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1 Ειςαγωγή 

1.1 Αντικείμενο τησ εργαςίασ 
 

τθ διάρκεια προθγοφμενθσ διπλωματικισ εργαςίασ [1], αναπτφχκθκε το ςφςτθμα παραγωγισ 

κειμζνων φυςικισ γλϊςςασ NaturalOWL, το οποίο παράγει ςτα ελλθνικά και τα αγγλικά 

εξατομικευμζνεσ περιγραφζσ οντοτιτων ι τάξεων οντοτιτων μιασ οντολογίασ OWL [2, 12] Σο 

ςφςτθμα ζχει αναπτυχκεί εξολοκλιρου ςε Java, βαςίηεται ςε ιδζεσ του ευρωπαϊκοφ 

ερευνθτικοφ ζργου M-PIRO [3] και υποςτθρίηεται από το «εργαλείο ςυγγραφισ» του M-PIRO, 

το οποίο βοθκά χριςτεσ που δεν είναι ειδικοί τθσ επεξεργαςίασ φυςικισ γλϊςςασ να 

προςαρμόςουν το ςφςτθμα ςε νζεσ οντολογίεσ [10]. Tο NaturalOWL υποςτθρίηει εγγενϊσ 

οντολογίεσ OWL και ζχει ενςωματωκεί ςτο περιβάλλον ανάπτυξθσ οντολογιϊν και βάςεων 

γνϊςεων Protégé [4], το οποίο μπορεί πλζον να χρθςιμοποιθκεί αντί του εργαλείου 

ςυγγραφισ του M-PIRO. Επίςθσ, μια πιο πρόςφατθ διπλωματικι εργαςία [5] πρόςκεςε ςτο 

NaturalOWL βελτιωμζνεσ, ςε ςχζςθ με το M-PIRO, δυνατότθτεσ παραγωγισ ςυγκρίςεων με 

προθγοφμενεσ οντότθτεσ για τισ οποίεσ ζχουν παραχκεί κείμενα.  

Κφριοσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν θ βελτίωςθ του NaturalOWL είτε με τθν 

προςκικθ νζων λειτουργιϊν είτε με τθ βελτίωςθ των υπαρχουςϊν. Επιπρόςκετα, 

χρθςιμοποιικθκε θ οντολογία SWRC – Semantic Web for Research Communities [6], ϊςτε να 

διερευνθκεί θ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ κατά τθν παραγωγι κειμζνων από μια νζα 

οντολογία. 

1.2 Διάρθρωςη τησ εργαςίασ 
 

το δεφτερο κεφάλαιο παρουςιάηονται οι βελτιϊςεισ του NaturalOWL που ζγιναν ςτθ διάρκεια 

τθσ εργαςίασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, εξετάηονται τα προσ βελτίωςθ ςθμείακαι ο τρόποσ με τον 

οποίο αντιμετωπίςτθκε κάκε ζνα από αυτά. 

το τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ οντολογία SWRC – Semantic Web for Research 

Communities και παραδείγματα παραγωγισ κειμζνων φυςικισ γλϊςςασ μζςω του ςυςτιματοσ 

NaturalOWL από αυτιν. 

Πριν τα παρακάτω κεφάλαια, ο αναγνϊςτθσ κα πρζπει να ζχει διαβάςει τισ προθγοφμενεσ 

εργαςίεσ που αναφζρκθκαν ςτθν ενότθτα 1.1. Προτείνεται, επίςθσ, θ ανάγνωςθ του βιβλίου 

των Reiter και Dale [8]. 
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1.3 Ευχαριςτίεσ 
 

Θα ικελα να ευχαριςτιςω τον επιβλζποντα κακθγθτι τθσ εργαςίασ κ. Κωνα Ανδρουτςόπουλο 
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2 Βελτιώςεισ του ςυςτήματοσ NaturalOWL 
 

ε αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηονται αναλυτικά τα ςθμεία του ςυςτιματοσ που χρειάηονταν βελτίωςθ, 

θ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ  πριν και μετά τισ βελτιϊςεισ, κακϊσ και ο τρόποσ υλοποίθςθσ των 

βελτιϊςεων. 

