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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

To συντακτικό είναι ένα από τα επίπεδα της επεξεργασίας φυσικής 
γλώσσας. Η συντακτική παραγωγή (σύνθεση) είναι η διαδικασία κατά την οποία 
έχοντας µια γραµµατική (δηλαδή ένα σύνολο συντακτικών (µη τερµατικών) 
κατηγοριών, ένα σύνολο λεξικών (τερµατικών) κατηγοριών, και ένα σύνολο 
κανόνων παραγωγής) συνθέτουµε προτάσεις και φράσεις της γλώσσας. Η 
ανάλυση (τεχνολόγηση) είναι η αντίστροφη διαδικασία κατά την οποία, 
ξεκινώντας από τα τερµατικά σύµβολα που απαρτίζουν µία πρόταση ή φράση, 
βρίσκουµε τις συντακτικές κατηγορίες που τη συγκροτούν σε διάφορα επίπεδα, 
ενώ αποκαλύπτουµε και το πώς σχετίζονται µεταξύ τους οι κατηγορίες αυτές 
(πληροφορία σχετιζόµενη και µε τη συνολική σηµασιολογία της πρότασης ή της 
φράσης) 

Για τη φυσική γλώσσα, όπως είναι η Νέα Ελληνική (ΝΕ), η οποία είναι 
γλώσσα µε συµφραζόµενα (context sensitive – c.s.), η απόπειρα µηχανικής 
συντακτικής ανάλυσης µε χρήση c.s. κανόνων θα έδινε τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσµατα, αλλά έχει πολύ µεγάλο (µη-πολυωνυµικό) κόστος σε χρόνο. Αν 
χρησιµοποιηθούν ωστόσο κανόνες χωρίς συµφραζόµενα που να παράγουν καλή 
προσέγγιση της φυσικής γλώσσας είναι δυνατόν, µε έναν αλγόριθµο όπως ο 
CYK, να έχουµε πολυωνυµικό χρόνο ανάλυσης. 

Στη διπλωµατική εργασία µας υλοποιήσαµε έναν συντακτικό αναλυτή. Ένα 
λογισµικό εργαλείο το οποίο περιµένει ως δεδοµένα εισόδου: ένα σύνολο λεξικών 
κατηγοριών εµπλουτισµένων µε πεδία (τα οποία µπορεί να φέρουν πληροφορία 
είτε µορφολογική είτε σηµασιολογική), ένα σύνολο από κανόνες c.f. , ένα λεξικό 
µε σηµασιολογικά χαρακτηριστικά για λήµµατα λεξικών κατηγοριών και 
προτάσεις της ΝΕ µορφολογικά επισηµειωµένες. Εµπλουτίζει την επισηµείωση 
µε σηµασιολογικά στοιχεία και, µε χρήση µιας τροποποιηµένης εκδοχής του 
αλγορίθµου CYK, δηµιουργεί τα υποψήφια συντακτικά δέντρα για την πρόταση. 
Στην έξοδο ο χρήστης έχει να επιλέξει µεταξύ διαφορετικών µορφών απεικόνισης 
και αποθήκευσης ανάλογα µε τη χρήση των αποτελεσµάτων που θέλει να 
κάνει. 

Οι κανόνες που εισαγάγαµε βασίζονται στο πρότυπο της γενετικής 
γραµµατικής -συγκεκριµένα στους κανόνες φραστικής δοµής της σύνταξης του Χ-
τονούµενου. Ωστόσο ο χρήστης δεν δεσµεύεται από αυτούς αλλά µπορεί να  
τους τροποποιήσει ή να εισάγει δικούς του c.f. κανόνες χρησιµοποιώντας το 
φορµαλισµό της ενοποιητικής γραµµατικής. 
 
 
 
 
 

Λέξεις Κλειδιά 
Natural Language Processing (NLP), Unification Grammar, X-bar, Syntactic 
Parser, Syntax, Semantics, Generative-Transformational Grammar. 
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ABSTRACT 
 

 One of the levels of Natural Language Processing(NLP) is that of syntax. 
Syntactic generation is a procedure, in which we use a grammar (that is, a set of 
syntactic (non-terminal) categories), a set of lexical (terminal) categories and a 
set of generation rules) in order to generate sentences and phrases of a 
language. Parsing is the reverse procedure, in which we start from a phrase or 
sentence (consisting of terminal symbols) and gradually find the syntactic 
categories which structure the phrase, while revealing the way in which they are 
related to each other (this kind of information is relevant to the semantics of the 
sentence). 
 Natural Language, such as Modern Greek, is classified as a context-
sensitive (c.s.) language. Syntactic Parsing with the use of c.s. rules might have 
the best possible results, but the time cost would be non-polyonimal. If parsing is 
based on context-free (c.f.) rules, in a way that a satisfying approximation of the 
natural language can be accomplished, then the use of an algorithm like CYK 
could result in polyonimal execution time.  
 In our diploma thesis we implemented a syntactic parser. It is a software 
utility whose data entries include: a set of lexical categories (enriched with fields 
which may carry semantic or morphological information), a set of c.f. rules, a 
dictionary with semantic information and sentences of Modern Greek language 
(annotated with morphological attributes). The utility enriches the annotation (with 
information from the dictionary) and with the use of a modified version of CYK 
algorithm, creates the potential syntactic trees. The way these trees are 
represented and/or written in files, is decided by the user, depending on the 
further they seek. 
 The rules we used for the program were based on  generative grammar, in 
particular the model of X-bar syntax. Nevertheless the user of the utility is not 
bound to use them. One can modify them or even write their own rules (using the 
unification grammar formalism). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords 
Natural Language Processing (NLP), Unification Grammar, X-bar, Syntactic 
Parser, Syntax, Semantics, Generative-Transformational Grammar. 
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Μέρος 1:

 
Προαπαιτούμενες γνώσεις απο την Γλωσσολογία

Εισαγωγή

 Πριν μιλήσουμε για την σύνταξη προτάσεων σε μια φυσική γλώσσα , θα πρέπει
να αποσαφηνιστούν κάποιοι όροι αλλά και να διακριθούν τα διάφορα στάδια ανάλυσης
μιας  γλώσσας  (μορφολογία,  σύνταξη,  σημασιολογία).  Επίσης  θα  πρέπει  να
προβληθούν  κάποιες  βασικές  θέσεις  των διαφόρων σχολών γραμματικής,  καθώς η
υιοθέτηση ορισμένων θέσεων επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρηθεί μια
αυτόματη-μηχανική συντακτική ανάλυση.
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Κεφάλαιο 1  
Επίπεδα γλωσσολογικής ανάλυσης

Η διαδικασία της ανάλυσης μιας φυσικής γλώσσας, μπορεί να ειδωθεί εποπτικά
ως μία σειρά διακριτών επιπέδων/σταδίων:

1. Φωνολογικό
2. Μορφολογικό
3. Συντακτικό
4. Σημασιολογικό
5. Πραγματολογικό

Παρακάτω  παρουσιάζονται  τα  αντικείμενα  μελέτης  της  μορφολογικής  και  της
συντακτικής  ανάλυσης  (δηλαδή  των  δύο  επιπέδων  που  μαζί  με  το  σημασιολογικό,
αφορούν άμεσα την εργασία μας).

 
1.1 μορφολογία

Η μορφολογία ασχολείται με την περιγραφή της εσωτερικής δομής των λέξεων.
Η λέξη είναι το βασικό στοιχείο του συντακτικού επιπέδου αλλά όχι και  το ελάχιστο-
στοιχειώδες.  Το  ελάχιστο  στοιχείο  του  συντακτικού  επιπέδου  είναι  το  μόρφημα.  Το
μόρφημα δηλαδή είναι το στοιχείο εκείνο που είναι φορέας σημασίας αλλά δεν φέρει
κανένα ίχνος  συντακτικής πληροφορίας - δεν προδιαθέτει για την θέση ή τον ρόλο του
σε μια παράταξη λέξεων. Γενικά λοιπόν, μόρφημα και λέξη δεν ταυτίζονται. Σε γλώσσες
κλιτικές (όπως η ελληνική) η λέξη αποτελείται  από μια σύνθεση μορφημάτων εκ των
οποίων 

 κάποια είναι ο σημασιολογικός πυρήνας της λέξης (λεξικά). Κάποια από αυτά
- εάν η λέξη είναι σύνθετη - είναι η ρίζα .

 κάποια  είναι  προσφύματα  τα  οποία   προσθέτουν  στην  λέξη  συντακτική
πληροφορία. 
    

Παραδείγματα:
 - η λέξη  ε-γραφ-σα (-> έγραψα) όπου το μόρφημα  γραφ είναι η ρίζα (σημασιολογική
πληροφορία  )  ενώ τα  ε ,  σα  είναι  προσφύματα  που  δηλώνουν χρόνο ,πρόσωπο,
αριθμό (συντακτική πληροφορία ).
– η  λέξη  αντί-σταση  έχει  2  λεξικά  στοιχεία  (αντί  και στάση)  ενώ  η  απουσία

προσφυμάτων προσδιορίζει επίσης πρόσωπο, αριθμό, γένος.

1.2. σύνταξη

Tα μορφήματα συνδυαζόμενα παράγουν τις λέξεις . Οι λέξεις "συντασσόμενες"
μέσα  σε  γραμμικές  σειρές  κατασκευάζουν  τις  προτάσεις.  Ο  τρόπος  αυτός  της
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"σύνταξης"  (παράταξης)  των  λέξεων  για  το  σχηματισμό  των  προτάσεων  είναι  το
αντικείμενο  της  συντακτικής  ανάλυσης.   Με  άλλα  λόγια  :  πρόταση  είναι  η  ελάχιστη
γλωσσική  ενότητα  στην  οποία  μπορεί  να εφαρμοστεί   συντακτική  ανάλυση,  είναι  η
μονάδα της συντακτικής ανάλυσης . 

Ο παραπάνω ορισμός απλά αναγνωρίζει ότι ένα κομμάτι γραπτού/προφορικού
λόγου μπορεί να διαμεριστεί σε τμήματα (τις προτάσεις) ώστε η (συντακτική) ανάλυση
ενός  τμήματος  να  είναι  ανεξάρτητη  της  ανάλυσης  των άλλων τμημάτων.  Η ύπαρξη
αυτής της δυνατότητας ωστόσο , δεν περιγράφει αυτονόητα το ποια ακριβώς είναι και η
ζητούμενη διαμέριση. 

Έτσι, υπάρχουν διαφωνίες σε σχέση με το τι θα έπρεπε να ονομαστεί πρόταση.
Η παραδοσιακή γραμματική ορίζει ότι πρόταση είναι εκείνη η γλωσσική ενότητα που
περιγράφει  μια  πλήρη σκέψη.  Η πρόταση είναι  κατά κάποιο τρόπο μια αδιάσπαστη
μονάδα συλλογισμού. Αυτός ο ορισμός είναι προβληματικός γιατί θεωρείται ασαφής και
κυκλικός. Ασαφής διότι κανείς δεν μπορεί να πει τι είναι σκέψη έξω από την γλώσσα.
Κυκλικός επειδή κάποιος θα μπορούσε να ορίσει (αντίστροφα) σαν μονάδα της σκέψης
την πρόταση κ.ο.κ.    

Η δομιστική σχολή της  γραμματικής (Bloomfield)  ορίζει  την πρόταση σαν τον
ελάχιστο γραμματικά ανεξάρτητο γλωσσικό τύπο. Ο ορισμός αυτός μάλλον δεν διαφέρει
πολύ από τον  αρχικό ορισμό, τουλάχιστον όσο δεν έχει περιγραφεί ακριβώς το τι είναι
γραμματική.

