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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα συστήµατα παραγωγής φυσικής γλώσσας στοχεύουν στην παραγωγή 

κειµένων µιας ή περισσότερων φυσικών γλωσσών ξεκινώντας από µη γλωσσική 

αναπαράσταση των πληροφοριών που πρέπει να µεταδίδουν τα κείµενα. Ένα 

τέτοιο σύστηµα είναι και εκείνο του ερευνητικού έργου M-PIRO. Τα κείµενα που 

παράγει αυτό το σύστηµα έχουν περιγραφικό χαρακτήρα καθιστώντας το έτσι 

κατάλληλο για την περιγραφή συλλογών αντικειµένων. Μια σηµαντική καινοτοµία  

του συστήµατος του M-PIRO είναι το εργαλείο συγγραφής του. Το εργαλείο αυτό 

προορίζεται για χρήση από άτοµα µε βασικές γνώσεις υπολογιστών που 

επιθυµούν να προσαρµόσουν το σύστηµα παραγωγής φυσικής γλώσσας σε νέες 

εφαρµογές. Ο στόχος του εργαλείου είναι η προσαρµογή να γίνεται χωρίς τη 

βοήθεια προγραµµατιστών ή ειδικών στην παραγωγή φυσικής γλώσσας. Για το 

λόγο αυτό είναι σηµαντικό η διεπαφή του εργαλείου να είναι απλή και κατάλληλη 

για άτοµα µε ελάχιστες γνώσεις υπολογιστών. Στην προηγούµενη έκδοση του 

εργαλείου συγγραφής έγιναν αρκετές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, οι 

οποίες επεκτάθηκαν µε τις αλλαγές που έγιναν στην παρούσα εργασία. Η 

σηµαντικότερη, ίσως, αλλαγή της εργασίας είναι η αυτοµατοποίηση των 

διαδικασιών εξαγωγής δεδοµένων προς τη µηχανή παραγωγής φυσικής 

γλώσσας και τον εξυπηρετητή εξατοµίκευσης του συστήµατος του M-PIRO, που 

είναι αναγκαίες αλλά ενοχλητικές και συχνά δυσνόητες για το χρήστη. Εκτός από 

την αλλαγή αυτή έγιναν και άλλες που αποσκοπούν στο να βοηθούν και να 

καθοδηγούν τους χρήστες κατά τη διάρκεια της χρήσης του εργαλείου 

συγγραφής.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Αντικείµενο της εργασίας 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η διεπαφή χρήστη του εργαλείου 

συγγραφής που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου M-PIRO. Το M-PIRO είναι 

ένα έργο της περιοχής της παραγωγής φυσικής γλώσσας και αφορά τη δυναµική 

παραγωγή περιγραφικών κειµένων σε τρεις γλώσσες. Το εργαλείο συγγραφής 

βοηθάει στη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων και τη συλλογή των στοιχείων που 

χρειάζονται για την παραγωγή των κειµένων. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται σηµαντική προσπάθεια από όσους ασχολούνται µε 

τους υπολογιστές να φέρουν τους υπολογιστές πιο κοντά στον άνθρωπο. Ένα 

µεγάλο βήµα προς αυτή τη κατεύθυνση είναι να µπορεί ο υπολογιστής να µιλάει 

τη γλώσσα του ανθρώπου. Αυτό είναι και το αντικείµενο της περιοχής 

παραγωγής φυσικής γλώσσας : η αυτόµατη παραγωγή κατανοητών κειµένων 

φυσικής γλώσσας ξεκινώντας από µη γλωσσική αναπαράσταση πληροφοριών.  

Στην περιοχή αυτή ανήκει και το έργο M-PIRO που στοχεύει στην παραγωγή 

κειµένων φυσικής γλώσσας ξεκινώντας από µια βάση δεδοµένων που περιέχει 

γλωσσικά ανεξάρτητες πληροφορίες καθώς και στοιχειώδη κοµµάτια κειµένου. 

Σηµαντικό χαρακτηριστικό του M-PIRO είναι η δυνατότητα παραγωγής κειµένων 

σε τρεις γλώσσες, Αγγλικά, Ιταλικά και Ελληνικά, από την ίδια βάση δεδοµένων. 

Τα κείµενα έχουν περιγραφικό χαρακτήρα µε αποτέλεσµα να υπάρχει ένα ευρύ 

φάσµα πιθανών µελλοντικών εφαρµογών.  

Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό του M-PIRO είναι ότι δίνει τη δυνατότητα 

στους ειδικούς της εκάστοτε περιοχής στην οποία χρησιµοποιείται να καθορίσουν 

τις πληροφορίες που θα περιέχει η αντίστοιχη βάση δεδοµένων και τη µορφή των 

παραγόµενων κειµένων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω του εργαλείου συγγραφής 

(authoring tool) και δεν απαιτεί γνώσεις προγραµµατισµού ή ειδίκευση στη 
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παραγωγή φυσικής γλώσσας, παρά µόνο βασικές γνώσεις υπολογιστών και 

κάποια εξοικείωση µε το εργαλείο.  

 

1.2 ∆ιάρθρωση της εργασίας 

Η υπόλοιπη εργασία ξεκινάει µε µια παρουσίαση του απαραίτητου θεωρητικού 

υπόβαθρου για τα συστήµατα παραγωγής φυσικής γλώσσας γενικά και το 

σύστηµα του ερευνητικού έργου M-PIRO πιο συγκεκριµένα στο κεφάλαιο 2. 

Ακολουθεί στο κεφάλαιο 3 µια αναλυτική περιγραφή της έκδοσης του εργαλείου 

συγγραφής του M-PIRO η οποία αποτέλεσε τη βάση της εργασίας αυτής καθώς 

και τα αποτελέσµατα δυο αξιολογήσεων της έκδοσης αυτής.  Το επόµενο 

κεφάλαιο, το κεφάλαιο 4, παρουσιάζει τη νέα έκδοση του εργαλείου συγγραφής 

και τις αλλαγές (βελτιώσεις) που έγιναν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Στο 

κεφάλαιο 5, γίνεται µια περίληψη, παρατίθενται κάποια γενικά συµπεράσµατα και 

µελλοντικές προοπτικές. 

 

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 το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 

«∆ηµόκριτος» που µου επέτρεψε να χρησιµοποιήσω τον πηγαίο κώδικα του 

εργαλείου για τους σκοπούς της εργασίας. Επίσης, ευχαριστώ τον καθηγητή 

Ίωνα Ανδρουτσόπουλο για την βοήθεια που µου προσέφερε κατά την επίβλεψη 
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της παρούσας εργασίας, καθώς και τους Αλέξανδρο Μελέγκογλου και ∆ηµήτρη 

Σπηλιωτόπουλο για τη δική τους σηµαντική βοήθεια. 

 

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

2.1 Συστήµατα παραγωγής φυσικής γλώσσας 

Τα συστήµατα παραγωγής φυσικής γλώσσας είναι συστήµατα λογισµικού 

υπολογιστών που χρησιµοποιούν τεχνικές της τεχνητής νοηµοσύνης και της 

υπολογιστικής γλωσσολογίας για να παράγουν αυτόµατα κατανοητά κείµενα στα 

Αγγλικά ή άλλη ανθρώπινη γλώσσα, είτε αυτόνοµα είτα ως µέρος εγγράφων 

πολυµέσων, ιστοσελίδων και συστηµάτων οµιλίας. Ξεκινώντας από µια µη 

γλωσσική αναπαράσταση πληροφορίας ως είσοδο, τα συστήµατα παραγωγής 

φυσικής γλώσσας χρησιµοποιούν γνώσεις για τη γλώσσα και την περιοχή της 

κάθε εφαρµογής για να παράγουν αυτόµατα έγγραφα, αναφορές, επεξηγήσεις, 

µηνύµατα βοήθειας και άλλων ειδών κείµενα [1].  

Γενικά, στην είσοδο ενός συστήµατος παραγωγής φυσικής γλώσσας 

λαµβάνονται υπόψη οι εξής πληροφορίες :  

− Πληροφορίες για την περιοχή της εφαρµογής που συνήθως βρίσκονται σε µια 

ή περισσότερες βάσεις δεδοµένων και ουσιαστικά περιγράφουν τις ‘γνώσεις’ του 

συστήµατος για την περιοχή.  

− Ο επικοινωνιακός στόχος του παραγόµενου κειµένου (π.χ. περιγραφή 

συγκεκριµένου αντικειµένου, παροχή βοήθειας για την εκτέλεση συγκεκριµένης 

εργασίας κ.ά.). 

− Πληροφορίες για τον αποδέκτη του παραγόµενου κειµένου που συνήθως 

σχετίζονται µε τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά του (µοντέλο χρήστη). 
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− Πληροφορίες για το τι έχει περιληφθεί στα κείµενα που εµφανίστηκαν 

προηγουµένως (προϊστορία αλληλεπίδρασης). 

Ανάλογα µε το σύστηµα, όλες ή κάποιες από τις παραπάνω πληροφορίες 

περνούν από µια σειρά διαδικασιών και επιδέχονται διάφορες επεξεργασίες µε 

αποτέλεσµα το τελικό κείµενο. Παρακάτω περιγράφεται ένα από τα µοντέλα που 

χρησιµοποιούνται για τα συστήµατα παραγωγής φυσικής γλώσσας (και έχει 

χρησιµοποιηθεί και για το M-PIRO) που αποτελείται από τέσσερα στάδια : την 

επιλογή περιεχοµένου, τον σχεδιασµό εγγράφου, το µικροσχεδιασµό εγγράφου 

και τη παραγωγή επιφανειακής µορφής. Τα στάδια αυτά, που φαίνονται στην 

εικόνα 1, είναι διαδοχικά έτσι που η έξοδος του ενός να είναι είσοδος του 

επόµενου και το τελευταίο (παραγωγή επιφανειακής µορφής) να παράγει το 

τελικό κείµενο.  

 

 

Εικόνα 1 

 

Πιο συγκεκριµένα, κατά την επιλογή περιεχοµένου αποφασίζεται ποιες 

πληροφορίες (γεγονότα) είναι καταλληλότερες για να συµπεριληφθούν στο 

κείµενο εξόδου. Η επιλογή γίνεται από τη βάση δεδοµένων, οπότε οι 

πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτή καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τις 
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πληροφορίες που είναι δυνατό να συµπεριληφθούν στα παραγόµενα κείµενα. Η 

επιλογή περιεχοµένου, όµως, επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως τα 

γνωστά ή υποθετικά χαρακτηριστικά του αποδέκτη (χρήστη) και η προηγούµενη 

αλληλεπίδρασή του µε το σύστηµα, καθώς και ο διαθέσιµος χώρος στον οποίο 

πρέπει να χωρά το παραγόµενο κείµενο ή άλλες συνθήκες που εξαρτώνται από 

το εκάστοτε σύστηµα και εφαρµογή.  

Μετά την επιλογή του περιεχοµένου γίνεται ο σχεδιασµός του εγγράφου, που 

σκοπό έχει να καθορίσει τη γενική δοµή του εγγράφου µε κυριότερες 

παραµέτρους την επιθυµητή σειρά των γεγονότων που θα εκφραστούν και το αν 

υπάρχουν σχέσεις και ποιες µεταξύ των γεγονότων αυτών (για παράδειγµα αν 

κάποιο γεγονός επεκτείνει κάποιο άλλο ή αντιτίθεται σε αυτό).  

Στη συνέχεια, κατά το µικροσχεδιασµό του εγγράφου, συµπληρώνονται οι 

διάφορες λεπτοµέρειες που δεν καθορίστηκαν πλήρως στα δυο προηγούµενα 

στάδια. Ο µικροσχεδιασµός περιλαµβάνει τρεις κύριες λειτουργίες. Πρώτον, την 

επιλογή των όρων που θα χρησιµοποιηθούν για να εκφράσουν τα γεγονότα που 

αποφασίστηκαν στο πρώτο στάδιο (στάδιο επιλογής περιεχοµένου). Η διαδικασία 

αυτή περιλαµβάνει για παράδειγµα την επιλογή ρήµατος, χρόνου, υποκειµένου 

και αντικειµένου για κάθε γεγονός και είναι σαφώς δυσκολότερη στα 

πολύγλωσσα συστήµατα, όπου η ίδια πληροφορία πρέπει να εκφραστεί σε 

διαφορετικές γλώσσες. Η δεύτερη λειτουργία είναι η παραγωγή αναφορικών 

εκφράσεων, δηλαδή εκφράσεων µε τις οποίες θα αναφέρονται στο κείµενο οι 

οντότητες (π.χ. ‘αυτό’, ‘αυτό το άγαλµα’, ‘αυτό το έκθεµα’, ‘ο δορυφόρος’). Αυτό 

περιλαµβάνει τόσο την παρουσίαση µιας οντότητας για πρώτη φορά στο κείµενο, 

όσο και τις επόµενες αναφορές σε αυτή χωρίς να υπάρχει κίνδυνος παρανόησης 

του ποια είναι κάθε φορά η αναφερόµενη οντότητα. Τέλος, ο µικροσχεδιασµός 

περιλαµβάνει και την οµαδοποίηση, που είναι η απόφαση του πώς τα γεγονότα 

και οι δοµές του σταδίου του σχεδιασµού εγγράφου θα συνδυαστούν µεταξύ τους 

στο σχηµατισµό προτάσεων και παραγράφων. Η οµαδοποίηση είναι σηµαντική 

για την κανονική ροή και την αναγνωσιµότητα του κειµένου (για παράδειγµα οι 

προτάσεις ‘αυτή η λήκυθος ανήκει στον ερυθρόµορφο ρυθµό’ και ‘αυτή η λήκυθος 
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δηµιουργήθηκε το 450-500 π.Χ.’ µπορούν να οµαδοποιηθούν σε ‘αυτή η λήκυθος 

ανήκει στον ερυθρόµορφο ρυθµό και δηµιουργήθηκε το 450-500 π.Χ.’).  