2.1 Απαλοιφή περιττών μηνυμάτων ςτην επιφανειακή μορφή 

 

Σο ςφςτθμα περιλαμβάνει ζνα λεξικό το οποίο περιζχει πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τα 

ουςιαςτικά ι τισ ονοματικζσ φράςεισ που αντιςτοιχοφν ςε οντότθτεσ ι τάξεισ τθσ οντολογίασ. 

το αρχικό ςφςτθμα κατά τθ δθμιουργία μιασ οντότθτασ (instance) μιασ τάξθσ δεν ιταν εφικτό 

να δθμιουργθκεί αυτόματα θ εγγραφι τθσ ςτο λεξικό. Ωσ εκ τοφτου, ςτα παραγόμενα κείμενα 

παρεμβαλλόταν ζνα μινυμα λάκουσ τθσ ακόλουκθσ μορφισ, μζχρι να προςτεκεί θ αναγκαία 

εγγραφι ςτο λεξικό:  

 

“Today it is exhibited in NOT FOUND FILLER[null]. It dates from between 470 and 460 B.C.” 

 

Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ που αρχικά είχε δθμιουργθκεί θ αναγκαία εγγραφι ςτο λεξικό και ςτθ 

ςυνζχεια διαγράφθκε, το παραγόμενο κείμενο περιείχε μινυμα λάκουσ τθσ μορφισ: 

 

“ Today it is exhibited in NOT FOUND FILLER. It dates from between 470 and 460 B.C.” 

 

Επιπλζον προβλιματα ανζκυπταν και ςτισ περιπτϊςεισ των μικροςχεδίων (microplans), 

δθλαδι αν δεν είχε δθλωκεί κανζνα μικροςχζδιο για κάποια ιδιότθτα (property) τθσ 

οντολογίασ ι αν είχε δθλωκεί και ςτθ ςυνζχεια είχαν διαγραφεί όλεσ οι κζςεισ (slots) του. τισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ εμφανιηόταν ςτο παραγόμενο κείμενο ζνα μινυμα λάκουσ τθσ μορφισ:  

 

MICROPLAN NOT FOUND ι Owner [property name] Filler. 

 

Κατά τθ «ςυγγραφι», όςο δθλαδι ειςάγονται ςτο ςφςτθμα πλθροφορίεσ για μια οντολογία, 

τισ τάξεισ τθσ, τισ οντότθτζσ τθσ, το λεξικό τθσ, τα ςχεδιότυπά τθσ, τουσ τφπουσ χρθςτϊν τθσ 

κλπ., είναι χριςιμο να εμφανίηονται τα παραπάνω μθνφματα, διότι δίνεται θ δυνατότθτα ςτο 

χριςτθ-ςυγγραφζα να παρατθριςει τισ ελλείψεισ ςτα παραπάνω δεδομζνα. Όταν όμωσ το 

ςφςτθμα χρθςιμοποιείται από τελικοφσ χριςτεσ (π.χ. για τθν περιγραφι εκκεμάτων μουςείων 

ςε επιςκζπτεσ), είναι προτιμότερο να μθν εμφανίηονται μθνφματα λάκουσ.  
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Εφόςον το ςφςτθμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από δφο είδθ χρθςτϊν (ςυγγραφείσ και 

τελικοφσ), προςτζκθκε θ δυνατότθτα παραγωγισ κειμζνου ςε δφο διαφορετικζσ μορφζσ.   

Κατά ςυνζπεια, προςτζκθκε ζνα πεδίο επιλογισ κατάςταςθσ ςτθν καρτζλα «Text Previews».  

Όταν επιλζγεται το πεδίο «Development mode» που φαίνεται ςτθν εικόνα 1, το ςφςτθμα 

παράγει κείμενα όπωσ ζκανε μζχρι ςιμερα, εξυπθρετϊντασ κυρίωσ τουσ χριςτεσ-ςυγγραφείσ. 

Όταν δεν είναι επιλεγμζνο το πεδίο αυτό, τα κείμενα που παράγονται είναι απαλλαγμζνα από 

μθνφματα λάκουσ. 

 
Εικόνα 1: Παραγόμενο κείμενο για χριςτεσ-ςυγγραφείσ. 