Παραδείγματα: 
(1) Ο Γιάννης φεύγει.
(2) Ο Γιάννης είπε ότι θα φύγει.

Kατά την δομιστική σχολή , οι (1),(2) είναι προτάσεις , ενώ η σειρά "ότι θα φύγει"
δεν  είναι,  διότι  υποτάσσεται  στο  ευρύτερο  σύνολο  και  δεν  μπορεί  έχει  ανεξάρτητη
παρουσία. Κατά την παραδοσιακή σχολή, είναι εξαρτημένη πρόταση. Κατά  την σχολή
της γενετικής-μετασχηματιστικής γραμματικής η "ότι θα φύγει"  είναι επίσης πρόταση
που απλά συνοδεύεται από μόριο το οποίο την υποτάσσει . Έτσι,  αν κανείς αφαιρούσε
το  μόριο  θα μπορούσε  να αναλύσει  ανεξάρτητα  την  καθεμία  γλωσσική  ενότητα.  Το
τελευταίο  ισχύει  για  όλους  εκείνους  τους  γλωσσικούς  τύπους  που  παραδοσιακά
ονομάζουμε παρατακτικά/υποτακτικά συνδεδεμένες προτάσεις. Δεν ισχύει όμως για τις
αναφορικές εξαρτημένες προτάσεις ότι μπορούν (όλες) να αναλυθούν ανεξάρτητα από
το σύνολο το οποίο εμπεριέχονται (π.χ. δες παραδείγματα με  οποίο-αναφορικές ) . 

Τελοσπάντων, εμείς θα δεχθούμε την άποψη της γενετικής γραμματικής η οποία
στο συγκεκριμένο ζήτημα συμπίπτει με αυτήν της παραδοσιακής γραμματικής. Ο λόγος
για αυτήν την επιλογή είναι βασικά ότι παρέχει ένα οικονομικότερο τρόπο συντακτικής
ανάλυσης. Πρέπει να σημειώσούμε , σχετικά με το πρόγραμμα μας , ότι η μονάδα της
ανάλυσης  δεν  θα  είναι  η  πρόταση  αλλά  η  περίοδος  δηλ.  η  σειρά  ανάμεσα  σε  2
τερματικά σημεία στίξης (τελεία ,άνω τελεία , εισαγωγικά) .  Η περίοδος είναι σίγουρα
μια εύκολα αναγνωρίσιμη μονάδα της σκέψης. Είναι, επίσης,  γραμματικά ανεξάρτητη
από τις γειτονικές της  περιόδους. Προφανώς όμως δεν είναι και η ελάχιστη : μπορεί να
περιέχει  πολλές  προτάσεις  και  σε  διάφορους  τύπους  συνδέσεων.  Ένα  από  τα
ζητούμενα είναι λοιπόν και η αναγνώριση των προτάσεων μέσα στις περιόδους που τις
περιέχουν. 
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Κεφάλαιο 2
Γραμματικότητα 

Μια  πρόταση  συγκροτείται  από  λέξεις  και  αποδίδει  τελικά  μια  σκέψη.  Όπως
γνωρίζουμε δεν αρκεί απλά μια τυχαία παράθεση λέξεων για να παραχθεί μια σκέψη,
αλλά υπάρχουν κανόνες σύμφωνα με τους οποίους οι λέξεις βαθμιαία ομαδοποιούνται
σε  ευρύτερες  ενότητες  και  τελικά  αυτές  οι  ενότητες  κατασκευάζουν  κάποιο  νόημα.
Αντίστροφα  ,  για  να  αποδοθεί/αναγνωσθεί  κάποιο  νόημα  θα  πρέπει  να
διασπάσουμε/αναλύσουμε  την  πρόταση  στις  κατάλληλες  ενότητες  και  έτσι  να
προχωρήσουμε  αναδρομικά . 

Αυτές  οι  ενδιάμεσες  ενότητες  λέξεων  ,  ενότητες  ενοτήτων  λέξεων  κ.ο.κ
ονομάζονται συντακτικές κατηγορίες.    
 

2.1. αποδεκτό και γραμματικό

Κάθε γλωσσικό σύστημα διαθέτει  λοιπόν κάποιους κανόνες σύμφωνα με τους
οποίους  δομούνται  οι  προτάσεις  και  ορίζεται  το  τι  είναι  γραμματικό και  τι  αντι-
γραμματικό . Οι κανόνες αυτοί δεν είναι χρονικά αναλλοίωτοι αλλά μεταλλάσσονται με
την εξέλιξη μιας γλώσσας.  Πρέπει να σημειωθεί ότι η γραμματικότητα μιας πρότασης
δεν ταυτίζεται με την αποδοχή μιας πρότασης. Είναι δυνατό μια ομάδα ομιλητών της
γλώσσας  να  αποδέχεται  (και  άρα  να  αντιλαμβάνεται  πλήρως)  μια  αντι-γραμματική
πρόταση κάτω από ορισμένες συνθήκες  γλωσσικές (επιτονισμός, συμφραζόμενα) και
εξωγλωσσικές (ιδιότυπος κώδικας επικοινωνίας, αργκό) . Αντίστροφα , μια γραμματική
πρόταση μπορεί  να μην γίνεται  αποδεκτή  είτε  λόγω της περίπλοκης δομής της  είτε
λόγω  του  ότι  υπάρχει  ασυμφωνία  στο  εννοιολογικό  περιεχόμενο  (άγνωστες  λέξεις-
έννοιες).   

Εμείς  ασχολούμαστε  μόνο  με  την  γραμματικότητα  μιας  πρότασης,
χρησιμοποιώντας ως βάση την πιο κοινή ( την σχολική ) εκδοχή της  Νέας Ελληνικής .
 

