (No FC02) 

Ομαδικζσ Ατομικζσ Μαηί Συνολικά 
Συνολικά 

Χωρίσ Ομαδικζσ 

Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

0.682 (±0.09) 0.777 (±0.033) 0.75 (±0.034) 0.764 (±0.023) 0.771 (±0.029) 

 

 

Για κάκε είδοσ ςφγκριςθσ, το πλικοσ των ςυγκρίςεων που παριγαγε το ςφςτθμά μασ ιταν:  
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Κρατϊντασ μόνο τισ ςυγκρίςεισ αντίκεςθσ και ατομικισ ομοιότθτασ, επιτυγχάνουμε ζνα πολφ καλό 

ποςοςτό αποδοχισ (75,4% ±02,6%) με ζναν αρκετά μεγάλο μζςο αρικμό ςυγκρίςεων ανά χριςτθ 

(3,123). Αν εξαιρζςουμε τουσ χριςτεσ που δεν φαίνεται να επικυμοφν κακόλου ςυγκρίςεισ, το 

ποςοςτό αποδοχισ γίνεται 77,2% (±02.4%). 

 

Για κάκε αίκουςα ξεχωριςτά, τα αποτελζςματα ιταν: 

Σφποσ υγκρίςεων 

υγκρίςεισ που ικανοποιοφν το 5ο κριτιριο του αλγορίκμου 

(FC02) 

 Ομαδικζσ Ατομικζσ Μαηί Αντικζςεισ 

Α
ίκ

ο
υ

ς
α

 1
 Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

0.687 (±0.126) 0.793 (±0.073) 0.78 (±0.063) 0.938 (±0.06) 

Πλικοσ 

ςυγκρίςεων 

32 44 76 22 

Α
ίκ

ο
υ

ς
α

 2
 Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

0.2 (±0.297) 0.591 (±0.088) 0.563 (±0.078) 1.0 (-0.070) 

Πλικοσ 

ςυγκρίςεων 

6 25 31 16 

Α
ίκ

ο
υ

ς
α

 3
 Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

0.714 (±0.16) 0.762 (±0.088) 0.783 (±0.078) 0.727 (±0.063) 

Πλικοσ 

ςυγκρίςεων 

9 23 32 13 
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Σφποσ υγκρίςεων 

υγκρίςεισ που δεν ικανοποιοφν το 5ο κριτιριο 

του αλγορίκμου (No FC02) 

Ομαδικζσ Ατομικζσ Μαηί Συνολικά 
Συνολικά 

Χωρίσ Ομαδικζσ 

Α
ίκ

ο
υ

ς
α

 1
 Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

0.692 (±0.139) 0.83 (±0.035) 0.78 (±0.06) 0.809 (±0.041) 0.817 (±0.043) 

Πλικοσ 

ςυγκρίςεων 

16 54 70 168 120 

Α
ίκ

ο
υ

ς
α

 2
 Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

0.571 (±0.216) 0.568 (±0.072) 0.56 (±0.072) 0.632 (±0.048) 0.649 (±0.049) 

Πλικοσ 

ςυγκρίςεων 

8 32 40 87 73 

Α
ίκ

ο
υ

ς
α

 3
 Ποςοςτό 

Αποδοχισ 

0.5 (±0.357) 0.84 (±0.068) 0.833 (±0.072) 0.796 (±0.051) 0.79 (±0.052) 

Πλικοσ 

ςυγκρίςεων 

4 46 50 95 82 

 

 

Τα διαγράμματα για τθν αίκουςα 1 (μεγάλοσ βακμόσ ςυνάφειασ): 
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Τα διαγράμματα για τθν αίκουςα 2 (μζτριοσ βακμόσ ςυνάφειασ): 
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Τα διαγράμματα για τθν αίκουςα 3 (μικρόσ βακμόσ ςυνάφειασ): 
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Λόγω των μικροφ δείγματοσ (και τθσ ςπανιότθτασ εμφάνιςθσ κάποιων ειδϊν ςυγκρίςεων) τα 

διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Εδϊ παρατθροφμε κάτι ςχετικά περίεργο: τα 

ποςοςτά αποδοχισ των ςυγκρίςεων είναι ιδιαίτερα υψθλά ςτθν πρϊτθ αίκουςα (με το μεγάλο 

βακμό ςυνάφειασ των εκκεμάτων) και ςτθν τρίτθ αίκουςα (με το μικρότερο βακμό ςυνάφειασ). 