 



7 

 

 
Εικόνα 2: Παραγωγι κειμζνου για τελικοφσ χριςτεσ.  

 

2.2 Αυτόματη ειςαγωγή εγγραφών ςτο λεξικό 
 

το αρχικό ςφςτθμα όταν ο χριςτθσ δθμιουργοφςε μια οντότθτα (instance) μιασ τάξθσ ι μια 

τάξθ, δε δθμιουργοφταν αυτόματα θ αντίςτοιχθ εγγραφι ςτο λεξικό που ςυνοδεφει τθν 

οντολογία. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να προκφπτουν μθνφματα τθσ μορφισ, που 

αναφζρκθκαν ςτθν ενότθτα 2.1 .  

Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του προβλιματοσ, ςε κάκε περίπτωςθ που ο χριςτθσ δθμιουργεί 

μια οντότθτα (instance) μιασ τάξθσ ι μια τάξθ, ειςάγεται αυτόματα μια καινοφρια εγγραφι ςτο 

λεξικό. Η εγγραφι αυτι είναι θ ονομαςία τθσ οντότθτασ, που δόκθκε αυτόματα από το 

ςφςτθμα, και είναι ίδια για τον ενικό και πλθκυντικό αρικμό για τα αγγλικά κακϊσ και για όλεσ 

τισ πτϊςεισ των δφο αρικμϊν αν πρόκειται για τα ελλθνικά. Ο χριςτθσ μπορεί ςτθ ςυνζχεια να 

τροποποιιςει τθν εγγραφι του λεξικοφ.  
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Εικόνα 3: Δθμιουργία νζασ οντότθτασ τθσ τάξθσ coin. 

 

Εικόνα 4: Αυτόματθ δθμιουργία τθσ εγγραφισ του λεξικοφ για τθ νζα οντότθτα. 
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2.3 Χρήςη λίςτασ κουκκίδων ςε ιδιότητα με πολλαπλέσ τιμέσ 
 

τθ διάρκεια αυτισ τθσ εργαςίασ, προςτζκθκε θ δυνατότθτα χριςθσ λίςτασ κουκκίδων (bullet 

list), όταν υπάρχουν πολλαπλζσ τιμζσ ςε κάποια ιδιότθτα οντότθτασ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, 

ςτα παραγόμενα κείμενα του αρχικοφ ςυςτιματοσ οι πολλαπλζσ τιμζσ τθσ ιδιότθτασ ενϊνονται 

είτε με κόμμα, είτε με το «και» ι και  με τα δφο ςτοιχεία, όπωσ φαίνεται ςτο παράδειγμα που 

ακολουκεί.  

 

«Ion Androutsopoulos is an assistant professor. He is the head of the Natural Language 

Processing group. He supervises: Lampouras Gerasimos, Malakasiotis Makis, Galanis Dimitris, 

Kosmopoulos Aris. He cooperates with Vasilis Vassalos. He works on the INDIGO project. His 

publications are : An Open-Source Natural Language Generator for OWL Ontologies and its Use 

in Protege and Second Life, Generating Multilingual Descriptions from Linguistically Annotated 

OWL Ontologies: the NaturalOWL System, Learning Textual Entailment using SVMs and String 

Similarity Measures, Adaptive Spam Filtering Using Only Naive Bayes Text Classifiers. He co-

organized the 12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational 

Linguistics. »  

 

το βελτιωμζνο ςφςτθμα, επιλζγοντασ τθ χριςθ λίςτασ με κουκκίδεσ, παράγεται το παρακάτω 

κείμενο:  

 

«Ion Androutsopoulos is an assistant professor. He is the head of Natural Language Processing 

group. He supervises :  

 Lampouras Gerasimos,  

 Malakasiotis Makis,  

 Galanis Dimitris,  

 Kosmopoulos Aris.  

 He cooperates with Vasilis Vassalos . He works on the INDIGO project. His publications are :  

 An Open-Source Natural Language Generator for OWL Ontologies and its Use in Protege 

and Second Life,  

 Generating Multilingual Descriptions from Linguistically Annotated OWL Ontologies: the 

NaturalOWL System,  

 Learning Textual Entailment using SVMs and String Similarity Measures,  

 Adaptive Spam Filtering Using Only Naive Bayes Text Classifiers.  