Το τελευταίο στάδιο του µοντέλου, που παράγει και το τελικό κείµενο, είναι η 

παραγωγή επιφανειακής µορφής. Αυτή είναι υπεύθυνη για τη µορφή του 

κειµένου και καθορίζει πράγµατα όπως η κατάλληλη µορφή των λέξεων (π.χ. 

πτώση υποκειµένου και αντικειµένου), η τοποθέτηση των διάφορων συστατικών 

των προτάσεων (π.χ. υποκείµενο, ρήµα, αντικείµενο, προσδιορισµοί) στη σωστή 

σειρά, η συµφωνία γένους και αριθµού και άλλα, ώστε το παραγόµενο κείµενο να 

συµφωνεί µε το συντακτικό της φυσικής γλώσσας.  

Έτσι, καταφέρνει το σύστηµα να φτάσει σταδιακά από τη γλωσσικά ανεξάρτητη 

αναπαράσταση των πληροφοριών σε κατανοητά κείµενα κάποιας φυσικής 

γλώσσας µε αρκετά καλή αναγνωσιµότητα.  

 

2.2 Το ερευνητικό έργο M-PIRO 

Το έργο M-PIRO, αφορά τη δηµιουργία ενός συστήµατος παραγωγής φυσικής 

γλώσσας που επιτρέπει τη δηµιουργία εξατοµικευµένων, περιγραφικών κειµένων 

σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά), ξεκινώντας από µια συµβολική 

αναπαράσταση πληροφοριών σε µια βάση δεδοµένων. Το τελικό σύστηµα 

αναµένεται να έχει πολλές εφαρµογές, από τους καταλόγους ηλεκτρονικού 

εµπορίου µέχρι τα παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Κατά τη διάρκεια 

του έργου, όµως, δοκιµάστηκε στα πλαίσια ενός ηλεκτρονικού µουσείου µε 

σκοπό να ενισχύσει την αλληλεπίδραση των χρηστών µε τα εκθέµατα του 

µουσείου. Ένα από τα πρωτότυπα που αναπτύχθηκαν [7], παράγει δυναµικά 

περιγραφές εκθεµάτων για παρουσίαση µέσω διαδικτύου και θα χρησιµοποιηθεί 

στην υπόλοιπη εργασία για την επισήµανση των λειτουργιών και δυνατοτήτων 

του M-PIRO και του εργαλείου συγγραφής του.  
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Εικόνα 2 

Στην εικόνα 2 φαίνεται ένα παράδειγµα του πρωτότυπου αυτού ([6] και [8]). Οι 

επισκέπτες του ηλεκτρονικού µουσείου επιλέγουν εκθέµατα από µια λίστα 

εικονιδίων και το σύστηµα αποκρίνεται µε δυναµικά παραγόµενες περιγραφές 

των εκθεµάτων. Στην εικόνα 2, εκτός από την πρόταση που περιγράφει την 

σκηνή του γάµου, όλο το υπόλοιπο κείµενο έχει παραχθεί αυτόµατα από µια 

βάση δεδοµένων που περιέχει µη γλωσσικές πληροφορίες. Από την ίδια βάση 

µπορεί να παραχθεί το κείµενο στα Αγγλικά και στα Ιταλικά, µειώνοντας έτσι 

σηµαντικά το κόστος µετάφρασης. Εκτός από το κείµενο της περιγραφής, το 

σύστηµα εµφανίζει στο χρήστη και έναν αριθµό συνδέσµων που είναι στην ουσία 

παραποµπές σε εκθέµατα που σχετίζονται µε κάποιο τρόπο µε το έκθεµα που 

περιγράφεται (π.χ. ίδια περίοδος δηµιουργίας, ίδιος ρυθµός ή ίδιος καλλιτέχνης).  

Επιπλέον, οι περιγραφές διαφοροποιούνται ανάλογα µε το τι έχει δει ο 

επισκέπτης µέχρι στιγµής, αποφεύγοντας την άσκοπη και βαρετή επανάληψη 

πληροφοριών και επιδιώκοντας, όταν είναι δυνατό, τη σύγκριση µε εκθέµατα που 

έχουν ήδη παρουσιαστεί. Αυτό φαίνεται στο κείµενο της εικόνας 2 στην πρόταση 

σχετικά µε την περίοδο κατασκευής. Τέλος, το πρωτότυπο ξεχωρίζει ανάµεσα σε 
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τρεις τύπους χρηστών (παιδιά, ενήλικες, ειδικούς) και προσαρµόζει το κείµενο 

ανάλογα µε τον τύπο χρήστη στον οποίο ανήκει ο επισκέπτης (π.χ. µικρότερα 

κείµενα για τα παιδιά, πιο εξειδικευµένες πληροφορίες για τους ειδικούς).                                        

Το σύστηµα στο οποίο βασίστηκε το M-PIRO είναι το σύστηµα παραγωγής 

φυσικής γλώσσας ILEX ([3] και [4]), που χρησιµοποιήθηκε αρχικά για τη 

δυναµική παραγωγή περιγραφών εκθεµάτων µιας ηλεκτρονικής έκθεσης 

κοσµηµάτων του 20ου αιώνα. Το M-PIRO επεκτείνει το ILEX σε πολλές 

διαστάσεις [5], όπως η ενσωµάτωση πολυγλωσσικών δυνατοτήτων, µια πιο 

ευέλικτη βασική µηχανή παραγωγής, οι εκτεταµένοι µηχανισµοί µοντελοποίησης 

χρηστών, η δυνατότητα παραγωγής οµιλίας υψηλής ποιότητας και το εργαλείο 

συγγραφής στο οποίο επικεντρώνεται η εργασία αυτή.  

Όσο αφορά τις πολυγλωσσικές δυνατότητες του M-PIRO πρέπει να τονιστεί ότι 

συµβάλλουν σηµαντικά στη µείωση του κόστους παραγωγής και συντήρησης 

των κειµένων σε σχέση µε πιο παραδοσιακές µεθόδους, αφού για κάθε γλώσσα 

προστίθενται µόνο µια γραµµατική και κάποια γλωσσικά στοιχεία και µε αυτά 

µπορεί να παραχθεί ένα πλήθος κειµένων. Ειδικά σε περιπτώσεις όπως αυτή του 

µουσείου, όπου είναι έντονη η ανάγκη για κείµενα προσαρµοσµένα στα 

χαρακτηριστικά του χρήστη που κυριολεκτικά µιλούν τη γλώσσα του, η 

δυνατότητα του συστήµατος για παραγωγή κειµένων σε τρεις γλώσσες από την 

ίδια βάση δεδοµένων κρίνεται απαραίτητη.  

Παράλληλα, η ευελιξία της βασικής µηχανής παραγωγής και οι εξελιγµένοι 

µηχανισµοί µοντελοποίησης χρηστών συµβάλλουν στην παραγωγή κειµένων 

που έχουν µεγάλο βαθµό φυσικότητας και είναι σηµαντικά εξατοµικευµένα. Αυτό 

επιτυγχάνεται από τη µια µεριά µε τη δυνατότητα συνδυασµού των τµηµάτων 

κειµένου που παράγονται εξ ολοκλήρου από το σύστηµα µε τµήµατα κειµένου 

που έχουν εισαχθεί στο σύστηµα αυτούσια, και από την άλλη µε τη δυνατότητα 

παρακολούθησης της προϊστορίας αλληλεπίδρασης του χρήστη µε το σύστηµα 

καθώς και τον καθορισµό των χαρακτηριστικών του χρήστη.  
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Επιπλέον, η πρωτοποριακή δυνατότητα παραγωγής οµιλίας καθιστά το M-PIRO 

κατάλληλο για χρήση ως οδηγό σε περιηγήσεις σε περιβάλλοντα εικονικής 

πραγµατικότητας. Επειδή ακριβώς το κείµενο δεν προϋπάρχει αλλά παράγεται, 

το σύστηµα είναι σε θέση να δώσει στο συνθέτη φωνής διάφορες πληροφορίες 

όπως φράσεις, οµαδοποιήσεις, αντιθέσεις και ίσως στο µέλλον γλωσσικά και 

τονικά φαινόµενα, που βοηθούν το συνθέτη να ελέγχει καλύτερα την προσωδία. 

Το αποτέλεσµα είναι οµιλία µε αυξηµένη φυσικότητα που βοηθάει τον επισκέπτη 

στην κατανόηση και εµπέδωση των πληροφοριών του κειµένου.  

Τέλος, ένα βασικό πλεονέκτηµα του M-PIRO είναι το εργαλείο συγγραφής του, 

που αναπτύχθηκε µε σκοπό την παραµετροποίηση του συστήµατος έτσι ώστε να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άλλες περιοχές και εφαρµογές χωρίς να απαιτείται 

παρέµβαση από προγραµµατιστές ή ειδικούς της παραγωγής φυσικής γλώσσας. 

Το εργαλείο συγγραφής αναλύεται µε περισσότερες λεπτοµέρειες στην υπόλοιπη 

εργασία.  

 

Εικόνα 3 
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Στην εικόνα 3 απεικονίζεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος M-PIRO. Όταν ο 

χρήστης επιλέγει ένα αντικείµενο, το σύστηµα ανασύρει από τη βάση δεδοµένων 

όλες τις σχετικές µε το αντικείµενο πληροφορίες, καθώς και από τα µοντέλα 

χρηστών τις σχετικές µε το χρήστη πληροφορίες, και παράγει µια κατάλληλη 

περιγραφή του αντικειµένου, χρησιµοποιώντας τεχνικές παραγωγής φυσικής 

γλώσσας. Κατά τη διαδικασία παραγωγής των κειµένων χρησιµοποιούνται 

διάφοροι γλωσσικοί πόροι, όπως λεξικά και γραµµατικές των υποστηριζόµενων 

γλωσσών, που είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την περιοχή της 

εφαρµογής. Χρησιµοποιούνται, όµως, και πόροι που εξαρτώνται από την 

εκάστοτε περιοχή και τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται σε κάθε συλλογή. 

Όλοι αυτοί οι πόροι µαζί µε τις πληροφορίες για τα αντικείµενα και για τα 

χαρακτηριστικά των χρηστών περνούν τα τέσσερα στάδια της επεξεργασίας της 

παραγωγής φυσικής γλώσσας που προαναφέρθηκαν µε αποτέλεσµα το τελικό 

κείµενο. Στην εικόνα 3 φαίνεται επίσης και ο ρόλος στην αρχιτεκτονική του 

συστήµατος του εργαλείου συγγραφής που θα αναλυθεί στο επόµενο κεφάλαιο.  
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3.Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Ακολουθεί µια παρουσίαση του εργαλείου συγγραφής του M-PIRO στη µορφή 

που είχε πριν την εκπόνηση της εργασίας αυτής και της [9], µε έµφαση στα µέρη 

και τις λειτουργίες που τροποποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.  

 

3.1 Λειτουργίες και δυνατότητες του εργαλείου συγγραφής 

 

3.1.1 Εισαγωγή 

Ένας από τους πιο φιλόδοξους στόχους του ερευνητικού έργου M-PIRO είναι να 

µπορούν οι ειδικοί κάθε περιοχής στην οποία χρησιµοποιείται να ενηµερώνουν 

τη βάση δεδοµένων που περιέχει τις πληροφορίες των κειµένων και να ελέγχουν 

τη γλώσσα και το περιεχόµενο των τελικών περιγραφών.  

Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε το εργαλείο συγγραφής το οποίο, αντίθετα µε 

άλλα συστήµατα παραγωγής φυσικής γλώσσας, δεν προορίζεται για να βοηθήσει 

τους ειδικούς στη γλωσσική τεχνολογία να δηµιουργήσουν και να συντηρήσουν 

γλωσσικούς πόρους όπως γραµµατικές ευρείας κλίµακας. Αντίθετα, προορίζεται 

για να βοηθήσει τους ειδικούς των περιοχών στις οποίες εφαρµόζεται (π.χ. 

έφοροι µουσείων), να διαχειριστούν τη δοµή και τα περιεχόµενα της βάσης 

δεδοµένων, και να ελέγξουν τον τρόπο µετάδοσης των πληροφοριών (π.χ. 

χρησιµοποιούµενο λεξιλόγιο).  