Κςωσ αυτό να οφείλεται ςτο ότι τα εκκζματα των δφο αυτϊν αικουςϊν ιταν πιο ενδιαφζροντα από 

τθσ άλλθσ. Στθν τρίτθ αίκουςα βλζπουμε ιδιαίτερα χαμθλά ποςοςτά ςτισ ςυγκρίςεισ αντίκεςθσ. 

Αυτό μάλλον οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι δεν εμφανίςτθκαν πολλζσ ςυγκρίςεισ, αυτοφ του τφπου 

(μόνο 10).Επίςθσ πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι το πλικοσ των ςυγκρίςεων αντίκεςθσ που παράγεται 

παραμζνει ςτακερό, ανεξάρτθτα από το βακμό ςυνάφειασ τθσ αίκουςασ. Ωςτόςο το πλικοσ των 
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ςυγκρίςεων που ικανοποιοφν το FC02 είναι αρκετά υψθλότερο ςτθν αίκουςα με τθν μεγάλθ 

ςυνάφεια. Αυτό είναι λογικό, αφοφ ςε μία τζτοια αίκουςα υπάρχουν περιςςότερεσ οντότθτεσ που 

πλθροφν το ςυγκεκριμζνο κριτιριο. Το πλικοσ των ομαδικϊν ςυγκρίςεων μειϊνεται με τθ μείωςθ 

του βακμοφ ςυνάφειασ, κακϊσ όλο και περιςςότερεσ οντότθτεσ είναι διαφορετικοφ τφπου (ενϊ 

παράλλθλα αυξάνεται το πλικοσ των ατομικϊν ςυγκρίςεων). Γενικά πάντωσ παρατθροφμε (όπωσ 

και ςτο προθγοφμενο πείραμα) ότι οι ςυγκρίςεισ ενδείκνυνται ςε ςυλλογζσ με αυξθμζνο βακμό 

ςυνάφειασ. 
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“I never think of the future, it comes soon enough” 

Albert Einstein 

 

 

 

5 Συμπερϊςματα και μελλοντικϋσ κατευθύνςεισ 

5.1 Συμπερϊςματα 

Τα αποτελζςματα των πειραμάτων ζδειξαν ότι εν γζνει οι αναγνϊςτεσ προτιμοφν τισ περιγραφζσ 

εκκεμάτων που περιζχουν τισ ςυγκρίςεισ που παράγει το ςφςτθμά μασ, ζναντι των περιγραφϊν 

χωρίσ ςυγκρίςεισ.  Ζχοντασ εξετάςει τρεισ διαφορετικζσ ομάδεσ («αίκουςεσ») εκκεμάτων, με 

διαφορετικοφσ βακμοφσ ςυνάφειασ θ κάκε μία, είδαμε ότι χρθςιμοποιϊντασ ζναν απλό αλγόρικμο 

αναηιτθςθσ μοναδικϊν χαρακτθριςτικϊν και χαρακτθριςτικϊν που είναι κοινά για ολόκλθρουσ 

τφπουσ οντοτιτων, το ποςοςτό αποδοχισ των ςυγκρίςεων ιταν 68,2% (±3%). Πταν αφαιρζςαμε 

από τα δεδομζνα μασ εκείνουσ τουσ χριςτεσ που δεν ικελαν κακόλου ςυγκρίςεισ, το ποςοςτό 

αυξικθκε ςτο 72,4% (±2,6%). Τα δε ποςοςτά αποδοχισ για τον αλγόρικμο Μελζγκογλου ιταν 

ακόμα υψθλότερα. Συγκεκριμζνα ζφταςαν το 75,4% (±2,6), ενϊ αφαιρϊντασ από τθν ανάλυςθ 

όςουσ δεν ικελαν κακόλου ςυγκρίςεισ το ποςοςτό γίνεται 77,1% (±2,9%). Σθμειϊνουμε ότι μόνο 5 

και 2 χριςτεσ από τουσ 87 και 88, ςτα αντίςτοιχα πειράματα με τουσ δφο αλγορίκμουσ, ζγραψαν 

ςτα ςχόλιά τουσ ότι κα προτιμοφςαν να μθν υπάρχουν κακόλου ςυγκρίςεισ. 

