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Βελτιώσεις στην διεπαφή χρήστη και άλλες λειτουργίες
του εργαλείου συγγραφής του έργου M-PIRO

Περίληψη
Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο M-PIRO αφορούσε µεταξύ άλλων και τη δηµιουργία
ενός συστήµατος παραγωγής φυσικής γλώσσας σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά,
Ελληνικά) , που παράγει κείµενα από µία βάση δεδοµένων κοινή και για τις τρεις
γλώσσες. Για την ευκολότερη προσαρµογή του συστήµατος σε νέες εφαρµογές,
δηµιουργήθηκε και ένα εργαλείο συγγραφής µε το οποίο ο εκάστοτε συγγραφέας
µπορεί να τροποποιεί όχι µόνο το περιεχόµενο αλλά και τη δοµή της βάσης, καθώς
και τους γλωσσικούς πόρους που εξαρτώνται από την εφαρµογή. Η εργασία αυτή
αποτελεί µια προσπάθεια βελτίωσης αυτού του εργαλείου συγγραφής.
Για το σκοπό αυτό, µελετήθηκαν και αναλύθηκαν δυο αξιολογήσεις του εργαλείου
συγγραφής που έγιναν στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου και στο Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο της Αθήνας. Μελετήθηκαν τα προβλήµατα και οι ελλείψεις που
προέκυψαν από αυτές τις αξιολογήσεις και µε βάση αυτές έγινε προσπάθεια
βελτίωσης κυρίως της ευχρηστίας του. Απλοποιήθηκαν και προστέθηκαν κάποιες
λειτουργίες, αυτοµατοποιήθηκαν κάποιες άλλες, βελτιώθηκε η γραφική διεπαφή και
προσαρµόστηκε το εργαλείο περισσότερο στη γλώσσα του εκάστοτε συγγραφέα
(Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά) µεταφράζοντας τα απαραίτητα µηνύµατα σε όλες τις
υποστηριζόµενες γλώσσες.
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1. Εισαγωγή
1.1. Αντικείµενο Εργασίας
Τα συστήµατα παραγωγής φυσικής γλώσσας είναι προγράµµατα τα οποία παράγουν
κείµενα σε όσο το δυνατόν πιο φυσική γλώσσα χρησιµοποιώντας τεχνικές της
τεχνητής νοηµοσύνης και της υπολογιστικής γλωσσολογίας. Ένα από αυτά είναι και
το σύστηµα που αναπτύχθηκε στη διάρκεια του ερευνητικού έργου M-PIRO, το οποίο
περιλαµβάνει και ένα εργαλείο συγγραφής που επιτρέπει την εύκολη προσαρµογή του
συστήµατος σε νέες εφαρµογές.
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας ήταν η βελτίωση του εργαλείου συγγραφής, ενός
από τα σηµαντικότερα τµήµατα του M-PIRO. Οι βελτιώσεις έγιναν µε γνώµονα την
ευκολότερη χρήση του εργαλείου από τους συγγραφείς και λαµβάνοντας υπόψη
αξιολογήσεις, που έγιναν στη χρήση του εργαλείου από φοιτητές πληροφορικής και
ήδη γνωστές προτάσεις βελτίωσης και παραλείψεις του εργαλείου. Η γενική
προσπάθεια αφορούσε την απλοποίηση και προσθήκη κάποιων λειτουργιών, την
αυτοµατοποίηση κάποιων άλλων, τη βελτίωση της γραφικής διεπαφής και µια πιο
ολοκληρωµένη “προσαρµογή” του εργαλείου στη γλώσσα του εκάστοτε συγγραφέα
(Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά).

1.2. ∆ιάρθρωση Εργασίας
Η εργασία ξεκινά µε µια εισαγωγή του αναγνώστη στη παραγωγή φυσικής γλώσσας
στο κεφάλαιο 2. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται το έργο M-PIRO, στοιχεία για την
αρχιτεκτονική του συστήµατος που αναπτύχθηκε στη διάρκεια του έργου και πώς
σχετίζεται µε άλλα Συστήµατα Παραγωγής Φυσικής Γλώσσας. Το εργαλείο
συγγραφής είναι το αντικείµενο του κεφαλαίου 4 όπου παρουσιάζεται η προηγούµενη
έκδοσή του καθώς και κάποιες αξιολογήσεις του και τα προβλήµατα που αυτές
κατέδειξαν. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η νέα έκδοση του εργαλείου συγγραφής
και αναλύονται οι βελτιώσεις και οι αλλαγές που υπέστη ενώ παρουσιάζεται και µια
καινούρια συλλογή κινητών τηλεφώνων που δηµιουργήθηκε µε τη νέα έκδοση του
εργαλείου. Το κεφάλαιο 6 αναφέρεται στα συµπεράσµατα και στις µελλοντικές
προοπτικές που έχει το εργαλείο και το σύστηµα του M-PIRO. Τέλος, στο παράρτηµα
υπάρχει το εγχειρίδιο χρήσης του νέου εργαλείου συγγραφής στα Ελληνικά.
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1.3. Ευχαριστίες
Το ερευνητικό έργο M-PIRO (Multilingual Personalized Objects, 2000-2003)
συγχρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα «Information Societies» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Την κοινοπραξία του έργου αποτελούσαν το Πανεπιστήµιο του
Εδιµβούργου (Βρετανία συντονιστής),

το ITC-irst (Ιταλία), το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.

«∆ηµόκριτος», το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Ίδρυµα
Μείζονος Ελληνισµού και η εταιρία System Simulation Ltd. (Βρετανία). Το εργαλείο
συγγραφής του M-PIRO αναπτύχθηκε

στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και

Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος». Ευχαριστώ τον επιβλέποντα
καθηγητή µου Ίωνα Ανδρουτσόπουλο για την βοήθεια και καθοδήγηση καθ’ όλη τη
διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας. Επίσης, ευχαριστώ το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
«∆ηµόκριτος» που µου επέτρεψε να χρησιµοποιήσω τον πηγαίο κώδικα του
εργαλείου για τους σκοπούς της εργασίας. Τέλος, ευχαριστώ και τους: Αλέξανδρο
Μελέγκογλου και ∆ηµήτρη Σπηλιωτόπουλο για τη σηµαντική βοήθεια που µου
προσέφεραν.
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2. Θεωρητικό Υπόβαθρο
2.1. Συστήµατα Παραγωγής Φυσικής Γλώσσας
2.1.1 Γενικά
Ένα σύστηµα παραγωγής φυσικής γλώσσας (ΣΠΦΓ), όπως φανερώνει και το όνοµα
του, είναι ένα σύστηµα το οποίο παράγει κείµενα σε όσο το δυνατόν πιο φυσική
γλώσσα. Η συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής είναι η εξής: το
σύστηµα δέχεται ως είσοδο πληροφορίες σε υπολογιστική αναπαράσταση, για
παράδειγµα, από µια βάση δεδοµένων. Στη συνέχεια, τις επεξεργάζεται λαµβάνοντας
υπόψη κάποιες παραµέτρους, όπως τους επικοινωνιακούς στόχους που έχουν τεθεί
(π.χ. αντικείµενο προς περιγραφή), τους γλωσσικούς πόρους που διαθέτει (π.χ.
λεξικά, γραµµατικές) και πληροφορίες για τον χρήστη (π.χ. γνώσεις, ενδιαφέροντα)
για τον οποίο προορίζεται το κείµενο καθώς και την προϊστορία αλληλεπίδρασης µε
το χρήστη αν υπάρχει (πχ. για ποια αντικείµενα του έχει ήδη παρουσιάσει
πληροφορίες). Τέλος, παράγει το τελικό κείµενο που µπορεί να ποικίλλει από µια
περιγραφή ενός αντικειµένου ή µια πρόγνωση καιρού, µέχρι το εγχειρίδιο χρήσης
µιας συσκευής [1] .
Αναλυτικότερα οι παράµετροι που λαµβάνει υπόψη του ένα σύστηµα παραγωγής
φυσικής γλώσσας είναι οι εξής:
Επικοινωνιακός στόχος: Ο επικοινωνιακός στόχος είναι ο σκοπός για τον οποίο
παράγει ένα κείµενο κάποιο σύστηµα παραγωγής φυσικής γλώσσας. Μπορεί να είναι
σχετικά απλός, όπως για παράδειγµα, η περιγραφή ενός µεµονωµένου εκθέµατος ή
µιας οµάδας εκθεµάτων ενός µουσείου ή πιο σύνθετος όπως η σύγκριση µιας οµάδας
εκθεµάτων µεταξύ τους.
Μοντέλο χρήστη: Το µοντέλο χρήστη είναι ένας χαρακτηρισµός του ακροατή ή του
γενικότερου ακροατηρίου για το οποίο το κείµενο πρόκειται να παραχθεί και
αποσκοπεί στο να βελτιώνει την καταλληλότητα των παραγόµενων κειµένων για τους
χρήστες. Με τη βοήθειά του το σύστηµα µπορεί να δίνει διαφορετικές πληροφορίες
ανάλογα µε το αν ο χρήστης του συστήµατος είναι παιδί, ενήλικας, ειδικός κλπ., να
χρησιµοποιεί διαφορετικό λεξιλόγιο και εκφράσεις ή και να αλλάζει την προσωδία
του, αν είναι συνδεδεµένο µε συνθέτη φωνής.
Προϊστορία αλληλεπίδρασης: Η προϊστορία αλληλεπίδρασης µε το χρήστη είναι
ένα µοντέλο του τι έχει ειπωθεί στα κείµενα που έχουν παραχθεί µέχρι τώρα. Βοηθάει
Νικολάου Θεόφιλος
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στην αποφυγή επαναλήψεων κάποιων πληροφοριών ενώ παράλληλα δίνει τη
δυνατότητα στο σύστηµα να κάνει και να παρουσιάζει συγκρίσεις µεταξύ
αντικειµένων που ήδη έχει εµφανίσει στο χρήστη.
Γλωσσικοί Πόροι: Οι γλωσσικοί πόροι είναι οι διάφορες πληροφορίες που έχει το
σύστηµα στη διάθεσή του για την γλώσσα στην οποία καλείται να παράγει κείµενα
για κάποιο αντικείµενο και µπορεί να είναι γραµµατικές, λεξικά, κανόνες παραγωγής
αναφορικών εκφράσεων κλπ.

2.1.2 Τυπική Αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική που ακολουθεί ένα τυπικό σύστηµα παραγωγής φυσικής γλώσσας
µπορεί να διακριθεί σε τρία στάδια:
• Σχεδιασµός εγγράφου (document planning)
• Μικροσχεδιασµός εγγράφου (microplanning)
• Παραγωγή επιφανειακής µορφής (surface realization)
Αναλυτικότερα:

2.1.2.1 Στάδιο Σχεδιασµού Εγγράφου
Στο στάδιο του σχεδιασµού εγγράφου εκτελούνται δυο λειτουργίες:
Προσδιορισµός περιεχοµένου: Προσδιορισµός περιεχοµένου είναι η απόφαση για το
ποιες πληροφορίες (γεγονότα) πρέπει να µεταδίδει το κείµενο που παράγεται. Η
επιλογή του περιεχοµένου σε ένα κείµενο εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, που
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
- Οι διαφορετικοί επικοινωνιακοί στόχοι µπορεί να απαιτούν να εκφραστούν
διαφορετικές πληροφορίες
- Το περιεχόµενο που απαιτείται µπορεί να εξαρτηθεί από υποτιθέµενα ή γνωστά
χαρακτηριστικά του ακροατή ή του αναγνώστη
- Κάποιοι περιορισµοί στην έξοδο µπορούν να διαδραµατίσουν κάποιο ρόλο στον
καθορισµό του περιεχοµένου (π.χ. χώρος στον οποίο πρέπει να χωρά το κείµενο που
θα παραχθεί)
Το όλο θέµα για το ποιες πληροφορίες πρέπει να συµπεριληφθούν σε ένα κείµενο και
τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει αυτό εξαρτάται κατά πολύ από την εφαρµογή.
Καθορισµός δοµής: Καθορισµός δοµής είναι η απόφαση για το πώς µεγάλα τµήµατα
πληροφοριών πρέπει να οµαδοποιηθούν σε ένα έγγραφο και πώς διαφορετικά τέτοια
Νικολάου Θεόφιλος
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τµήµατα πρέπει να σχετίζονται µεταξύ τους ρητορικά. Ο πιο προφανής καθορισµός
δοµής είναι η σειρά παρουσίασης των πληροφοριών. Εντούτοις, η δοµή ενός
κειµένου µπορεί συχνά να καθοριστεί και ανάλογα µε τις σχέσεις που πιθανόν να
υπάρχουν µεταξύ των πληροφοριών (αν για παράδειγµα µια πληροφορία είναι
αντίθετη ή συγκρίνεται µε κάποια άλλη).
Από το στάδιο αυτό παράγεται ως έξοδος (output) το σχέδιο εγγράφου το οποίο
αποτελεί είσοδο (input) για το επόµενο στάδιο.