Οι ειδικοί αυτοί, που στο εξής θα αναφέρονται ως συγγραφείς, έχουν τη 

δυνατότητα µέσω του εργαλείου αυτού να καθορίζουν τους γλωσσικούς πόρους 

που εξαρτώνται από την εφαρµογή έτσι ώστε να ταιριάζουν στη συλλογή που 

θέλουν να περιγράψουν. Παράλληλα, µπορούν να τροποποιούν τη δοµή και τα 

περιεχόµενα της βάσης δεδοµένων και να ορίζουν τους τύπους των χρηστών και 
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τις ιδιότητες τους. Επιπλέον, το εργαλείο έχει τη δυνατότητα να εµφανίζει τις 

προεπισκοπήσεις των κειµένων έτσι ώστε οι συγγραφείς να βλέπουν τα 

αποτελέσµατα των ενεργειών τους στις περιγραφές. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί 

ότι υπάρχει δυνατότητα επιλογής της γλώσσας (Αγγλικά, Ελληνικά ή Ιταλικά) 

στην οποία εµφανίζονται τα µενού, τα µηνύµατα και οι διάφορες επιλογές του 

εργαλείου. Με τους τρόπους αυτούς το εργαλείο συγγραφής επιτρέπει σε άτοµα 

µε βασικές γνώσεις υπολογιστών και κάποια εξοικείωση µε το σύστηµα να 

δηµιουργούν και να συντηρούν νέες συλλογές. 

 

3.1.2 ∆ιαχείριση της βάσης δεδοµένων  

Η βάση δεδοµένων θεωρείται ότι περιέχει πληροφορίες για οντότητες και για τις 

σχέσεις ανάµεσα στις οντότητες αυτές (µοντέλο σχέσεων–οντοτήτων). Οι 

οντότητες µπορεί να είναι συγκεκριµένα αντικείµενα (π.χ. βάζα, αγάλµατα) ή 

αόριστα (π.χ. ιστορικές περίοδοι), και είναι οργανωµένες σε µια ιεραρχία τύπων 

οντοτήτων, όπως φαίνεται στην εικόνα 4. Στην εικόνα αυτή, το exhibit είναι 

βασικός τύπος οντοτήτων και υποδιαιρείται σε τύπους οντοτήτων όπως statue 

και vessel, οι οποίοι µπορεί να υποδιαιρούνται σε άλλους τύπους στους οποίους 

ανήκουν οι διάφορες οντότητες. Για παράδειγµα, το exhibit41 είναι lekythos και 

εποµένως είναι επίσης vessel και exhibit. Η ιεραρχία είναι µονής και 

αποκλειστικής κληρονοµικότητας, δηλαδή κάθε τύπος οντοτήτων µπορεί να έχει 

µόνο έναν άµεσο υπερτύπο και κάθε οντότητα µπορεί να ανήκει σε έναν µόνο 

τύπο οντοτήτων. Η επιλογή τέτοιου είδους κληρονοµικότητας έγινε, παρόλο που 

το βασικό σύστηµα παραγωγής µπορεί να χειριστεί πολλαπλή κληρονοµικότητα, 

για χάρη απλότητας και διευκόλυνσης των χρηστών του εργαλείου συγγραφής. 

Επίσης, υπάρχουν µηχανισµοί που συνδέουν τους βασικούς τύπους οντοτήτων 

µε το Upper Model [2], που είναι µια προκαθορισµένη ιεραρχία που περιέχει τους 

πιο κοινούς τύπους και επιτρέπει στη διαδικασία παραγωγής να µην επηρεάζεται 

κάποιες φορές από την ιεραρχία που εξαρτάται από την εφαρµογή.  
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Οι σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων εκφράζονται µε τη χρήση πεδίων. Σε κάθε 

τύπο οντοτήτων είναι δυνατό να οριστούν νέα πεδία τα οποία κληρονοµούνται 

και είναι διαθέσιµα στους υποτύπους και τις οντότητες του τύπου αυτού. Στην 

εικόνα 4, για παράδειγµα, στον τύπο vessel ορίζεται το πεδίο exhibit-style µε 

αποτέλεσµα όλες οι οντότητες του τύπου, συµπεριλαµβανοµένων και των 

οντοτήτων των υποτύπων lekythos και stamnos, να φέρουν το πεδίο αυτό. 

Επίσης, στον τύπο vessel υπάρχει το πεδίο made-of που φαίνεται µε διαφορετικό 

χρώµα επειδή έχει κληρονοµηθεί από τον υπερτύπο exhibit. Για τον ίδιο λόγο το 

πεδίο αυτό υπάρχει και σε οντότητες που δεν ανήκουν στον τύπο vessel  αλλά 

ανήκουν στον τύπο exhibit (π.χ. coin).  

Εικόνα 4 
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Η τιµή κάθε πεδίου πρέπει να είναι οντότητα ενός συγκεκριµένου τύπου. Για 

παράδειγµα, στην εικόνα 4 οι τιµές του πεδίου made-of πρέπει να ανήκουν στον 

τύπο material, µε αποτέλεσµα να επιτρέπεται µόνο σε οντότητες όπως wood-

material και silver-material (που είναι υποτύποι του material) να 

χρησιµοποιηθούν ως τιµές του πεδίου. Επιπλέον, η επιλογή ‘πολλά’ που φαίνεται 

στην εικόνα 4 επιτρέπει σε ένα πεδίο να έχει πολλαπλές τιµές του καθορισµένου 

τύπου. Έτσι, στο πεδίο exhibit-portrays είναι δυνατό να επιλεγούν περισσότερα 

από ένα άτοµα που τα απεικονίζει το έκθεµα.  

Τα πεδία εκφράζουν επίσης, ιδιότητες των οντοτήτων, όπως ονόµατα και 

διαστάσεις, χρησιµοποιώντας διάφορους προκαθορισµένους τύπους δεδοµένων 

που είναι διαθέσιµοι, όπως συµβολοσειρές και ηµεροµηνίες. Στην εικόνα 4, τα 

πεδία exhibit-depicts και exhibit-purpose παίρνουν ως τιµές συµβολοσειρές, 

δηλαδή δηµιουργήθηκαν για να περιέχουν έτοιµες προτάσεις, όπως αυτή που 

περιγράφει την σκηνή του γάµου στην εικόνα 2. Τέτοια πεδία χρησιµοποιούνται 

όταν οι πληροφορίες είναι πολύ δύσκολο να εκφραστούν µε παραγόµενο κείµενο 

και έχουν το µειονέκτηµα ότι η τιµή τους πρέπει να καθοριστεί ξεχωριστά για 

κάθε υποστηριζόµενη γλώσσα. Παρόλα αυτά, διατηρούν πλεονεκτήµατα των 

άλλων πεδίων όπως η σύνδεσή τους µε τιµές ενδιαφέροντος και εκπαιδευτικής 

αξίας (βλ. παρακάτω).  

Όπως στο ILEX έτσι και στο M-PIRO, κάθε γεγονός της βάσης δεδοµένων 

συσχετίζεται µε τρεις τιµές για κάθε τύπο χρήστη : ενδιαφέρον, σπουδαιότητα, 

επαναλήψεις. Η τιµή ενδιαφέροντος δείχνει πόσο πιθανό είναι για έναν επισκέπτη 

ενός τύπου να θεωρεί το συγκεκριµένο γεγονός ενδιαφέρον. Για παράδειγµα 

ένας αρχαιολόγος µπορεί να ενδιαφέρεται για αναφορές σε δηµοσιευµένα άρθρα 

σχετικά µε το επιλεγµένο έκθεµα, ενώ οι µη-ειδικοί επισκέπτες πιθανότατα θα 

έβρισκαν αυτή την πληροφορία περιττή και βαρετή. Όσον αφορά την τιµή της 

σπουδαιότητας, αυτή απεικονίζει το πόσο σηµαντικό είναι για το µουσείο να 

µεταδώσει το γεγονός σε κάθε τύπο χρήστη, 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 
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να επαναλάβει ένα γεγονός σε κάθε τύπο χρήστη. Για παράδειγµα, µπορεί το 

σύστηµα να επαναλάβει σε ένα παιδί τι είναι ο κούρος για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, ενώ να µην το αναφέρει καθόλου σε έναν ειδικό που πιθανότατα το 

γνωρίζει. Οι τρεις αυτές τιµές χρησιµοποιούνται κατά το πρώτο στάδιο 

παραγωγής φυσικής γλώσσας (επιλογή περιεχοµένου) για την επιλογή των 

γεγονότων που θα συµπεριλαµβάνονται στην περιγραφή του εκθέµατος. Τα 

γεγονότα αυτά θα πρέπει να είναι σχετικά µε το έκθεµα και να έχουν όσο το 

δυνατό µεγαλύτερες τιµές ενδιαφέροντος και σπουδαιότητας, ενώ παράλληλα να 

τηρείται ο περιορισµός των επαναλήψεων.  

Εικόνα 5 
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Μετά τον καθορισµό της ιεραρχίας και των πεδίων των τύπων οντοτήτων, είναι 

δυνατή η εισαγωγή στη βάση δεδοµένων συγκεκριµένων οντοτήτων, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 5. Στη φάση αυτή, φόρµες, µενού και καταρράκτες οδηγούν 

τους συγγραφείς στην επιλογή µεταξύ των επιτρεπόµενων τιµών για τα πεδία. 

Μετά την καταχώρηση των τιµών αυτών και αφού έχουν γίνει οι κατάλληλες 

καταχωρήσεις στο λεξικό και τα µικροσχέδια (που θα αναλυθούν παρακάτω), 

είναι δυνατή η προεπισκόπηση των τελικών περιγραφών των αντικειµένων. Στην 

προεπισκόπηση της εικόνας 5, η πρόταση που περιγράφει την εικόνα που 

απεικονίζεται στη λήκυθο προέρχεται από πεδίο που έχει ως τιµή συµβολοσειρά. 

Για την εισαγωγή τιµών για τις διάφορες γλώσσες σε τέτοια πεδία πρέπει ο 

συγγραφέας να πατήσει στο εικονίδιο–σηµαία της αντίστοιχης γλώσσας. Επίσης, 

στο συγκεκριµένο παράδειγµα δεν αναφέρεται η πληροφορία σχετικά µε τη 

σηµερινή τοποθεσία του εκθέµατος γιατί έχει χαµηλές τιµές σπουδαιότητας και 

ενδιαφέροντος. Τέλος, για να εκφραστούν πληροφορίες που ισχύουν για όλες τις 

οντότητες ενός τύπου, είναι δυνατό να οριστούν γενικές οντότητες που θα 

φέρουν τις αντίστοιχες τιµές. Για παράδειγµα, το πεδίο exhibit-definition της 

γενικής οντότητας Generic-lekythos, στην εικόνα 5, περιγράφει το γενικό σκοπό 

και χρήση των αγγείων αυτών.  

Είναι σηµαντικό να γνωρίζουν και να θυµούνται οι συγγραφείς ότι µετά από 

οποιαδήποτε από τις παραπάνω αλλαγές ή σύνολο αλλαγών και πριν τη 

δηµιουργία προεπισκόπησης πρέπει να γίνονται µια ή δυο εξαγωγές. Οι 

εξαγωγές αυτές αφορούν την ενηµέρωση της µηχανής παραγωγής και των 

µοντέλων χρηστών για τις αλλαγές που έγιναν (εξαγωγή στο EXPRIMO και 

εξαγωγή στον P/S emulator αντίστοιχα). Η φόρµα µε τις επιλογές εξαγωγής 

φαίνεται στην εικόνα 6. Ανάλογα µε το είδος της αλλαγής µπορεί να χρειάζεται 

µια από τις δυο ή και οι δυο εξαγωγές και αυτό ισχύει τόσο για αλλαγές στη βάση 

δεδοµένων, όσο και για αλλαγές στα µικροσχέδια, στο λεξικό και στους τύπους 

χρηστών που αναλύονται στη συνέχεια. Ο γενικός κανόνας είναι ότι αλλαγές στην 

καρτέλα ‘Τύποι Χρηστών’ καθώς και στις τιµές ‘ενδιαφέρον’, ‘σπουδαιότητα’ και 

‘επαναλήψεις’ των πεδίων απαιτούν εξαγωγή στον προσοµοιωτή εξατοµίκευσης 

(P/S emulator), ενώ οι υπόλοιπες αλλαγές απαιτούν εξαγωγή στη µηχανή 
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παραγωγής (EXPRIMO). Πολλές αλλαγές, όµως, όπως αυτές στο σχήµα της 

βάσης δεδοµένων (π.χ. προσθήκη οντότητας) απαιτούν και τις δυο εξαγωγές. Σε 

κάθε περίπτωση, αν δε γίνει η κατάλληλη εξαγωγή πριν την προεπισκόπηση, το 

αποτέλεσµα θα είναι να µην είναι ορατές οι αλλαγές στο παραγόµενο κείµενο 

(παρόλο που οι αλλαγές ισχύουν).  

 

Εικόνα 6 

 

 

3.1.3 ∆ηµιουργία µικροσχεδίων 

Κατά τη διαδικασία συγγραφής, πέρα από τον καθορισµό της ιεραρχίας, των 

βασικών τύπων, των τύπων οντοτήτων και των πεδίων τους και πέρα από την 

καταχώρηση των οντοτήτων, είναι αναγκαίος και ο καθορισµός ενός τουλάχιστον 

µικροσχεδίου για κάθε πεδίο και κάθε γλώσσα. Ο µικροσχεδιασµός είναι 

απαραίτητος για να αντιστοιχίσει σε κάθε πεδίο µια πρόταση που θα εκφράζει 
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την πληροφορία του πεδίου αυτού. Το εργαλείο συγγραφής του M-PIRO 

υποστηρίζει δυο τύπους µικροσχεδίων : το σχέδιο πρότασης και τη φόρµα.  

