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 Αυτι είναι μία λευκι λικυκοσ που ηωγραφίςτθκε από το 
Ζωγράφο του Αχιλλζα. Δθμιουργικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ 
κλαςικισ περιόδου. Η κλαςικι περίοδοσ χαρακτθρίηεται από τθν 
αρχικι πολιτικι κυριαρχία τθσ Ακινασ («χρυςόσ αιώνασ») και 
κατόπιν τθν επζκταςθ του ελλθνικοφ κόςμου υπό τθν θγεμονία 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Μακεδόνα. Καλφπτει το χρονικό 
διάςτθμα μεταξφ του 480 και του 323 π.Χ. Όπωσ όλεσ οι λήκυθοι 
τησ αίθουςασ, αυτή η λευκή λήκυθοσ προζρχεται από την 
Αττική. Χρονολογείται περίπου ςτο 440 π.Χ. (…)

 Αυτή είναι η μόνη λαβή αμφορζα τησ αίθουςασ. Δθμιουργικθκε 
κατά τθ διάρκεια τθσ ελλθνιςτικισ περιόδου. (…)



 Αυτόσ είναι ζνασ κφλικασ. Οι κφλικεσ είναι ζνα είδοσ 
ρθχοφ και φαρδιοφ κυπζλλου, χωρίσ καπάκι, με βάςθ και 
δφο χειρολαβζσ. Όπωσ οι λήκυθοι που εξετάςατε 
νωρίτερα, o ςυγκεκριμζνοσ κφλικασ δημιουργήθηκε 
κατά τη διάρκεια τησ κλαςικήσ περιόδου και προζρχεται 
και αυτόσ από την Αττική. (…)

 Αυτόσ είναι ζνασ κφλικασ που ακολουκεί τον 
ερυκρόμορφο ρυκμό. Σε αντίθεςη με όλα τα 
προηγοφμενα αγγεία, που δημιουργήθηκαν κατά τη 
διάρκεια τησ κλαςικήσ περιόδου, αυτόσ ο κφλικασ 
δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια τησ αρχαϊκήσ 
περιόδου. (…)





Παραγωγή 
επιφανειακήσ μορφήσ

Σελικό κείμενο

Παραγωγή αναφορικών 
εκφράςεων

Ομαδοποίηςη
(aggregation)

Παραγωγή προτάςεων 
(Lexicalization)

Επιλογή περιεχομζνου

Οντολογία

χεδιαςμόσ εγγράφου



Έςσψ όσι θέλοτμε να πεπιγπάχοτμε
ση διπλανή λήκτθο.



<lekythos rdf:ID="exhibit42">
<original-location rdf:resource="#attica"/>
<current-location 

rdf:resource="#national-arch-athens"/>
<creation-period 

rdf:resource="#classical-period"/>
<painting-techinique-used 

rdf:resource="#red-figure-technique"/>
</lekythos>



<owl:Class rdf:ID="lekythos">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty

rdf:ID="exhibit-definition"/>
</owl:onProperty>
<owl:hasValue>
<generic-exhibit-definitions

rdf:ID="lekythos-def"/>
</owl:hasValue>

</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:ID="vessel"/>

</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>



<owl:Class rdf:about="#vessel">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#exhibit"/>
<rdfs:subClassOf>

<owl:Restriction>
<owl:onProperty>

<owl:ObjectProperty
rdf:about="#exhibit-definition"/>

</owl:onProperty>
<owl:hasValue>

<generic-exhibit-definitions
rdf:ID="vessel-def"/>

</owl:hasValue>
</owl:Restriction>

</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>



 Ετθεία ςύγκπιςη (Direct Comparison)
◦ Εξανσλησική αναυοπά σψν ομοιοσήσψν και σψν 

διαυοπών σψν ονσοσήσψν

 Σύγκπιςη ειδοποιούρ διαυοπάρ σύπψν 
(Significant Type Comparison)
 «Οι υοπησοί τπολογιςσέρ μποπούν να φψπιςθούν ςε δύο κασηγοπίερ: ςε 

ατσούρ ποτ έφοτν μικπό μέγεθορ και μεσακινούνσαι εύκολα και ςε ατσούρ 

ποτ είναι βαπύσεποι και πποοπίζονσαι για ανσικασάςσαςη ςσαθεπών 

ςτςσημάσψν.»