2.2. συντακτικές κατηγορίες

Είπαμε προηγουμένως ότι  η παραγωγή/ανάλυση προτάσεων βασίζεται  σε μια
(πολυεπίπεδη  γενικά)  ομαδοποίηση  λέξεων  σε  ενότητες  τις  οποίες  ονομάσαμε
συντακτικές  κατηγορίες.  Στο  σημείο  αυτό  υπάρχει  μια  σημαντική  διαφωνία  ανάμεσα
στην παραδοσιακή σχολή και στις νεότερες σχολές (δομιστική, γενετική) σχετικά με το
πώς μπορούν να περιγραφούν αυτές οι συντακτικές κατηγορίες. 

Ξεκινώντας από το πρώτο επίπεδο της συντακτικής ανάλυσης ( όπου και έχουμε
μόνο παρατεταγμένες λέξεις ) οι λέξεις ανήκουν σε διάφορες ( συνήθως ξένες μεταξύ
τους) συντακτικές-γραμματικές κατηγορίες : ρήμα , όνομα , επίθετο κτλ. Η παραδοσιακή
γραμματική θεωρεί ότι οι κατηγορίες αυτές  αντανακλούν σημασιολογικές κατηγορίες :
όνομα είναι η λέξη που αναφέρεται σε πρόσωπο ή πράγμα ή σκέψη , ρήμα είναι η λέξη
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που περιγράφει ενέργεια ή κατάσταση κτλ.  Οι νεότερες γραμματικές θεωρούν ότι οι
προηγούμενοι ορισμοί  έχουν προβλήματα ασάφειας και κυκλικότητας. Προσπαθούν να
ορίσουν  τις  κατηγορίες  με  βάση  (α)  τα  αντικειμενικά  χαρακτηριστικά  των  λέξεων
(καταλήξεις, προθέματα, τονισμός, δηλαδή με βάση τα προσφύματα) αλλά και (β) την
κατανομή τους μέσα σε προτάσεις. Στην ΝΕ  θα μπορούσε να ορισθεί ότι τα ονόματα
είναι οι λέξεις οι οποίες συνοδεύονται από άρθρα και έχουν  καταλήξεις που διακρίνουν
πτώση, γένος, αριθμό. Ως  ρήματα  θα μπορούσαν να ορισθούν λέξεις των οποίων οι
καταλήξεις διακρίνουν πρόσωπο, αριθμό, χρόνο, έγκλιση. 

Παραδείγματα :  
(1) το μόρφημα  "γραφ" 
με κατάληξη -η     γίνεται το όνομα  γραφή  (ονομαστική, ενικός, θηλυκό)
με κατάληξη -ω    γίνεται το ρήμα  γράφω  (α` ενικού, ενεστώτας, οριστική)
με κατάληξη -ως  γίνεται το επίρρημα  γραπτώς 
(2)  στον  γλωσσικό  τύπο  "το  πιστεύω  μου",  το  "πιστεύω"  είναι  όνομα  επειδή
συνοδεύεται από το άρθρο. Όμως στη σειρά "πιστεύω στον Θεό" το  "πιστεύω" είναι
ρήμα λόγω της κατάληξής του.

Με  τα  (απλουστευτικά)  παραδείγματα,  προσπαθούμε  να  δείξουμε  πώς  οι
νεότερες  θεωρίες  κατατάσσουν  τις  λέξεις  σε  γραμματικές  κατηγορίες  με  βάση
χαρακτηριστικά  της  εξωτερικής  τους  δομής  και  όχι  με  βάση  διφορούμενους
σημασιολογικούς ορισμούς. 

Συνεχίζοντας  στα  ανώτερα  επίπεδα  της  σύνταξης,  όλες  οι  θεωρίες  δέχονται
ενότητες  λέξεων  που  τις  ονομάζουν  Υποκείμενο,  Αντικείμενο,  Επιρρηματικός
Προσδιορισμός,  Ρήμα  κ.α.  Πάλι  όμως,  διαφέρει  ο  τρόπος  που  η  κάθε  θεωρία
περιγράφει  αυτές  τις  ενότητες.  Η  παραδοσιακή  γραμματική  περιγράφει  π.χ.  το
Υποκείμενο  ως  τον  δράστη  της  ενέργειας  του  Ρήματος.  Οι  νεότερες  θεωρίες
περιγράφουν  το  Υποκείμενο  ως  την  Ονοματική  Φράση  (και  αυτή  με  την  σειρά  της
ορίζεται με δομικά κριτήρια) που συμφωνεί με το Ρήμα σε πρόσωπο και αριθμό. Μια
γενική παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι οι διαφωνίες αυτές είναι για την
ακρίβεια  μια  αντιστροφή προτεραιοτήτων:   η παραδοσιακή γραμματική  θεωρεί  ότι  η
σημασιολογία  προηγείται  και  επικαθορίζει  την  σύνταξη,  ενώ  η  νεότερη  γραμματική
θεωρεί  ότι  τα  δομικά-μορφολογικά  κριτήρια  προηγούνται  και  επικαθορίζουν  (αν  δεν
δημιουργούν κιόλας) την σημασιολογία. Η τελευταία αυτή θεώρηση γενικά ονομάζεται
"αυτόνομη  σύνταξη"  και  βέβαια  εντός  αυτής  υπάρχουν  επίσης  διαφορές  εκδοχές:  η
γενετική σχολή του Chomsky θεωρεί ότι τα συντακτικά φαινόμενα είναι ανεξάρτητα των
σημασιολογικών οπότε και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μέσα στην σύνταξη κανόνες
που κάνουν αναφορά σε σημασιολογικά χαρακτηριστικά. 