Στο σχέδιο πρότασης, ο συγγραφέας καθορίζει το ρήµα που θα χρησιµοποιηθεί 

(από όσα είναι διαθέσιµα στο λεξικό που θα αναλυθεί παρακάτω), τη φωνή και το 

χρόνο του ρήµατος, το αν θα προστεθεί και ποια πρόθεση ανάµεσα στο ρήµα και 

το αντικείµενο, καθώς και κάποιο πιθανό επίρρηµα ή κάποια συµβολοσειρά που 

θα προστεθεί στην αρχή ή το τέλος της πρότασης. Για παράδειγµα, το 

µικροσχέδιο της εικόνας 4 θα έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή προτάσεων 

όπως ‘Αυτή η υδρία ακολουθεί τον πλούσιο ρυθµό.’, ενώ ανάλογα µε την 

προϊστορία αλληλεπίδρασης του χρήστη µε το σύστηµα, παράγονται αυτόµατα 

κατάλληλες αναφορικές εκφράσεις, όπως ‘ο πλούσιος ρυθµός’, ‘αυτός’, ‘ένας 

ρυθµός’. Έτσι, είναι δυνατή η παραγωγή ενός πλήθους προτάσεων οι οποίες 

µπορεί να είναι από πολύ απλές µέχρι αρκετά πολύπλοκες, αφού µε τις 

προχωρηµένες επιλογές του σχεδίου πρότασης ο συγγραφέας µπορεί να 

καθορίσει σε µεγάλο βαθµό τη µορφή τους (π.χ. αντιστροφή υποκειµένου-

αντικειµένου). Τα σχέδια πρότασης για τις υποστηριζόµενες γλώσσες είναι συχνά 

παρόµοια. Γι’ αυτό υπάρχουν τα κουµπιά ‘πάρε τις τιµές’ (που φαίνονται στην 

εικόνα 4), που επιταχύνουν τη διαδικασία συγγραφής θέτοντας στα πεδία του 

σχεδίου πρότασης τις ίδιες τιµές µε τα αντίστοιχά τους πεδία σε άλλες γλώσσες 

(όπου φυσικά είναι δυνατό).  

Οι φόρµες παρέχουν αυστηρότερο έλεγχο στην επιφανειακή µορφή των 

προτάσεων απ’ ότι τα σχέδια πρότασης. Μια φόρµα είναι µια ακολουθία θέσεων 

οι τιµές των οποίων απλά επισυνάπτονται η µια στην άλλη για να δηµιουργήσουν 

την τελική πρόταση. Στην εικόνα 7 φαίνεται ένα µικροσχέδιο για το πεδίο painted-

by, σε µορφή φόρµας που παράγει προτάσεις της µορφής ‘Αυτή η υδρία είναι 

έργο του ζωγράφου του Μηδείου.’. Κάθε θέση της φόρµας µπορεί να περιέχει µια 

συγκεκριµένη συµβολοσειρά, µια έκφραση που αναφέρεται στην οντότητα-

ιδιοκτήτη του πεδίου (π.χ. την υδρία) ή µια έκφραση που αναφέρεται στην τιµή 

του πεδίου (π.χ. το ζωγράφο). Όταν η θέση περιέχει αναφορική έκφραση, ο 

συγγραφέας πρέπει να καθορίσει σε τι αναφέρεται, τον τύπο της έκφρασης και 
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την πτώση της. Οι φόρµες γενικά φέρουν λιγότερη γλωσσική πληροφορία απ’ ότι 

τα σχέδια πρότασης και γι’ αυτό δεν επιτρέπουν στη µηχανή παραγωγής να 

εκµεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητές της (π.χ. µερικοί τύποι οµαδοποίησης δεν 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε φόρµες). Παρόλα αυτά, οι φόρµες είναι σε 

κάποιες περιπτώσεις ο µόνος τρόπος να αποδοθούν οι πληροφορίες κάποιων 

πεδίων (π.χ. σηµειώσεις δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας).  

 

 

Εικόνα 7 
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Τέλος, για κάθε µικροσχέδιο ορίζεται µια τιµή καταλληλότητας για κάθε τύπο 

χρήστη και κάθε γλώσσα. Η τιµή αυτή προσδιορίζει το πόσο κατάλληλη είναι η 

πρόταση που παράγεται σε κάθε γλώσσα για το συγκεκριµένο χρήστη, και 

εξαρτάται από παράγοντες όπως το χρησιµοποιούµενο ρήµα ή η πολυπλοκότητα 

της πρότασης. Για παράδειγµα ίσως είναι προτιµότερο για τα παιδιά να 

χρησιµοποιείται το ρήµα ‘δείχνει’ και για τους ενήλικες το ‘απεικονίζει’, ενώ οι 

ειδικοί µπορεί να προτιµούν µια τηλεγραφική παρουσίαση και όχι κανονικό 

κείµενο.  

 

3.1.4 Καθορισµός λεξικού 

Μετά τον ορισµό της ιεραρχίας και των τύπων οντοτήτων, ο συγγραφέας θα 

πρέπει να συσχετίσει τουλάχιστον ένα ουσιαστικό µε κάθε τύπο οντοτήτων, 

πατώντας στο κουµπί ‘Αλλαγή’ (εικόνα 7) και επιλέγοντάς το από τα διαθέσιµα 

του λεξικού. Επιπρόσθετα, κάθε τύπος οντοτήτων κληρονοµεί τα ουσιαστικά που 

έχουν συσχετιστεί µε τους υπερτύπους του. Για παράδειγµα, στην εικόνα 7, ο 

τύπος οντοτήτων vessel έχει συσχετιστεί µε το vessel-noun και έχει 

κληρονοµήσει το exhibit-noun, δίνοντας έτσι στη µηχανή παραγωγής τη 

δυνατότητα να αναφέρεται σε οντότητες του τύπου αυτού µε εκφράσεις όπως 

‘αυτό το άγαλµα’, ‘αυτό το έκθεµα’. Αν το επιθυµητό ουσιαστικό δεν περιέχεται 

στο λεξικό, τότε θα πρέπει ο συγγραφέας να το καταχωρήσει σ’ αυτό, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 8. Για κάθε νέα καταχώρηση το σύστηµα βοηθάει το 

συγγραφέα να διατηρεί τη συνέπεια µεταξύ των λεξικών των τριών γλωσσών, 

εµφανίζοντας κάθε εγγραφή ουσιαστικού ως µια τριάδα που περιέχει ουσιαστικά 

µε αντίστοιχες έννοιες στις τρεις γλώσσες. Για παράδειγµα, η εγγραφή µε όνοµα 

vessel-noun περιέχει τα ουσιαστικά ‘αγγείο’, ‘vessel’, ‘vaso’, για τα Ελληνικά, 

Αγγλικά και Ιταλικά αντίστοιχα.  

 Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η εισαγωγή ρηµάτων τα οποία στη συνέχεια 

χρησιµοποιούνται στα σχέδια πρότασης των µικροσχεδίων. Τόσο στα ουσιαστικά 

όσο και στα ρήµατα δεν είναι απαραίτητη η καταχώρηση όλων των τύπων, αφού 
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το εργαλείο συγγραφής τούς παράγει αυτόµατα από κάποιους βασικούς τύπους, 

διευκολύνοντας έτσι σηµαντικά τους συγγραφείς των διάφορων συλλογών. 

Πατώντας το κουµπί ‘Προχωρηµένες επιλογές ορθογραφίας’ της εικόνας 8, οι 

συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να διορθώσουν, όπου κρίνεται 

απαραίτητο, τους αυτόµατα παραγόµενους τύπους. Όπως φαίνεται από την ίδια 

εικόνα, το λεξικό περιέχει εγγραφές µόνο για ρήµατα και ουσιαστικά, αφού άλλες 

αναγκαίες λέξεις όπως άρθρα και προθέσεις είναι ανεξάρτητες από την περιοχή 

της εφαρµογής και είναι αποθηκευµένες χωριστά. Έτσι το λεξικό του M-PIRO, 

όπως σε πολλά άλλα συστήµατα παραγωγής φυσικής γλώσσας, είναι σχετικά 

µικρό. Στο πρωτότυπο του µουσείου, για παράδειγµα, υπάρχουν περίπου 75 

εγγραφές ουσιαστικών και 25 ρηµάτων, πολλές από τις οποίες αφορούν λέξεις 

(π.χ. αµφορέας, κούρος) που χρησιµοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στη 

συγκεκριµένη περιοχή και συνήθως δεν υπάρχουν στα λεξικά γενικού σκοπού.  

Εικόνα 8 

 

Προσπαθοπούλου Μαρία 25



3.1.5 Ορισµός τύπων χρηστών 

Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του M-PIRO είναι η διαφοροποίηση 

των κειµένων ανάλογα µε τον τύπο χρήστη στον οποίο απευθύνονται. Οι 

συγγραφείς των συλλογών έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν τους αναµενόµενους 

τύπους χρηστών και τα χαρακτηριστικά τους, µέσω της καρτέλας ‘Τύποι 

χρηστών’. Για κάθε τύπο χρήστη, ο συγγραφέας καθορίζει τον επιθυµητό αριθµό 

πεδίων ανά πρόταση και ανά παράγραφο και τον αριθµό συνδέσµων ανά 

παράγραφο (εικόνα 9), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής της φωνής του 

συνθέτη που προς το παρόν δεν έχει ενσωµατωθεί πλήρως στο εργαλείο. Όπως 

είναι προφανές, ο αριθµός πεδίων ανά πρόταση καθορίζει στην ουσία το µέγεθος 

των προτάσεων (π.χ. 3 πεδία ανά πρόταση για τα παιδιά και 5 για τους 

ενηλίκους), και ο αριθµός πεδίων ανά παράγραφο, το µέγεθος των παραγράφων 

για κάθε τύπο χρήστη. Εκτός από αυτές τις παραµέτρους που ορίζονται µε την 

εισαγωγή ενός νέου τύπου χρήστη, υπάρχουν και οι καταλληλότητες 

µικροσχεδίου και ουσιαστικού, καθώς και οι : ενδιαφέρον, σπουδαιότητα, 

επαναλήψεις κάθε πεδίου. Αυτές, όπως προαναφέρθηκε, αντιστοιχούν σε κάθε 

τύπο χρήστη και επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τα περιεχόµενα και τη µορφή των 

τελικών κειµένων.  

Εικόνα 9 
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3.2 Αξιολόγηση του εργαλείου συγγραφής 

Το εργαλείο συγγραφής που παρουσιάστηκε υποβλήθηκε σε δυο αξιολογήσεις 

όσον αφορά την ευχρηστία του. Η πρώτη έγινε στο Πανεπιστήµιο του 

Εδιµβούργου και η δεύτερη και εκτενέστερη, στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών.  

 

3.2.1 Αξιολόγηση στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου 

Στην αξιολόγηση που έγινε στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου, οι συγγραφείς 

ήταν µια οµάδα µεταπτυχιακών φοιτητών που δεν είχαν καµία προηγούµενη 

εµπειρία από λογισµικό παραγωγής φυσικής γλώσσας. Μετά από µια µονόωρη 

παρουσίαση του συστήµατος τους ζητήθηκε να αφιερώσουν πέντε µε έξι ώρες 

στη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων για υπολογιστές. Επίσης τους δόθηκε ένα 

µικρό παράδειγµα ως οδηγός, παρόλο που έπρεπε να δηµιουργήσουν τη δική 

τους βάση από την αρχή.  

Στο τέλος του πειράµατος, η γενική εικόνα των φοιτητών για το σύστηµα ήταν 

θετική. Επισήµαναν όλοι τις δυνατότητες του συστήµατος και κατάφεραν να 

δηµιουργήσουν µια ιεραρχία προσαρµοσµένη αρκετά καλά στον τρόπο που 

έβλεπε ο καθένας την περιοχή. Όµως, δεν µπόρεσαν όλοι να παραγάγουν 

κείµενα από τις βάσεις που δηµιούργησαν, κάτι που συχνά οφειλόταν στην 

ασάφεια των σχέσεων ανάµεσα στην ιεραρχία των τύπων και τους 

λεξικολογικούς ορισµούς. Μερικές από τις πιο σηµαντικές και χρήσιµες 

παρατηρήσεις που έγιναν σχετικά µε τη διεπαφή του εργαλείου συγγραφής είναι : 

• Πολλές από τις λειτουργίες του κεντρικού παραθύρου δε γίνονται µε 

συντοµεύσεις πληκτρολογίου. 

• Σε µερικούς διάλογους (όπως στην προσθήκη τύπων) πρέπει ο χρήστης να 

πατήσει το κουµπί ‘Εντάξει’. Θα ήταν χρήσιµο αν γινόταν αυτό και µε το 

πλήκτρο ‘Enter’.  
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• Η µετονοµασία ενός πεδίου µε διπλό κλικ θα έπρεπε αρχικά να επιλέγει όλο το 

όνοµα (έτσι ώστε πληκτρολογώντας το νέο όνοµα να αντικαθίσταται το παλιό), 

ενώ τώρα χρειάζονται δυο διπλά κλικ για να γίνει αυτό.  