2.1.2.2 Στάδιο Μικροσχεδιασµού Εγγράφου
Σε αυτό το στάδιο εκτελούνται οι παρακάτω λειτουργίες:
Επιλογή λέξεων: Η απόφαση για το ποιες συγκεκριµένες λέξεις πρέπει να
χρησιµοποιηθούν για να εκφράσουν το περιεχόµενο που επιλέγεται από τη λειτουργία
προσδιορισµού περιεχοµένου. Η επιλογή λέξεων έχει µια πολυπλοκότητα επειδή
µπορούν να υπάρξουν πολυάριθµοι τρόποι µε τους οποίους µια πληροφορία µπορεί
να εκφραστεί. Η επιλογή µεταξύ των πιθανών λέξεων µπορεί να επηρεαστεί από ένα
µοντέλο συµφραζοµένων. Οι επικοινωνιακοί στόχοι µπορούν επίσης να επηρεάσουν
τη διαδικασία επιλογής. Η επιλογή λέξεων

είναι γενικά δυσκολότερη στα

πολυγλωσσικά συστήµατα, όπου οι ίδιες πληροφορίες πρέπει να εκφραστούν σε
διαφορετικές γλώσσες ενώ η ανάπτυξη τελείως ανεξάρτητων συστηµάτων επιλογής
λέξεων για κάθε γλώσσα-στόχο δεν είναι η πιο ενδεδειγµένη λύση καθώς θα πρέπει οι
κανόνες επιλογής να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο παρόµοιοι στις διάφορες
γλώσσες.
Οµαδοποίηση: Η απόφαση για το πώς οι δοµές που δηµιουργούνται µε τον
σχεδιασµό εγγράφων πρέπει να συνδυαστούν µε τα διάφορα γεγονότα για να
σχηµατίσουν προτάσεις και παραγράφους. Κατά την επιλογή λέξεων (προηγούµενη
λειτουργία) κάθε γεγονός απεικονίζεται συνήθως σε µια αφηρηµένη περιγραφή
πρότασης (που µπορεί να µην περιλαµβάνει ακόµα τον ακριβή τύπο του κάθε
λήµµατος, αναφορικές εκφράσεις κλπ). Αν όµως παραγάγουµε µία πρόταση για κάθε
γεγονός το αποτέλεσµα είναι συχνά αφύσικο (για παράδειγµα: “Αυτό το έκθεµα είναι
ένα νόµισµα. Αυτό το έκθεµα ανήκει στην αρχαϊκή περίοδο”). Η κύρια λειτουργία
της οµαδοποίησης είναι να συνδυάσει τις αφηρηµένες περιγραφές των µεµονωµένων
προτάσεων, ώστε να προκύψουν τελικά µεγαλύτερες (µε συζεύξεις, αναφορικές
προτάσεις κλπ. δηλαδή στο προηγούµενο παράδειγµα: “Αυτό το έκθεµα είναι ένα
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νόµισµα και ανήκει στην αρχαϊκή περίοδο”). Κατάλληλη χρήση της οµαδοποίησης
µπορεί να ενισχύσει σηµαντικά την αναγνωσιµότητα ενός κειµένου.
Παραγωγή αναφορικών εκφράσεων: Η απόφαση για το ποιες εκφράσεις πρέπει να
χρησιµοποιηθούν για να αναφερθούν οι διάφορες οντότητες. Η παραγωγή
αναφορικών εκφράσεων είναι, επίσης, πρόβληµα για την παραγωγή φυσικής γλώσσας
επειδή η ίδια οντότητα µπορεί να αναφερθεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Για
παράδειγµα µια οντότητα αµφορέας µπορεί να αναφερθεί ως “αυτός ο αµφορέας”,
“το αγγείο αυτό” ή “αυτό το έκθεµα”. Αυτό ισχύει την πρώτη φορά που αναφέρεται
µια οντότητα αλλά και στη συνέχεια για κάθε φορά που αναφέρεται η ίδια οντότητα.
Για κάθε µεταγενέστερη αναφορά, το ζήτηµα είναι να διακριθεί η οντότητα που
πρέπει να αναφερθεί από άλλες οντότητες µε τις οποίες υπάρχει περίπτωση να γίνει
σύγχυση ενώ παράλληλα, είναι σηµαντικό να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η
επανάληψη. Για παράδειγµα να µην αναφέρεται το σύστηµα στην οντότητα αµφορέας
µε την αναφορική έκφραση “αυτό το αγγείο” δυο ή και περισσότερες συνεχόµενες
φορές. Ο καθορισµός του περιεχοµένου µιας αναφορικής έκφρασης απαιτεί να
λαµβάνεται υπόψη το περιεχόµενο προηγούµενων επικοινωνιών µε το χρήστη.
Από το στάδιο µικροσχεδιασµού παράγονται οι προδιαγραφές του κειµένου οι οποίες
µπορεί ακόµα να µην καθορίζουν την ακριβή σειρά των λέξεων, τους ακριβείς τύπους
των ρηµάτων, ουσιαστικών κλπ. που έχουν επιλεγεί ή άλλες αναγκαίες λέξεις όπως
άρθρα κλπ. Τις προδιαγραφές του κειµένου δέχεται και επεξεργάζεται το τρίτο στάδιο
της διαδικασίας παραγωγής, δηλαδή το στάδιο παραγωγής της επιφανειακής µορφής
του κειµένου.

2.1.2.3 Στάδιο Παραγωγής Επιφανειακής Μορφής
Σε αυτό το στάδιο γίνεται η παραγωγή γλωσσικής µορφής δηλαδή η µετατροπή των
αφηρηµένων αναπαραστάσεων των προτάσεων σε πραγµατικό κείµενο. Η
πολυπλοκότητα αυτής της διαδικασίας εξαρτάται από το πόσο µακριά από την
επιφανειακή µορφή (το τελικό κείµενο) είναι η αφηρηµένη αναπαράσταση.

2.1.3 Πλεονεκτήµατα Παραγωγής Φυσικής Γλώσσας
Η παραγωγή φυσικής γλώσσας έχει αρκετά πλεονεκτήµατα:
¾ Αυτόµατη ενηµέρωση µεγάλων συλλογών κειµένων, όπως για παράδειγµα
εγχειρίδια χρήσης µηχανηµάτων ή ηλεκτρικών συσκευών, µετά από ενηµέρωση
µια βάσης δεδοµένων που περιέχει τις πληροφορίες που εκφράζουν τα κείµενα.
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¾ Παραγωγή κειµένων σε πολλές γλώσσες (όσες υποστηρίζει το εκάστοτε σύστηµα)
από µια και µοναδική βάση δεδοµένων. Αυτό µειώνει το κόστος µετάφρασης και
εξασφαλίζει ότι τα κείµενα µεταδίδουν τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες σε όλες τις
γλώσσες.
¾ Προσαρµογή ανάλογα µε το χρήστη. Χρησιµοποιώντας µοντέλα χρηστών η
εφαρµογή µπορεί να προσαρµόζει τα παραγόµενα κείµενα ανάλογα µε τα
ενδιαφέροντα, τις γνώσεις, την ηλικία, τον διαθέσιµο χρόνο κλπ. του κάθε χρήστη.
¾ ∆ιασφάλιση ενιαίου ύφους και ορολογίας. Καθώς τα κείµενα παράγονται
µηχανικά και αλγοριθµικά είναι βέβαιο πως τα κείµενα που παράγονται
ακολουθούν κάποιο συγκεκριµένο ύφος και περιέχουν µια συγκεκριµένη
ορολογία. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο καθώς συγκεκριµένο ύφος, δοµή και
ορολογία απαιτείται σε πολλά τεχνικά εγχειρίδια, ετικέτες ή συσκευασίες
τροφίµων, έντυπα χρήσης φαρµάκων κλπ.

2.1.4 Μειονεκτήµατα Παραγωγής Φυσικής Γλώσσας
Βέβαια η παραγωγή φυσικής γλώσσας έχει και κάποια µειονεκτήµατα µεταξύ των
οποίων και τα παρακάτω:
¾ ∆υσκολία «συγγραφής» συµβολικών πληροφοριών. Λόγω της φύσης του, ένα
σύστηµα παραγωγής φυσικής γλώσσας συχνά παρουσιάζει µια δυσκολία στην
συγγραφή συµβολικών πληροφοριών, δηλαδή στην εισαγωγή, από µέρους των
συγγραφέων, των κατάλληλων, σε δοµή και περιεχόµενο, δεδοµένων που
απαιτούνται για την παραγωγή κειµένων.
¾ ∆υσκολία µεταφοράς σε νέες εφαρµογές: Έτσι, για παράδειγµα, σε πολλά
συστήµατα απαιτείται επαναπρογραµµατισµός κάποιων τµηµάτων τους.
¾ ∆υσκολία ελέγχου της ποιότητας των κειµένων: Λόγω του ότι τα κείµενα
παράγονται κατά κάποιο τρόπο δυναµικά και υπάρχουν, έτσι, πολλαπλές µορφές
κειµένων είναι αρκετά δύσκολος ο έλεγχος της ποιότητας τους.
¾ ∆υσκολία πλοήγησης των χρηστών: Πολλοί χρήστες δυσκολεύονται στη
πλοήγησή τους ανάµεσα στα κείµενα καθώς αυτά µπορεί να αλλάζουν. Για
παράδειγµα, στην περίπτωση που παράγονται περιγραφές εκθεµάτων, η περιγραφή
που αντικρίζει ο επισκέπτης σε κάθε νέα επίσκεψη του ίδιου εκθέµατος µπορεί να
είναι διαφορετική, ανάλογα µε την προϊστορία αλληλεπίδρασης (π.χ. συγκρίσεις
µε άλλα εκθέµατα), κάτι που µπορεί να δυσκολεύει µερικούς χρήστες.
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3. Το ερευνητικό έργο M-PIRO
3.1. Γενικά
Στο έργο M-PIRO (Multilingual Personalized Information Objects) συµµετείχαν
πανεπιστήµια και ερευνητικοί οργανισµοί από τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα,
Ιταλία, Αγγλία). Το έργο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη τεχνολογίας που επιτρέπει
την παραγωγή προσαρµοζόµενων περιγραφών αντικειµένων (π.χ. εκθέµατα µουσείων
ή αντικείµενα προς πώληση) σε πολλές γλώσσες. Πιο συγκεκριµένα το M-PIRO
επικεντρώθηκε στα ακόλουθα:
•

πολύγλωσση παραγωγή από µια ενιαία πηγή

•

προσαρµοστική µοντελοποίηση χρηστών για την εξατοµικευµένη παρουσίαση
πληροφοριών

•

παραγωγή προφορικών και γραπτών περιγραφών από την ίδια πηγή

•

συγγραφή της ενιαίας πηγής µε χρήση συµβολικών τεχνικών συγγραφής που
υποστηρίζονται από ένα εργαλείο συγγραφής

3.2. Αρχιτεκτονική του M-PIRO
Τα στάδια παραγωγής φυσικής γλώσσας του συστήµατος του M-PIRO φαίνονται στο
παρακάτω σχήµα (Εικόνα 3.1).

Εικόνα 3.1 Τα στάδια παραγωγής στο M-PIRO
Τα δεδοµένα εισόδου για την διαδικασία παραγωγής είναι η βάση δεδοµένων, όπως
την διαµορφώνουν οι συγγραφείς χρησιµοποιώντας τις επιλογές που τους επιτρέπουν
να χειρίζονται τη δοµή και τα περιεχόµενά της, καθώς και το αντικείµενο προς
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περιγραφή. Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής, ο σχεδιασµός εγγράφου,
παράγει ως έξοδο µια συνολική δοµή του εγγράφου, η οποία ορίζει, για παράδειγµα,
την επιθυµητή αλληλουχία των γεγονότων (facts) της βάσης δεδοµένων που θα
περιληφθούν στη παραγόµενη περιγραφή, και τις ρητορικές τους σχέσεις, όπως για
παράδειγµα το αν ένα γεγονός τονίζει ή αντιτίθεται κάποιου άλλου. Μέσα στο στάδιο
του σχεδιασµού εγγράφου εµπεριέχεται και η επιλογή περιεχοµένου, η οποία αφορά
την επιλογή, από τη βάση δεδοµένων, των πιο κατάλληλων, για παρουσίαση στον
επισκέπτη, γεγονότων. Η επιλογή περιεχοµένου χρησιµοποιεί, µεταξύ άλλων,
πληροφορίες των µοντέλων χρηστών και της ιστορίας αλληλεπίδρασης του
επισκέπτη.
Τα επόµενα δυο στάδια είναι ο µικροσχεδιασµός και η παραγωγή επιφανειακής
µορφής.
Ο µικροσχεδιασµός ορίζει µε αφαιρετικό τρόπο το πώς ένα γεγονός µπορεί να
εκφραστεί ως µια πρόταση σε κάθε γλώσσα, για παράδειγµα, ποιο ρήµα να
χρησιµοποιηθεί, σε τι χρόνο, και ποιο όρισµα του γεγονότος θα εµφανιστεί ως
υποκείµενο ή αντικείµενο. Το εργαλείο συγγραφής επιτρέπει αυτού του είδους οι
πληροφορίες να ορίζονται µε δυο τρόπους: µε σχέδια πρότασης και µε φόρµες (βλ.
παρακάτω). Ο µικροσχεδιασµός περιλαµβάνει, επίσης, την παραγωγή αναφορικών
εκφράσεων και επεξεργασία η οποία επιλέγει ποια γεγονότα µπορούν να
οµαδοποιηθούν σε µια πρόταση. Το M-PIRO χρησιµοποιεί κανόνες οµαδοποίησης, οι
οποίοι είναι ανεξάρτητοι της συλλογής, και έτσι δεν απαιτείται κάποια είσοδος από
τους συγγραφείς.
Το τελευταίο στάδιο, η παραγωγή επιφανειακής µορφής, είναι υπεύθυνη για την
παραγωγή της τελικής µορφής του κειµένου των περιγραφών. Αυτό περιλαµβάνει την
παραγωγή των κατάλληλων µορφών των λέξεων (π.χ. πτώσεις ουσιαστικών)
βασισµένη στον προσδιορισµό προτάσεων που έχει ως έξοδο ο µικροσχεδιασµός, την
τοποθέτηση των διαφόρων συστατικών (π.χ. υποκείµενο, ρήµα, αντικείµενο,
επιρρήµατα) στη σωστή σειρά, τον έλεγχο για συνέπεια σε αριθµό και γένος κλπ. Η
παραγωγή επιφανειακής µορφής βασίζεται σε µεγάλης κλίµακας γραµµατικές
(ενσωµατωµένες στο σύστηµα), µια για κάθε υποστηριζόµενη γλώσσα. Παρόλο που
οι γραµµατικές είναι ανεξάρτητες της εκάστοτε συλλογής, ένα µέρος του λεξικού που
χρησιµοποιούν χρειάζεται να προσαρµόζεται σε κάθε καινούρια συλλογή.
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3.3. Σύγκριση του M-PIRO µε το ILEX
Παρόλο που το M-PIRO είναι ουσιαστικά επέκταση του ILEX [2],[3], διαφέρει από
αυτό σε δυο πολύ σηµαντικά σηµεία [4].
Πρώτον, αντίθετα µε το ILEX, το M-PIRO υποστηρίζει παραγωγή κειµένου σε τρεις
γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά).
∆εύτερον, το M-PIRO υποστηρίζει περισσότερες τεχνικές µοντελοποίησης χρηστών.
Για παράδειγµα, στο ILEX τα προσωπικά µοντέλα ήταν µικρής διάρκειας (short
term). Έτσι, αν µετά από κάποιο διάστηµα ο ίδιος χρήστης ξαναχρησιµοποιούσε το
σύστηµα, οι πληροφορίες για το ποια εκθέµατα είχε επισκεφθεί και τι του είχε πει το
σύστηµα για αυτά δεν ήταν διαθέσιµες. Στο M-PIRO οι πληροφορίες αυτές
αποθηκεύονται ξεχωριστά για κάθε χρήστη σε έναν εξυπηρετητή εξατοµίκευσης
(personalization server) και παραµένουν διαθέσιµες και σε επόµενες επισκέψεις.
Όπως και το ILEX, το M-PIRO υποστηρίζει και τύπους χρηστών (π.χ. παιδί,
ενήλικας, ειδικός). Μέσω του εργαλείου συγγραφής είναι δυνατόν να καθορίσει
κανείς ποια γεγονότα της βάσης δεδοµένων είναι ενδιαφέροντα για κάθε τύπο
χρηστών, ποιες λέξεις ή εκφράσεις είναι καταλληλότερες για κάθε τύπο χρηστών κλπ.
Το M-PIRO έχει και κάτι ακόµα που το διαφοροποιεί σηµαντικά από το ILEX, που
δεν είναι άλλο από το εργαλείο συγγραφής. Με αυτό οι συγγραφείς των εκάστοτε
συλλογών χειρίζονται όχι µόνο τα περιεχόµενα της βάσης δεδοµένων αλλά επιπλέον
και τη δοµή της, καθώς και τους γλωσσικούς πόρους που εξαρτώνται από τη
συλλογή. Με άλλα λόγια, µέσω του εργαλείου, οι συγγραφείς χειρίζονται το ποιες
πληροφορίες θα παρουσιαστούν και πώς θα µετατραπούν αυτές σε φυσική γλώσσα.
Αυτό, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα του εργαλείου συγγραφής για προεπισκόπηση
των παραγόµενων κειµένων προκειµένου να ελεγχθούν ως προς την ορθότητα, την
ποιότητα και το τελικό τους αποτέλεσµα, καθιστούν το εργαλείο συγγραφής ένα
αναπόσπαστο και πολύτιµο κοµµάτι του M-PIRO. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι το
M-PIRO ενσωµατώνει τεχνολογία σύνθεσης φωνής υψηλού επιπέδου.
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4. Το εργαλείο συγγραφής του M-PIRO
4.1. Προηγούµενη έκδοση
4.1.1 Γενικά
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, το εργαλείο συγγραφής του M-PIRO
δηµιουργήθηκε µε σκοπό να βοηθάει τους συγγραφείς των εκάστοτε συλλογών να
χειρίζονται όχι µόνο τα περιεχόµενα της βάσης δεδοµένων αλλά επιπλέον τη δοµή
της καθώς και τους γλωσσικούς πόρους της συλλογής οι οποίοι επηρεάζουν το τρόπο
µε τον οποίο οι πληροφορίες µετατρέπονται σε φυσική γλώσσα. Αυτό επιτρέπει στον
συγγραφέα να καθορίζει, για παράδειγµα,

το λεξιλόγιο και τη µορφή των

παραγόµενων προτάσεων.
Στη παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4.1) παρουσιάζεται ο ρόλος του εργαλείου συγγραφής
στην αρχιτεκτονική του M-PIRO.