Νομίζουμε πως, ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις τους, οι διάφορες εκδοχές
της  "αυτόνομης"  σύνταξης  προσπαθούν  να  δώσουν  μια  σαφή  προήγηση  στο
συντακτικό  έναντι  του  σημασιολογικού,  να  διακρίνουν  τα  2  επίπεδα  (σύνταξη-
σημασιολογία) και  να καθορίσουν ακριβέστερα τους τρόπους με τους οποίους τα 2
επίπεδα αυτά επικοινωνούν. Στην εκδοχή του Chomsky, τα 2 επίπεδα δεν διακρίνονται
απλώς, αλλά "στεγανοποιούνται". 

Εδώ, να πούμε ότι η εκδοχή της στεγανότητας μας φαίνεται ακραία. Αυτό έχει μια
άμεση  συνέπεια  στο  ότι  γενικά  δεχόμαστε  κανόνες  υποκατηγοριοποίησης  για  τα
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διάφορα ρήματα  (κάτι  που μπορεί  να γίνει  και  για ονόματα)  ,δηλαδή δεχόμαστε  ότι
διάφορες ομάδες ρημάτων (διακρινόμενες ως προς το σημασιολογικό τους περιεχόμενο
π.χ. ρήματα κίνησης ,βούλησης κ.ά.) παίρνουν ιδιαίτερα συμπληρώματα. 

Παραδείγματα : 
(1) το ρήμα κίνησης "φθάνω" μπορεί να πάρει ως συμπλήρωμα ένα επίρρημα τοπικό
(π.χ. "φθάνω εκεί") αλλά δύσκολα ένα ποσοτικό (π.χ. "φθάνω πολύ" ). 
(2) το συνδετικό ρήμα "είμαι" και την πρόταση "το πράσινο είναι μπλε"
(3) το ρήμα πεποίθησης "θεωρώ"  μπορεί να πάρει ως άμεσο συμπλήρωμα μια άλλη
πρόταση εισαγόμενη μόνο με κάποιο ειδικό σύνδεσμο ( "θεωρώ ότι χάσαμε" αλλά όχι:
"θεωρώ και χάσαμε" ή "θεωρώ που χάσαμε").  

Θα μπορούσε, βέβαια, κανείς να αντιτείνει ότι το μη-αποδεκτό της πρότασης (1),
(2) οφείλεται  σε σημασιολογικό λάθος και  κατά τα άλλα η πρόταση είναι  συντακτικά
ορθή.  Απλά,  η  σημασιολογία  έρχεται  μετά  από  τον  συντακτικό  έλεγχο  σαν  ένα
πρόσθετο φίλτρο που μπορεί να απορρίψει την πρόταση. Ειδικά για την (2) μπορεί να
υποστηριχθεί  ότι  σε  κατάλληλο  πραγματολογικό-κοινωνικό  περιβάλλον  θα  γινόταν
πλήρως αποδεκτή (χωρίς να προκαλεί σημασιολογικά προβλήματα) . Μπορούμε όμως
να ισχυριστούμε τα ίδια και για την πρόταση (3); Δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να
περιορίσουμε  το  είδος  των συμπληρωμάτων  που  ένα ρήμα  (π.χ.  σαν το  "θεωρώ")
μπορεί να δεχθεί; Αν το κάναμε αυτό, δεν θα είχαμε κάνει μια αναπόφευκτη αναφορά
στο σημασιολογικό περιεχόμενο του ρήματος ; 

Από την  πρακτική σκοπιά  κάποιου που προσπαθεί  να φτιάξει  ένα μηχανικό
συντακτικό αναλυτή , δεν έχει τόση σημασία αν τα κριτήρια με τα οποία απορρίπτουμε
μια  πρόταση είναι  και  σημασιολογικής χροιάς.  Αυτό βέβαια προϋποθέτει  ότι  έχουμε
κάνει  κάποιες συμβάσεις  για το πραγματολογικό περιβάλλον στο οποίο δουλεύουμε
(π.χ.  δημοσιογραφικό  κείμενο  ,  ιατρικό  ,  νομικό  ,  πολιτικό  ,  ...  ).  Τελοσπάντων  ,
δεχόμαστε  ότι  η ανάλυση στο επίπεδο της σύνταξης μπορεί  να νοθεύεται  από την
σημασιολογία  ,  αλλά  κάτω  από  καθορισμένους  τρόπους  (περιορισμοί  επιλογής-
υποκατηγοριοποιήσης). 
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Κεφάλαιο 3
Γραμματική της Φραστικής Δομής

3.1. δομικες σχέσεις ανάμεσα σε στοιχεία της πρότασης

Στόχος  της  γλωσσολογικής  περιγραφής  μιας  γλώσσας  είναι  να  αποδώσει  με
τυπικά  και  απλά  μέσα  την  γλωσσική  ικανότητα  του  ομιλητή  της.  Ένα  μέρος  της
ικανότητας αυτής είναι  η δυνατότητα παραγωγής (θεωρητικά)  άπειρων προτάσεων .
Ένα άλλο μέρος είναι το ότι αντιλαμβανόμαστε δομικές σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα
στοιχεία  της  πρότασης  (συγκρότηση  ενοτήτων  λέξεων).  Επομένως  η  προτεινόμενη
περιγραφή  μιας  γλώσσας  θα  πρέπει  (τουλάχιστον)  να  αποδίδει  αυτά  τα  δύο
χαρακτηριστικά της γλωσσικής ικανότητας. 