 Σύγκπιςη με ςτμπλήπψμα ςτνόλοτ 
(Set Complement Comparison)
 «Η Java, ςε ανσίθεςη με σιρ τπόλοιπερ γλώςςερ ππογπαμμασιςμού εκείνηρ 

σηρ εποφήρ, μποπούςε να εκσελεςθεί ςε διαυοπεσικά ςτςσήμασα φψπίρ να 

απαισείσαι επαναμεσαγλώσσιςη.»

*Τα είδη ατσά σψν ςτγκπίςεψν οπίζονσαι 
από ση M. Milosavljevic
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(Significant Type Comparison)
 «Οι υοπησοί τπολογιςσέρ μποπούν να φψπιςθούν ςε δύο κασηγοπίερ: ςε 
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*Τα είδη ατσά σψν ςτγκπίςεψν οπίζονσαι 
από ση M. Milosavljevic

Δεν είναι επιθτμησό 
είδορ ςε ένα ςύςσημα πεπιήγηςηρ
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Χπηςιμοποιείσαι ςε πεπιγπαυέρ 
σύπψν (και σψν τπο-σύπψν σοτρ),

όφι ςε πεπιγπαυέρ ονσοσήσψν



 Ετθεία ςύγκπιςη (Direct Comparison)
◦ Εξανσλησική αναυοπά σψν ομοιοσήσψν και σψν 

διαυοπών σψν ονσοσήσψν

 Σύγκπιςη ειδοποιούρ διαυοπάρ σύπψν 
(Significant Type Comparison)
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απαισείσαι επαναμεσαγλώσσιςη.»

*Τα είδη ατσά σψν ςτγκπίςεψν οπίζονσαι 
από ση M. Milosavljevic

Παπάγοτμε (και) ένα τποςύνολο 
ατσών σψν ςτγκπίςεψν



 Σύγκπιςη αποςαυήνιςηρ (Clarificatory
Comparison)
 «Τα Windows XP είναι η νέα έκδοςη σοτ λεισοτπγικού 

ςτςσήμασορ Windows. Σε ανσίθεςη με σα Windows Millennium

ποτ βαςίζονσαι ςσον πτπήνα σψν Windows 9x, σα XP 

βαςίζονσαι ςσον πτπήνα σψν Windows NT.»

 Αναυοπά ςε παπόμοια ονσόσησα/σύπο 

(Like-entity Comparison)
◦ Αναυοπά ςε μια γνψςσή ονσόσησα, με σην οποία 

μοιάζει πολύ η νέα και παποτςίαςη σψν διαυοπών 
σοτρ.

 Αναλογία (Illustrative Comparison)

 «Το άγαλμα ποτ βλέπεσε έφει σο ύχορ ενόρ ενήλικα άνδπα.»

*Τα είδη ατσά σψν ςτγκπίςεψν οπίζονσαι 
από ση M. Milosavljevic
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Παπάγοτμε ςτγκπίςειρ σοτ είδοτρ 
αναυεπόμενοι ςε πποηγούμενερ 

ονσόσησερ μόνο μέςψ σοτ σύποτ σοτρ



 Σύγκπιςη αποςαυήνιςηρ (Clarificatory
Comparison)
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*Τα είδη ατσά σψν ςτγκπίςεψν οπίζονσαι 
από ση M. Milosavljevic

Μποπεί να φπηςιμοποιηθεί ο 
αλγόπιθμορ σηρ Milosavljevic





Βρεσ την οντότητα/τύπο με το μεγαλύτερο βαθμό 
ομοιότητασ
Εάν ομοιότητα > κατώφλι τότε