Επίςθσ τα πειράματα ζδειξαν ότι οι ςυγκρίςεισ που τονίηουν τθ διαφορετικότθτα ενόσ εκκζματοσ 

ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα, ζχουν μεγαλφτερο ποςοςτό αποδοχισ από ό,τι οι ςυγκρίςεισ 

ομοιότθτασ. Στθν περίπτωςθ του πρϊτου αλγορίκμου, το ποςοςτό αποδοχισ των ςυγκρίςεων 

διαφορετικότθτασ ιταν 76% (±2,9%), ενϊ ςτον αλγόρικμο Μελζγκογλου ιταν 87,8% (±3,4%).  

Τζλοσ, αναλφοντασ τα επιμζρουσ αποτελζςματα για κάκε αίκουςα, παρατθριςαμε ότι ςτθν πρϊτθ 

αίκουςα, ςτθν οποία όλα τα εκκζματα ιταν του ίδιου τφπου (αγγεία), τα ποςοςτά αποδοχισ των 

ςυγκρίςεων ιταν υψθλότερα από το μζςο όρο. Για τον αλγόρικμο κακολικισ ομοιότθτασ και 

μοναδικότθτασ το ποςοςτό είναι 73,7 (+5,5% από το μζςο όρο όλων των αικουςϊν) και για τον 

αλγόρικμο Μελζγκογλου είναι 81,7% (+6,3% ςε ςχζςθ με το μζςο όρο). 

Ο αλγόρικμοσ κακολικισ ομοιότθτασ και μοναδικότθτασ είχε καλά αποτελζςματα και ςτθν τρίτθ 

αίκουςα, θ οποία είχε τα εκκζματα με τθ μεγαλφτερθ ποικιλομορφία (τα ποςοςτά αποδοχισ 
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ταυτίηονταν με το μζςο όρο). Ωςτόςο ςτθ δεφτερθ αίκουςα με μζτρια ποικιλία εκκεμάτων, ο 

αλγόρικμοσ απζδωςε πολφ χαμθλά, περίπου 61%. Το ίδιο φαινόμενο παρατθριςαμε και κατά τθν 

αξιολόγθςθ του αλγορίκμου Μελζγκογλου: ςτθν τρίτθ αίκουςα αξιολογικθκε περίπου με 79%, 

ενϊ ςτθν δεφτερθ με μόλισ 65%. Ενδζχεται θ ςυγκεκριμζνθ αίκουςα να μθν είχε τόςο 

ενδιαφζροντα εκκζματα ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ δφο, με αποτζλεςμα οι χριςτεσ να απορρίπτουν τισ 

ςυγκρίςεισ. Γενικά, όμωσ, και οι δφο αλγόρικμοι απζδωςαν καλφτερα ςε αίκουςεσ με μεγάλο 

βακμό ςυνάφειασ των εκκεμάτων τουσ και ςε αίκουςεσ με ςχετικά ανόμοια εκκζματα. 