Εικόνα 4.1 Ο ρόλος του εργαλείου συγγραφής στο M-PIRO
Από τη στιγµή που ο χρήστης επιλέξει ένα αντικείµενο, το σύστηµα ανακτά από την
βάση δεδοµένων όλες τις σχετικές πληροφορίες και παρουσιάζει µια κατάλληλη
γραπτή περιγραφή του αντικειµένου χρησιµοποιώντας τεχνικές παραγωγής φυσικής
γλώσσας. Σε περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας η περιγραφή αυτή δίνεται σε
κάποιο συνθέτη φωνής, ο οποίος παράγει το αντίστοιχο ηχητικό αποτέλεσµα (οµιλία).

Νικολάου Θεόφιλος

14

Βελτιώσεις στην διεπαφή χρήστη και άλλες λειτουργίες
του εργαλείου συγγραφής του έργου M-PIRO

Πολλοί από τους γλωσσικούς πόρους στους οποίους βασίζεται η διαδικασία
παραγωγής, κυρίως οι γραµµατικές του συστήµατος, είναι σε µεγάλο βαθµό
ανεξάρτητοι της συλλογής. Κάποιοι, όµως, από αυτούς είναι συγκεκριµένοι για κάθε
συλλογή και µια από τις χρησιµότητες του εργαλείου συγγραφής είναι το ότι
επιτρέπει στο συγγραφέα να τους αλλάζει ανάλογα µε τη εκάστοτε συλλογή. Μια
άλλη χρησιµότητα του εργαλείου συγγραφής είναι το ότι επιτρέπει στους συγγραφείς
να χειρίζονται τη δοµή και το περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων συνδέοντας, όπου
είναι απαραίτητο, αντικείµενα της βάσης δεδοµένων µε γλωσσικούς πόρους. Μια
τρίτη είναι να βοηθάει τους συγγραφείς να ορίζουν τους τύπους των επισκεπτών και
τις ιδιότητες τους.
Η διεπαφή του εργαλείου συγγραφής µπορεί να εµφανιστεί σε τρεις γλώσσες
(Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά) κάτι το οποίο επιλέγει ο συγγραφέας στην αρχική
οθόνη επιλογής γλώσσας. Το εργαλείο µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τρία
µέρη που χειρίζονται: τη βάση δεδοµένων, τα µοντέλα χρηστών και το λεξικό.

4.1.2 Βάση ∆εδοµένων
Η βάση δεδοµένων ακολουθεί το µοντέλο οντοτήτων-σχέσεων (entity-relationship),
δηλαδή περιέχει πληροφορίες για οντότητες (π.χ. αγάλµατα, καλλιτέχνες) και σχέσεις
µεταξύ των οντοτήτων (π.χ. τον καλλιτέχνη κάθε αγάλµατος). Οι οντότητες µπορούν
να είναι συγκεκριµένα (π.χ. κάποιος συγκεκριµένος αµφορέας) ή αφηρηµένα
αντικείµενα (π.χ. ιστορικές περίοδοι ή σχεδιαστικό στυλ). Η διαδικασία συγγραφής
γίνεται σε δυο στάδια. Το πρώτο είναι η συγγραφή της συλλογής και το δεύτερο η
συγγραφή των αντικειµένων.

4.1.2.1 Συγγραφή Συλλογής
4.1.2.1.1 ∆έντρο-Ιεραρχία
Μια πρώτη βασική δουλειά στη συγγραφή συλλογής αφορά την δηµιουργία ενός
δέντρου που ουσιαστικά είναι µια ιεραρχία από τύπους οντοτήτων. Στο παράδειγµα
της συλλογής (συλλογή µουσείου) που φαίνεται στην εικόνα (Εικόνα 4.2) στην
κορυφή της ιεραρχίας είναι βασικοί τύποι οντοτήτων, όπως location (τοποθεσία),
exhibit (έκθεµα) και historical-period (ιστορική-περίοδος). Ακολουθούν τύποι
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οντοτήτων όπως museum (µουσείο), υποτύπος του location, και vessel (αγγείο),
υποτύπος του exhibit.

Εικόνα 4.2 Η ιεραρχία στη συλλογή µουσείου
Ένας υποτύπος οντοτήτων µπορεί να έχει και αυτός µε τη σειρά του τους δικούς του
υποτύπους. Για παράδειγµα, ο τύπος vessel περιέχει τους υποτύπους amphora
(αµφορέας) και lekythos (λήκυθος) (Εικόνα 4.3). Παρόλο που η µηχανή παραγωγής,
που βρίσκεται “πίσω” από το εργαλείο συγγραφής, µπορεί να χειριστεί πολλαπλή
κληρονοµικότητα,

στο

εργαλείο

συγγραφής

έχει

επιλεγεί

µια

µονής

κληρονοµικότητας ιεραρχία για να είναι πιο εύκολο στη χρήση. Έτσι, κάθε τύπος
οντοτήτων µπορεί να έχει έναν µόνο άµεσο υπερτύπο και κάθε οντότητα ανήκει σε
έναν µόνο τύπο (και τους προγόνους του). Υπάρχουν, επίσης, µηχανισµοί για να
συνδέονται οι βασικοί τύποι οντοτήτων µε το ανώτερο µοντέλο (Upper Model) [5],
µια ενσωµατωµένη, στο εργαλείο συγγραφής, ιεραρχία που περιέχει τους πιο
συνηθισµένους τύπους.
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Εικόνα 4.3

4.1.2.1.2 Πεδία-Σχέσεις
Οι σχέσεις εκφράζονται µε τη χρήση πεδίων. Σε κάθε τύπο οντοτήτων είναι εφικτή η
εισαγωγή νέων πεδίων, τα οποία από εκεί και πέρα κληρονοµούνται σε όλες τις
οντότητες του συγκεκριµένου τύπου και των υποτύπων του.

(Εικόνα 4.4) Το πεδίο “sculpted-by” του τύπου οντοτήτων “statue”
Παραδείγµατος χάριν, ο τύπος statue όπως φαίνεται στην εικόνα (Εικόνα 4.4) εισάγει
το πεδίο sculpted-by και συνεπώς, όλες οι οντότητες αυτού του τύπου,
συµπεριλαµβανοµένων των τύπων οντοτήτων complex-statue, imperial-portrait,
kouros, και portrait φέρουν αυτό το πεδίο (Εικόνα 4.5).
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(Εικόνα 4.5) Το πεδίο “sculpted-by”της οντότητας “exhibit23”του τύπου “statue”
Τα πεδία χρησιµοποιούνται, επίσης, για να εκφράσουν ιδιότητες των οντοτήτων,
όπως για παράδειγµα, τα ονόµατα ή οι διαστάσεις τους. Αρκετοί ενσωµατωµένοι
τύποι δεδοµένων είναι διαθέσιµοι, όπως συµβολοσειρά (string) και ηµεροµηνία (date),
και χρησιµοποιούνται για να ορίσουν τις επιτρεπτές τιµές πεδίων που εκφράζουν
ιδιότητες (Εικόνα 4.6).

Εικόνα 4.6 Βασικοί τύποι δεδοµένων
Έτσι, κάθε τιµή πεδίου πρέπει να είναι είτε κάποιος συγκεκριµένος τύπος οντοτήτων
είτε κάποιος ενσωµατωµένος τύπος δεδοµένων. Για παράδειγµα το πεδίο current
location (τωρινή τοποθεσία) πρέπει να πάρει τιµή από µια οντότητα τύπου museum
και το πεδίο exhibit-shows (το έκθεµα απεικονίζει) πρέπει να πάρει τιµή µια
συµβολοσειρά (Εικόνα 4.7).

Εικόνα 4.7 Το µενού µε όλες τις οντότητες τύπου museum µία
από τις οποίες θα πάρει ως τιµή το πεδίο current-location
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Οι τιµές τύπου συµβολοσειράς, χρησιµοποιούνται για πληροφορίες που είναι
δύσκολο να εκφραστούν κάνοντας χρήση παραγωγής κειµένων. Το µειονέκτηµα είναι
ότι οι συγκεκριµένες τιµές των αντίστοιχων πεδίων πρέπει να εισαχθούν σε όλες τις
υποστηριζόµενες γλώσσες. Για παράδειγµα το πεδίο exhibit-purpose (σκοπόςεκθέµατος) είναι τύπου συµβολοσειράς (Εικόνα 4.8) και για αυτό πρέπει η τιµή του
να εισαχθεί και για τις τρεις γλώσσες (Εικόνα 4.9)

Εικόνα 4.8 Το πεδίο exhibit-purpose που παίρνει τιµή συµβολοσειράς

Εικόνα 4.9 Το πεδίο exhibit-purpose για την οντότητα “exhibit8”
πρέπει να πάρει τιµές και στις τρεις γλώσσες
Εντούτοις, µερικά από τα οφέλη της παραγωγής φυσικής γλώσσας είναι ακόµα
διαθέσιµα για αυτά τα πεδία. Για παράδειγµα, µπορεί να οριστεί το ενδιαφέρον, η
σπουδαιότητα και οι επαναλήψεις (βλ. παρακάτω) (όπως για παράδειγµα στο πεδίο
“inscription-says” Εικόνα 4.10 ), όπως σε όλα τα άλλα γεγονότα στη βάση
δεδοµένων, και ο σχεδιασµός εγγράφου µπορεί να τοποθετήσει τις τιµές των
συµβολοσειρών στις κατάλληλες θέσεις στο παραγόµενο έγγραφο.
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Εικόνα 4.10 Επεξεργασία ενδιαφέροντος, σπουδαιότητας, επαναλήψεων
Κάθε γεγονός της βάσης δεδοµένων συσχετίζεται µε τρεις τιµές για κάθε τύπο
χρήστη: ενδιαφέρον, σπουδαιότητα, επαναλήψεις. Η τιµή ενδιαφέρον δείχνει πόσο
πιθανό είναι κάποιος επισκέπτης να θεωρήσει κάποια πληροφορία ενδιαφέρουσα. Για
παράδειγµα ένας αρχαιολόγος µπορεί να ενδιαφέρεται για αναφορές σε άρθρα
σχετικά µε κάποιο έκθεµα, ενώ κάποιο παιδί να έβρισκε µη ενδιαφέρουσα µια τέτοια
πληροφορία. Η τιµή σπουδαιότητα απεικονίζει το πόσο σηµαντικό είναι για το
µουσείο να µεταδώσει κάποιο γεγονός, υποθέτοντας ότι µερικά όχι και τόσο
ενδιαφέροντα γεγονότα ίσως είναι σηµαντικό να αναφερθούν. Τέλος, οι επαναλήψεις
εκφράζουν το µέγιστο αριθµό φορών που επιτρέπεται το σύστηµα να επαναλάβει ένα
γεγονός. Παραδείγµατος χάριν, µπορεί το σύστηµα να επαναλάβει αρκετές φορές σε
ένα παιδί ποια είναι η αρχαϊκή περίοδος για εκπαιδευτικούς σκοπούς αλλά να
αναφέρει τη συγκεκριµένη πληροφορία µόνο µια φορά σε κάποιον ενήλικα. Οι
παραπάνω τιµές λαµβάνονται υπόψη κατά το στάδιο επιλογής περιεχοµένου κατά την
οποία επιλέγονται τα γεγονότα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στο παραγόµενο
κείµενο κάποιας οντότητας.
Για την εισαγωγή πληροφοριών που ισχύουν εν γένει για όλες τις οντότητες ενός
τύπου,

µπορούν

να

χρησιµοποιηθούν

γενικές

οντότητες

(generic

entities).

Παραδείγµατος χάριν, στο πεδίο creation-period της οντότητας Generic-kouros θα
µπορούσε να οριστεί η τιµή archaic-period (Εικόνα 4.11). Αυτό θα έδειχνε ότι, εκτός
αν έχει αναφερθεί αλλιώς, ένας kouros ανήκει στην αρχαϊκή περίοδο.

Εικόνα 4.11
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4.1.2.1.3 Μικροσχέδια
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγγραφής, τουλάχιστον ένα µικροσχέδιο πρέπει
να οριστεί για κάθε πεδίο και γλώσσα της βάσης δεδοµένων, έτσι ώστε να οριστεί το
πώς το πεδίο µπορεί να εκφραστεί ως πρόταση. Το Μ-PIRO υποστηρίζει δύο µορφές
µικροσχεδίων: σχέδια προτάσεων και φόρµες.
Σχέδια πρότασης: Στα σχέδια προτάσεων, ο συγγραφέας διευκρινίζει το ρήµα που
θα χρησιµοποιηθεί (από τα διαθέσιµα στο εξαρτώµενο, από τη συλλογή, λεξικό), τη
φωνή και το χρόνο της προκύπτουσας πρότασης, ενδεχοµένως, την πρόθεση που θα
συµπεριληφθεί µεταξύ του ρήµατος και του αντικειµένου, οποιοδήποτε επιθυµητό
επίρρηµα, και τις συµβολοσειρές που θα εισαχθούν ως προσθήκες στην αρχή ή το
τέλος της πρότασης. Το µικροσχέδιο της Εικόνας 4.12 θα παράγει προτάσεις όπως
"This statue was sculpted by Polyklitus".