Κατ'  αρχάς  όσον  αφορά  σε  αυτό  το  δεύτερο  χαρακτηριστικό  της  γλωσσικής
ικανότητας έχουμε ήδη αναφέρει ότι οι λέξεις μιας πρότασης συγκροτούν ενότητες σε
πολλά  επίπεδα.  Έτσι  ,  η  πρόταση  έχει  μια  ιεραρχική  δομή.  Ας  δούμε  κάποια
παραδείγματα : 

(1)  ο Γιάννης έφυγε πολύ νωρίς

Στην  παραπάνω  πρόταση  κάποιες  λέξεις  συνδέονται  περισσότερο  στενά  με
κάποιες άλλες. Αυτό δεν έχει να κάνει με την γειτνίαση στην σειρά της πρότασης. Το
πόσο "στενά" συνδέονται 2 λέξεις (ή 2 ενότητες λέξεων ή ...) είναι κάτι που μπορεί να
αποτυπωθεί αν παραστήσουμε την πρόταση με μια δενδρική δομή. Αν δούμε έτσι την
πρόταση (1) , βασισμένοι σε διαισθητικά κριτήρια :

(1)'  (ο Γιάννης) ((έφυγε) (πολύ νωρίς))

Έτσι π.χ. βλέπουμε  ότι το "πολύ" συνδέεται πιο στενά με το "νωρίς" παρά με το
"έφυγε". Η παράσταση των προτάσεων με δένδρα δεν γίνεται πάντοτε μονοσήμαντα : η
φυσική  γλώσσα  μπορεί  να  παράγει  προτάσεις  διφορούμενες  .  Το  φαινόμενο  αυτό
ονομάζεται (δομική) αμφισημία. Για παράδειγμα :

(2)  Ήρθαν πολλοί άνδρες και γυναίκες  

Εδώ το "πολλοί" μπορεί να χαρακτηρίζει το "άνδρες" ή το  "άνδρες και γυναίκες".
Αντίστοιχα οι 2 δυνατές δενδρικές παραστάσεις είναι :

(2)' (Ήρθαν) ((πολλοί άνδρες) (και) (γυναίκες))  
(2)'' (Ήρθαν) ((πολλοί) ((άνδρες) (και) (γυναίκες)))  
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3.2. ο μηχανισμός της γλώσσας

Μέχρι εδώ, παρουσιάσαμε κάποια παραδείγματα προτάσεων και αποτυπώσαμε
τις σχέσεις "εξάρτησης" ανάμεσα στα στοιχεία τους με έναν μάλλον διαισθητικό τρόπο.
Το ζητούμενο ( ειδικά για τις νεότερες σχολές της γραμματικής)  είναι να αποκαλυφθεί
εκείνος  ο μηχανισμός  που ενεργοποιείται  μέσα μας όταν αναλύουμε/παράγουμε μια
πρόταση.  Κατά  τον Chomsky:

Γενικότερα,  και  η  γραμματική  μιας  ορισμένης  γλώσσας  και  η  γενική  θεωρία  περί
γλώσσας μας ενδιαφέρουν πολύ λόγω της δυνατότητας πού παρέχουν να εισδύσουμε
στην φύση των νοητικών διαδικασιών, στον μηχανισμό αντιλήψεως και παραγωγής της
γλώσσας και στον μηχανισμό, με τον όποιον κατακτάται η γνώση. 

Η γραμματική νοείται ως μία θεωρία της γλώσσας, ένας μηχανισμός παραγωγής
απεριορίστου  αριθμού  γραμματικώς  ορθών  προτάσεων  (και  μόνο  αυτών)
συνοδευομένων  με  την  αντίστοιχη  δομική  τους  περιγραφή.Ο  ανώτερος  βαθμός
επάρκειας μιας γραμματικής είναι η ερμηνευτική επάρκεια η όποία μπορεί να ορισθεί
ως έξης (με βάση αντίστοιχο ορισμό του Radford):

Μία γραμματική είναι ερμηνευτικά επαρκής αν ορθώς προλέγει ποιες προτάσεις είναι
ορθά σχηματιζόμενες και ποιες όχι (στα διάφορα επίπεδα), αν ορθώς περιγράφει την
δομή τους και την σχέση τους με άλλες , αλλά επίσης και αν η περιγραφή αυτή γίνεται
επί  τη  βάσει  γενικών  θεωρητικών  αρχών  που  είναι  άπλες  στην  διατύπωσή  τους,
περιορισμένες  αριθμητικά  και  καθολικές.  Οι  αρχές  αυτές  αντιπροσωπεύουν
ψυχολογικές, νοητικές αρχές του ανθρώπου και απηχούν τον τρόπο με τον όποιον το
παιδί  μαθαίνει  αβίαστα,  φυσικά  και  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  την  γλώσσα  της
κοινότητας στην οποίαν ανήκει με βάση τα εν πολλοίς αποσπασματικά δεδομένα στα
όποια είναι εκτεθειμένο.

Σύμφωνα με τον ορισμό και σύμφωνα με  τη σχολή της γενετικής γραμματικής ,
ένα πρότυπο γραμματικής πληροί τις προϋποθέσεις της ερμηνευτικής επάρκειας όταν
στηρίζεται στην ύπαρξη καθολικών χαρακτηριστικών τα όποια αποτελούν το κλειδί για
τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίον επιτελείται η γλωσσική κατάκτηση. Ο όρος
καθολικά χαρακτηριστικά  αναφέρεται  στα  γλωσσικά  στοιχεία  τα  οποία  υπάρχουν σε
όλες  τις  γλώσσες  (π.χ.  συστήματα  κανόνων,  συστήματα  γενικευμένων  αρχών  που
ρυθμίζουν τον καθορισμό της πτώσης , της αναφορικής σύνδεσης των αναφορικών με
το σημείο αναφοράς τους, την οριοθέτηση των συνδέσεων αναφοράς κλπ.) και τα οποία
θεωρείται ότι αποτελούν μέρος του μηχανισμού της γλωσσικής κατακτήσεως (έμφυτα
στοιχεία  στον άνθρωπο).  Τα καθολικά  αυτά  χαρακτηριστικά συνιστούν την καθολική
γραμματική  η  οποία  απηχεί  την  βιολογικά  καθορισμένη  γλωσσική  ικανότητα  του
ανθρώπου που ενεργοποιείται  και  πραγματώνεται  στις  διάφορες μορφές της με  την
επίδραση των δεδομένων του περιβάλλοντος.