ευθεία ςύγκριςη
Αλλιώς

Εάν ο αναγνώςτησ γνωρίζει τη δεύτερη 
οντότητα/τύπο τότε

Αναφορά ςε παρόμοια οντότητα/τύπο.
Αλλιώς

Εάν είναι πιθανόν να ςυναντήςει τη 
δεύτερη οντότητα/τύπο αργότερα τότε

ςύγκριςη αποςαφήνιςησ.
Εάν περιγράφουμε τύπο που έχει υπο-τύπουσ και έχει 
κάποια μοναδικά χαρακτηριςτικά τότε

ςυγκρίςεισ ειδοποιούσ διαφοράσ



Εάν περιγράφουμε οντότητα που διαφέρει από 
τισ υπόλοιπεσ οντότητεσ του τύπου τότε

ςύγκριςη ςυμπληρώματοσ ςυνόλου //το ίδιο 
//κάνουμε και ςτην περίπτωςη των τύπων

Για κάθε άλλη ιδιότητα A τησ οντότητασ που 
περιγράφουμε επανάλαβε

Εάν υπάρχει γνωςτή οντότητα με αυτήν την 
ιδιότητα και με παρόμοια τιμή τότε

ςύγκριςη αναλογίασ
Εάν η ιδιότητα είναι μετρήςιμη και υπάρχει 
άλλη γνωςτή οντότητα με την ιδιότητα τότε

ςύγκριςη αναλογίασ



Πεστφαίνει πολλά είδη ςτγκπίςεψν

Παπάγει μόνο ςτγκπίςειρ μεσαξύ 
μεμονψμένψν ονσοσήσψν
Χπήςη εκσεσαμένψν αναυοπικών πποσάςεψν

Όπψρ ο τπολογιςσήρ με σον επεξεπγαςσή Υ και σο 
ςκληπό δίςκο φψπησικόσησαρ 60 GB, ατσόρ ο 
τπολογιςσήρ έφει 2048 MB μνήμηρ.

Χπήςη μέσπψν ςύγκπιςηρ
Δύςκολο να οπιςσούν σα μέσπα



Σφποσ Περίοδοσ που 

ανήκει

Περιοχή που 

καταςκευάςτηκε

Σεχνοτροπία

Τδρία Κλαςική Αττική Ερυθρόμορφη

Ρυτόν Κλαςική Αττική Ερυθρόμορφη

Τδρία Ελληνιςτική Ρόδοσ Άγνωςτο
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Τδρία Ελληνιςτική Ρόδοσ Άγνωςτο
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 Η σιμή σηρ ιδιόσησαρ θα ππέπει να είναι 
κοινή για όλερ σιρ ονσόσησερ σοτ σύποτ
◦ Όπψρ όλοι οι υοπησοί τπολογιςσέρ ποτ είδασε, ατσόρ ο 

ςσαθεπόρ τπολογιςσήρ έφει σον επεξεπγαςσή Χ.

 Η μοναδικόσησα σοτ φαπακσηπιςσικού
◦ Ενσοπιςμόρ σύποτ με κάποιο μοναδικό φαπακσηπιςσικό 

για σο πεδίο αναζήσηςηρ ποτ εξεσάζοτμε

 Στγκπίςειρ ανσίθεςηρ έφοτν νόημα όσαν 
ανσικπούοτν μια κασάςσαςη ποτ σείνει να 
παγιψθεί
◦ Σε ανσίθεςη με όλοτρ σοτρ πποηγούμενοτρ τπολογιςσέρ, 

ποτ είφαν σον επεξεπγαςσή Χ, ατσόρ  ο τπολογιςσήρ 
έφει σον επεξεπγαςσή Υ.