Εικόνα 4.12 Σχέδιο Πρότασης
Οι κατάλληλες αναφορικές εκφράσεις (π.χ., "Polyklitus", " a sculptor", "him")
παράγονται αυτόµατα από τη µηχανή παραγωγής. Οι προχωρηµένες επιλογές
επιτρέπουν στους συγγραφείς να επιλέξουν οι ίδιοι την πτώση και τον τύπο µιας
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αναφορικής έκφρασης, την έγκλιση της και εάν µπορεί ή όχι να οµαδοποιηθεί. Τα
σχέδια προτάσεων για τις υποστηριζόµενες γλώσσες είναι συχνά παρόµοια. Τα
κουµπιά "Πάρε τις τιµές των" στην Εικόνα 4.12 επιταχύνουν τη διαδικασία
συγγραφής µε την εισαγωγή στα πεδία του σχεδίου πρότασης τιµών αντιστοίχων µε
τις τιµές στις άλλες γλώσσες, όπου είναι δυνατόν.
Φόρµες: Οι φόρµες παρέχουν πιο αυστηρό έλεγχο της µορφής των προτάσεων που
προκύπτουν από ό,τι τα σχέδια προτάσεων. Μία φόρµα είναι µια ακολουθία
"θυρίδων", οι τιµές των οποίων απλά συνδέονται για να παραγάγουν µια πρόταση.
Κάθε θυρίδα µπορεί να πάρει ως τιµή µια συγκεκριµένη συµβολοσειρά, µια έκφραση
που αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του πεδίου (το άγαλµα στη περίπτωση του πεδίου
sculpted by) ή µια έκφραση που αναφέρεται στην ίδια τη τιµή του πεδίου (ο γλύπτης)
(Εικόνα 4.13). Οι φόρµες περιέχουν λιγότερες γλωσσικές πληροφορίες από ό,τι τα
σχέδια προτάσεων, κάτι το οποίο δεν επιτρέπει στη µηχανή παραγωγής να
εκµεταλλευτεί όλες τις δυνατότητές της. Για παράδειγµα, κάποιες µορφές
οµαδοποίησης δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τις φόρµες. Παρόλα αυτά, οι
φόρµες είναι η µόνη επιλογή όταν κάποια πεδία πρέπει να εµφανιστούν µε µορφές
που δεν είναι προτάσεις (π.χ. σηµειώσεις πνευµατικών δικαιωµάτων).

Εικόνα 4.13 Φόρµα
Το εργαλείο συγγραφής δίνει την δυνατότητα ύπαρξης ταυτόχρονα µέχρι και πέντε
διαφορετικών µικροσχεδίων. Έτσι, όταν υπάρχουν πάνω από ένα µικροσχέδια (είτε
φόρµας είτε σχεδίου πρότασης) τα παραγόµενα κείµενα εµφανίζουν µια ποικιλία και
αλλάζουν δυναµικά από επίσκεψη σε επίσκεψη καθώς µια πληροφορία µπορεί να
Νικολάου Θεόφιλος
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παρουσιάζεται µε τελικές προτάσεις διαφορετικής µορφής. Παράλληλα, ο
συγγραφέας µπορεί να επεξεργαστεί την καταλληλότητα των µικροσχεδίων ορίζοντας
κατά πόσο ένα µικροσχέδιο είναι κατάλληλο για κάθε τύπο χρήστη (βλ. παρακάτω).
Έτσι, ο συγγραφέας µπορεί, για παράδειγµα, να ορίσει ένα µικροσχέδιο που
χρησιµοποιεί το ρήµα “δείχνει” πιο κατάλληλο για παιδιά από ότι ένα µικροσχέδιο
στο οποίο χρησιµοποιείται το ρήµα “απεικονίζει”.

4.1.2.2 Συγγραφή Αντικειµένων
Από τη στιγµή που η ιεραρχία και τα πεδία των τύπων οντοτήτων έχουν
δηµιουργηθεί, είναι δυνατό να εισάγουµε καταχωρήσεις για συγκεκριµένες οντότητες
στη βάση δεδοµένων. Μενού επιλογών και φόρµες καθοδηγούν τους συγγραφείς να
επιλέξουν ανάµεσα στις επιτρεπτές τιµές των πεδίων. Αν δε, έχουν εισαχθεί
κατάλληλα µικροσχέδια και καταχωρήσεις στο λεξικό είναι εφικτή και η παραγωγή
προεπισκοπήσεων των περιγραφών των διαφόρων αντικειµένων.

4.1.2.3 Προεπισκόπηση
Το εργαλείο συγγραφής επεκτείνει προηγούµενες ιδέες όσον αφορά τη διαδραστική
συγγραφή, επιτρέποντας στο συγγραφέα να δει τα αποτελέσµατα των διάφορων
αλλαγών που κάνει στη δοµή και στο περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων άµεσα.
Οποιαδήποτε στιγµή έχει τη δυνατότητα να εµφανίσει µια προεπισκόπηση των
παραγόµενων κειµένων για κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο, σε οποιαδήποτε από
τις τρεις γλώσσες και για οποιοδήποτε τύπο χρήστη έχει προσθέσει στη συλλογή
(Εικόνα 4.15). Με αυτό τον τρόπο µπορεί ανά πάσα στιγµή να βλέπει να παραγόµενα
κείµενα και να κάνει διάφορες διορθώσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η
προεπισκόπηση προϋποθέτει να έχει προηγηθεί η ενεργοποίηση µιας γλώσσας
προεπισκόπησης (Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά) από το σχετικό µενού του εργαλείου.
Η ενεργοποιηµένη γλώσσα διακρίνεται και από τις σηµαίες στην κάτω αριστερή
γωνία του εργαλείου (Εικόνα 4.14). Παράλληλα, πριν την προεπισκόπηση πρέπει να
γίνει και µια εξαγωγή των πληροφοριών της βάσης δεδοµένων σε έναν προσοµοιωτή
εξατοµίκευσης (Personalisation Emulator) και στη µηχανή παραγωγής Exprimo.
Εικόνα 4.14 Ενεργοποιηµένη γλώσσα προεπισκόπησης η Αγγλική
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Εικόνα 4.15 Προεπισκόπηση της οντότητας “exhibit23”

4.1.3 Τύποι Χρηστών
Η καρτέλα των “Τύπων Χρηστών” (Εικόνα 4.16) στο εργαλείο συγγραφής περιέχει
µηχανισµούς για προσθήκη και διαχείριση των διάφορων τύπων χρηστών που
επιθυµεί να υπάρχουν για τη συλλογή του ο συγγραφέας. Έτσι, είναι δυνατή η
προσθήκη διάφορων τύπων χρηστών όπως για παράδειγµα παιδί, ενήλικας,
αρχαιολόγος κ.λ.π. για τους οποίους θα ορίζονται διαφορετικές τιµές για κάποιες
παραµέτρους, όπως τον µέγιστο αριθµό πεδίων ανά πρόταση, τον αριθµό πεδίων ανά
σελίδα και το αριθµό συνδέσµων ανά σελίδα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την
παραγωγή διαφορετικών κειµένων για διαφορετικό τύπο χρήστη (για παράδειγµα πιο
αναλυτικό και µε πιο απλοϊκές εκφράσεις για τα παιδιά).

Εικόνα 4.16 Η καρτέλα των τύπων χρηστών
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4.1.4 Λεξικό
Το εξαρτώµενο από τη συλλογή λεξικό περιέχει καταχωρήσεις ουσιαστικών και
ρηµάτων (Εικόνα 4.17). Οι καταχωρήσεις για λειτουργικές λέξεις, όπως άρθρα και
προθέσεις, είναι ανεξάρτητες της συλλογής και κρατιούνται χωριστά. Τα ουσιαστικά
συνδέονται µε τους τύπους οντοτήτων. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.18, το
ουσιαστικό statue-noun συνδέεται µε τον τύπο οντότητας statue, όπως φαίνεται στην
περιοχή δίπλα από το κουµπί "Αλλαγή...". Αυτό επιτρέπει στη µηχανή παραγωγής να
χρησιµοποιήσει το ουσιαστικό για το άγαλµα (statue-noun) όταν αναφέρεται σε
οντότητες αυτού του τύπου (π.χ., "αυτό το άγαλµα"). Επιπλέον, κάθε τύπος
οντοτήτων κληρονοµεί τα ουσιαστικά που έχουν συνδεθεί µε τους υπέρ-τύπους του.
Στην Εικόνα 4.18, ο τύπος οντότητας statue κληρονοµεί το ουσιαστικό exhibit-noun,
το οποίο έχει συνδεθεί µε τον τύπο exhibit και κατά συνέπεια, σε κάθε αναφορά σε
ένα άγαλµα, αυτό το ουσιαστικό µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ("αυτό το
έκθεµα").

Εικόνα 4.17 Η καρτέλα του Λεξικού

Εικόνα 4.18
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Στην πράξη, µετά από τον καθορισµό της ιεραρχίας των τύπων οντοτήτων, ο
συγγραφέας συνδέει τουλάχιστον ένα ουσιαστικό µε κάθε τύπο οντοτήτων
επιλέγοντας τα ουσιαστικά από το εξαρτώµενο από τη συλλογή λεξικό. Εάν αυτό δεν
περιέχει τα επιθυµητά ουσιαστικά, πρέπει πρώτα να εισαχθούν στο λεξικό (στη
σχετική καρτέλα). Η εισαγωγή των ουσιαστικών γίνεται µε µια τριπλή καταχώρηση
(µια για κάθε υποστηριζόµενη γλώσσα) κάτι που βοηθάει τους συγγραφείς να
διατηρούν τάξη, συνέπεια και την ίδια γλωσσική κάλυψη στο λεξικό (Εικόνα 4.14).
Οι εφαρµογές παραγωγής φυσικής γλώσσας χρησιµοποιούν κατά κανόνα λίγες µόνο
δεκάδες ουσιαστικών και ρηµάτων, πολλά από τα οποία δεν υπάρχουν σε γενικής
χρήσης λεξικά, επειδή αποτελούν ειδικευµένη ορολογία της εφαρµογής (π.χ.
«λήκυθος», «στατήρας» κλπ.). Για µεγαλύτερη ευκολία και προσαρµογή του M-PIRO
στην εκάστοτε συλλογή (που µπορεί να είναι διαφορετική από µια συλλογή
µουσείου) επιλέχτηκε η χρήση διαδικασιών που απλοποιούν την είσοδο νέων
ουσιαστικών και ρηµάτων αντί για µεγάλης κλίµακας ηλεκτρονικών λεξικών. Στην
περίπτωση των ελληνικών ουσιαστικών, για παράδειγµα, το λεξικό της µηχανής
παραγωγής περιέχει πληροφορίες που του επιτρέπουν να παράγει αυτόµατα όλες τις
πτώσεις (ενικού και πληθυντικού) ενός ουσιαστικού (µε σχετικά υψηλό ποσοστό
επιτυχίας) απαιτώντας από τον συγγραφέα την εισαγωγή µόνο της ονοµαστικής
ενικού και ονοµαστικής πληθυντικού του ουσιαστικού. Παράλληλα, το εργαλείο
συγγραφής επιτρέπει στους συγγραφείς να επιθεωρήσουν και να διορθώσουν τους
τύπους των κλιτών λέξεων που τυχόν έχουν παραχθεί λανθασµένα. Η είσοδος των
ρηµάτων γίνεται µε παρόµοιο τρόπο, µόνο που εδώ ο συγγραφέας προσθέτει ένα νέο
ρήµα για να το χρησιµοποιήσει σε ένα σχέδιο πρότασης.