• Θα ήταν χρήσιµη η δυνατότητα µετακίνησης κόµβων στην ιεραρχία µε 

αποκοπή και επικόλληση ή σύρσιµο, καθώς επίσης και η αντιγραφή κόµβων.  

• Στο δέντρο της ιεραρχίας των οντοτήτων, τα ονόµατα των οντοτήτων και των 

τύπων συντέµνονται (π.χ. lapto…), παρόλο που στα δεξιά του παραθύρου 

υπάρχει αρκετός χώρος. Επίσης, όταν ο δείκτης του ποντικιού αφήνεται πάνω 

σε ένα όνοµα, αυτό δε φαίνεται ολόκληρο, ούτε και όταν αυξάνεται το µέγεθος 

του παραθύρου προς τα δεξιά. Το ίδιο συµβαίνει και µε το δέντρο του λεξικού.  

• Το σύστηµα θα έπρεπε να χειρίζεται τις αλλαγές που απαιτούν εξαγωγή έτσι 

ώστε κατά την προεπισκόπηση (αν δεν έχει γίνει εξαγωγή) να γίνεται αυτόµατη 

εξαγωγή και όχι να εµφανίζεται µήνυµα λάθους.  

 

3.2.2 Αξιολόγηση στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Μια εκτενέστερη αξιολόγηση έγινε στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, από 

µια οµάδα δέκα φοιτητών πληροφορικής χωρίς προηγούµενη εµπειρία σε 

συστήµατα παραγωγής φυσικής γλώσσας. Οι φοιτητές παρακολούθησαν µια 

παρουσίαση έξι ωρών και στη συνέχεια τους ζητήθηκε να διεκπεραιώσουν έντεκα 

εργασίες (που αναλύονται παρακάτω) και να σηµειώσουν τις παρατηρήσεις τους, 

καθώς και να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο σχετικά µε την ευχρηστία του 

εργαλείου και πιθανές βελτιώσεις του. Οι εργασίες που τους ανατέθηκαν και τα 

πιο ενδιαφέροντα σχόλια είναι τα εξής : 

1. Εκκινήστε το εργαλείο, επιλέξτε ως γλώσσα τα ελληνικά και ανοίξτε το αρχείο 

της συλλογής του µουσείου. 
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o ∆εν είναι άµεσα κατανοητό ότι πραγµατοποιήθηκε το άνοιγµα του αρχείου. 

Θα έπρεπε ίσως να εµφανίζεται το δέντρο της βάσης δεδοµένων ανοιγµένο 

µέχρι το πρώτο επίπεδο. 

o Θα έπρεπε η αρχική προτροπή για επιλογή γλώσσας να είναι και στις τρεις 

γλώσσες. 

2. ∆ηµιουργήστε τα Ελληνικά και Αγγλικά κείµενα για ενηλίκους του exhibit33 και 

κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε τα κείµενα για παιδιά να έχουν 

συντοµότερες παραγράφους µε µικρότερες προτάσεις.  

o ∆εν είναι προφανές ότι ο χρήστης για να δει την προεπισκόπηση των 

κειµένων πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσει την αντίστοιχη γλώσσα, ούτε και ο 

τρόπος µε τον οποίο γίνεται η ενεργοποίηση αυτή. Θα έπρεπε η επιλογή αυτή 

να είναι σε εµφανέστερο σηµείο.  

o Μετά τις αλλαγές στους τύπους χρηστών είναι σηµαντικό η εξαγωγή στον 

προσοµοιωτή εξατοµίκευσης να γίνεται αυτόµατα ή τουλάχιστον να υπάρχει 

µια προτροπή προς το χρήστη, έτσι ώστε αυτός να µη χρειάζεται να θυµάται 

πότε και πού πρέπει να κάνει εξαγωγή κάθε φορά.  

o Θα ήταν καλύτερα να υπάρχει σαφέστερη αντιστοίχηση των ‘πληροφορίες 

ανά σελίδα’ και ‘αριθµός γεγονότων ανά πρόταση’ µε τα ‘πιο σύντοµες 

παράγραφοι’ και ‘πιο µικρές προτάσεις’.  

o ∆εν υπάρχει συνέπεια ως προς τη γλώσσα (µερικά µηνύµατα, λέξεις και 

επιλογές δεν είναι στη γλώσσα που επέλεξε ο χρήστης), ούτε και κάποιου 

είδους βοήθεια. 

3. Τροποποιήστε το χρόνο δηµιουργίας του exhibit33 και δηµιουργήστε τα νέα 

κείµενα στα Ελληνικά και Αγγλικά. 

o Είναι κουραστικό να θυµάται ο χρήστης ότι πρέπει να κάνει εξαγωγή και 

στον προσοµοιωτή εξατοµίκευσης και στη µηχανή παραγωγής. 
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4. Κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε το υλικό κατασκευής του exhibit33 

να µην αναφέρεται σε παιδιά και ενήλικες και να έχει χαµηλό ενδιαφέρον και 

σηµασία για τους ειδικούς. 

o Η πρώτη σκέψη για εξαγωγή, µετά τις τροποποιήσεις σε ενδιαφέρον και 

σπουδαιότητα, είναι στη µηχανή παραγωγής και όχι στον προσοµοιωτή 

εξατοµίκευσης. Θα έπρεπε να γίνονται αυτόµατα.  

o Οι όροι σπουδαιότητα και ενδιαφέρον δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισµένοι 

νοηµατικά και ως προς το ρόλο τους. 

5. Κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε στο exhibit1 οι περιγραφές 

τεχνικών της µορφής ‘Στο ρυθµό αυτό ...’ να µην περιλαµβάνονται στα κείµενα 

για ενήλικες. 

o Αντιµετωπίστηκαν δυσκολίες στον εντοπισµό του πεδίου από το οποίο 

προέρχεται το κείµενο.  

o Θα ήταν πολύ χρήσιµη µια µηχανή αναζήτησης των εκθεµάτων (π.χ. για την 

εύρεση στο δέντρο του exhibit1). 

6. Προσθέστε στη συλλογή ένα νέο κούρο, συµπληρώνοντας όλα τα πεδία 

καθώς και τον τίτλο του και ορίζοντας την ιστορία του ως προαποθηκευµένο 

κείµενο. Κάντε τις απαραίτητες  τροποποιήσεις ώστε τα κείµενα των ειδικών να 

µην περιλαµβάνουν πληροφορίες που πιθανότατα θα τις γνωρίζουν.  

o Είναι δύσκολο να θυµάται ο χρήστης πώς µεταβαίνει από τα γλωσσικά 

ανεξάρτητα πεδία στα γλωσσικά εξαρτηµένα και το αντίστροφο. Ίσως θα 

έπρεπε να εµφανίζονται µαζί όλα τα γλωσσικά εξαρτηµένα πεδία.  

o Όταν ο χρήστης προσθέτει µια συµβολοσειρά στα γλωσσικά εξαρτηµένα 

πεδία, πρέπει να πατήσει ‘Enter’ ή πάνω σε άλλο πεδίο πριν επιλέξει άλλο 

µενού, γιατί αλλιώς η συµβολοσειρά χάνεται.  
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7. Κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε η θέση ενός εκθέµατος να µπορεί 

να είναι οποιαδήποτε τοποθεσία και όχι µόνο µουσείο. Θέστε ως σηµερινή 

θέση του κούρου που δηµιουργήσατε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.  

o Κάποιοι φοιτητές δεν µπόρεσαν να το πραγµατοποιήσουν λόγω 

επαναλαµβανόµενων αποτυχιών του συστήµατος.  

8. Προσθέστε στον τύπο military ένα νέο υποτύπο sword µε νέα πεδία τα sword-

length µε τιµές dimension και sword-warrior µε τιµές person. Κάντε τις 

απαραίτητες τροποποιήσεις στο λεξικό ώστε το σύστηµα να µπορεί να 

αναφερθεί σε σπαθιά.  

o Για ακόµα µια φορά δεν είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει εξαγωγή.  

o Όταν προστίθεται νέο πεδίο ο δροµέας δεν πηγαίνει κατευθείαν σε αυτό µε 

αποτέλεσµα, αν υπάρχουν πολλά πεδία , το νέο πεδίο να µη φαίνεται στην 

οθόνη και έτσι ο χρήστης να µη βλέπει αµέσως ότι έγινε η προσθήκη.  

o Οι λέξεις που προστίθενται στο λεξικό (είτε ουσιαστικά είτε ρήµατα), θα 

έπρεπε να µπαίνουν στη σωστή αλφαβητική σειρά ώστε να είναι εύκολος ο 

εντοπισµός τους.  

9. Προσθέστε ένα σπαθί στη συλλογή δίνοντας τιµές σε όλα τα πεδία του.  

o Είναι δύσκολο ο χρήστης να καταλάβει από πού προέρχονται τα διάφορα 

λάθη αφού τα µηνύµατα λάθους είναι λίγα και καθόλου κατατοπιστικά. Θα 

έπρεπε να παραµετροποιηθούν όλα τα λάθη και το καθένα να βγάζει το δικό 

του ξεχωριστό µήνυµα.  

10. Προσθέστε ένα µικροσχέδιο τύπου ‘σχέδιο πρότασης’ για το πεδίο sword-

warrior και ένα τύπου ‘φόρµα’ για το πεδίο sword-length για τα Ελληνικά και τα 

Αγγλικά.  
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o Οι περισσότεροι φοιτητές είχαν προβλήµατα µε το καθορισµό των 

µικροσχεδίων και πολλές φορές το τελικό αποτέλεσµα δεν ήταν το 

αναµενόµενο. 

o Χρειάζεται κάποια απλοποίηση στην επιλογή των µικροσχεδίων, αφού το 

µενού συντόµευσης των πεδίων περιέχει πάρα πολλές επιλογές. 

o Ο χρήστης πολλές φορές κατά τον καθορισµό µικροσχεδίων δεν ξέρει πώς 

να κάνει αυτό που θέλει, ούτε καν αν µπορεί να το κάνει.  

o Στη φόρµα και περισσότερο στην αναφορική έκφραση είναι δύσκολο να 

κατανοήσει ο χρήστης τι πρέπει να κάνει, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που 

κάποια πράγµατα θα έπρεπε να γίνονται αυτόµατα (π.χ. αν η έκφραση 

αναφέρεται σε dimension ο τύπος να γίνεται name). Είναι αναγκαία 

περισσότερη καθοδήγηση για τις αναφορικές εκφράσεις. 

11. ∆ηµιουργήστε µια δική σας συλλογή πέντε αντικειµένων προς πώληση για 

ένα µόνο τύπο χρήστη. Τα κείµενα να παράγονται στα Ελληνικά και στα 

Αγγλικά.  

o Το κουµπί ‘Αλλαγή’ για την ανάθεση ουσιαστικού σε έναν τύπο δεν είναι 

προφανές ότι αναφέρεται στο όνοµα του τύπου. Θα µπορούσε να είναι πιο 

κοντά στο πλαίσιο µε τα ουσιαστικά ή κατά κάποιο τρόπο οµαδοποιηµένο µε 

αυτό.  

o Γενικά τα περισσότερα προβλήµατα αντιµετωπίστηκαν µε τα µικροσχέδια, 

µε αποτέλεσµα τα παραγόµενα κείµενα να είναι κακής ποιότητας. Μεγάλο 

πρόβληµα επίσης ήταν και η εξαγωγή.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επίσης και τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου 

που κλήθηκαν να συµπληρώσουν οι φοιτητές µετά τη διεκπεραίωση των 

παραπάνω εργασιών. Οι ερωτήσεις αφορούσαν το βαθµό στον οποίο θα 
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κατάφερνε ένας πτυχιούχος πληροφορικής µε λίγες ώρες εκπαίδευση στο 

σύστηµα να φέρει σε πέρας κάποιες εργασίες, και οι πιθανές απαντήσεις ήταν : 

Α. Θα το κατάφερνε χωρίς κανένα πρόβληµα, Β. Θα το κατάφερνε µε µικρά µόνο 

προβλήµατα, Γ. Θα δυσκολευόταν αρκετά αλλά µάλλον θα το κατάφερνε, ∆. Θα 

δυσκολευόταν αρκετά και είναι αµφίβολο αν θα το κατάφερνε, Ε. Πολύ δύσκολα 

θα το κατάφερνε, ΣΤ. Αποκλείεται να το κατάφερνε. Οι ερωτήσεις και οι 

απαντήσεις παρατίθενται στη συνέχεια :  

1. Να διορθώσει στοιχεία της βάσης δεδοµένων (π.χ. τιµές πεδίων) : 10Α 

2. Να ελέγξει τα κείµενα που παράγονται για ένα έκθεµα σε οποιαδήποτε 

γλώσσα και για οποιοδήποτε τύπο χρήστη : 6Α, 1Β, 1Γ, 2∆ 

3. Να προσθέσει νέα εκθέµατα υπαρχόντων τύπων : 4Α, 5Β, 1Γ 

4. Να διορθώσει λάθη στον τρόπο έκφρασης των στοιχείων της βάσης σε φυσική 

γλώσσα (ρήµα, χρόνο, κλίση, ουσιαστικό κ.τ.λ.) : 1Α, 4Β, 4Γ, 1∆ 

5. Να προσθέσει εκθέµατα καινούριων τύπων κάνοντας τις αναγκαίες προσθήκες 

στους γλωσσικούς πόρους (νέες λέξεις και µικροσχέδια) : 4Β, 6Γ 

6. Να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά των τύπων χρηστών : 6Α, 3Β, 1Γ 

7. Να δηµιουργήσει µια νέα συλλογή εκθεµάτων : 2Β, 6Γ, 2∆ 

Επίσης, αν οι φοιτητές ήταν µέλη µιας οµάδας εκπαιδευµένων στο εργαλείο από 

τους οποίους ένας έπρεπε να :  

- κατασκευάσει µια νέα συλλογή 50 εκθεµάτων : 2 θα επιθυµούσαν να το 

αναλάβουν, 5 θα δεχόταν να το αναλάβουν και 3 θα προσπαθούσαν να το 

αποφύγουν 

- δοκιµάσει µια νέα βελτιωµένη µορφή του εργαλείου συγγραφής : 7 θα 

επιθυµούσαν να τη δοκιµάσουν και 3 θα δεχόταν να τη δοκιµάσουν 
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Το γενικό συµπέρασµα των αξιολογήσεων είναι ότι συγγραφείς µε µικρή 

εκπαίδευση στο σύστηµα µπορούν να χειριστούν µε ευκολία το σχήµα της βάσης 

δεδοµένων, το λεξικό και τους τύπους χρηστών, ενώ αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα 

προβλήµατα µε το µικροσχεδιασµό, την επαναλαµβανόµενη ανάγκη για εξαγωγή 

και την προεπισκόπηση. Τέλος, βρίσκουν το επίπεδο ευχρηστίας της έκδοσης 

αυτής του εργαλείου ικανοποιητικό και θα επιθυµούσαν να δοκιµάσουν επόµενες 

εκδόσεις.  