 He co-organized the 12th Conference of the European Chapter of the Association for 

Computational Linguistics.» 

 

Η δυνατότθτα αυτι παρζχεται μζςα από τθν καρτζλα «Microplans & Ordering», όπωσ φαίνεται 

ςτθν εικόνα 5.  
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Εικόνα 5: Επιλογι χριςθσ λίςτασ με κουκκίδεσ για τθν ιδιότθτα “exhibit-shows”. 

 

τισ εικόνεσ 6 και 7 φαίνεται θ χριςθ λίςτασ με κουκκίδεσ ςτθν περίπτωςθ πολλαπλϊν τιμϊν 

μιασ ιδιότθτασ. 
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Εικόνα 6: Κείμενο χωρίσ χριςθ λίςτασ με κουκκίδεσ. 
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Εικόνα 7: Παραγωγι κειμζνου με χριςθ λίςτασ κουκκίδων. 

 

2.4 Χρήςη κατάλληλησ φράςησ ςτην παραγωγή κειμένων για 

οντότητεσ που είναι μοναδικέσ ςε μια τάξη τησ οντολογίασ 
 

Για να αναφζρει το ςφςτθμα ότι μόνο μία οντότθτα ζχει μια ςυγκεκριμζνθ ιδιότθτα ςτθν 

οντολογία χρθςιμοποιεί μια φράςθ τθσ μορφισ: 

 “This is the only amphora  of the collection” για τα αγγλικά κείμενα  

και  

«Αυτόσ είναι ο μοναδικόσ αμφορζασ τησ αίθουςασ» για τα ελλθνικά. 
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Η φράςθ «of the collection/τθσ αίκουςασ» ιταν προκακοριςμζνθ ςτο υπάρχον ςφςτθμα και 

δεν υπιρχε τρόποσ να τθν αλλάξει εφκολα ο χριςτθσ-ςυγγραφζασ, ενϊ αυτό χρειαηόταν ςε 

διαφορετικζσ οντολογίεσ που δεν περιγράφουν εκκζματα αικουςϊν. τθ διάρκεια τθσ 

εργαςίασ, προςτζκθκε ςτθν καρτζλα Text Previews, ζνα νζο πεδίο ειςαγωγισ κειμζνου, όπου ο 

χριςτθσ μπορεί να επιλζξει τθν κατάλλθλθ φράςθ, ανάλογα με τθν οντολογία, όπωσ φαίνεται 

παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 8: Παραμετροποίθςθ τθσ προεπιλεγμζνθσ φράςθσ «of the collection». 
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Εικόνα 9: Αλλαγι τθσ φράςθσ από «of the collection» ςε «of this book». 

Αν ο χριςτθσ αφιςει το πεδίο κενό, τότε το ςφςτθμα κα χρθςιμοποιιςει τθν προεπιλεγμζνθ 

ζκφραςθ. 

 

2.5 Χωριςμόσ ιδιοτήτων ςε ενότητεσ και οριςμόσ προτεραιότητασ 

των ενοτήτων 
 

Σο αρχικό ςφςτθμα μασ δίνει τθ δυνατότθτα να ορίςουμε μια τιμι-ςειράσ (order) για κάκε 

ιδιότθτα (property). Οι τιμζσ αυτζσ ορίηουν μια μερικι διάταξθ (partial order) με τθν οποία κα 

πρζπει να εμφανίηονται ςτο παραγόμενο κείμενο οι προτάςεισ που αντιςτοιχοφν ςτισ 

ιδιότθτεσ· προτάςεισ που αντιςτοιχοφν ςε ιδιότθτεσ με τθν ίδια τιμι-ςειράσ επιτρζπεται να 

εμφανιςτοφν με οποιαδιποτε διάταξθ ςτο κείμενο. Γειτονικζσ προτάςεισ είναι δυνατόν να 

ςυνενωκοφν ςε μεγαλφτερεσ (sentence aggregation). υχνά προκφπτουν ζτςι, όμωσ, κείμενα 

ςτα οποία ςυνενϊνονται προτάςεισ ιδιοτιτων που δεν ζχουν νοθματικι ςυνάφεια, δθλαδι 
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από διαφορετικζσ νοθματικζσ ενότθτεσ (π.χ. τρόποσ χριςθσ καταςκευισ ενόσ εκκζματοσ με τθ 

ςθμερινι του κζςθ ςε ζνα μουςείο) με αποτζλεςμα τα κείμενα να φαίνονται αφφςικα. 

Προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί αυτό το πρόβλθμα, ςτθ διάρκεια τθσ εργαςίασ προςτζκθκε 

ζνα καινοφριο πεδίο που χαρακτθρίηει κάκε ιδιότθτα. Σο πεδίο αυτό ονομάηεται ενότθτα 

(section) και φανερϊνει τθ νοθματικι ενότθτα ςτθν οποία ανικει θ ιδιότθτα, ενϊ το υπάρχον 

πεδίο ςειρά (order) αντιςτοιχεί πλζον ςτθ μερικι διάταξθ τθσ ιδιότθτασ μζςα ςτθν ενότθτά 

(section) τθσ. Κατά τθν παραγωγι κειμζνου, οι ιδιότθτεσ αρχικά ομαδοποιοφνται κατά 

ενότθτεσ· θ ομαδοποίθςθ αυτι γίνεται κατά αφξοντα αρικμό ενότθτασ. τθ ςυνζχεια, οι 

ιδιότθτεσ κάκε ενότθτασ διατάςςονται, ϊςτε να ικανοποιείται θ μερικι διάταξθ. 

 

Εικόνα 10: Πεδίο ενότθτασ («section») για κάκε ιδιότθτα. 

 

2.6 Χειριςμόσ περιττών αντίςτροφων γεγονότων  
 

Κατά τθν παραγωγι κειμζνου για ζνα ςτιγμιότυπο μιασ τάξθσ, κι εφόςον προκφψουν κατά το 

ςτάδιο τθσ επιλογισ περιεχομζνου ιδιότθτεσ οι οποίεσ είναι αντίςτροφεσ μεταξφ τουσ, το 



16 

 

παραγόμενο κείμενο κα περιζχει τθν ίδια πλθροφορία δφο φορζσ, όπωσ φαίνεται ςτο 

παράδειγμα που ακολουκεί και ςτθν εικόνα 11. Σο ζκκεμα “exhibit4” δθμιουργικθκε μόνο για 

τισ ανάγκεσ του παραδείγματοσ. 

 

“Polykleitos is a sculptor, a kind of artist. He sculpted exhibit4. Exhibit4 was created during the 
classical period and it was sculpted by Polykeitos. (Actually, this is a Roman copy; we refer to the 
original). Currently it is exhibited in the Νational Αrchaeological Μuseum of Napoli. It dates 
from circa 440 B.C. “ 
 
Σο κείμενο αναφζρει δφο ιςοδφναμα γεγονότα (facts), ςτα οποία ςυμμετζχουν δφο 

αντίςτροφεσ ιδιότθτεσ, ςχθματικά: <Πολφκλειτοσ, sculpted, exhibit4> και <exhibit4, sculpted-

by, Πολφκλειτοσ>. Μόνο το ζνα από τα δφο γεγονότα πρζπει να αναφερκεί, αλλά ςτο μοντζλο 

χριςτθ (user model) πρζπει να προςτεκεί θ πλθροφορία ότι ο χριςτθσ ζχει ενθμερωκεί και για 

τα δφο γεγονότα, αφοφ είναι ιςοδφναμα.  

 
Εικόνα 11: Ιςοδφναμα γεγονότα με αντίςτροφεσ ιδιότθτεσ ςε ζνα παραγόμενο κείμενο. 



17 

 

 

 

Εικόνα 12: Παραγωγι κειμζνου που περιζχει μόνο το ζνα από τα δφο ιςοδφναμα γεγονότα. 

 

 

2.7 Δυνατότητα παραγωγήσ κειμένων με επιςημειώςεισ RDFa 
 

 τθν καρτζλα Text Previews προςτζκθκε ζνα πεδίο επιλογισ παραγωγισ κειμζνων 

επιςθμειωμζνων με RDFa [7], που ονομάηεται  «Generate RDFa». Όταν επιλζγεται αυτό το 

πεδίο, απενεργοποιείται θ χριςθ του πεδίου «Show Semantic and Syntactic Annotations», 

ϊςτε να μθν παράγεται ταυτόχρονα κείμενο με δυο διαφορετικά είδθ 
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επιςθμειϊςεων.