4.2. Αξιολόγηση
Η παραπάνω έκδοση του εργαλείου συγγραφής ήταν αντικείµενο δυο αξιολογήσεων.
Η µια αξιολόγηση έγινε στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου από µεταπτυχιακούς
φοιτητές πληροφορικής ενώ η άλλη από προπτυχιακούς φοιτητές πληροφορικής στο
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
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4.2.1 Η αξιολόγηση στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου
Στην αξιολόγηση του Εδιµβούργου, όπως αναφέρθηκε, πήραν µέρος µεταπτυχιακοί
φοιτητές πληροφορικής οι οποίοι παρακολούθησαν ένα ωριαίο σεµινάριο χρήσης του
εργαλείου συγγραφής. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να δηµιουργήσουν µια συλλογή
υπολογιστών αφιερώνοντας όχι περισσότερες από 5 µε 6 ώρες ενώ τους δόθηκε µια
µικρή συλλογή σαν οδηγός.
Οι παρατηρήσεις που έγιναν αφορούσαν κυρίως τη διεπαφή του εργαλείου
συγγραφής. Από πολλούς φοιτητές έγιναν, µεταξύ άλλων, και οι εξής παρατηρήσεις:
¾ Παρόλο που το µεγαλύτερο µέρος της διαδικασίας συγγραφής γίνεται στην
καρτέλα της βάσης δεδοµένων δεν υπάρχουν συντοµεύσεις πληκτρολογίου για την
ευκολότερη πλοήγηση στο δεντρικό µοντέλο της βάσης
¾ Οποιαδήποτε προσθήκη πεδίου, αλλαγή σε κάποια τιµή πεδίου κλπ. θα έπρεπε να
αλλάζει τιµή σε µια σηµαία η οποία µε τη σειρά της να πυροδοτεί αυτόµατα τη
διαδικασία εξαγωγής όταν κάνει προεπισκόπηση ο χρήστης (αντί να εµφανίζει
µήνυµα λάθους)
¾ Όταν εισάγει κάποιος ένα τύπο οντοτήτων ή µια οντότητα πρέπει να πατήσει το
κουµπί “ΟΚ”. Θα ήταν καλό η φόρµα, όπως και κάποιες άλλες φόρµες εισαγωγής,
να δεχόταν και το πλήκτρο “Enter”.
¾ Ίσως είναι χρήσιµη η ύπαρξη ενός κουµπιού που θα επεκτείνει ολόκληρο το
δέντρο.
¾ Για να µετονοµαστεί ένα πεδίο πρέπει κάποιος να κάνει 2 φορές διπλό κλικ. Θα
έπρεπε ίσως να συµβαίνει το ίδιο µε ένα διπλό κλικ.
¾ Χρήσιµη θα ήταν η ύπαρξη δυνατότητας drag’n’drop και copy-paste κόµβων στην
ιεραρχία του δέντρου της βάσης δεδοµένων.
Επίσης, αναφέρθηκαν κάποια προβλήµατα στη διαδικασία εξαγωγής που αφορούσαν
κυρίως την µη ολοκλήρωση της και το “πάγωµα” της εφαρµογής, πολλές φορές χωρίς
προφανή λόγο. Κατά τα άλλα, η συνολική εντύπωση των φοιτητών για το εργαλείο
συγγραφής ήταν αρκετά θετική ενώ υπογραµµίστηκαν από πολλούς οι δυνατότητες
και οι προοπτικές του όλου συστήµατος. Τέλος, το εγχειρίδιο χρήσης απέσπασε,
επίσης, κάποια θετικά σχόλια.
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4.2.2 Η αξιολόγηση στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Στην αξιολόγηση της Αθήνας οι φοιτητές οµοίως δεν είχαν προηγούµενη εµπειρία σε
λογισµικό παραγωγής φυσικής γλώσσας. Σε αυτή τη περίπτωση οι φοιτητές
παρακολούθησαν ένα σεµινάριο 6 ωρών και κατόπιν τους ζητήθηκε να φέρουν εις
πέρας 11 συγκεκριµένες εργασίες που κυµαίνονταν από την διόρθωση µιας
πληροφορίας για ένα πεδίο µέχρι τη δηµιουργία µιας νέας συλλογής ενώ στη
συνέχεια τους δόθηκε να συµπληρώσουν και ένα ερωτηµατολόγιο. Για τους
παραπάνω λόγους τα σχόλια και οι παρατηρήσεις τους ήταν πιο συγκεκριµένα από
αυτά των φοιτητών στην αξιολόγηση του Εδιµβούργου ενώ από τα ερωτηµατολόγια
προέκυψαν χρήσιµα και ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.
Οι 11 εργασίες που τους ανατέθηκαν ήταν οι εξής:
1. Εκκινήστε το εργαλείο συγγραφής, επιλέξτε Ελληνικά για τα µηνύµατα του
εργαλείου και ανοίξτε το αρχείο .mpiro της συλλογής του µουσείου.
2. ∆ηµιουργήστε τα ελληνικά και αγγλικά κείµενα (προεπισκόπηση) για ενήλικες
του εκθέµατος exhibit33 (τύπος painting). Κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις,
ώστε οι παράγραφοι των κειµένων για παιδιά να είναι πιο σύντοµες και να
περιέχουν µικρότερες προτάσεις. Βεβαιωθείτε ότι κάνατε τις απαραίτητες
τροποποιήσεις παράγοντας πάλι τα κείµενα του εκθέµατος exhibit33 για παιδιά
και ενήλικες στις δύο γλώσσες.
3. Υποθέστε ότι οι πληροφορίες της βάσης δεδοµένων για το χρόνο δηµιουργίας του
exhibit33 είναι λανθασµένες και ότι οι σωστές είναι κλασική περίοδος, γύρω στο
480 π.Χ. ∆ιορθώστε τις πληροφορίες, ξαναδηµιουργήστε τα κείµενα του
εκθέµατος στα Αγγλικά και τα Ελληνικά για ενήλικες και βεβαιωθείτε ότι
εκφράζουν τώρα τις σωστές πληροφορίες.
4. Κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε το υλικό κατασκευής ειδικά του
exhibit33 να µην αναφέρεται ποτέ σε παιδιά και ενήλικες. Βεβαιωθείτε ότι κάνατε
τις απαραίτητες τροποποιήσεις παράγοντας τα κείµενα του exhibit33 για παιδιά
και ενήλικες στα Ελληνικά. Στην περίπτωση των ειδικών, µειώστε το ενδιαφέρον
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και τη σηµασία του πεδίου του υλικού κατασκευής του exhibit33 σε 1 και
παρατηρήστε την επίπτωση της αλλαγής στα παραγόµενα ελληνικά κείµενα.
5. ∆ηµιουργήστε τα ελληνικά κείµενα του εκθέµατος exhibit1 για ενήλικες και
ειδικούς. Παρατηρήστε ότι στην περίπτωση των ειδικών τα κείµενα δεν
περιλαµβάνουν την περιγραφή του ερυθρόµορφου ρυθµού ("Στο ρυθµό αυτό το
φόντο... του πηλού."). Κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε περιγραφές
τεχνικών αυτού του είδους να µην περιλαµβάνονται ούτε στα κείµενα για
ενήλικες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις παράγοντας
τα ελληνικά κείµενα του εκθέµατος exhibit20 (τύπος black-kantharos) για
ενήλικες και παιδιά.
6. Προσθέστε ένα νέο κούρο στη συλλογή. Θεωρήστε ότι ο νέος κούρος είναι της
αρχαϊκής περιόδου, βρίσκεται στο Μουσείο της Ακροπόλεως, βρέθηκε στην
Αθήνα, έχει ύψος 1.95 µέτρα και κατασκευάστηκε στην αρχή του 6ου αιώνα π.Χ.
∆ώστε τον τίτλο "Ένας διάσηµος κούρος" στο νέο έκθεµα (αντίστοιχος τίτλος στα
Αγγλικά) και προσθέστε την εξής ιστορία για το έκθεµα ως προαποθηκευµένο
κείµενο: "Αυτός ο κούρος χρησιµοποιήθηκε στο µάθηµα Επικοινωνίας
Ανθρώπου-Υπολογιστή" (αντίστοιχη ιστορία στα Αγγλικά). ∆ηµιουργήστε τα
ελληνικά και αγγλικά κείµενα του νέου εκθέµατος για ειδικούς. Εντοπίστε από
πού προέρχονται όλες οι πληροφορίες των κειµένων. Κάντε τις απαραίτητες
τροποποιήσεις, ώστε τα κείµενα των ειδικών να µην περιλαµβάνουν πληροφορίες
που µάλλον θα τις γνωρίζουν ήδη επισκέπτες που είναι αρχαιολόγοι. Βεβαιωθείτε
για τις τροποποιήσεις που κάνατε παράγοντας τα σχετικά κείµενα.
7. Κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε η σηµερινή θέση ενός εκθέµατος να
µπορεί να είναι οποιαδήποτε τοποθεσία (τύπος a-location), όχι µόνο ένα µουσείο.
Τροποποιήστε τις πληροφορίες για τον κούρο που προσθέσατε, ώστε τα κείµενα
να αναφέρουν ότι σήµερα βρίσκεται στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, αντί
για το Μουσείο Ακροπόλεως. Βεβαιωθείτε ότι παράγονται τα σωστά κείµενα.
8. Προσθέστε στον τύπο military ένα νέο υπο-τύπο sword για εκθέµατα που είναι
σπαθιά. Ο τύπος sword να εισάγει ένα νέο πεδίο sword-length (µήκος του
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σπαθιού) µε τιµές dimension και ένα πεδίο sword-warrior (πολεµιστής στον οποίο
ανήκε) µε τιµές person. Κάντε τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο λεξικό, ώστε το
σύστηµα να µπορεί να αναφερθεί σε σπαθιά.
9. Προσθέστε ένα σπαθί στη συλλογή. Θεωρήστε ότι το σπαθί είναι της ρωµαϊκής
περιόδου, ότι είναι φτιαγµένο από χαλκό, ότι έχει µήκος 1.2 µέτρα και ότι ανήκε
στον Οκταβιανό Αύγουστο.
10. Προσθέστε ένα µικροσχέδιο τύπου "πλάνο" για το πεδίο sword-warrior που να
παράγει προτάσεις µε το ρήµα "χρησιµοποιώ" (στα Αγγλικά "use") στον αόριστο
της παθητικής φωνής µε την πρόθεση "από" ("by"). Προσθέστε ένα µικροσχέδιο
τύπου "φόρµα" για το πεδίο sword-length που να παράγει προτάσεις της µορφής
"Το µήκος του/του σπαθιού είναι ..." (στα Αγγλικά "The sword/it/... is ... long").
Ελέγξτε τα µικροσχέδιά σας παράγοντας τα ελληνικά και αγγλικά κείµενα των
ενηλίκων για το σπαθί που προσθέσατε.
11. ∆ηµιουργήστε µια δική σας συλλογή που να περιγράφει 5 υποθετικά αντικείµενα
προς πώληση (π.χ. οικιακές συσκευές, αυτοκίνητα ή υπολογιστές) για ένα µόνο
τύπο χρήστη. Φροντίστε η βάση δεδοµένων να περιλαµβάνει 4-5 πεδία για κάθε
αντικείµενο προς πώληση (π.χ. τιµή, κατασκευαστής, κατανάλωση). Τα κείµενα
να παράγονται στα Αγγλικά και Ελληνικά. Προσπαθήστε να χρησιµοποιήσετε
όλες τις δυνατότητες των προηγούµενων βηµάτων και να αποφύγετε κατά το
δυνατόν τη χρήση προαποθηκευµένων κειµένων.
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των φοιτητών περιείχαν µεταξύ άλλων και τα
παρακάτω:
¾ Ο χρήστης δεν κατανοεί ότι πραγµατοποιήθηκε το άνοιγµα ενός αρχείου
συλλογής. Καλό θα ήταν να υπάρχει ένα µήνυµα που να πληροφορεί το χρήστη ή
να εµφανίζεται η καρτέλα της βάσης δεδοµένων και να “ανοίγει” το δέντρο ένα
επίπεδο.
¾ Μια χρήσιµη προσθήκη στο πρόγραµµα θα ήταν η δυνατότητα να εµφανίζεται το
τελευταίο αρχείο *.mpiro που είχε “ανοίξει” ο χρήστης και να µπορεί έτσι να το
ξανανοίγει εύκολα.
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¾ Ίσως θα έπρεπε η αρχική προτροπή γλώσσας να είναι και στις 3 γλώσσες.
¾ Για τον απλό χρήστη είναι κουραστικό και δυσνόητο να κάνει εξαγωγή στο
“Exprimo” ή/και στον “PSEmulator” σε κάθε αλλαγή που κάνει προκειµένου να
δει τη προεπισκόπηση καθώς και να επιλέξει ποια εξαγωγή είναι η κατάλληλη.
¾ ∆εν είναι προφανές ότι πρέπει αρχικά να ενεργοποιηθεί κάποια γλώσσα
προεπισκόπησης προκειµένου κάποιος να κάνει προεπισκόπηση.
¾ Αφού ενεργοποιηθεί µια γλώσσα προεπισκόπησης δεν είναι άµεσα αντιληπτό το
ποια γλώσσα έχει ενεργοποιηθεί καθώς οι σηµαίες δεν είναι άµεσα ορατές.
¾ ∆εν είναι αρκετά ευνόητο το πώς µπορεί να κάνει κάποιος προεπισκόπηση (δεξί
κλικ στην οντότητα που επιθυµεί αφού πρώτα έχει ενεργοποιήσει γλώσσα
προεπισκόπησης).
¾ Χρήσιµη θα ήταν η ύπαρξη βοήθειας είτε σε µορφή tool tip text είτε σε µορφή
αρχείου βοηθείας .hlp.
¾ Οι όροι σπουδαιότητα, ενδιαφέρον δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισµένοι νοηµατικά
και ως προς τον ρόλο τους.
¾ Θα ήταν καλό η εφαρµογή να διαθέτει µηχανή αναζήτησης οντοτήτων.
¾ Όταν ο χρήστης προσθέσει µια συµβολοσειρά στα γλωσσικά εξαρτηµένα πεδία θα
πρέπει να πατήσει “Enter” προτού πάει σε άλλο µενού ή επιλέξει άλλο πεδίο
διαφορετικά αυτή χάνεται.
¾ ∆εν είναι προφανές το πώς µεταβαίνουµε στα γλωσσικά εξαρτηµένα πεδία µιας
οντότητας (κλικ στην αντίστοιχη σηµαία στο πίνακα). Η επιλεγµένη σηµαία θα
µπορούσε να γίνεται µεγαλύτερη από τις άλλες αντί να φαίνεται διαγραµµένη.
¾ Όταν προστίθεται ένα νέο πεδίο δεν πηγαίνει ο δροµέας κατευθείαν σε αυτό και το
πεδίο µπορεί να µην εµφανιστεί άµεσα αν έχουµε ήδη πολλά πεδία (καθώς αυτά
προστίθενται στο τέλος του πίνακα).
¾ Το µενού των πεδίων που εµφανίζεται µε δεξί κλικ σε κάποιο από αυτά είναι πολύ
“φορτωµένο”.
¾ Τα βήµατα για τη δηµιουργία ενός ρήµατος είναι προφανή αν και πολλές φορές
χρονοβόρα καθώς συχνά πολλοί τύποι του ρήµατος παράγονται από το εργαλείο
λάθος.
¾ Θα ήταν χρήσιµο κάποια πολύ συχνά χρησιµοποιούµενα κοµµάτια του λεξικού
(ρήµατα και ουσιαστικά) να προϋπάρχουν.
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¾ Το κουµπί “Αλλαγή” για την ανάθεση ενός ουσιαστικού σε έναν τύπο οντοτήτων
δεν είναι προφανές τι κάνει. Θα µπορούσε να ήταν πιο κοντά στο πλαίσιο που
εµφανίζει τα ουσιαστικά που έχουν ανατεθεί.
¾ Σε ορισµένα µηνύµατα του εργαλείου γίνεται ανάµιξη διαφορετικών γλωσσών
(συνήθως Αγγλικών και Ελληνικών) και σε κάποιες περιπτώσεις εµφανίζονται στα
µηνύµατα του εργαλείου (σε µενού ή σε επιλογές ή επεξηγήσεις) προτάσεις που
δεν είναι κατανοητές.
¾ ∆εν υπάρχει απόλυτη συνέπεια στην επιλεγµένη γλώσσας εµφάνισης του
εργαλείου συγγραφής καθώς πολλά µηνύµατα είναι µόνο στα Αγγλικά.
¾ Αν κάποιος βρίσκεται στη φόρµα για να κάνει εξαγωγή και µε τα πλήκτρα “Alt”“Tab” ή από την γραµµή εργασιών των Windows “επαναφέρει” στο προσκήνιο
ένα άλλο παράθυρο, όταν “επαναφέρει” το παράθυρο του εργαλείου συγγραφής η
φόρµα εξαγωγής ή όποια άλλη ήταν ανοιχτή δεν θα εµφανιστεί (παρόλο που θα
είναι ανοιχτή) και το πρόγραµµα δεν θα αποκρίνεται. Για να εµφανιστεί θα πρέπει
να επαναφέρει ο χρήστης το παράθυρο του εργαλείου χρησιµοποιώντας “Alt”“Tab”.
¾ Είναι αρνητικό το ότι το εργαλείο συγγραφής δεν ταξινοµεί τις καινούριες λέξεις
που εισάγει κάποιος στο λεξικό, παρά µόνο αν αυτός κλίσει και ανοίξει ξανά το
πρόγραµµα ή τη συλλογή.
¾ Μια άλλη προσθήκη, που θα ήταν χρήσιµη, είναι το να ρωτάει το πρόγραµµα πόσα
νέα πεδία θέλει ο χρήστης να προσθέσει στις ιδιότητες π.χ. ενός τύπου οντοτήτων
έτσι ώστε να µην είναι αναγκασµένος να κάνει προσθήκη πεδίου - µετονοµασία προσθήκη πεδίου - µετονοµασία κλπ. ειδικά όταν θέλει να προσθέσει αρκετά
πεδία.
Μετά την ολοκλήρωση των 11 εργασιών και την σηµείωση των παρατηρήσεων τους,
επόµενο βήµα ήταν η συµπλήρωση από τους ίδιους φοιτητές ενός ερωτηµατολογίου
µε 13 ερωτήσεις. Αναλυτικότερα:
Οι 4 πρώτες ερωτήσεις ζητούσαν από τους φοιτητές να βαθµολογήσουν την
χρησιµότητα της τεχνολογίας του M-PIRO (µηχανή παραγωγής φυσικής γλώσσας και
εργαλείο συγγραφής) σε διάφορους τοµείς που θα µπορούσε αυτή να βρει εφαρµογή,
ακόµη και να προτείνουν κάποιες εφαρµογές του και ήταν οι εξής:
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- Μετά από περαιτέρω βελτιώσεις ευχρηστίας, πιστεύω ότι η τεχνολογία του MPIRO (µηχανή παραγωγής φυσικής γλώσσας και εργαλείο συγγραφής) θα
ήταν/δε θα ήταν χρήσιµη σε:
1. Μουσεία που επιθυµούν να παρουσιάσουν τα εκθέµατά τους µέσω ιστοσελίδων.
2. Μουσεία που επιθυµούν να παρουσιάσουν τα εκθέµατά τους µέσω εικονικής
πραγµατικότητας.
3. Καταστήµατα (π.χ. ηλεκτρονικών ειδών, αυτοκινήτων) που επιθυµούν να
παρουσιάσουν τα προϊόντα τους µέσω ιστοσελίδων.
4. Προσθέστε προαιρετικά άλλες εφαρµογές όπου θεωρείτε ότι η τεχνολογία του MPIRO θα ήταν πολύ χρήσιµη, αιτιολογώντας την άποψή σας.
Οι πιθανές απαντήσεις στις 3 από τις 4 ερωτήσεις ήταν:
A. εξαιρετικά χρήσιµη
B. χρήσιµη
C. πιθανώς χρήσιµη
D. µάλλον άχρηστη
E. άχρηστη
F. τελείως άχρηστη
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Τα διαγράµµατα που ακολουθούν (∆ιαγρ.1-2-3) δείχνουν τις απαντήσεις που δόθηκαν
από τους φοιτητές σε κάθε µια από τις 3 ερωτήσεις:

∆ιαγρ. 1 Απαντήσεις στην ερώτηση 1

∆ιαγρ. 2 Απαντήσεις στην ερώτηση 2

∆ιαγρ. 3 Απαντήσεις στην ερώτηση 3
Όπως προκύπτει και από τα διαγράµµατα η πλειοψηφία των φοιτητών θεωρεί ότι η
τεχνολογία του M-PIRO θα ήταν από χρήσιµή έως εξαιρετικά χρήσιµη σε µουσεία
και καταστήµατα που επιθυµούν να παρουσιάσουν τα εκθέµατα και τα προϊόντα τους
αντίστοιχα στο διαδύκτιο µέσω ιστοσελίδων. Εξαίρεση αποτελεί η 2η ερώτηση όπου
οι περισσότεροι φοιτητές χαρακτήρισαν την τεχνολογία του M-PIRO πιθανώς
χρήσιµη για την παρουσίαση των εκθεµάτων ενός µουσείου

µέσω εικονικού

περιβάλλοντος. Αυτό συνέβη πιθανότατα επειδή δεν έγιναν αρκετά ξεκάθαρες στους
φοιτητές οι δυνατότητες του M-PIRO για συνδυασµό του µε τεχνολογίες εικονικού
περιβάλλοντος και σύνθεσης φωνής.
Οι επόµενες 7 ερωτήσεις ζητούσαν από τους φοιτητές να βαθµολογήσουν την
ευκολία µε την οποία κάποιος θα µπορούσε να επιτελέσει εργασίες όµοιες µε εκείνες
του προηγούµενου βήµατος και ήταν οι εξής:
- Αφού παρακολουθήσει διαλέξεις σαν αυτές στις οποίες παρουσιάστηκε η
τεχνολογία και το εργαλείο συγγραφής του M-PIRO, ένας πτυχιούχος τµήµατος
πληροφορικής χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και µε
µόνη βοήθεια τις διαφάνειες των διαλέξεων
Νικολάου Θεόφιλος
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εργαλείου συγγραφής (βλ. ιστοσελίδες µαθήµατος) µπορεί να χρησιµοποιήσει το
υπάρχον εργαλείο συγγραφής για:
5. Να διορθώσει στοιχεία της βάσης δεδοµένων (π.χ. λανθασµένη ιστορική περίοδος
εκθέµατος ή τόπος εύρεσης):
6. Να ελέγξει τα κείµενα που παράγονται για ένα έκθεµα σε οποιαδήποτε γλώσσα και
για οποιονδήποτε τύπο χρήστη:
7. Να προσθέσει καινούρια εκθέµατα υπαρχόντων τύπων (π.χ. νέος κούρος):
8. Να διορθώσει λάθη στον τρόπο έκφρασης των στοιχείων της βάσης δεδοµένων σε
φυσική γλώσσα (π.χ. λάθος ρήµα, λάθος χρόνος ρήµατος, λανθασµένη κλίση
ρήµατος, λάθος ουσιαστικό κλπ):
9. Να προσθέσει εκθέµατα καινούριων τύπων (π.χ. βιβλία), κάνοντας τις αναγκαίες
προσθήκες στους γλωσσικούς πόρους (νέες λέξεις και µικροσχέδια):
10. Να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων χρηστών (π.χ. να µην
περιγράφονται οι ιστορικές περίοδοι στους ειδικούς, τα κείµενα των παιδιών να
είναι συντοµότερα και µε πιο σύντοµες προτάσεις):
11. Να δηµιουργήσει µια νέα συλλογή εκθεµάτων (π.χ. υπολογιστές και περιφερειακά
για ένα κατάστηµα που πουλά µέσω διαδικτύου):
Οι πιθανές απαντήσεις ήταν:
A. θα το κατάφερνε χωρίς κανένα πρόβληµα
B. θα το κατάφερνε µε µικρά µόνο προβλήµατα
C. θα δυσκολευόταν αρκετά αλλά µάλλον θα το κατάφερνε
D. θα δυσκολευόταν αρκετά και είναι αµφίβολο αν θα το κατάφερνε
E. πολύ δύσκολα θα το κατάφερνε
F. αποκλείεται να το κατάφερνε
Τα διαγράµµατα που ακολουθούν (∆ιαγρ. 4-10) δείχνουν τις απαντήσεις που δόθηκαν
από τους φοιτητές σε κάθε µια από τις 7 ερωτήσεις:

∆ιαγρ. 4 Απαντήσεις στην ερώτηση 5
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∆ιαγρ. 6 Απαντήσεις στην ερώτηση 7

∆ιαγρ. 7 Απαντήσεις στην ερώτηση 8

∆ιαγρ. 8 Απαντήσεις στην ερώτηση 9

∆ιαγρ. 9 Απαντήσεις στην ερώτηση 10

∆ιαγρ. 10 Απαντήσεις στην ερώτηση 11
Όπως φαίνεται από τα σχεδιαγράµµατα ελάχιστο είναι το ποσοστό των φοιτητών οι
οποίοι θεώρησαν ότι θα δυσκολεύονταν να εκτελέσουν κάποια από τις παραπάνω
εργασίες και τελικά πιθανόν να µην τα κατάφερναν. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι θα
είχαν καθόλου ή µικρά προβλήµατα στις περισσότερες εργασίες αλλά τελικά θα
κατάφερναν να τις εκτελέσουν µε επιτυχία. Από την άλλη, σε καµία ερώτηση οι
φοιτητές δεν απέκλεισαν την πιθανότητα επιτυχούς διεκπεραίωσης κάποιας από τις
εργασίες (επιλέγοντας το E ή F). Αυτό δείχνει ότι κανείς από τους φοιτητές δεν
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θεώρησε το εργαλείο συγγραφής δύσχρηστο και ότι οι περισσότεροι αποκόµισαν
θετικές εντυπώσεις από τη χρήση του.
Οι 2 τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου αφορούσαν την επιθυµία των
φοιτητών να χρησιµοποιήσουν µελλοντικά το συγκεκριµένο εργαλείο συγγραφής και
σκοπό είχε να καταδείξει την ικανοποίηση, την ευχαρίστηση και την γενική αποδοχή
του από αυτούς. Οι ερωτήσεις ήταν:
- Αν στη δουλειά µου µαζί µε εµένα είχαν εκπαιδευθεί και άλλοι συνάδελφοί µου
στη χρήση του εργαλείου συγγραφής και:
12. Έπρεπε ένας από εµάς να κατασκευάσει µε το υπάρχον εργαλείο συγγραφής µια
νέα συλλογή περίπου 50 εκθεµάτων:
13. Έπρεπε ένας από εµάς να δοκιµάσει µια νέα βελτιωµένη µορφή του εργαλείου
συγγραφής:
Οι πιθανές απαντήσεις ήταν:
A. θα επιθυµούσα να το αναλάβω-δοκιµάσω εγώ
B. θα δεχόµουν να το αναλάβω-δοκιµάσω εγώ
C. θα προσπαθούσα να το αποφύγω
D. δε θα δεχόµουν σε καµία περίπτωση να το αναλάβω-δοκιµάσω εγώ
Τα διαγράµµατα που ακολουθούν (∆ιαγρ. 11-12) δείχνουν τις απαντήσεις που
δόθηκαν από τους φοιτητές σε κάθε µια από τις 2 ερωτήσεις:

∆ιαγρ. 11 Απαντήσεις στην ερώτηση 12 ∆ιαγρ. 12 Απαντήσεις στην ερώτηση 13
Από τα παραπάνω διαγράµµατα γίνεται εµφανής η θετική εντύπωση που άφησε η
χρήση του εργαλείου συγγραφής στους περισσότερους φοιτητές καθώς και η επιθυµία
της συντριπτικής πλειοψηφίας τους για χρήση του εργαλείου και δοκιµής του µετά
από βελτιώσεις
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4.2.3 Συµπεράσµατα
Από τα σχόλια των φοιτητών και στις δυο περιπτώσεις προκύπτουν κάποια
ενδιαφέροντα και χρήσιµα συµπεράσµατα για την έκδοση του εργαλείου συγγραφής
του M-PIRO που παρουσιάστηκε σε προηγούµενη ενότητα.
Καταρχάς, πολλοί χρήστες αντιµετώπισαν πρόβληµα µε τη διαδικασία εξαγωγής των
πληροφοριών της βάσης δεδοµένων στο “Exprimo” και στον “PSEmulator”. Τα
κυριότερα προβλήµατα ήταν ότι οι χρήστες δυσκολεύονταν να επιλέξουν την
κατάλληλη εξαγωγή (Exprimo, PSEmulator ή και τα δύο) και δυσκολεύονταν να
θυµηθούν ότι πρέπει (και πότε ακριβώς) να εκτελέσουν εξαγωγή µετά από αλλαγές
στη βάση δεδοµένων ή τους γλωσσικούς πόρους προκειµένου να εµφανιστούν οι
αλλαγές στα κείµενα της προεπισκόπησης. Επιθυµία πολλών χρηστών ήταν οι
διαδικασίες αυτές να γίνονται αυτόµατα. Επίσης, όπως φαίνεται, πολλοί χρήστες
αντιµετώπισαν δυσκολία στην διαδικασία προεπισκόπησης, Κάποιοι δυσκολεύτηκαν
να βρούνε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η προεπισκόπηση, κάποιοι άλλοι
δυσαρεστήθηκαν από την αναγκαιότητα αλλαγής γλώσσας για την προεπισκόπηση
κειµένων στην αντίστοιχη γλώσσα και οι περισσότεροι θεώρησαν περιττή και
δύσχρηστη την ύπαρξη ενεργοποιηµένης γλώσσας προεπισκόπησης προκειµένου να
κάνουν τελικά προεπισκόπηση. Τα µικροσχέδια ήταν ένα άλλο ζήτηµα στο οποίο οι
χρήστες

δυσκολεύτηκαν.

Το

αδικαιολόγητα

“φορτωµένο”