 

3.3 Συµπεράσµατα και προβλήµατα 

Στις παραπάνω αξιολογήσεις είναι έντονη η παρουσία χάσµατος εκτίµησης σε 

αρκετές λειτουργίες. ∆ηλαδή, σε περιπτώσεις όπως ο καθορισµός 

ενδιαφέροντος, η προεπισκόπηση και κάποια κοµµάτια του µικροσχεδιασµού, η 

συµπεριφορά του συστήµατος απέχει σηµαντικά από τις προσδοκίες του χρήστη. 

Για παράδειγµα, όταν ο χρήστης κάνει κάποια αλλαγή και µετά κάνει 

προεπισκόπηση, πολλές φορές δε βλέπει την αλλαγή στο παραγόµενο κείµενο 

επειδή έχει ξεχάσει να κάνει εξαγωγή. Το ίδιο συχνά, όµως, παρατηρείται και ένα 

άλλου είδους χάσµα, το χάσµα εκτέλεσης. Το φαινόµενο αυτό περιγράφει την 

απόσταση των στόχων του χρήστη από τα διαθέσιµα µέσα και φανερώνει την 

ανάγκη προσαρµογής του συστήµατος στις ανάγκες και τις ικανότητες των 

χρηστών. Για παράδειγµα, κατά την αξιολόγηση αναφέρθηκαν αρκετές 

περιπτώσεις φοιτητών που ήθελαν να µεταβούν στα γλωσσικά εξαρτηµένα πεδία 

αλλά δεν µπορούσαν να βρουν εύκολα πώς να πραγµατοποιήσουν την απλή 

αυτή ενέργεια.  

Για να µπορούν τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων να αξιοποιηθούν στις 

βελτιώσεις του εργαλείου συγγραφής, συντάχθηκε µια λίστα µε µειονεκτήµατα και 

προβλήµατα του εργαλείου που θα έπρεπε να αντιµετωπιστούν. Η λίστα αυτή, 

που παρατίθεται στη συνέχεια, χωρίζεται σε τέσσερα µέρη : τα γενικά 

προβλήµατα, αυτά που έχουν σχέση µε τη βάση δεδοµένων, αυτά που έχουν 

σχέση µε τους τύπους χρηστών και τα σχετικά µε το λεξικό.  
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3.3.1 Γενικά 

1.1 Το µενού ‘Φάκελος’ θα ήταν καλύτερα να λέγεται ‘Αρχείο’. 

1.2 ∆εν είναι άµεσα κατανοητό ότι το άνοιγµα ενός αρχείου ήταν επιτυχές.  

1.3 ∆εν υπάρχει βοήθεια (σε µορφή αρχείου ή tool tip text).  

1.4 Κάποιες φορές οι συντοµεύσεις πληκτρολογίου δε λειτουργούν (χάσµα  

εκτίµησης).  

1.5 Υπάρχουν προβλήµατα στην εµφάνιση κάποιων στοιχείων (π.χ. στην  

καρτέλα ‘Βάση ∆εδοµένων’ στις λέξεις ‘Υπόµνηµα’ και ‘Τύποι ∆εδοµένων’).  

1.6 Σε περίπτωση αλλαγών που χρειάζονται εξαγωγή και στον προσοµοιωτή  

εξατοµίκευσης και στη µηχανή παραγωγής πρέπει να γίνεται πρώτα η πρώτη 

και µετά η δεύτερη.  

1.7 ∆εν υπάρχει επιλογή (δυνατότητα) αποκοπής ή αντιγραφής και επικόλλησης  

(cut / copy & paste).  

1.8 Οι εντολές και τα µηνύµατα δεν είναι όλα στην επιλεγµένη γλώσσα.  

1.9 Σε κάποιες φόρµες επιβεβαιώσεων υπάρχει κουµπί ‘ΝΑΙ’ ενώ σε κάποιες  

άλλες ‘ΕΝΤΑΞΕΙ’.  (βλέπε [9] ) 

1.10 Η αρχική προτροπή για επιλογή γλώσσας είναι µόνο στα Αγγλικά. (βλέπε  

[9]) 

1.11 ∆εν υπάρχει δυνατότητα επιλογής κάποιας προεπιλεγµένης (default)  

απάντησης µε το πλήκτρο ‘Enter’ (χάσµα εκτίµησης). (βλέπε [9] ) 

1.12 ∆εν είναι άµεσα αντιληπτό ποια είναι η επιλεγµένη γλώσσα  

προεπισκόπησης. (βλέπε [9] ) 

1.13 ∆εν υπάρχει µηχανή αναζήτησης οντοτήτων. (βλέπε [9] ) 

 

3.3.2 Βάση δεδοµένων 

2.1 Η επιλογή διαγραφής πεδίου σε πεδία συγκεκριµένων οντοτήτων δεν είναι  

κατανοητό τι κάνει. Θα έπρεπε πιθανόν να είναι ‘διαγραφή τιµής πεδίου’ 

(χάσµα εκτίµησης).  

2.2 Όταν ο χρήστης βρίσκεται στα γλωσσικά εξαρτηµένα πεδία δεν φαίνεται  

καθαρά η επιλεγµένη γλώσσα.  
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2.3 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).  

2.4 Όταν εισάγεται ένα νέο πεδίο θα έπρεπε να είναι επιλεγµένο για µετονοµασία  

      αφού αυτή είναι υποχρεωτική.  

2.5 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).  

2.6 Οι όροι σπουδαιότητα και ενδιαφέρον δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισµένοι  

νοηµατικά και ως προς το ρόλο τους (χάσµα εκτίµησης και εκτέλεσης).  

2.7 Στα µικροσχέδια, κάποιες επιλογές δεν είναι κατάλληλες για µη ειδικούς και  

δεν είναι εύκολα κατανοητές (χάσµα εκτέλεσης).  

2.8 Υπάρχει δυσκολία κατανόησης του τρόπου µετάβασης από τα γλωσσικά  

ανεξάρτητα πεδία στα γλωσσικά εξαρτηµένα και το αντίστροφο (χάσµα 

εκτέλεσης).  

2.9 ∆εν υπάρχει δυνατότητα συρσίµατος (drag&drop) στο δέντρο οντοτήτων  

(χάσµα εκτίµησης και εκτέλεσης).  

2.10 ∆εν είναι προφανές ότι µετά από αλλαγές στα ενδιαφέρον, σπουδαιότητα  

και επαναλήψεις πρέπει να γίνει εξαγωγή στον προσοµοιωτή εξατοµίκευσης.  

2.11 Στα µικροσχέδια και ειδικά στις αναφορικές εκφράσεις (φόρµα) δεν είναι  

κατανοητό αν ο χρήστης µπορεί να δηλώσει κάποια πράγµατα και πώς να το 

κάνει αυτό (χάσµα εκτέλεσης).  

2.12 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.    

2.13 Ο τρόπος σύνδεσης των τύπων οντοτήτων µε ουσιαστικά είναι δυσνόητος  

αφού η χρησιµότητα του κουµπιού «Αλλαγή...» δεν είναι προφανής (χάσµα 

εκτέλεσης). (βλέπε [9] ) 

2.14 Το µενού συντόµευσης (δεξί κλικ) των πεδίων για τα οποία υφίσταται  

µικροσχεδιασµός είναι πολύ φορτωµένο. (βλέπε [9]) 

2.15 Η εκ των προτέρων ενεργοποίηση της γλώσσας προεπισκόπησης αποτελεί  
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πρόβληµα, καθώς και η εναλλαγή µεταξύ γλωσσών προεπισκόπησης. (βλέπε 

[9] ) 

2.16 Η επιλογή για εµφάνιση του κειµένου προεπισκόπησης δεν είναι εύκολο να  

βρεθεί (χάσµα εκτέλεσης). (βλέπε [9] ) 

 

3.3.3 Τύποι χρηστών 

3.1 ∆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). 

(βλέπε [9]) 

 

3.3.4 Λεξικό 

4.1 Κατά τη δηµιουργία ενός νέου ρήµατος ή ουσιαστικού αυτό θα έπρεπε να  

επιλέγεται αυτόµατα για επεξεργασία–µετονοµασία. 

4.2 Οι λέξεις που προστίθενται στο λεξικό θα έπρεπε να µπαίνουν στη σωστή  

αλφαβητική σειρά.  

4.3 Μετά τις αλλαγές στο λεξικό δεν είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει εξαγωγή  

στη µηχανή παραγωγής. 
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4 Η ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι, µε τη βοήθεια των αξιολογήσεων, να γίνουν 

βελτιώσεις στο εργαλείο συγγραφής του M-PIRO, έτσι ώστε χρήστες µε ελάχιστη 

εκπαίδευση να µπορούν να το χειριστούν χωρίς προβλήµατα. Για να γίνει αυτό, 

πρέπει τα φαινόµενα του χάσµατος εκτίµησης και εκτέλεσης να περιοριστούν όσο 

γίνεται περισσότερο, καθώς επίσης να αποκρυφτούν από το χρήστη λειτουργίες 

και λεπτοµέρειες που είναι κυρίως σχεδιαστικές και δε χρειάζεται να τις γνωρίζει. 

Επίσης, είναι έκδηλη η ανάγκη για κάποιους αυτοµατισµούς και αλλαγές στην 

πλοήγηση µέσα στο εργαλείο. Για να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση όλων 

αυτών των αλλαγών εκπονήθηκαν παράλληλα δυο εργασίες, η παρούσα και η [9] 

στην οποία θα υπάρχουν στη συνέχεια οι κατάλληλες αναφορές. Η παρούσα 

ασχολείται κυρίως µε το σύνθετο έργο της αυτοµατοποίησης της εξαγωγής τόσο 

στον προσοµοιωτή εξατοµίκευσης όσο και στη µηχανή παραγωγής, µε την 

απλοποίηση του καθορισµού αναφορικών εκφράσεων (κατά το µικροσχεδιασµό 

µε φόρµα), καθώς και µε άλλες, µικρότερης έκτασης, αλλαγές. Η [9] , από την 

άλλη, έχει ως κύριο αντικείµενό της τις αλλαγές στην εµφάνιση διάφορων 

στοιχείων του εργαλείου και στην πλοήγηση σ’ αυτά (π.χ. προεπισκόπηση, 

µικροσχέδια, αναζήτηση).  

Για την παρουσίαση της νέας έκδοσης του εργαλείου συγγραφής και των 

αλλαγών που έγιναν στα πλαίσια αυτής της εργασίας, στο υπόλοιπο του 

κεφαλαίου χρησιµοποιείται µια συλλογή φαρµάκων που δηµιουργήθηκε για το 

σκοπό αυτό. Τα κείµενα που παράγονται για την περιγραφή των φαρµάκων 

απευθύνονται (λόγω ορολογίας) κυρίως σε επαγγελµατίες του ιατρικού κλάδου 

(ιατρούς, φαρµακοποιούς, φαρµακευτικές εταιρίες, νοσηλευτές κ.τ.λ.). Με τη 

συλλογή αυτή, που αναλύεται λεπτοµερέστερα στο τέλος του κεφαλαίου, καθώς 

και µε µια αντίστοιχη συλλογή που δηµιουργήθηκε στη [9] φαίνεται και η 
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εφαρµογή του συστήµατος (αν και όχι πλήρης) σε άλλες περιοχές, πολύ µακρινές 

από αυτή του µουσείου.  