 

Εικόνα 13: Παραγωγι κειμζνου με RDFa markup. 
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2.8 Αυτόματη ειςαγωγή πληροφοριών για νέο τύπο χρηςτών 
 

τθν προθγοφμενθ μορφι του ςυςτιματοσ, όποτε δθμιουργείτο ζνασ νζοσ τφποσ χρθςτϊν, 

όλεσ οι πλθροφορίεσ για το νζο τφπο ζπρεπε να ειςαχκοφν από τθν αρχι. το βελτιωμζνο 

ςφςτθμα, κατά τθ δθμιουργία ενόσ νζο τφπου χριςτθ, είναι δυνατόν να επιλεγεί κάποιοσ από 

τουσ ιδθ υπάρχοντεσ τφπουσ και να αντιγραφοφν από εκείνον οι πλθροφορίεσ ςτο νζο τφπο. 

Οι πλθροφορίεσ είναι δυνατόν ςτθ ςυνζχεια να τροποποιθκοφν. Αυτό είναι χριςιμο όταν ζνασ 

τφποσ χρθςτϊν ζχει μικρζσ μόνο διαφορζσ από υπάρχοντεσ τφπουσ.  

 

 

Εικόνα 14: Δθμιουργία νζου τφπου τελικοφ χριςτθ του ςυςτιματοσ. 
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Εικόνα 15: Ονομαςία νζου τφπου τελικοφ χριςτθ. 
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Εικόνα 16: Επιλογι υπάρχοντοσ τφπου χριςτθ, αντίγραφο του οποίου κα είναι αρχικά ο νζοσ τφποσ χριςτθ.  

 

2.9  Προβολή λεπτομερειών εγγραφήσ του λεξικού ςε αναδυόμενο 

παράθυρο 
 

Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα, όταν βρίςκεται ςτθν καρτζλα «Lexicon» να κάνει δεξί κλικ πάνω 

ςε μια οντότθτα του Instance Browser και να επιλζξει «Show lexicon entry’s details» ςτο  

αναδυόμενο μενοφ που εμφανίηεται. τθ ςυνζχεια, εμφανίηεται ζνα παράκυρο με όλεσ τισ 

ιδιότθτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ οντότθτασ και τισ τιμζσ τουσ. Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει τθν 

τιμι κάποιασ ιδιότθτασ, που ενδζχεται να είναι μια άλλθ οντότθτα. τθν περίπτωςθ αυτι, 

εμφανίηεται ςτο Lexicon Browser θ εγγραφι του λεξικοφ που αντιςτοιχεί ςτθν οντότθτα-τιμι 

και ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να τροποποιιςει τθν εγγραφι.   
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Εικόνα 17: Επιλογι οντότθτασ, ςτθν περίπτωςθ που κζλουμε να τροποιιςουμε τισ εγγραφζσ λεξικοφ που 

αντιςτοιχοφν ςτισ οντότθτεσ-τιμζσ τθσ. 
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Εικόνα 18: Αναδυόμενο παράκυρο με όλεσ τισ ιδιότθτεσ τθσ οντότθτασ που επιλζχκθκε και τισ τιμζσ τουσ. 
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Εικόνα 19: Επιλζγοντασ τθν τιμι-οντότθτα μιασ ιδιότθτασ (object property), εμφανίηεται ςτο lexicon browser θ 

εγγραφι του λεξικοφ που αντιςτοιχεί ςτθν τιμι-οντότθτα, ώςτε να είναι εφκολθ θ τροποποίθςθ τθσ εγγραφισ 

του λεξικοφ. 