µενού

και

η

πολυπλοκότητα µετάβασης από το ένα µικροσχέδιο στο άλλο (εναλλαγή γλώσσας ή
αριθµού µικροσχεδίου) ήταν τα κυριότερα προβλήµατα των χρηστών αναφορικά µε
τα µικροσχέδια. Άλλα προβλήµατα περιέχουν δυσκολία πλοήγησης στο δέντρο της
βάσης δεδοµένων (ειδικά για µεγάλες συλλογές) και δυσκολία στην κατανόηση
πολλών µηνυµάτων και επιλογών του εργαλείου (είτε λόγω εξειδικευµένης τεχνικής
ορολογίας στα µηνύµατα είτε λόγω του ότι τα µηνύµατα δεν είναι στην γλώσσα που
έχει επιλέξει ο χρήστης στην αρχική οθόνη). Συνοψίζοντας, παρόλα τα θετικά σχόλια
που απέσπασε το εργαλείο συγγραφής ως προς την χρησιµότητα του και τις
δυνατότητες και τις προοπτικές του όλου εγχειρήµατος του M-PIRO οι αξιολογήσεις
κατέδειξαν προβλήµατα, ατέλειες, δυσλειτουργίες ή παραλείψεις του εργαλείου
συγγραφής που αφορούν κυρίως θέµατα διεπαφής και ευχρηστίας που επίκεντρο
έχουν τον συγγραφέα-χρήστη του εργαλείου.
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4.3. Προβλήµατα
Λαµβάνοντας υπόψη τις δυο αξιολογήσεις και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από
αυτές καθώς και από προσωπική εµπειρία στη χρήση του εργαλείου συγγραφής
δηµιουργήθηκε µια λίστα µε προβλήµατα του εργαλείου συγγραφής του M-PIRO η
οποία ήταν ο αρχικός οδηγός για οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης του εργαλείου.
Στη λίστα που ακολουθεί υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά γενικά
προβλήµατα, η δεύτερη προβλήµατα της καρτέλας της βάσης δεδοµένων και η τρίτη
της καρτέλας των τύπων χρηστών.
Γενικά
1) Το µενού “Φάκελος” θα ήταν καλύτερα να λέγεται “Αρχείο”.
2) ∆εν είναι άµεσα κατανοητό ότι το άνοιγµα ενός αρχείου ήταν επιτυχές.
3) ∆εν υπάρχει βοήθεια (σε µορφή αρχείου ή tool tip text).
4) Κάποιες φορές οι συντοµεύσεις πληκτρολογίου δε λειτουργούν (χάσµα εκτίµησης).
5) Υπάρχουν προβλήµατα στην εµφάνιση κάποιων στοιχείων (π.χ. στην καρτέλα
“Βάση ∆εδοµένων” στις λέξεις “Υπόµνηµα” και “Τύποι ∆εδοµένων”). [6]
6) Σε περίπτωση αλλαγών που χρειάζονται εξαγωγή και στον προσοµοιωτή
εξατοµίκευσης και στη µηχανή παραγωγής πρέπει να γίνεται πρώτα η πρώτη και µετά
η δεύτερη. [6]
7) ∆εν υπάρχει επιλογή (δυνατότητα) αποκοπής ή αντιγραφής και επικόλλησης (cut /
copy & paste).
8) Οι εντολές και τα µηνύµατα δεν είναι όλα στην επιλεγµένη γλώσσα.
9) Σε κάποιες φόρµες επιβεβαιώσεων υπάρχει κουµπί “ΝΑΙ” ενώ σε κάποιες άλλες
“ΕΝΤΑΞΕΙ”.
10) Η αρχική προτροπή για επιλογή γλώσσας είναι µόνο στα Αγγλικά.
11) ∆εν υπάρχει δυνατότητα επιλογής κάποιας προεπιλεγµένης (default) απάντησης
µε το πλήκτρο “Enter” (χάσµα εκτίµησης).
12) ∆εν είναι άµεσα αντιληπτό ποια είναι η επιλεγµένη γλώσσα προεπισκόπησης.
13) ∆εν υπάρχει µηχανή αναζήτησης οντοτήτων.
Βάση δεδοµένων
1) Ο τρόπος σύνδεσης των τύπων οντοτήτων µε ουσιαστικά είναι δυσνόητος αφού η
χρησιµότητα του κουµπιού “Αλλαγή” δεν είναι προφανής (χάσµα εκτέλεσης).
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2) Το µενού συντόµευσης (δεξί κλικ) των πεδίων για τα οποία υφίσταται
µικροσχεδιασµός είναι πολύ φορτωµένο.
3) Η εκ των προτέρων ενεργοποίηση της γλώσσας προεπισκόπησης αποτελεί
πρόβληµα, καθώς και η εναλλαγή µεταξύ γλωσσών προεπισκόπησης.
4) Η επιλογή για εµφάνιση του κειµένου προεπισκόπησης δεν είναι εύκολο να βρεθεί
(χάσµα εκτέλεσης).
5) Η επιλογή διαγραφής πεδίου σε πεδία συγκεκριµένων οντοτήτων δεν είναι
κατανοητό τι κάνει. Θα έπρεπε πιθανόν να είναι “διαγραφή τιµής πεδίου” (χάσµα
εκτίµησης). [6]
6) Όταν ο χρήστης βρίσκεται στα γλωσσικά εξαρτηµένα πεδία δεν φαίνεται καθαρά η
επιλεγµένη γλώσσα.
7) Όταν εισάγεται ένα νέο πεδίο αυτό πηγαίνει στο τέλος του πίνακα και δεν είναι
επιλεγµένο ή εστιασµένο. Έτσι, όταν υπάρχουν πολλά πεδία δεν είναι ορατό και ο
χρήστης δεν ξέρει αν δηµιουργήθηκε (χάσµα εκτίµησης).
8) Όταν εισάγεται ένα νέο πεδίο θα έπρεπε να είναι επιλεγµένο για µετονοµασία
αφού αυτή είναι υποχρεωτική.
9) Εισάγοντας µια συµβολοσειρά και πατώντας σε άλλο πλαίσιο ή σε άλλη οντότητα
ή επιλέγοντας άλλη γλώσσα (στα γλωσσικά εξαρτηµένα πεδία), η συµβολοσειρά δεν
αποθηκεύεται (χάσµα εκτίµησης).
10) Οι όροι σπουδαιότητα και ενδιαφέρον δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισµένοι
νοηµατικά και ως προς το ρόλο τους (χάσµα εκτίµησης και εκτέλεσης).
11) Στα µικροσχέδια, κάποιες επιλογές δεν είναι κατάλληλες για µη ειδικούς και δεν
είναι εύκολα κατανοητές (χάσµα εκτέλεσης). [6]
12) Υπάρχει δυσκολία κατανόησης του τρόπου µετάβασης από τα γλωσσικά
ανεξάρτητα πεδία στα γλωσσικά εξαρτηµένα και το αντίστροφο (χάσµα εκτέλεσης).
13) ∆εν υπάρχει δυνατότητα συρσίµατος (drag’n’drop) στο δέντρο οντοτήτων (χάσµα
εκτίµησης και εκτέλεσης).
14) ∆εν είναι προφανές ότι µετά από αλλαγές στα ενδιαφέρον, σπουδαιότητα και
επαναλήψεις πρέπει να γίνει εξαγωγή στον προσοµοιωτή εξατοµίκευσης. [6]
15) Στα µικροσχέδια και ειδικά στις αναφορικές εκφράσεις (φόρµα) δεν είναι
κατανοητό αν ο χρήστης µπορεί να δηλώσει µια πρόταση µε τη µορφή και τη δοµή
που επιθυµεί και πώς να το κάνει αυτό (χάσµα εκτέλεσης). [6]
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16) Είναι δύσκολο για το χρήστη να θυµάται µετά από κάθε αλλαγή να κάνει
εξαγωγή στη µηχανή παραγωγής, καθώς και µετά από ποιες αλλαγές πρέπει να
γίνεται αυτή. [6]
Τύποι χρηστών
1) ∆εν είναι άµεσα κατανοητό ότι “πιο σύντοµες παράγραφοι” και “µικρότερες
προτάσεις στα κείµενα” ισοδυναµεί µε λιγότερες “πληροφορίες ανά σελίδα” και
µικρότερο “αριθµό πεδίων ανά πρόταση” αντίστοιχα (χάσµα εκτέλεσης).

Νικολάου Θεόφιλος

41

Βελτιώσεις στην διεπαφή χρήστη και άλλες λειτουργίες
του εργαλείου συγγραφής του έργου M-PIRO

5. Η νέα έκδοση του εργαλείου συγγραφής
5.1. Εισαγωγή
Η δηµιουργία της νέας έκδοσης του εργαλείου συγγραφής ήταν ουσιαστικά ο σκοπός
της παρούσας εργασίας. Έγινε µια προσπάθεια να επιλυθούν όσο το δυνατόν
περισσότερα προβλήµατα της λίστας που παρουσιάστηκε παραπάνω στην ενότητα
4.3. Για το σκοπό αυτό έγινε παράλληλα µε την παρούσα και η εργασία [6] για την
οποία γίνονται αναφορές όπου είναι απαραίτητο. Έτσι, η παρούσα ασχολήθηκε
κυρίως µε

αλλαγές στην εµφάνιση του εργαλείου και στην πλοήγηση σε αυτό

απλοποιώντας και βελτιώνοντας διάφορες σηµαντικές λειτουργίες του (π.χ.
προεπισκόπηση, µικροσχέδια, αναζήτηση) ενώ η [6] είχε ως αντικείµενό της την
αυτοµατοποίηση της εξαγωγής και την απλοποίηση του καθορισµού αναφορικών
εκφράσεων.

5.2. Βελτιώσεις
Παρόλο που οι περισσότερες αλλαγές, που έγιναν στο εργαλείο συγγραφής,
αφορούσαν κυρίως την καρτέλα της βάσης δεδοµένων αυτές είναι εµφανείς κιόλας
από την οθόνη επιλογής γλώσσας του εργαλείου. Εκεί, το µήνυµα που προτρέπει τους
χρήστες να επιλέξουν τη γλώσσα του εργαλείου είναι και στις τρεις υποστηριζόµενες
γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά (Εικόνα 5.1). Παράλληλα, το κουµπί
τερµατισµού-εξόδου από το πρόγραµµα είναι πιο µεγάλο και κατά συνέπεια πιο
ευδιάκριτο ενώ η όλη διαδικασία µπορεί να γίνει πλέον και από το πληκτρολόγιο.

Εικόνα 5.1 Η αρχική οθόνη επιλογής γλώσσας για το εργαλείο

Νικολάου Θεόφιλος

42

Βελτιώσεις στην διεπαφή χρήστη και άλλες λειτουργίες
του εργαλείου συγγραφής του έργου M-PIRO

Στην κύρια οθόνη του εργαλείου συγγραφής ο χρήστης θα παρατηρήσει, επίσης,
αρκετές αλλαγές. Το υπόµνηµα επεξήγησης καθώς και οι σηµαίες που έδειχναν την
ενεργοποιηµένη γλώσσα προεπισκόπησης έχουν αφαιρεθεί (Εικόνα 5.2). Το ίδιο
συνέβη και µε τα κουµπιά γρήγορης πρόσβασης στις λειτουργίες αρχείου και
εξαγωγής του εργαλείου συγγραφής τα οποία αντικαταστήθηκαν από µια γραµµή
εργαλείων (menu bar) που περιέχει κουµπιά µε εικονίδια. Έτσι, επιτεύχθηκε
µεγαλύτερη συνέπεια της εφαρµογής µε άλλες εφαρµογές σε περιβάλλον κυρίως
Windows καθώς ο χρήστης του εργαλείου πιθανόν έχει συνηθίσει να βλέπει µια
τέτοια γραµµή εργαλείων στα περισσότερα προγράµµατα.

Εικόνα 5.2 Η κύρια οθόνη του νέου εργαλείου συγγραφής
Μια άλλη σηµαντική βελτίωση είναι η προσθήκη, στην γραµµή εργαλείων,
λειτουργίας αναζήτησης κόµβων στην αναπαράσταση δέντρου της βάσης δεδοµένων
(ουσιαστικά στη βάση δεδοµένων). Έτσι, πλέον ο συγγραφέας της συλλογής δεν έχει
παρά να εισάγει έστω και ένα γράµµα και να πατήσει “Enter” ή να πατήσει το κουµπί
“Αναζήτηση”.
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Εικόνα 5.3 Η λειτουργία της αναζήτησης

Εικόνα 5.4 Η λειτουργία της αναζήτησης (συνέχεια)
Αν υπάρχει κόµβος (είτε τύπος οντοτήτων, είτε οντότητα) που να αρχίζει µε αυτό που
εισήγαγε ο χρήστης, τότε αυτός θα εµφανιστεί (Εικόνα 5.3) και θα γίνει ενεργός (σαν
να είχε επιλεχθεί µε το ποντίκι από το χρήστη). Αν ο χρήστης πατήσει ξανά “Enter” ή
“Αναζήτηση” ο επόµενος κόµβος που αρχίζει µε το ίδιο γράµµα ή σύνολο γραµµάτων,
που έχει εισαχθεί από το χρήστη, θα επιλεχθεί (Εικόνα 5.4) κ.ο.κ. µέχρι να µη βρεθεί
άλλος κόµβος που να πληροί τα κριτήρια αναζήτησης οπότε το σύστηµα θα
ειδοποιήσει το χρήστη µε κατάλληλο µήνυµα (Εικόνα 5.5).

Εικόνα 5.5

Εικόνα 5.6

Ειδοποιητικά µηνύµατα της λειτουργίας αναζήτησης
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Το ίδιο θα συµβεί εάν από την αρχή της αναζήτησης δεν βρεθεί κανένας κόµβος που
να συµφωνεί µε τα κριτήρια αναζήτησης ή αν ο χρήστης πατήσει “Enter” ή το
κουµπί “Αναζήτηση” χωρίς να έχει εισαγάγει κείµενο στην φόρµα (Εικόνα 5.6). Η
αναζήτηση λειτουργεί µόνο για τη βάση δεδοµένων, που µπορεί να είναι αρκετά
µεγάλη, και όχι για τους τύπους χρηστών ή το λεξικό καθώς αυτά παριστάνονται µε
δέντρα που έχουν βάθος ένα και αλφαβητική ταξινόµηση, κάτι που καθιστά την
εύρεση ενός κόµβου εύκολη. Έτσι, στις αντίστοιχες καρτέλες η φόρµα εισαγωγής
κειµένου για αναζήτηση είναι απενεργοποιηµένη (Εικόνα 5.7).

Εικόνα 5.7 Ενεργοποιηµένη-απενεργοποιηµένη λειτουργία αναζήτησης
Παράλληλα, πολλά µηνύµατα ή επιλογές του εργαλείου συγγραφής που ήταν µόνο
στα Αγγλικά, µεταφράστηκαν και στις υπόλοιπες γλώσσες και πλέον εµφανίζονται
στην γλώσσα του εργαλείου που έχει επιλέξει ο χρήστης στην αρχική οθόνη. Έτσι,
έχουµε συνέπεια γλώσσας σε ακόµα µεγαλύτερο µέρος του εργαλείου συγγραφής.
Σε όλα τα παράθυρα εισαγωγής όπως είναι για παράδειγµα τα παράθυρα προσθήκης
οντότητας, µετονοµασίας οντότητας, προσθήκης νέου τύπου χρήστη ή προσθήκη
νέου τύπου ρήµατος (Εικόνα 5.8) λειτουργεί πλέον το πλήκτρο “Enter” για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας. Έτσι, ο χρήστης δεν είναι υποχρεωµένος να επιλέγει µε
το ποντίκι το κουµπί “ΟΚ” µόλις τελειώσει τη πληκτρολόγηση του ονόµατος που
επιθυµεί αλλά αρκεί να πατήσει το πλήκτρο “Enter”, εξοικονοµώντας χρόνο και
απλοποιώντας τη διαδικασία.

Εικόνα 5.8 Μερικά από τα παράθυρα εισαγωγής
Όταν ο συγγραφέας επιλέξει έναν τύπο οντοτήτων εµφανίζεται ακριβώς κάτω από
τον πίνακα µε τα χαρακτηριστικά πεδία του ένα πλαίσιο που περιέχει ουσιαστικά
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(εφόσον έχουν εισαχθεί από τον συγγραφέα) που χρησιµοποιούνται για να αναφερθεί
το σύστηµα στο συγκεκριµένο τύπο οντοτήτων. Όσα ουσιαστικά έχουν και έναν
αστερίσκο (*) είναι κληρονοµηµένα από τους υπερτύπους του συγκεκριµένου τύπου
οντοτήτων. Πλέον το συγκεκριµένο πλαίσιο έχει χρώµα γκρι (στη προηγούµενη
έκδοση είχε άσπρο χρώµα) που κάνει πιο προφανές ότι το κείµενο που περιέχει δεν
µπορεί να υποστεί επεξεργασία. Επίσης, τα κληρονοµηµένα ουσιαστικά εκτός από
τον αστερίσκο εµφανίζονται µε µπλε χρώµα για πιο γρήγορο και εύκολο διαχωρισµό
τους από τα υπόλοιπα ουσιαστικά (Εικόνα 5.9).