Συνοψίζοντας,  η  σχολή της γενετικής  γραμματικής πιστεύει  ότι   οι  γλώσσες ,
παρά  τις  κατά  τόπους  διαφοροποιήσεις  τους,   έχουν  όλες  ένα  κοινό  πυρήνα.  Ο
πυρήνας αυτός ονομάζεται "καθολική γραμματική", και εμπεριέχει  ένα σύνολο αρχών
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που είναι βιολογικά δεδομένο στον άνθρωπο.    

3.3.  γενετική-μετασχηματιστική  γραμματική  και  τυποποίηση  των
άρχων περιγραφής

Η σχολή της γενετικής γραμματικής (ιδρυτής της μάλλον πρέπει να θεωρηθεί ο
Chomsky)  θεμελιώνει  τις  αρχές  ενός  γενικευμένου  προτύπου  περιγραφής  που
υπόκειται  σε  ορισμένους  όρους  επάρκειας.  Eπιδιώκεται  η  τυποποίηση  των  αρχών
παραγωγής  των  προτάσεων,  με  την  χρησιμοποίηση  της  μεθοδολογίας  και  του
συμβολισμού  που  εφαρμόζονται  στην  ανάλυση  των  τυπικών  γλωσσών  και  στην
συμβολική λογική: διαφοροποίηση των συντακτικών κατηγοριών σε τερματικές και μη
τερματικές,  τυποποίηση  των  κανόνων  παραγωγής  της  πρότασης,  σχηματική
αναπαράσταση  της  παραγωγής  με  δέντρα-διαγράμματα.  Η  τυποποιημένη  αυτή
περιγραφή,  καθώς  εξελίσσεται,  προσπαθεί  να  ερμηνεύσει  φαινόμενα  όπως  ο
καθορισμός  της  πτώσης  και  οι  σχέσεις  αναφοράς.  Παρά  τις  κατά  καιρούς
τροποποιήσεις  και  αναθεωρήσεις  σε  ορισμένα  σημεία  (αριθμός,  είδη  κατηγοριών
προσδιορισμός  περισσοτέρων  επιπέδων,  συστηματικός  καθορισμός  των  δομικών
εννοιών  εξάρτησης  κλπ.)  απηχεί  μέχρι  σήμερα  τον  βασικό  τρόπο  ανάλυσης  τής
πρότασης σε άμεσα συστατικά δηλ. της αναδρομικής ανάλυσης σε ενότητες λέξεων (βλ.
τα προηγούμενα παραδείγματα ). 

3.4. τυπικές γραμματικές - βασικοί ορισμοί 

Σε αυτό το σημείο αν και θεωρούμε δεδομένες τις βασικές γνώσεις της θεωρίας
τυπικών γλωσσών (της Πληροφορικής) , εντούτοις  επαναλαμβάνουμε  κάποια στοιχεία
στα οποία αναφερόμαστε συχνά. 

Μια τυπική γραμματική Γ αποτελείται από: 
 ένα σύνολο V από μη τερματικά σύμβολα  (μεταβλητές).
 ένα σύνολο T από  τερματικά σύμβολα (λέξεις)  ώστε  V∩T =  .∅
 ένα  πεπερασμένο  σύνολο  κανόνων  παραγωγής,  δηλ.  ένα  σύνολο

διατεταγμένων  ζευγών  (α,β)   με  α,β  (∈ V∪T)*  .  Tο  ζεύγος  (α,β)  το
συμβολίζουμε α → β δηλ. το α παράγει το β.

 ένα αρχικό σύμβολο S∈V , η "πρόταση".

Τι είναι οι παραγωγές και τι οι γλώσσες:
● Αν α,β,δ,γ (∈ V∪T)* ,  λέμε ότι το γαδ  παράγει το γβδ (συμβολικά γαδ  γβδ )⇒

αν υπάρχει ο κανόνας παραγωγής α → β.
● Αν δ,γ (∈ V∪T)* ,  λέμε ότι το δ παράγει (ανακλαστικά) το γ (συμβολικά δ * γ⇒

ή χάριν απλούστευσης δ γ) αν υπάρχει πεπερασμένη ακολουθία παραγωγών⇒
δ δ1 δ2 δ3... γ.⇒ ⇒ ⇒ ⇒
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● Η γλώσσα που παράγεται από την γραμματική Γ : L = L(Γ) = { x∈T*  : S⇒x  } ,
δηλ. η γλώσσα είναι όλες οι ακολουθίες τερματικών (λεκτικών) συμβόλων που
μπορούν να παραχθούν (ανακλαστικά) από την πρόταση S. 

● Δύο γραμματικές Γ1,Γ2 λέγονται ισοδύναμες αν παράγουν την ίδια γλώσσα.

Μια γραμματική με συμφραζόμενα ( context sensitive , c.s. γραμματική) είναι μια
γραμματική  όπου όλοι  οι  κανόνες  παραγωγής έχουν την μορφή α→β με  μήκος(α)≤
μήκος(β) , και α,β (V T)* . Mια ∈ ∪ γλώσσα με συμφραζόμενα (αυτή που παράγεται από
μια  γραμματική  με  συμφραζόμενα  )  μπορεί  ισοδύναμα  να  περιγραφεί  από  μια
γραμματική που περιέχει  μόνο κανόνες στην μορφή :  χΑψ→χβψ με χ,ψ,β (V T)*  ,∈ ∪
Α V , β όχι κενό. ∈ Από την τελευταία αυτή ισοδύναμη γραφή προκύπτει και η ονομασία
"με  συμφραζόμενα"  ,  καθώς  στον  κανόνα   χΑψ→χβψ   τα  χ,ψ  παίζουν  τον  ρόλο
συμφραζομένων που επηρεάζουν το πώς θα αναπτυχθεί περαιτέρω η μεταβλητή Α.

