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Εισαγωγή
Το παρόν παραδοτέο, αποτελεί επιπρόσθετο παραδοτέο (στο παραδοτέο Π3.1: Έκθεση Προόδου): μαζί
με το παραδοτέο αυτό, οργανώθηκε και η πρώτη έκδοση του υποστηρικτικού λογισμικού που έχει
παραχθεί. Στα παρακάτω δίνονται βασικές περιγραφές και οδηγίες σε σχέση με αυτό.
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1. Υποδομές λογισμικού
Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκαν ή/και προσαρμόστηκαν μια σειρά υποδομών λογισμικού τόσο για
την υποστήριξη των χρηστών όσο και για την υλοποίηση των στόχων του έργου. Στη συνέχεια
περιγράφονται τα βασικά και στο παράρτημα, παρατίθενται και οι υποδομές που απαιτήθηκαν για την
υλοποίηση.
Εργαλεία Υποστήριξης Χρηστών
Για την υποστήριξη των χρηστών, ειδικά στη διαδικασία αξιολόγησης / επιμέλειας των όρων,
προσαρμόστηκε στις ανάγκες του έργου εφαρμογή εμφάνισης συμφραζομένων (concordance) των όρων
μέσα στο Σώμα Κειμένων (ΣΚ). Η εφαρμογή δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να αναζητήσει ένα όρο
(μονολεκτικό ή πολυλεκτικό) και επιστρέφει τις εμφανίσεις του όρου με τα συμφραζόμενά του καθώς και
στοιχεία για το πού βρέθηκε (αλλά και link στο βιβλίο όπου βρέθηκε) – βλ. παρακάτω σχήμα.

Στο παραπάνω παράδειγμα ο χρήστης έχει αναζητήσει τον όρο «τροπικό δάσος» και η εφαρμογή έχει
επιστρέψει δέκα (10) αποτελέσματα με τα συμφραζόμενά τους. Υπάρχει ακόμα ο σύνδεσμος που αν τον
ακολουθήσει ο χρήστης, ανοίγει το ψηφιακό βιβλίο που αντιστοιχεί στην εμφάνιση, που είναι
αναρτημένο στο «Φωτόδεντρο» (βλ. επόμενη εικόνα). Έτσι ο χρήστης μπορεί να εκτιμήσει την χρήση
του όρου, τόσο εντός μιας φράσης, όσο και στο πλαίσιο του ίδιου του βιβλίου – κεφαλαίου –
παραγράφου που ανευρέθηκε.

4

Στην ίδια εφαρμογή, αν ο χρήστης επιλέξει τον σύνδεσμο που υπάρχει στο αριθμητικό που χαρακτηρίζει
τον όρο, ανοίγει ένα παράθυρο με το κείμενο στο οποίο περιλαμβάνεται ο όρος.
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Στο κείμενο αυτό, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εμφανιστούν μορφοσυντακτικές πληροφορίες όπως:
υποψήφιοι πολυλεκτικοί όροι, τα λήμματα και άλλες πληροφορίες (μέρος του λόγου, πτώση, κτλ).

Πρώτη έκδοση δοκιμαστικών παιγνίων
Όπως έχει περιγραφεί και στο τεχνικό παράρτημα του έργου, η μεθοδολογία που ακολουθείται στην
ανάπτυξη είναι η «ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού» (agile development), με βάση τη «Scrum». Η
μεθοδολογία αυτή ορίζει συγκεκριμένες περιόδους για την ολοκλήρωση εκδόσεων λογισμικού (6-12
μήνες), συνεπώς θα γίνουν τουλάχιστον 3 κύκλοι ανάπτυξης στη διάρκεια του έργου.
Έτσι στο πρώτο μισό της υλοποίησης του έργου, πέρα από τα υποστηρικτικά εργαλεία που περιγράφηκαν
παραπάνω, αναπτύχθηκαν δοκιμαστικές εκδόσεις παιγνίων για να αξιολογηθεί μια σειρά από
χαρακτηριστικά (ευκολία χρήσης, παιδαγωγική προσέγγιση, δυνατότητα υλοποίησης σχεδιασμού,
έκταση/κάλυψη αντικειμένου, κ.α.).
Τα παιχνίδια έχουν υλοποιηθεί με τις γλωσσικές υποδομές του έργου (μορφολογικό λεξικό, θησαυρό,
σώμα κειμένων Γεωγραφίας, κτλ.). Η διεπαφή χρήσης (user interface) έχει υλοποιηθεί με την πλατφόρμα
unity (https://unity.com/solutions/game), η οποία δίνει πολλές δυνατότητες υλοποίησης δισδιάστατων
αλλά και τρισδιάστατων γραφικών.