 Επιλογή τπο-σύποτ ποτ πεπιγπάυει σο 
φαπακσηπιςσικό ςσο φαμηλόσεπο δτνασό 
επίπεδο σηρ σαξινομίαρ
◦ Ανσί να αναυέπονσαι γενικοί σύποι πποσιμώνσαι 

ειδικόσεποι

◦ Ενςψμασψμένο ςσο βαςικό αλγόπιθμο

 Στγκπίςειρ ομοιόσησαρ μεσαξύ «κονσινών» 
ονσοσήσψν-σύπψν
◦ Πποσιμώνσαι οι ςτγκπίςειρ με τπεπ-σύποτρ, τπο-

σύποτρ ή ίδιοτρ σύποτρ με σην ονσόσησα ποτ 
πεπιγπάυοτμε

◦ Κπισήπιο FC02



Σιμή

Π Αρχαϊκή

ΠΚ Αττική

Σ Ερυθρ.

Έςσψ όσι πεπιγπάυοτμε 
μία λήκτθο:



Σιμή

Π Αρχαϊκή

ΠΚ Αττική

Σ Ερυθρ.

Έςσψ όσι πεπιγπάυοτμε 
μία λήκτθο:



 Η πποσεπαιόσησα με βάςη σην οποία 
επιλέγοτμε σιρ ςτγκπίςειρ είναι:
 Σύγκπιςη ανσίθεςηρ

 Ομαδική ςύγκπιςη ομοιόσησαρ ποτ ικανοποιεί και σο 
FC02, 

 Ασομική ςύγκπιςη ομοιόσησαρ ποτ ικανοποιεί και σο 
FC02,

 Σύγκπιςη ομοιόσησαρ (ασομική ή ομαδική) ποτ δεν 
ικανοποιεί σο FC02 (με κάποιον όμψρ ππόςυασο σύπο).

 Επέκσαςη σοτ αλγόπιθμο Μελέγκογλοτ ώςσε 
να παπάγει ςτγκπίςειρ με σα πεπιςςόσεπα 
από σα πποηγούμενα εκθέμασα
◦ «Όπψρ σα πεπιςςόσεπα αγγεία ποτ είδασε νψπίσεπα, 

ατσό σο άγαλμα πποέπφεσαι από σην Ασσική.»



 Σύγκπιςη καθολικήρ 
ομοιόσησαρ
◦ Ενσοπίζει όλα σα φαπακσηπιςσικά 

σηρ ονσόσησαρ ποτ είναι κοινά για
όλερ σιρ ονσόσησερ σοτ σύποτ σηρ 
ή κάποιοτ τπεπ-σύποτ σηρ

◦ «Όπψρ όλα σα αγγεία σηρ ςτλλογήρ, 
ατσόρ ο παναθηναωκόρ αμυοπέαρ κασαςκετάςσηκε 
κασά σην απφαωκή πεπίοδο.»

◦ Στγκπίςειρ και με σα πεπιςςόσεπα
Δεν φπηςιμοποιείσαι ποσέ ο ίδιορ σύπορ και 
ιδιόσησα πάνψ από μία υοπά



Σιμή

Π Κλαςςική

ΠΚ Αττική

Σ Ερυθρ.

Έςσψ όσι πεπιγπάυοτμε 
μία λήκτθο:

Σσο δένδπο θα ππέπει να 
τπάπφοτν όλερ οι ονσόσησερ
σηρ ονσολογίαρ



 Σύγκπιςη μοναδικόσησαρ
◦ Ενσοπίζει αν ένα φαπακσηπιςσικό 

σηρ ονσόσησαρ ποτ πεπιγπάυοτμε
είναι μοναδικό ςσο μονοπάσι από
ση πίζα μέφπι σον κόμβο ςσον οποίο
ανήκει η ονσόσησα
 «Ατσή είναι η μόνη λήκτθορ σηρ 

ςτλλογήρ ποτ ακολοτθεί σο μελανόμοπυο πτθμό.»