 

 

2.10  Βελτίωςη προβολήσ των Multilingual Personalized Canned Texts  
 

τθν προθγοφμενθ μορφι του ςυςτιματοσ, όταν ο χριςτθσ βριςκόταν ςτθν καρτζλα «Lexicon» 

κι επζλεγε το tick box «Multilingual Personalized Canned Texts», τότε το panel διαμορφωνόταν 

κατάλλθλα για να ειςαχκοφν οι ςυμβολοςειρζσ (strings) που αντιςτοιχοφν ςτθν οντότθτα, 

όπωσ φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. τθ ςυνζχεια, όμωσ, το panel παρζμενε ςτθν ίδια μορφι, 

ακόμθ κι αν ο χριςτθσ επζλεγε οντότθτα που δεν ιταν Multilingual Personalized Canned Text 
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(MPCT). τθ νζα μορφι του ςυςτιματοσ, το panel παίρνει αυτόματα τθν κατάλλθλθ μορφι, 

ανάλογα με το αν θ επιλεγόμενθ οντότθτα ζχει δθλωκεί (μζςω του tick box) ωσ MPCT ι όχι. 

 

Εικόνα 20: Προβολι λεπτομερειών του επιλεγμζνου Multilingual Personalized Canned Text 

Για να επιςτρζψει ο χριςτθσ τθσ εφαρμογισ ςτο panel που είναι διαμορφωμζνο για τισ 

εγγραφζσ του λεξικοφ ζπρεπε να αλλάξει τθν επιλογι του ςτο check box που φαίνεται ςτθν 

παραπάνω εικόνα και ςτθ ςυνζχεια να επιλζξει μια τάξθ ι οντότθτα τάξθσ που αντιςτοιχεί ςε 

ζνα ουςιαςτικό. Αν επζλεγε μια οντότθτα ,που δεν ιταν Multilingual Personalized Canned Text 

χωρίσ να αλλάξει τθν επιλογι του ςτο check box τότε το panel δεν άλλαηε και δεν μποροφςε να 

προβλθκεί θ ςχετικι πλθροφορία. 

το βελτιωμζνο ςφςτθμα ο χριςτθσ δε χρειάηεται να αλλάξει τθν επιλογι του ςτο check box, 

αρκεί να επιλζξει μια τάξθ ι οντότθτα τάξθσ και το ςφςτθμα ελζγχει ποιο είναι το κατάλλθλο 

panel για τθν προβολι τθσ πλθροφορίασ που είναι αποκθκευμζνθ ςτο λεξικό. 
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3 Δοκιμέσ με την οντολογία SWRC  
 

Όπωσ προαναφζρκθκε, ςτθ διάρκεια τθσ εργαςίασ χρθςιμοποιικθκε οντολογία «Semantic 

Web for Research Communities» (SWRC), προκειμζνου να ελεγχκεί θ ςυμπεριφορά του 

ςυςτιματοσ με μια οντολογία διαφορετικι από εκείνεσ των εκκεμάτων μουςείων που είχαν 

κυρίωσ χρθςιμοποιθκεί ςτο παρελκόν. Η SWRC δθμιουργικθκε από τθν ομάδα OntoWare του 

«Institute of Applied Informatics and Formal Description Methods» του πανεπιςτθμίου 

Karlsruhe τθσ Γερμανίασ και χρθςιμεφει ςτθ μοντελοποίθςθ οντοτιτων ερευνθτικϊν 

κοινοτιτων, όπωσ φοιτθτζσ, κακθγθτζσ, δθμοςιεφςεισ και των ςχζςεων που τουσ ςυνδζουν.  

Η δομι των τάξεων τθσ οντολογίασ είναι θ ακόλουκθ: 

 

owl:Thing 

 p1:Event 

  p1:Conference 

  p1:Exhibition 

  p1:Lecture 

  p1:Meeting 

   p1:ProjectMeeting 

  p1:Workshop 

 p1:Organization 

  p1:Association 

  p1:Department 

  p1:Enterprise 

  p1:Institute 

  p1:ResearchGroup 

  p1:University 

 p1:Person 

  p1:Employee 

   p1:AcademicStaff 

    p1:FacultyMember 

     p1:AssistantProfessor 

     p1:AssociateProfessor 

     p1:FullProfessor 

    p1:Lecturer 

   p1:AdministrativeStaff 

   p1:Manager 

   p1:TechnicalStaff 

  p1:Student 

   p1:Graduate 
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p1:PhDStudent 

   p1:Undergraduate 

 p1:Product 

  p1:SoftwareComponent 

 p1:Project 

  p1:DevelopmentProject 

   p1:SoftwareProject 

  p1:ResearchProject 

 p1:Publication 

  p1:Article 

  p1:Book 

  p1:Booklet 

  p1:InBook 

  p1:InCollection 

  p1:InProceedings 

  p1:Manual 

  p1:Misc 

  p1:Proceedings 

  p1:Report 

   p1:ProjectReport 

   p1:TechnicalReport 

  p1:Thesis 

   p1:MasterThesis 

   p1:PhDThesis 

  p1:Unpublished 

 p1:Topic 

  p1:ResearchTopic 

 