Παιχνίδι αναγραμματισμού
Στο παιχνίδι αναγραμματισμού, επιλέγεται ένας όρος με κάποια χαρακτηριστικά (π.χ. ουσιαστικό,
γεωγραφικός όρος, κτλ), αναγραμματίζεται με τυχαίο τρόπο και δίνεται στο χρήστη με σκοπό αυτός να
βρει το ζητούμενο όρο.
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Κρεμάλα
Το κλασσικό παιχνίδι κρεμάλας, που και εδώ, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε λέξεις με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, (π.χ. ουσιαστικό, γεωγραφικός όρος, κτλ), αλλά ακόμα περισσότερο,
μπορούν να επιλεγούν λέξεις στις οποίες εμφανίζονται συχνά λάθη, ώστε τα παιδιά, να εκπαιδευτούν με
αυτές.

7

Κρυπτόλεξο
Άλλο ένα κλασσικό παιχνίδι, το κρυπτόλεξο. Είναι εύκολο να παραχθούν χιλιάδες παραλλαγές, με
δεδομένη την ύπαρξη των υποδομών, και με τη δυνατότητα των επιλογών (όπως αναφέρθηκαν και
παραπάνω) αλλά και άλλων όπως το μήκος των λέξεων/όρων.

Άλλα παιχνίδια λέξεων
Άλλα παιχνίδια που υλοποιήθηκαν είναι απλά παιχνίδια «Σωστό – Λάθος», είτε ορθογραφίας, είτε
σημασιολογίας (αν η λέξη ταιριάζει στα συμφραζόμενα, ή αν ένας όρος είναι σχετικός με μια κατηγορία,
π.χ. γεωγραφική)).
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2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτημα αυτό, περιγράφεται συνολικά το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί ή/και προσαρμοστεί για
τις ανάγκες του έργου.
Πιο συγκεκριμένα, διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο (στο τέλος του έργου θα αναρτηθούν με άδειες
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού κώδικα σε αποθετήριο πηγαίου κώδικα - GitHub1 ή/και
OpenHub2) είναι τα ακόλουθα, σε εξέλιξη ακόμα, εργαλεία και προγράμματα:
Lexipaignio
Στον φάκελο Lexipaignio_v1.zip βρίσκεται το project και τον κώδικα για το Lexipaignio. Εκεί
βρίσκονται όλα τα απαραίτητα αρχεία με πηγαίο κώδικα, κανόνες, αρχεία ΣΚ, κ.α. που απαιτούνται για
να λειτουργούν οι υποδομές (για παράδειγμα στο φάκελο rules υπάρχει η περιγραφή των κανόνων που
αναπτύχθηκαν (βλέπε ΕΕ2).
Απαραίτητη προϋπόθεση για να τρέξουν οι αναλύσεις του project είναι να γίνει εγκατάσταση του Java 8
JDK3. Τα εκτελέσιμα αρχεία βρίσκονται μέσα στον φάκελο bin και έχουν καταλήψεις *.bat. Αρχικά θα
πρέπει να γίνει unzip το αρχείο Lexipaignio_v1.zip σε ένα φάκελο στον δίσκο του μηχανήματος και στην
συνέχεια θα πρέπει να αλλαχθούν τα paths στις 3 μεταβλητές MHOME, PHOME και JAVA σε όλα τα
bat αρχεία ώστε αυτά να είναι πλέον σε θέση να τρέξουν. Οι μεταβλητές αυτές δηλώνουν τα εξής:




MHOME: το path του φακέλου που βρίσκεται στο δίσκο η υποδομή της πλατφόρμας
Mnemosyne
PHOME: το path του φακέλου που βρίσκεται στο δίσκο το project
JAVA: το path του φακέλου που βρίσκεται στο δίσκο το εκτελέσιμο αρχείο της Java

Nα αναφέρουμε ότι πριν τρέξει μια ανάλυση θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί τα λεξικά των κανόνων
τρέχοντας το αρχείο runMkRules.bat και τα υπόλοιπα binary λεξικά μέσω των αρχείων runMkTerms.bat
και runMkTermsExtract.bat. Στην συνέχεια μπορούν να τρέχουν τα αρχεία των αναλύσεων που αρχίζουν
με “ runAnalysis” στο όνομα.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε τις παρακάτω αναλύσεις που τρέχουν στο project σε σχέση με τα bat αρχεία
από τα οποία τρέχουν:




runAnalysisExtractMultiLemmaDisk.bat: Η συγκεκριμένη ανάλυση εξάγει μορφοσυντακτικές
πληροφορίες όπως: υποψήφιοι πολυλεκτικοί όροι, τα λήμματα και άλλες πληροφορίες (μέρος του
λόγου, πτώση, κτλ) για τα txt κείμενα μου βρίσκονται στον φάκελο data/input του project σε xml
αρχεία που αποθηκεύονται στον φάκελο analysis/data/input/tmp.
runAnalysisExtractMultiLemmaDB.bat: : Η συγκεκριμένη ανάλυση εξάγει επίσης
μορφοσυντακτικές πληροφορίες όπως η ανάλυση που τρέχει από το αρχείο
runAnalysisExtractMultiLemmaDisk.bat σε xml αρχεία που αποθηκεύονται στον φάκελο
analysis/xmlfiles. Η διαφορά σε αυτήν την ανάλυση είναι ότι τα κείμενα τα διαβάζει από
μαθήματα - ebooks4 που είναι κατεβασμένα και αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων (ΒΔ). Το

1

https://github.com/open-source
https://www.openhub.net/explore/projects
3
https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk8-downloads.html
4
http://ebooks.edu.gr/
2
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configuration αρχείο /bin/config/lexipaignio.xml του project περιέχει το query που τρέχει στη ΒΔ
και τις μεταβλητές των credentials της ΒΔ που θα πρέπει να συμπληρωθούν με τις σωστές τιμές.
Επιπλέον δημιουργεί το Lucene5 index στο φάκελο analysis/lucene/db με όλη την πληροφορία
για χρήση από την εφαρμογή του concordance που περιγράφεται στην ενότητα «Υποδομές
λογισμικού/Εργαλεία Υποστήριξης Χρηστών» του παρόντος παραδοτέου.
runAnalysisMorphoLemmaTag.bat: Η συγκεκριμένη ανάλυση παίρνει ως είσοδο το xml
αρχείο data/input/input_text_morpho.xml και εξάγει μορφοσυντακτικές πληροφορίες για το
κείμενο του 2ου xml element με όνομα “field” στο xml αρχείο analysis/disk/input/DOC_0.xml.
Επιπλέον εντοπίζει και αφαιρεί από το κείμενο τα λεκτικά που έχουν συμφωνία με τα μέρη του
λόγου που δίνονται(τουλάχιστον ένα) στο 3ο , 4ο και 5ο xml element με όνομα “field”. Τα
λεκτικά που αφαιρούνται δίνονται μαζί με τα λήμματά τους στο element “$entity/annotation” του
output xml αρχείου και στο element “$property/entry[name=¨REPLACED_TEXT ¨]” δίνεται το
κείμενο με κενά στις θέσεις τους.