 

4.2 Γενικές αλλαγές 

Στην εικόνα 10 φαίνεται µια πρώτη άποψη της νέας έκδοσης του εργαλείου 

συγγραφής. Με την πρώτη αυτή µατιά, παρατηρούνται οι αλλαγές στη εµφάνιση 

πολλών στοιχείων της διεπαφής χρήστη που έγιναν στη [9] , παρατηρείται όµως 

επίσης ότι οι βασικές δοµές (όπως το δέντρο της βάσης δεδοµένων) και έννοιες 

(όπως ο µικροσχεδιασµός) παρέµειναν αναλλοίωτες.  

Εικόνα 10 
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Πέρα από την εξαγωγή και τα µικροσχέδια (που περιγράφονται στη συνέχεια), οι 

γενικές αλλαγές που έγιναν στα πλαίσια αυτής της εργασίας είναι περιορισµένες 

και αφορούν κυρίως τη συνέπεια της γλώσσας στην οποία εµφανίζονται τα 

διάφορα µηνύµατα και επιλογές µε τη γλώσσα που έχει επιλέξει ο χρήστης, 

καθώς και την καταλληλότητα κάποιων εκφράσεων. Για παράδειγµα, σε πολλές 

περιπτώσεις στην προηγούµενη έκδοση του εργαλείου εµφανίζονταν µηνύµατα, 

φράσεις ή ακόµα και µεµονωµένες λέξεις µέσα σε προτάσεις στα Αγγλικά, 

ανεξάρτητα µε το ποια γλώσσα είχε επιλέξει αρχικά ο χρήστης ως γλώσσα του 

εργαλείου. Επίσης, υπήρχαν φράσεις-επιλογές που δεν περιέγραφαν σωστά την 

λειτουργία που επιτελούν, όπως η επιλογή ‘∆ιαγραφή πεδίου’ που εµφανιζόταν 

όταν ο χρήστης όριζε την τιµή ενός πεδίου τύπου Date ή Dimension. Η επιλογή 

αυτή µετατράπηκε σε ‘∆ιαγραφή τιµής πεδίου’, αφού αυτή ακριβώς ήταν η 

λειτουργία της.  

Μια πιο σηµαντική αλλαγή που πραγµατοποιήθηκε αφορά τη συνένωση των 

τιµών ενδιαφέρον και σπουδαιότητα σε µια. Κατά την αξιολόγηση αλλά και κατά 

την ανάπτυξη του πρωτότυπου του µουσείου διαπιστώθηκε ότι η συσχέτιση κάθε 

πεδίου µε µια τιµή ενδιαφέροντος και µια άλλη τιµή σπουδαιότητας ήταν στην 

ουσία περιττή αφού στην πράξη οι δυο αυτές τιµές πάντα ταυτίζονταν. Γι’ αυτό 

στη νέα έκδοση αποφασίστηκε η τιµή του ενδιαφέροντος να ενσωµατωθεί σε 

αυτή της σπουδαιότητας. Η νέα τιµή ‘σπουδαιότητα’ εκφράζει πλέον τόσο το 

πόσο, πιθανώς, θέλει ο επισκέπτης να ακούσει την πληροφορία, όσο και το 

πόσο θέλει ο συγγραφέας (π.χ. ο έφορος του µουσείου) να µεταδώσει την 

πληροφορία. Έτσι τώρα, όπως φαίνεται στην εικόνα 11, κάθε πεδίο συσχετίζεται 

µε δυο τιµές για κάθε τύπο χρήστη και κάθε γλώσσα, µια τιµή ‘σπουδαιότητα’ και 

µια τιµή ‘επαναλήψεις’.  
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Εικόνα 11 

 

 

4.3 Αλλαγές στο µικροσχεδιασµό 

Ένα σηµαντικό πρόβληµα που προκύπτει από τις αξιολογήσεις είναι ο 

καθορισµός των µικροσχεδίων. Το πρόβληµα αφορά από τη µια µεριά τον τρόπο 

πλοήγησης (τα µικροσχέδια δεν είναι εµφανή και ο χρήστης εύκολα ξεχνάει αν τα 

έχει ορίσει, για ποιες γλώσσες και πόσα) και από την άλλη τον τρόπο που εισάγει 

ο χρήστης τα δεδοµένα για τα µικροσχέδια (ειδικά στη φόρµα). Το πρώτο σκέλος 

του προβλήµατος αντιµετωπίστηκε και αναλύεται στην εργασία [9], ενώ το 

δεύτερο αναλύεται στη συνέχεια.  

Στο σχέδιο πρότασης, το βασικό πρόβληµα αφορούσε τη γλώσσα στην οποία 

εµφανιζόταν κάποιες επιλογές και καταρράκτες και επιλύθηκε φροντίζοντας να 
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εµφανίζονται πάντα στη γλώσσα που ο χρήστης έχει επιλέξει αρχικά ως γλώσσα 

του εργαλείου (εικόνα 12).  

 

Εικόνα 12 

 

Στη φόρµα, όµως, τα προβλήµατα ήταν περισσότερα και εντονότερα και 

αφορούσαν κυρίως την αναφορική έκφραση. Αυτή οριζόταν µε τον ίδιο τρόπο είτε 

αναφερόταν στην οντότητα-ιδιοκτήτη του πεδίου είτε στην τιµή του πεδίου. Για 

παράδειγµα, στην εικόνα 13 έχει επιλεγεί αναφορική έκφραση τόσο στη θέση δύο 

όσο και στη θέση τέσσερα της φόρµας, παρόλο που η µια περιέχει αναφορά στην 

οντότητα-ιδιοκτήτη ενώ η άλλη αναφορά στην οντότητα-τιµή του πεδίου. Ο 

διαχωρισµός µεταξύ των δυο αυτών αναφορών γίνεται από το µενού-καταρράκτη 
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όπως και για τον τύπο και την πτώση της έκφρασης. Επιπλέον, δεν υπήρχε 

καµιά διαφορά είτε η τιµή του πεδίου ήταν οντότητα είτε προκαθορισµένος τύπος 

δεδοµένων. Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε το ότι σε περίπτωση αναφοράς σε τιµή 

που είναι προκαθορισµένος τύπος δεδοµένων η έκφραση πρέπει να είναι 

συγκεκριµένου τύπου (Όνοµα) και πτώσης, προκαλούσαν σύγχυση.   

Εικόνα 13 

 

Για την επίλυση του προβλήµατος αυτού, άλλαξε το τι µπορεί να περιέχει κάθε 

θέση της φόρµας και εξαρτάται πλέον από τον τύπο της τιµής του πεδίου. Αν ο 

τύπος της τιµής του πεδίου είναι ένας τύπος οντοτήτων τότε εµφανίζονται οι 

επιλογές της εικόνας 14. ∆ηλαδή, κάθε θέση µπορεί να περιέχει µια 

συµβολοσειρά, ή µια έκφραση-αναφορά στην οντότητα-ιδιοκτήτη του πεδίου ή 

µια έκφραση-αναφορά στην οντότητα-τιµή του πεδίου. Για τις αναφορικές 

εκφράσεις ο χρήστης πρέπει να καθορίσει (όπως στην προηγούµενη έκδοση) τον 
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τύπο και την πτώση της έκφρασης. Αν ο τύπος της τιµής του πεδίου είναι ένας 

από τους προκαθορισµένους τύπους δεδοµένων τότε ο χρήστης έχει τις επιλογές 

της εικόνας 15. Όπως φαίνεται στην εικόνα, κάθε θέση µπορεί να περιέχει µια 

συµβολοσειρά ή µια έκφραση-αναφορά στην οντότητα-ιδιοκτήτη του πεδίου ή την 

τιµή του πεδίου. Για την αναφορά στην οντότητα-ιδιοκτήτη απαιτείται ο 

καθορισµός τύπου και πτώσης της έκφρασης, ενώ για την τιµή του πεδίου δε 

χρειάζονται επιπλέον πληροφορίες αφού στη θέση αυτή θα µπει απλά η 

αντίστοιχη τιµή (συµβολοσειρά, αριθµός, ηµεροµηνία κ.τ.λ.). Με τον τρόπο αυτό, 

γίνεται σαφέστερο στο χρήστη πώς µπορεί να αναφερθεί στην οντότητα-ιδιοκτήτη 

και πώς στην τιµή του πεδίου, ενώ καλείται να καθορίσει τον τύπο και την πτώση 

της έκφρασης µόνο όταν είναι απαραίτητο.  

 

Εικόνα 14 
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Εικόνα 15 

 

 

4.4 Αυτόµατη εξαγωγή 

Από τις αξιολογήσεις είναι επίσης πασιφανές ότι ένα σοβαρό µειονέκτηµα της 

διεπαφής του εργαλείου συγγραφής είναι η ανάγκη για εξαγωγή στη µηχανή 

παραγωγής ή στον προσοµοιωτή εξατοµίκευσης όταν γίνονται διάφορες αλλαγές 

και προσθήκες στη συλλογή. Το πρόβληµα είναι ότι ο χρήστης πρέπει να θυµάται 

να κάνει αυτές τις εξαγωγές καθώς και να θυµάται πότε χρειάζεται να κάνει την 

κάθε µια (και πότε και τις δυο). Για παράδειγµα, η εξαγωγή στη µηχανή 
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παραγωγής είναι αναγκαία  όταν αλλάζει η τιµή ενός πεδίου µιας οντότητας, η 

εξαγωγή στον προσοµοιωτή εξατοµίκευσης χρειάζεται όταν αλλάζει η 

σπουδαιότητα ενός πεδίου, ενώ απαιτούνται και οι δυο όταν προστίθεται ένας 

νέος τύπος οντοτήτων. Οι διάφορες αυτές περιπτώσεις, όµως, είναι πολλές µε 

αποτέλεσµα ο χρήστης να µπερδεύεται και να ξεχνάει πολλές φορές να κάνει 

εξαγωγή και έτσι να µη βλέπει τις επιδράσεις των αλλαγών του στο παραγόµενο 

κείµενο.  

Για την επίλυση του προβλήµατος αυτού, εντοπίστηκαν όλες οι περιπτώσεις που 

χρειάζονται είτε τη µια είτε την άλλη εξαγωγή ή και τις δυο και σηµειώθηκαν 

κατάλληλα και έτσι δηµιουργήθηκε η επιλογή της αυτόµατης εξαγωγής. Η 

επιλογή αυτή βρίσκεται στο µενού ‘Επιλογές’ και είναι πάντα προεπιλεγµένη. Με 

την επιλογή αυτή, ο χρήστης δε χρειάζεται να θυµάται πια ότι πρέπει να γίνει 

εξαγωγή και πού, αφού κάθε φορά που κάνει προεπισκόπηση ελέγχεται αν 

απαιτείται εξαγωγή και αυτή γίνεται αυτόµατα. Όπως φαίνεται στην εικόνα 16, ο 

χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε αυτόµατη εξαγωγή σε προεπιλεγµένο 

αρχείο που ορίζει το σύστηµα και σε αυτόµατη εξαγωγή σε αρχείο που επιλέγει ο 

ίδιος, ενώ υπάρχει πάντα η δυνατότητα να απενεργοποιηθεί η αυτόµατη 

εξαγωγή. Στην πρώτη περίπτωση, ο χρήστης δε χρειάζεται να ασχολείται 

καθόλου µε την εξαγωγή (πότε, πού και πώς θα γίνει). Στη δεύτερη περίπτωση, 

γίνεται αυτόµατα η εξαγωγή όποτε χρειάζεται αλλά κάθε φορά που γίνεται 

εξαγωγή στη µηχανή παραγωγής ζητείται από το χρήστη να καθορίσει το αρχείο 

στο οποίο θα γίνει αυτή. Τέλος, στην τρίτη περίπτωση δε γίνεται τίποτα αυτόµατα 

και ο χρήστης πρέπει να φροντίζει για το πότε και το πού θα κάνει εξαγωγή.  

Επιπλέον, η φόρµα στην οποία καθορίζει ο χρήστης τι εξαγωγή ακριβώς θέλει να 

γίνει, έχει διαµορφωθεί (εικόνα 17) έτσι ώστε να αποκρύπτονται από αυτόν 

πληροφορίες όπως το όνοµα της µηχανής παραγωγής (exprimo). Στην ίδια 

φόρµα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εξαγωγής και στη µηχανή παραγωγής και 

στον προσοµοιωτή εξατοµίκευσης, κάτι που δεν υπήρχε στην προηγούµενη 

έκδοση (ο χρήστης έπρεπε να επιλέξει δυο φορές εξαγωγή, µια στη µηχανή 

παραγωγής και µια στον προσοµοιωτή εξατοµίκευσης). Η επιλογή ‘Εξαγωγή’ που 
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εµφανίζει αυτή τη φόρµα πρέπει να χρησιµοποιείται όταν είναι 

απενεργοποιηµένη η αυτόµατη εξαγωγή, αλλά µπορεί να χρησιµοποιείται όποτε 

επιθυµεί ο χρήστης (ακόµα και παράλληλα µε την αυτόµατη εξαγωγή).  

 

Εικόνα 16 

 

 

Εικόνα 17 
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Τέλος, σηµειώνεται ότι στην αυτόµατη εξαγωγή (όπως και στην κανονική) 

εµφανίζεται η αντίστοιχη µπάρα προόδου (progress bar) που ενηµερώνει τον 

χρήστη ότι γίνεται εξαγωγή, πού γίνεται αυτή (στη µηχανή παραγωγής ή στον 

προσοµοιωτή εξατοµίκευσης) και κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί. Η φόρµα που 

περιέχει την µπάρα αυτή έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε όταν γίνεται εξαγωγή και 

στη µηχανή παραγωγής και στον προσοµοιωτή εξατοµίκευσης να εµφανίζονται 

δυο µπάρες προόδου στην ίδια φόρµα, µια για κάθε εξαγωγή (εικόνα 18).  