◦ Ενσοπίζει αν είναι η μοναδική ονσόσησα ατσού σοτ 
σύποτ
 «Ατσή είναι η μόνη τδπία σηρ ςτλλογήρ»

◦ Κάθε ιδιόσησα μποπεί να έφει μέφπι σο πολύ 2 
μοναδικέρ σιμέρ



Σιμή

Π Αρχαϊκή

ΠΚ Αμφίπολη

Σ Μελαν.

Έςσψ όσι πεπιγπάυοτμε 
έναν αμυοπέα :



 Επιλέξαμε σον αλγόπιθμο Μελέγκογλοτ
επειδή:
◦ Αναυέπεσαι ςσιρ ονσόσησερ μέςψ σψν σύπψν 

σοτρ (δε φπηςιμοποιεί μακποςκελείρ αναυοπικέρ 
πποσάςειρ)

Όπψρ όλοι οι υοπησοί τπολογιςσέρ ποτ είδασε, ατσόρ 
ο ςσαθεπόρ τπολογιςσήρ έφει σον επεξεπγαςσή Χ.

◦ Παπάγει σα πεπιςςόσεπα είδη ςτγκπίςεψν
◦ Όςα είδη δεν παπάγει:
 Χπηςιμοποιούμε άλλοτρ αλγοπίθμοτρ ποτ 

λεισοτπγούν παπάλληλα με ατσόν

 Οι σύποι ατσοί σψν ςτγκπίςεψν δεν είναι 
κασάλληλοι για ςτςσήμασα πεπιηγήςεψν 



Είδη ςυγκρίςεων Αλγόριθμοσ 

Milosavljevic

Η εφαρμογή μασ

Ευθεία φγκριςη


Δεν μασ ενδιαφζρει

φγκριςη ειδοποιοφσ 

διαφοράσ τφπων 
Δεν μασ ενδιαφζρει

φγκριςη με 

ςυμπλήρωμα ςυνόλου  

φγκριςη αποςαφήνιςησ


Δεν μασ ενδιαφζρει

Αναφορά ςε παρόμοια 

οντότητα/τφπο  

Αναλογία
 





 2 πειπάμασα
◦ Στγκπίςειρ με σον αλγόπιθμο Μελέγκογλοτ
 Χψπίρ σην επέκσαςή σοτ (φψπίρ πεπιςςόσεπα)

 Πήπαν μέπορ 88 υοισησέρ πληπουοπικήρ σοτ 
ΟΠΑ

◦ Στγκπίςειρ καθολικόσησαρ και 
μοναδικόσησαρ
 Πήπαν μέπορ 87 υοισησέρ πληπουοπικήρ σοτ 

ΟΠΑ

 49 εκθέμασα ενόρ εικονικού 
απφαιολογικού μοτςείοτ
◦ Τα φψπίςαμε ςε 3 αίθοτςερ με 

διαυοπεσικούρ βαθμούρ ςτνάυειαρ 
«τχηλή, μέσπια, μικπή»

◦ Κάθε υοισησήρ επιςκεπσόσαν μία αίθοτςα
 Εκσελούςε και σα 2 πειπάμασα για σην ίδια 

αίθοτςα

υγκρίςεισ με όλα

τα εκθζματα τησ αίθουςασ

Αίθουςα 1 34

Αίθουςα 2 29

Αίθουςα 3 24

υνολικά 87

υγκρίςεισ 

Μελζγκογλου

Αίθουςα 1 34

Αίθουςα 2 29

Αίθουςα 3 25

υνολικά 88
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Όλερ οι αίθοτςερ 

0,74

2,48
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3,22

6,82
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Πλήθορ παπαγόμενψν ςτγκπίςεψν

Καθολικόσησα

Μοναδικού 

Χαπακσηπιςσικού

Μοναδικού Τύποτ

Καθολικ.+Μοναδ. 

Χαπακσ.