Μέρη του Λόγου
Οι τιμές για τα μέρη του λόγου που αναγνωρίζει η πλατφόρμα Mnemosyne δίνονται στον παρακάτω
πίνακα:
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Μέρος του Λόγου
Αιτιατική
Ενεργητική_φωνή

Τιμή
ACC
ACT

Επίθετο
Επίρρημα
Αόριστος
Άρθρο
Μεγεθυντικό

ADJ
ADV
AOR
ART
AUGM

α'πρόσωπο

A_P

β'πρόσωπο

B_P

Ασθενής_τύπος

CLIT

Συγκριτικός

COMP

Σύνδεσμος

CONJ

γ'πρόσωπο

C_P

Δοτική

DAT

https://lucene.apache.org/
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Διαλεκτικός_τύπος

DIALECT

Υποκοριστικό

DIM

Θηλυκό
επίσημοι_μορφ.τύποι

FEM
FORMAL

Γενική
Προστακτική

GEN
IMPERAT

Παρατατικός

IMPERF

απρόσωπο

IMPERS

Οριστική
Ακλιτο
Απαρέμφατο

IND
INDEC
INF

ανεπίσημοι_μορφ.τύποι

INFORMAL

ανεπίσημος_ενικός

INFORMAL_SING

Επιφώνημα

INTERJ

μόνο_σε_φράση

IN_PHRASE

λόγιο_ύφος(ως_προς_την_κλίση)

LEARNED

Λογοτεχνικό

LIT

Αρσενικό
Ουσιαστικό

MASC
N

Ουδέτερο

NEUT

Ονομαστική

NOM

όχι_παραθετικά

NO_COMP_SUP

Αριθμητικό

NUM

παρωχημένο(για_καταλήξεις_καθαρεύουσας) OLDFASH
Παλιά_γραφή

OLDSPELL

11

Προφορικός_λόγος

ORAL

Μετοχή
Μόριο
Παθητική_φωνή

PART
PARTICLE
PASS

Παρακείμενος

PERF

Πληθυντικός

PLUR

λαϊκότροπο

POPUL

Πρόθεση
Ενεστώτας

PREP
PRES

Αντωνυμία

PRON

Σπάνιο
σπάνιο_ενεργητικό

RARE
RARE_ACT

σπάνιο_θηλυκό

RARE_FEM

σπάνιες_γενικές

RARE_GEN

σπάνια_γεν.πληθ.

RARE_GEN_PLUR

σπάνιο_αρσενικό

RARE_MASC

σπάνιο_ουδέτερο

RARE_NEUT

σπάνιο_παθητικό

RARE_PASS

σπάνιος_πληθυντικός

RARE_PLUR

σπάνιος_ενικός

RARE_SING

σπάνια_κλητική

RARE_VOC

Δασεία
Ενικός
Υποτακτική

ROUGHT
SING
SUBJ
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Υπερθετικός

SUP

Άγνωστο
Ρήμα
Κλητική

UNK
V
VOC

Mnemosyne
Στον φάκελο Mnemosyne_lexipaignio_V1.zip είναι όλη η υποδομή της πλατφόρμας επεξεργασίας
φυσικής γλώσσας Mnemosyne που αποτελεί τη βάση ανάπτυξης των γλωσσικών πόρων. Εκεί μέσα είναι
όλα τα απαραίτητα αρχεία, όπως για παράδειγμα:
α) Στον φάκελο mnemosyne_software/db είναι η βάση της mysql με τα ebooks – βιβλία γεωγραφίας που
αποτελούν το Σώμα Κειμένων που σχηματίστηκε,
β) Στον φάκελο mnemosyne_software/eclipse_ide_plugins είναι τα plugins που μπορεί κάποιος να
φορτώσει στο Eclipse6 για να τρέχει το project μέσα απο το Eclipse IDE (περιλαμβάνονται οδηγίες για το
installation).
Tο Mnemosyne IDE παρέχεται στους χρήστες ως ένα σύνολο από plugins του Eclipse IDE που
καλύπτουν επαρκώς τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας του Mnemosyne. Με την ενσωμάτωση αυτών
των plugins στο Eclipse οι χρήστες πλέον έχουν στην διάθεσή τους ένα ολοκληρωμένο desktop
περιβάλλον ανάπτυξης έργων (projects) επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing NLP) που κάνει χρήση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας Mnemosyne. Εδώ7 οι χρήστες μπορούν να
βρουν γενικές οδηγίες για το πώς φορτώνονται τα plugins του Eclipse IDE.
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https://www.eclipse.org/
https://wiki.eclipse.org/FAQ_How_do_I_install_new_plug-ins%3F
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