 

τισ εικόνεσ που ακολουκοφν φαίνονται ενδεικτικά παραδείγματα παραγόμενων κειμζνων από 

τθν οντολογία που αναφζρκθκε. Δυςτυχϊσ δεν υπιρχε χρόνοσ για μια πιο ςυςτθματικι 

αξιολόγθςθ των κειμζνων που παράγονται από τθν SWRC (π.χ. με ανκρϊπουσ-αξιολογθτζσ). 
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Εικόνα 21: Παράδειγμα παραγόμενου κειμζνου από τθν οντολογία SWRC. 
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Εικόνα 22: Παράδειγμα παραγόμενου κειμζνου από τθν οντολογία SWRC. 
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4 Συμπεράςματα 

 

κοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ ιταν θ βελτίωςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ παραγωγισ φυςικισ 

γλϊςςασ NaturalOWL. Οι κυριότερεσ βελτιϊςεισ επιτρζπουν: 

 να μθν εμφανίηονται ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ μθνφματα λακϊν που απευκφνονται ςτουσ 

χριςτεσ-ςυγγραφείσ, 

 να δθμιουργοφνται αυτόματα εγγραφζσ λεξικοφ κατά τθν ειςαγωγι οντοτιτων τάξεων, 

 να παράγονται λίςτεσ κουκκίδων, όταν οι ιδιότθτεσ ζχουν πολλαπλζσ τιμζσ,  

 να χωρίηονται οι ιδιότθτεσ ςε νοθματικζσ ενότθτεσ, ϊςτε να αποφεφγονται αφφςικεσ 

ςυνενϊςεισ προτάςεων, 

 να μθν επαναλαμβάνονται ιςοδφναμα γεγονότα, όταν εμπλζκονται αντίςτροφεσ ιδιότθτεσ, 

 να παράγονται κείμενα με επιςθμειϊςεισ RDFa, 

 να προςτίκενται ευκολότερα νζοι τφποι χρθςτϊν, αρχικά ωσ αντίγραφα υπαρχόντων τφπων, 

 να εμφανίηονται ορκότερα οντότθτεσ που αντιςτοιχοφν ςε Multilingual Personalized Canned 

Texts. 

 

Επίςθσ, εκτελζςτθκαν δοκιμζσ με τθν οντολογία SWRC, με ικανοποιθτικά αποτελζςματα, αν και δεν 

ςτάκθκε δυνατόν τα παραγόμενα κείμενα να αξιολογθκοφν ςυςτθματικά.  

 

Τπάρχουν ακόμα πολλά περικϊρια βελτίωςθσ του ςυςτιματοσ. Για παράδειγμα, κα ιταν πολφ 

χριςιμο, αν το ςφςτθμα παριγαγε αυτόματα τισ διάφορεσ πτϊςεισ των ουςιαςτικϊν ςτισ εγγραφζσ του 

λεξικοφ,  ειςάγοντάσ του μόνο τθν ονομαςτικι του ενικοφ αρικμοφ. Τπάρχουν, επίςθσ, περιπτϊςεισ 

όπου τα ονόματα φυςικισ γλϊςςασ των οντοτιτων περιζχονται ςτθν ίδια τθν οντολογία ωσ τιμζσ 

ιδιοτιτων· κα ιταν χριςιμο να παράγονταν ςε αυτι τθν περίπτωςθ αυτόματα οι εγγραφζσ του λεξικοφ 

για αυτά τα ονόματα. Επίςθσ, κα ιταν ενδιαφζρον να δοκιμαςτεί πιο ςυςτθματικά το ςφςτθμα και με 

άλλεσ οντολογίεσ.  
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