 

5.2 Μελλοντικϋσ επεκτϊςεισ 
Ο αλγόρικμοσ Μελζγκογλου παράγει ςυγκρίςεισ με προθγοφμενα εκκζματα που ζχει δει ο 

χριςτθσ, χωρίσ να λαμβάνει υπόψθ του ότι ο χριςτθσ ενδεχομζνωσ δεν κυμάται κάποια από τα 

προθγοφμενα εκκζματα ι χαρακτθριςτικά τουσ. Σε μία πικανι βελτίωςθ του αλγορίκμου, οι 

ςυγκρίςεισ δεν κα γίνονταν με τισ πραγματικζσ οντότθτεσ του παρελκόντοσ, αλλά με γενικευμζνεσ 

οντότθτεσ, που κα είχαν τα κυρίαρχα χαρακτθριςτικά ομάδων οντοτιτων που ζχει δει ο 

επιςκζπτθσ. Μία άλλθ προςζγγιςθ κα ιταν με τθν πάροδο του χρόνου το ςφςτθμα να «ξεχνά» ότι 

ζχει περιγράψει ςτον επιςκζπτθ τισ παλαιότερεσ οντότθτεσ. Αντί να κρατάμε ςτο ιςτορικό μασ όλεσ 

τισ οντότθτεσ για τισ οποίεσ παραγάγαμε κείμενο, κακϊσ περιγράφουμε νζεσ, να αφαιροφμε 

κάποιεσ από τισ προθγοφμενεσ. Κάτι τζτοιο ωςτόςο κα πρζπει να γίνεται με αρκετι προςοχι, γιατί 

ενδζχεται να προκαλζςει ςφγχυςθ ςε κάποιον χριςτθ με καλι μνιμθ. Επίςθσ, οντότθτεσ για τισ 

οποίεσ ζχει γίνει κάποια ςφγκριςθ αντίκεςθσ ι μοναδικότθτασ κα πρζπει να παραμζνουν 

περιςςότερο ςτθ «μνιμθ», αφοφ ςυνικωσ ο άνκρωποσ εντοπίηει και κυμάται πιο εφκολα τισ 

διαφορζσ, παρά τισ ομοιότθτεσ (κάτι που φάνθκε και από τα αποτελζςματα των πειραμάτων μασ). 

Ζνα άλλο ςθμείο με το οποίο δεν αςχολθκικαμε κακόλου είναι οι ςυγκρίςεισ μζςα ςτο χϊρο. Πταν 

ζνασ επιςκζπτθσ βρίςκεται ςε μία αίκουςα ενόσ πραγματικοφ μουςείου, μπορεί να δει πολλά από 

τα εκκζματα τθσ αίκουςασ γφρω του. Ζχοντασ αντίλθψθ του ποφ βρίςκεται κα μποροφςαμε να 

προκρίνουμε ςυγκρίςεισ με γειτονικά εκκζματα.  Για κάτι τζτοιο κα ζπρεπε θ μθχανι παραγωγισ 

φυςικισ γλϊςςασ να είναι ςε κζςθ να παράγει χωρικζσ εκφράςεισ (π.χ. «ςε αντίκεςθ με το ζκκεμα 

που βρίςκεται πίςω ςασ», «ςτα αριςτερά του εκκζματοσ που βλζπετε»).  

Τζλοσ, αναφερκικαμε ιδθ ςτθν αξία που κα είχε θ παράλλθλθ χριςθ του κριτθρίου τθσ 

απόςταςθσ (πόςο πριν είχε περιγραφεί κάκε ζκκεμα) και ςτθν περίπτωςθ των ςυγκρίςεων 

ομοιότθτασ που ικανοποιοφν το πζμπτο κριτιριο του αλγορίκμου Μελζγκογλου, προκειμζνου να 

διερευνθκεί περαιτζρω θ αξία αυτοφ του κριτθρίου. Επίςθσ, κα ιταν καλό να αποφεφγονται οι 

επανειλθμμζνεσ ςυγκρίςεισ που βαςίηονται ςτθν ίδια ιδιότθτα, ϊςτε να μθ κουράηεται ο 
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επιςκζπτθσ, κάτι που ενδζχεται να βελτιϊςει το ποςοςτό αποδοχισ των ομαδικϊν ςυγκρίςεων. Για 

να επιτευχκεί αυτό κα πρζπει το ςφςτθμα να κυμάται, εκτόσ από τισ οντότθτεσ που ζχει 

περιγράψει, και τισ ςυγκρίςεισ που ζχει χρθςιμοποιιςει.  
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