 

 

 

Εικόνα 18 
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4.5 Η συλλογή φαρµάκων 

Ένα κοµµάτι της παρούσας εργασίας είναι και η δηµιουργία µιας νέας συλλογής 

αντικειµένων έτσι ώστε να γίνει εκτεταµένη χρήση της νέας έκδοσης του 

εργαλείου συγγραφής και να εντοπιστούν τυχόν παραλείψεις και δυσλειτουργίες 

των αλλαγών που έγιναν. Επιλέχθηκε τα αντικείµενα της συλλογής να είναι 

φάρµακα λόγω της διαφορετικότητάς τους από τα εκθέµατα του µουσείου και της 

πιθανής χρησιµότητας των παραγόµενων περιγραφών. Όπως αναφέρθηκε, η 

ορολογία που χρησιµοποιείται στα κείµενα υποδηλώνει τη χρήση τους από 

επαγγελµατίες του ιατρικού κλάδου, ενώ προς το παρόν παράγονται κείµενα 

µόνο για τα Ελληνικά και τα Αγγλικά, µε τα κείµενα των Ελληνικών να είναι 

εκτενέστερα από αυτά των Αγγλικών.  

 

4.5.1 Βάση δεδοµένων και µικροσχεδιασµός 

Για την ιεραρχία της βάσης δεδοµένων θεωρήθηκε ο βασικός τύπος medicine 

που έχει ως υποτύπους τα φάρµακα για διάφορες παθήσεις (π.χ. ulcer-medicine) 

στους οποίους ανήκουν τα φάρµακα-οντότητες (π.χ. BINDAZAC). Όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 10, δηµιουργήθηκαν επίσης οι βασικοί τύποι company, 

substance και category, οι οντότητες των οποίων χρησιµοποιούνται ως τιµές στα 

διάφορα πεδία. Στο βασικό τύπο medicine προστέθηκαν τα πεδία manufacturer, 

price, drastic-substance, medicine-category και medicine-form που παίρνουν 

τιµές τύπου company, number, substance, category και string αντίστοιχα. 

Επίσης, στο βασικό τύπο substance προστέθηκαν τα πεδία interactions, side-

effects, indications και contra-indications, όλα τύπου string, για να είναι δυνατή η 

εισαγωγή λεπτοµερειών που αφορούν τη δράση κάθε ουσίας. Παρόµοια πεδία 

υπάρχουν στο βασικό τύπο category αλλά και στους υποτύπους παθήσεων και 

χρησιµοποιούνται και αυτά για παροχή εξειδικευµένων πληροφοριών (π.χ. 

γενικές πληροφορίες για τα φάρµακα κατά του έλκους ή για τους αναστολείς των 

Η2 υποδοχέων). Τέλος, σε όλες τις οντότητες εκτός από τα φάρµακα, η τιµή 

‘επαναλήψεις’ του προκαθορισµένου πεδίου subtype-of έχουν τεθεί στο µηδέν 
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έτσι ώστε να αποφευχθεί η παραγωγή ενοχλητικών προτάσεων όπως ‘Αυτή η 

ουσία είναι µια ουσία’ ή ‘This company is a company’.  

Μετά τον καθορισµό της ιεραρχίας και την προσθήκη των πεδίων ακολούθησε ο 

καθορισµός µικροσχεδίων για τα Ελληνικά και τα Αγγλικά για κάθε πεδίο. Όπου 

ήταν δυνατό χρησιµοποιήθηκε σχέδιο πρότασης, ενώ για τις πιο πολύπλοκες 

προτάσεις ή για προτάσεις που αφορούν πεδία τύπου string χρησιµοποιήθηκε 

φόρµα. Έτσι για παράδειγµα, για το πεδίο medicine-category ορίστηκε ένα 

σχέδιο πρότασης που χρησιµοποιεί το ρήµα belong-verb (ανήκω) στην 

ενεργητική ενεστώτα και την τιµή του πεδίου στην αιτιατική πληθυντικού (εικόνα 

10). Για το πεδίο drastic-substance, όµως, χρησιµοποιήθηκε φόρµα (εικόνα 14) 

που επιτρέπει τη δηµιουργία προτάσεων όπως ‘BINDAZAC’ s drastic substance 

is ranitidine.’. Τέλος, σε κάποια πεδία τύπου string, η πρόταση που πρέπει να 

εµφανίζεται είναι η τιµή του πεδίου. Για τα πεδία αυτά ορίστηκαν µικροσχέδια 

τύπου φόρµα που έχουν µια µόνο θέση µε την τιµή του πεδίου (εικόνα 19).  

Εικόνα 19 
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4.5.2 Λεξικό 

Στο λεξικό προστέθηκαν λίγες µόνο λέξεις (τρία ρήµατα και πέντε ουσιαστικά). 

Κάποια από τα ουσιαστικά, όµως, έχουν την ιδιαιτερότητα ότι δεν είναι απλά 

ουσιαστικά, αλλά φράσεις. Για παράδειγµα, το ulcer-medicine-noun για τα 

Ελληνικά έχει τη µορφή ‘φάρµακο κατά του έλκους’, ενώ για τα Αγγλικά τη µορφή 

‘medicine against ulcer’ (εικόνα 20). Η εισαγωγή τέτοιων φράσεων στο λεξικό 

προτιµήθηκε για να είναι εύκολη η παραγωγή προτάσεων όπως ‘Αυτό το 

φάρµακο είναι ένα φάρµακο κατά του έλκους’. Οι προτάσεις αυτές τώρα 

παράγονται χωρίς καµία επιπλέον ρύθµιση µέσω του πεδίου subtype-of των 

οντοτήτων, ενώ αν δεν υπήρχαν αυτές οι φράσεις θα χρειαζόταν µια αρκετά 

πολυπλοκότερη δοµή τόσο στην ιεραρχία της βάσης δεδοµένων όσο και στα 

µικροσχέδια κάποιων πεδίων.  

Εικόνα 20 
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4.5.3 Τύποι χρηστών 

Για τη συλλογή των φαρµάκων ορίστηκαν δυο τύποι χρηστών: medical και 

medical-detailed. Οι οµάδες χρηστών στις οποίες αναφέρονται είναι ίδιες µεταξύ 

τους µε µόνη διαφορά το πλήθος των πληροφοριών που περιέχονται στα 

κείµενα. Έτσι, για τους χρήστες του τύπου medical δε δίνονται λεπτοµέρειες για 

τη δραστική ουσία του φαρµάκου. Τα µόνα γεγονότα που αναφέρονται είναι η 

δραστική ουσία, η κατηγορία, η µορφή, η παρασκευαστική εταιρεία και η τιµή 

(εικόνα 21).  

 

Εικόνα 21 

 

Για τον τύπο medical-detailed, όµως, πέρα από τις παραπάνω πληροφορίες 

αναλύονται και οι ενδείξεις, αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις της δραστικής 

ουσίας (εικόνα 22).  
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Εικόνα 22 

 

Στα κείµενα των εικόνων 21 και 22 παρατηρείται το γραµµατικό λάθος ‘ανήκει 

στον ανταγωνιστές των Η2 υποδοχέων’. Το λάθος αυτό οφείλεται στο ότι στην 

οντότητα ‘Η2-blockers’ έχει οριστεί ως όνοµα (name) η φράση ‘ανταγωνιστές των 

Η2 υποδοχέων’ και παρόλο που δηλώνεται ότι είναι πληθυντικός αριθµός (εικόνα 

23), αυτό δε λαµβάνεται υπόψη από τη µηχανή παραγωγής. Το ίδιο συµβαίνει 

και σε άλλες παρόµοιες περιπτώσεις (π.χ. ‘ανήκει στο αντιόξινα’). Είναι φανερό 

λοιπόν ότι πέρα από το εργαλείο συγγραφής, και η µηχανή παραγωγής 

χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις για να συµπεριλάβει ακόµα περισσότερες 

περιπτώσεις φράσεων και προτάσεων.  

Σηµειώνεται τέλος, ότι ειδικά στον τύπο χρηστών medical-detailed θα µπορούσαν 

να ανήκουν και χρήστες που δεν έχουν άµεση σχέση µε τον ιατρικό κλάδο αλλά 

έχουν κάποιες βασικές γνώσεις ορολογίας. Αυτό συµβαίνει επειδή γι’ αυτόν τον 

τύπο χρηστών παρέχονται αρκετές πληροφορίες για να µπορέσει κάποιος να 
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σχηµατίσει µια γενική εικόνα για το φάρµακο (ακόµα κι αν δε γνωρίζει πολλά για 

την πάθηση για την οποία χορηγείται).  

 

 

Εικόνα 23 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

5.1 Περίληψη 

Στα προηγούµενα κεφάλαια εξετάστηκε, εν συντοµία, η περιοχή παραγωγής 

φυσικής γλώσσας και µια από τις βασικές αρχιτεκτονικές των συστηµάτων της 

περιοχής, καθώς και το ερευνητικό έργο M-PIRO που αφορά ένα τέτοιο σύστηµα. 

Με περισσότερες λεπτοµέρειες παρουσιάστηκε το εργαλείο συγγραφής του M-

PIRO, που είναι και το βασικό αντικείµενο της εργασίας αυτής. Η παρουσίαση 

περιελάµβανε την προηγούµενη έκδοση του εργαλείου, κάποιες αξιολογήσεις 

που έγιναν πάνω σ’ αυτή, αλλά και τη νέα έκδοση του εργαλείου που προέκυψε 

µετά τις βελτιώσεις που έγιναν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και της [9]. 

Οι βελτιώσεις που αναλύονται αφορούν κυρίως δυο σοβαρά µειονεκτήµατα της 

διεπαφής (που προκύπτουν και από την αξιολόγηση), αυτό της ανάγκης για 

εξαγωγή στη µηχανή παραγωγής και στον προσοµοιωτή εξατοµίκευσης και αυτό 

του καθορισµού αναφορικών εκφράσεων κατά το µικροσχεδιασµό. Για την 

αντιµετώπιση του πρώτου υλοποιήθηκε ο αυτοµατισµός των εξαγωγών, ενώ για 

το δεύτερο µια καλύτερα δοµηµένη παρουσίαση των επιλογών που έχει ο 

χρήστης, ανάλογα µε τον τύπο του πεδίου για το οποίο ορίζει µικροσχέδιο.  

 

5.2 Συµπεράσµατα και προοπτικές 

Σαν τελικό συµπέρασµα σηµειώνεται ότι η προηγούµενη έκδοση του εργαλείου 

συγγραφής διευκόλυνε σηµαντικά όσους θέλουν να εισάγουν το σύστηµα M-

PIRO στην περιοχή τους, αφού τους έδινε τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν νέες 

συλλογές αντικειµένων χωρίς να απαιτεί γνώσεις προγραµµατισµού ή 

παραγωγής φυσικής γλώσσας. Παρόλα αυτά υπήρχαν αρκετά προβλήµατα στη 

διεπαφή του εργαλείου που δυσχέραιναν τη χρήση του. Με την εκπόνηση της 

παρούσας και της [9] έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την επίλυση των 

Προσπαθοπούλου Μαρία 55



προβληµάτων αυτών και πολλά αντιµετωπίστηκαν µε επιτυχία, µε αποτέλεσµα 

την αύξηση της ευχρηστίας του εργαλείου.  

Στο µέλλον, θα ήταν χρήσιµο να γίνει µια αξιολόγηση της νέας έκδοσης του 

εργαλείου συγγραφής, αντίστοιχη µε αυτή που έγινε για την προηγούµενη 

έκδοση, έτσι ώστε να υπάρξει µια εκτίµηση των βελτιώσεων που έγιναν και να 

δοθεί περισσότερο υλικό για νέες βελτιώσεις. Στις νέες αυτές βελτιώσεις θα 

πρέπει, πιθανώς, να περιλαµβάνεται η διαχείριση της εισαγωγής των γλωσσικά 

εξαρτηµένων πεδίων που φάνηκε να προβληµατίζει πολλούς χρήστες, καθώς 

επίσης και κάποια βοήθεια, τόσο σε µορφή ευρετηρίου όσο και µπαλονιών 

βοήθειας (help balloons). Κάποια άλλα µειονεκτήµατα που δεν αντιµετωπίστηκαν 

σε αυτή την έκδοση του εργαλείου είναι η έλλειψη δυνατότητας για αντιγραφή και 

επικόλληση ή σύρσιµο κόµβων των δέντρων, όπως επίσης και θέµατα που 

αφορούν την εισαγωγή νέων πεδίων (πολλές φορές δε φαίνεται ότι έχει 

πραγµατοποιηθεί κ.α.). Τέλος, επιπρόσθετες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που 

έγιναν κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων είναι ότι το άνοιγµα ενός αρχείου δεν 

είναι προφανές ότι ήταν επιτυχές, και ότι θα ήταν χρήσιµο στο µενού ‘Αρχείο’ να 

εµφανιζόταν το τελευταίο αρχείο .mpiro που ανοίχτηκε.  
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