Εικόνα 5.9 Το πλαίσιο µε τα ουσιαστικά για τη περιγραφή των τύπων οντοτήτων
Παράλληλα, το κουµπί “Αλλαγή” µε το οποίο ο συγγραφέας προσθέτει ουσιαστικά
στο παραπάνω πλαίσιο (Εικόνα 5.9) έχει µετακινηθεί πιο κοντά στο πλαίσιο έτσι
ώστε να γίνεται πιο εµφανές ότι η λειτουργία του σχετίζεται µε αυτό.
Η διαδικασία προεπισκόπησης έχει απλοποιηθεί αρκετά. Καταρχάς, το εργαλείο
συγγραφής έχει πλέον προεπιλεγµένη γλώσσα προεπισκόπησης τα Αγγλικά, τα οποία
ενεργοποιούνται µε την αποθήκευση µιας νέας συλλογής ή µε το άνοιγµα µιας ήδη
υπάρχουσας. Αυτό σε συνδυασµό µε την δυνατότητα αυτόµατης εξαγωγής που έχει
πλέον η καινούρια έκδοση του εργαλείου [6] καθιστά την προεπισκόπηση του
παραγόµενου κειµένου για µια οντότητα απλή διαδικασία καθώς ο χρήστης δεν
χρειάζεται ούτε να ενεργοποιήσει κάποια γλώσσα προεπισκόπησης (αν θέλει να δει
το αγγλικό κείµενο) ούτε να κάνει κάποια εξαγωγή. Με το που θα προσπαθήσει να
εµφανίσει µια προεπισκόπηση το σύστηµα θα εκτελέσει αυτές τις λειτουργίες
αυτόµατα. Έτσι, σε µια ήδη υπάρχουσα συλλογή, µε το που θα την ανοίξει ο
συγγραφέας, µπορεί να επιλέξει µια οντότητα και να δει την προεπισκόπηση του
παραγόµενου κειµένου για αυτή.
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Εικόνα 5.10 Το µενού προεπισκόπησης
Επίσης, το µενού για την δηµιουργία προεπισκόπησης εµφανίζεται µόνο όταν ο
χρήστης επιλέξει µια οντότητα ή µια γενική οντότητα (και κρύβεται σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση) ενώ είναι τοποθετηµένο κάτω από τη περιοχή που εµφανίζεται το
κείµενο προεπισκόπησης (Εικόνα 5.10) έτσι που ο χρήστης µπορεί εύκολα να το
εντοπίσει. Το µενού περιέχει επιλογή γλώσσας προεπισκόπησης από ένα µενού
καταρράκτη µε τις αντίστοιχες σηµαίες (Εικόνα 5.11), επιλογή τύπου χρήστη από ένα
µενού καταρράκτη µε τους τύπους χρηστών που έχουν προστεθεί στη συλλογή και
ένα κουµπί “Προεπισκόπηση”. Έτσι, ο χρήστης απλά επιλέγει τη γλώσσα
προεπισκόπησης και τον τύπο χρήστη που επιθυµεί και πατάει το κουµπί
“Προεπισκόπηση”.

Εικόνα 5.11 Οι επιλογές του µενού προεπισκόπησης
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Η διαδικασία επεξεργασίας µικροσχεδίων και καταλληλότητας αυτών έχει επίσης
απλοποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, στη
προηγούµενη έκδοση του εργαλείου, η επεξεργασία µικροσχεδίου γινόταν µε δεξί
κλικ στο επιθυµητό πεδίο και επιλογή του επιθυµητού µικροσχεδίου από ένα
µακροσκελές και αρκετά “φορτωµένο” µενού (Εικόνα 5.12).

Εικόνα 5.12 Το φορτωµένο µενού της παλιάς έκδοσης του εργαλείου συγγραφής
Αυτή η δύσχρηστη όσο και µη προφανής, από κάποιους χρήστες που συµµετείχαν
στις αξιολογήσεις, διαδικασία αποτελεί παρελθόν καθώς πλέον ο χρήστης
επεξεργάζεται τα µικροσχέδια από ένα µόνο µενού παρόµοιο µε αυτό της
προεπισκόπησης (Εικόνα 5.13).

Εικόνα 5.13 Το µενού επεξεργασίας µικροσχεδίων
Το µενού εµφανίζεται µονάχα όταν ο χρήστης επιλέξει κάποιο τύπο οντοτήτων
(βασικό ή µη) και στη συνέχεια επιλέξει κάποιο πεδίο, στο πίνακα µε τις ιδιότητες
του τύπου οντοτήτων, που έχει προσθέσει ο ίδιος. Έτσι, δεν είναι υποχρεωµένος να

Νικολάου Θεόφιλος

48

Βελτιώσεις στην διεπαφή χρήστη και άλλες λειτουργίες
του εργαλείου συγγραφής του έργου M-PIRO

γνωρίζει ή να θυµάται για ποια πεδία µπορεί και πρέπει να ορίσει µικροσχέδια. Το
µενού περιλαµβάνει επιλογή µικροσχεδίου (από 1 έως 5 µικροσχέδια), επιλογή
γλώσσας για το µικροσχέδιο από ένα µενού καταρράκτη µε τις σηµαίες των
υποστηριζόµενων γλωσσών και ένα κουµπί “Καταλληλότητα” (Εικόνα 5.14).

Εικόνα 5.14 Οι επιλογές του µενού επεξεργασίας µικροσχεδίων
Ο χρήστης δεν έχει παρά να επιλέξει αριθµό ή/και γλώσσα του µικροσχεδίου που
επιθυµεί να επεξεργαστεί και αυτό θα εµφανιστεί στη περιοχή προεπισκόπησης
κειµένου. Με τον τρόπο που έχει δηµιουργηθεί το µενού ο χρήστης µπορεί να
επεξεργάζεται µε περισσότερη ευκολία τα µικροσχέδια καθώς για παράδειγµα µπορεί
έχοντας επιλέξει το πρώτο µικροσχέδιο να επεξεργάζεται το αντίστοιχο για όλες τις
γλώσσες απλώς και µόνο µε το να αλλάζει τη γλώσσα από το αντίστοιχο µενού
καταρράκτη. Τέλος, επιλέγοντας “Καταλληλότητα” ο χρήστης µπορεί να ορίσει την
καταλληλότητα του µικροσχεδίου, που έχει επιλέξει και επεξεργάζεται εκείνη τη
στιγµή, για όλες τις γλώσσες και για όλους τους τύπους χρηστών που υπάρχουν.
Κάποιες λιγότερο σηµαντικές αλλαγές αφορούσαν στην καρτέλα των “Τύπων
Χρηστών” την τροποποίηση κάποιων προτάσεων για να είναι αυτές πιο
επεξηγηµατικές και στην καρτέλα του “Λεξικού” την αφαίρεση της επιλογής
καταλληλότητας για κάθε ρήµα καθώς πρακτικά δεν χρησιµοποιούνταν.
Γενικά, οι αλλαγές που έγιναν στο εργαλείο συγγραφής εκτός της ευχρηστίας και της
βελτίωσης του εργαλείου σε κάποιους τοµείς είχε σαν γνώµονα και την όσο το
δυνατόν πιο εύκολη επεκτασιµότητα του. Έτσι, για παράδειγµα αν µελλοντικά
χρειαστεί η προσθήκη υποστήριξης και µιας άλλης γλώσσας, αυτή θα είναι εύκολη
τουλάχιστον στους τοµείς που έχουν βελτιωθεί στην νέα έκδοση του εργαλείου
συγγραφής.

5.3. Η συλλογή κινητών τηλεφώνων
Χρησιµοποιώντας την νέα έκδοση του εργαλείου συγγραφής έγινε µια προσπάθεια
δηµιουργίας µιας νέας συλλογής δοκιµάζοντας και ελέγχοντας κατά κάποιο τρόπο τις
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νέες ή βελτιωµένες λειτουργίες του έχοντας σαν γνώµονα την ευχρηστία και ευκολία
του τελικού χρήστη-συγγραφέα. Η συλλογή αφορά την παρουσίαση κινητών
τηλεφώνων και η επιλογή του θέµατος είναι αρκετά επίκαιρη αν αναλογιστεί κανείς
την σηµερινή ευρεία εξάπλωση των κινητών τηλεφώνων. Σε συνδυασµό µε την
εξάπλωση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών καταστηµάτων αποτελεί
αναµφισβήτητα ένα θέµα χρήσιµο και επίκαιρο. ∆ηµιουργήθηκαν κείµενα µόνο για
Αγγλικά και Ελληνικά για να περιγράψουν χαρακτηριστικά των κινητών τηλεφώνων
όπως

µάρκα,

υποστηριζόµενες

τεχνολογίες

(Java,

GPRS,

MMS),

ύπαρξη

ενσωµατωµένης ψηφιακής κάµερας ή δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής, διαστάσεις,
βάρος, ανάλυση οθόνης, τιµή κλπ. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια τα διάφορα
χαρακτηριστικά των τηλεφώνων να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν στη
πραγµατικότητα. Όπως φαίνεται και από την εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 5.15) η
βάση δεδοµένων δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, ενώ τα παραγόµενα κείµενα είναι
αρκετά φυσικά.

Εικόνα 5.15 Η συλλογή κινητών τηλεφώνων
Με την προσθήκη και των εικόνων το όλο αποτέλεσµα είναι αρκετά ποιοτικό ενώ η
ύπαρξη δυο κατηγοριών χρηστών (Expert και Standard) αναδεικνύει τις δυνατότητες
του εργαλείου συγγραφής στην τροποποίηση των κειµένων ανάλογα µε τον χρήστη.
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Για παράδειγµα η Εικόνα 5.16 παρουσιάζει το παραγόµενο κείµενο για το κινητό
τηλέφωνο Nokia 7250i για τον τύπο χρήστη “Expert” ενώ η Εικόνα 5.17 το κείµενο
που παράγεται για το ίδιο κινητό αλλά για τον τύπο χρήστη “Standard”. Όπως
φαίνεται πληροφορίες όπως διαστάσεις και ανάλυση οθόνης δεν εµφανίζονται.

Εικόνα 5.16 Το παραγόµενο κείµενο για τον τύπο χρήστη “Expert”

Εικόνα 5.17 Το παραγόµενο κείµενο για τον τύπο χρήστη “Standard”
Στη συγκεκριµένη συλλογή χρησιµοποιήθηκαν περίπου ισάριθµα σχέδια προτάσεων
και φόρµες για να περιγράψουν τα διάφορα χαρακτηριστικά ενώ η χρήση δυο ή και
τριών διαφορετικών µικροσχεδίων για την περιγραφή κάποιων πεδίων προσφέρει µια
ποικιλία στα παραγόµενα κείµενα όπως φαίνεται από την Εικόνα 5.18 και 5.19.

Νικολάου Θεόφιλος

51

Βελτιώσεις στην διεπαφή χρήστη και άλλες λειτουργίες
του εργαλείου συγγραφής του έργου M-PIRO

Εικόνα 5.18 Παραγόµενο κείµενο για το κινητό τηλέφωνο Nokia 6610

Εικόνα 5.18 ∆ιαφορετικό παραγόµενο κείµενο για το ίδιο κινητό τηλέφωνο

Έτσι, ο χρήστης δεν βλέπει απαραίτητα το ίδιο κείµενο κάθε φορά που κάνει
προεπισκόπηση. Η όλη διαδικασία της συγγραφής της συλλογής ήταν σχετικά εύκολη
καθώς µε τις βελτιώσεις της νέας έκδοσης του εργαλείου συγγραφής πολλές
λειτουργίες γίνονταν αυτόµατα ενώ κάποιες άλλες ήταν πιο προφανείς. Παρακάτω
παρουσιάζονται δυο χαρακτηριστικά παραδείγµατα παραγόµενου κειµένου. Το ένα
είναι στα Αγγλικά και αφορά το κινητό τηλέφωνο ΝΟΚΙΑ N-Gage και το άλλο είναι
στα Ελληνικά και αφορά το κινητό τηλέφωνο Sony Ericsson P900. Και τα δυο είναι
για τον τύπο χρήστη “Expert”.
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Κείµενο για το κινητό τηλέφωνο NOKIA N-Gage

Κείµενο για το κινητό τηλέφωνο Sony Ericsson P900
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6. Συµπεράσµατα και προοπτικές
6.1. Περίληψη
Το σύστηµα του M-PIRO είναι ένα αρκετά εξελιγµένο σύστηµα παραγωγής φυσικής
γλώσσας που υποστηρίζει µεταξύ άλλων την παραγωγή κειµένων σε τρεις γλώσσες
(Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά) από µια ενιαία πηγή, ύπαρξη και χρήση µοντέλων
χρηστών και ένα εργαλείο συγγραφής που βοηθάει τους ειδικούς να δηµιουργούν και
να επεξεργάζονται συλλογές αντικειµένων για τα οποία το σύστηµα του M-PIRO
µπορεί να παράγει κείµενα. Η παλιά έκδοση του εργαλείου συγγραφής ήταν
αντικείµενο κάποιων αξιολογήσεων οι οποίες από τη µια κατέδειξαν παραλείψεις και
προβλήµατα του εργαλείου αλλά από την άλλη ανέδειξαν λύσεις και προτάσεις.
Λαµβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις καθώς και συµπεράσµατα και γνωστές
ελλείψεις του εργαλείου συγγραφής, αναπτύχθηκε η επόµενη έκδοσή του, που
διορθώνει ατέλειες και προσθέτει αρκετές λειτουργίες που αποσκοπούν κυρίως στη
βελτίωση της ευχρηστίας του.

6.2. Προοπτικές
Οι προοπτικές που έχει η τεχνολογία του M-PIRO είναι πολλές καθώς µπορεί να βρει
εφαρµογή σε διάφορους τοµείς. Για παράδειγµα, κινητά τηλέφωνα µε την κατάλληλη
τεχνολογία θα µπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες βασιζόµενες στην τοποθεσία,
παρουσιάζοντας στο χρήστη πληροφορίες για κοντινά του αντικείµενα και σηµεία
ενδιαφέροντος. Τα τελευταία µπορούν να ποικίλλουν από προσφορές αγοράς και
εστιατόρια µέχρι µουσεία και τουριστικούς χώρους ή ξενοδοχεία. Με τη χρήση της
τεχνολογίας του M-PIRO, οι πληροφορίες αυτές θα παρουσιάζονται µε πολύ πιο
ελκυστική µορφή στο χρήστη. Μια άλλη προοπτική του M-PIRO, που ήδη
χρησιµοποιείται, είναι η χρήση του σε συνδυασµό µε κάποιο εικονικό περιβάλλον,
όπου για παράδειγµα ένας εικονικός ξεναγός θα µπορεί να ξεναγεί τους επισκέπτες σε
κάποιο εικονικό µουσείο.
Πριν από όλα, όµως, απαραίτητη είναι µια αξιολόγηση της νέας έκδοσης του
εργαλείου συγγραφής έτσι ώστε να φανεί και στην πράξη κατά πόσο οι αλλαγές, που
γίνανε, βοηθάνε τους χρήστες του εργαλείου και διευκολύνουν την εργασία τους.
Παρά τα όποια θετικά αποτελέσµατα, που πιθανότατα θα προκύψουν, το εργαλείο
συγγραφής έχει ακόµα αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Οι παρακάτω προτάσεις για
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βελτίωση παρόλο που δεν στάθηκε δυνατόν να υλοποιηθούν λόγω κυρίως έλλειψης
χρόνου είναι αρκετά σηµαντικές:
-Το εργαλείο θα πρέπει να έχει πλήρη γλωσσική συνέπεια µε τη γλώσσα που επιλέγει
ο χρήστης στην αρχική οθόνη
-Χρήσιµη θα είναι και η ύπαρξη βοήθειας είτε σε µορφή αρχείου είτε σε µορφή tool
tip text.
-Πιθανότατα, ευκολότερη διαχείριση του δέντρου της βάσης δεδοµένων µε την
υποστήριξη copy-paste και drag’n’drop κόµβων.
-Βελτίωση στις λειτουργίες επεξεργασίας των γλωσσικά εξαρτηµένων πεδίων ενός
τύπου οντοτήτων το οποίο δυσκόλεψε αρκετούς χρήστες.
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