Στνολικά

Ποςοςσά αποδοφήρ σψν 
ςτγκπίςεψν



 Καλύσεπορ υαίνεσαι να είναι ο ςτνδταςμόρ 
σψν ςτγκπίςεψν 

◦ Καθολικήρ Ομοιόσησαρ

◦ Μοναδικού Χαπακσηπιςσικού

 Πεστφαίνει τχηλή ποςοςσά αποδοφήρ (68,2% ±3%) 
και παπάγει ικανοποιησικό πλήθορ ςτγκπίςεψν 
(3,22/10)

 Καλύσεπα αποσελέςμασα είφαμε ςσην 
αίθοτςα με ση μεγαλύσεπη ςτνάυεια σψν 
εκθεμάσψν
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Στγκπίςειρ Μελέγκογλοτ

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Ανσιθέςειρ Μαζί FC02 Μαζί No 

FC02

Στνολικά

Στγκπίςειρ Μελέγκογλοτ

Ποςοςσά αποδοφήρ σψν 
ςτγκπίςεψν



 Ο αλγόπιθμορ 
υαίνεσαι να 
αποδίδει καλύσεπα 
όσαν δεν παπάγει 
ςτγκπίςειρ με 
ομάδερ ονσοσήσψν

◦ Ίςψρ λόγψ σηρ 
επανάληχηρ σψν 
ςτγκπίςεψν

0,580,53
0,32

1,05

1,5 1,58

1,82

3,13

3,98

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Πλήθορ παπαγόμενψν ςτγκπίςεψν

Ανσιθέςειρ

Ομαδικέρ FC02

Ομαδικέρ No FC02

Ασομικά FC02

Ασομικά No FC02

Μαζί FC02

Μαζί No FC02

Στνολικά Χψπίρ Ομαδικέρ

Στνολικά

Αξιολογήθηκε καλύσεπα από σον πποηγούμενο αλγόπιθμο 



 Καλύσεπορ υαίνεσαι να είναι ο ςτνδταςμόρ σψν 
ςτγκπίςεψν 

◦ Ανσίθεςηρ

◦ Ασομικήρ ομοιόσησαρ

Πεστφαίνει τχηλή ποςοςσά αποδοφήρ (75,4%

±2,6%) και παπάγει ικανοποιησικό πλήθορ
Στγκπίςεψν (3,123/10)

 Απέδψςε καλύσεπα ςσην πεπίπσψςη σηρ 
αίθοτςαρ με σο μεγαλύσεπο βαθμό ςτνάυειαρ

 Το κπισήπιο FC02 δε υαίνεσαι να βελσιώνει σα 
αποσελέςμασα



 Οι πεπιγπαυέρ με ςτγκπίςειρ πποσιμώνσαι 
από σοτρ φπήςσερ

 Λίγοι φπήςσερ έγπαχαν ςσα ςφόλιά σοτρ
όσι δεν επιθτμούν καθόλοτ ςτγκπίςειρ

 Οι ςτγκπίςειρ ποτ σονίζοτν σιρ ανσιθέςειρ 
έφοτν μεγαλύσεπο βαθμό αποδοφήρ

 Οι ςτγκπίςειρ ςε ένα πεπιβάλλον τχηλήρ 
ςτνάυειαρ είναι πιο επιστφημένερ
◦ Όπψρ υάνηκε από σα αποσελέςμασα σψν 

πειπαμάσψν



 Η σαξινομία να “ξεφνά”
φαπακσηπιςσικά ή ονσόσησερ

 Στγκπίςειρ με βάςη ση θέςη σψν 
εκθεμάσψν ςσο φώπο
◦ «Σε ανσίθεςη με σο αγγείο ςσα απιςσεπά σοτ…»

 Να απουεύγονσαι ςτγκπίςειρ με 
ονσόσησερ και για φαπακσηπιςσικά 
ποτ έφοτν ήδη φπηςιμοποιηθεί ςε 
κάποια πποηγούμενη ςύγκπιςη
◦ Για να μην τπάπφοτν επαναλήχειρ ποτ 

κοτπάζοτν σον επιςκέπση



Γιώπγορ Καπακασςιώσηρ