Μια  γραμματική χωρίς  συμφραζόμενα (context free,  c.f.  γραμματική)  είναι  μια
γραμματική  όπου  όλοι  οι  κανόνες  είναι  στην   μορφή  :  Α→β με   Α V,  β (V T)*  .∈ ∈ ∪
Δηλαδή όλοι οι κανόνες έχουν στο αριστερό μέλος τους  μια μεταβλητή. Ειδικά αν το β
είναι  τερματικό  (β Τ)   τότε  ο  κανόνας  Α→β  λέγεται  τερματικός  κανόνας  ή  (στην∈
γλωσσολογία) κανόνας λεξικής εισαγωγής.
 Mια  γλώσσα χωρίς  συμφραζόμενα (αυτή που παράγεται  από μια  γραμματική
χωρίς  συμφραζόμενα  )  μπορεί  ισοδύναμα  να  περιγραφεί  από  μια  γραμματική  που
περιέχει μόνο κανόνες στην μορφή:   Α→BC με  Α,B,C∈V  ή  Α→β με β∈T.

Η μορφή αυτή των κανόνων που ονομάζεται  κανονική μορφή  Chomsky (CNF)
είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμη  στο  στάδιο  της  αλγοριθμικής  ανάλυσης  της  γλώσσας.  Κάθε
κανόνας  έχει στο αριστερό μέλος του μια μεταβλητή που παράγει  (στο δεξί μέλος)  είτε
2 μεταβλητές είτε ένα τερματικό σύμβολο.

Είναι  προφανές  ότι  το  σύνολο  των  c.f.  γραμματικών   είναι  υποσύνολο  του
συνόλου των c.s. γραμματικών (κάθε κανόνας μιας c.f. γραμματικής είναι ήδη κανόνας
μιας  c.s. γραμματικής). Στην πραγματικότητα δεν είναι απλό υποσύνολο αλλά γνήσιο
υποσύνολο (αυτό δεν είναι προφανές) . Συνήθως, όταν λέμε ότι μια γραμματική είναι
c.s. εννοούμε γνήσια c.s. δηλ. ότι είναι c.s. και όχι c.f.

Έστω μια γραμματική Γ και μια πρόταση x = (x1x2...  xn)  όπου xi είναι η  i-οστή
λέξη  (τερματικό  σύμβολο)  της  πρότασης.  Το  πιο  βασικό  πρακτικό  πρόβλημα  που
έχουμε  να  αντιμετωπίσουμε  είναι  να  αποφασίσουμε  αν  η  πρόταση  x ανήκει  στην
γλώσσα που παράγεται  από την Γ. Προέκταση αυτού του προβλήματος είναι  ( στην
περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική δηλ.  x∈L(Γ) ) να βρεθούν και  όλες (ή
κάποια) από τις ακολουθίες παραγωγών που οδηγούν από το αρχικό σύμβολο S στο
x . Η όλη διαδικασία ονομάζεται  ανάλυση (parsing) της πρότασης  x. Το μέγεθος του
προβλήματος είναι ο ακέραιος n . 

Αν η γραμματική Γ είναι  χωρίς συμφραζόμενα ,  και  η πρόταση  x ανήκει  στην
γλώσσα τότε γνωρίζουμε πως η ακολουθία παραγωγών μπορεί να παρασταθεί με ένα
δένδρο (συντακτικό δένδρο) : κάθε ενεργοποίηση του κανόνα   Α→Α1Α2..Αm παρίσταται
με ένα κόμβο Α που έχει παιδιά του τους κόμβους Α1, Α2, ... , Αm  ,ενώ κάθε κόμβος
τερματικού στοιχείου είναι φύλλο. Το φύλλωμα του δένδρου ( σάρωση των κόμβων-
φύλλων από τα αριστερά προς τα δεξιά )  ταυτίζεται με την πρόταση. Σημειώνουμε ότι ,
δεδομένης της  c.f.  γραμματικής Γ,  η  ανάλυση της πρότασης (το ίδιο  και  η δενδρική
παράσταση) απαιτεί  πολυωνυμικό χρόνο και άρα θεωρείται  "εύκολη".  Αν η πρόταση
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έχει  (τουλάχιστον)  2  διαφορετικά  δένδρα που την  παράγουν ,  τότε  η  γραμματική  Γ
λέγεται  αμφίσημη. Αν για κάθε γραμματική που μπορεί  να παράγει την γλώσσα  L(Γ)
υπάρχει  πρόταση παριστώμενη με  2 διαφορετικά  δένδρα ,  τότε  η  γλώσσα  λέγεται
(εγγενώς) αμφίσημη. 

Αν τώρα έχουμε μια γραμματική  Γ με συμφραζόμενα , οι παραγωγές της (γενικά)
δεν  μπορούν  να  παρασταθούν  με  δένδρα.  Επίσης,  η  ανάλυση  προτάσεων  τέτοιων
γραμματικών  είναι πιο "δύσκολη"  και γενικά είναι μη πολυωνυμική. 

Δηλαδή,  βλέπουμε  πως  μόνο  στην  περίπτωση  των  γραμματικών  χωρίς
συμφραζόμενα  διαθέτουμε  εύχρηστα  εργαλεία  (γρήγορους  αλγόριθμους)  και  βολικό
τρόπο  παράστασης  (δένδρα)  των παραγωγών .  H "ευκολία"  της  ανάλυσης των  c.f.
γραμματικών πού όμως βασίζεται;  

Κατ´  αρχάς,  αν  η  γραμματική  δεν  είναι  σε  κανονική  μορφή  CNF ,  τότε  την
μετατρέπουμε. Έστω ότι θέλουμε να βρούμε το πώς η μεταβλητή Α (αν βρισκόμαστε
στην αρχή το Α είναι το S) παράγει το κομμάτι πρότασης  x = (x1x2...  xn) ,  όπου το xi

είναι  λεξικό  στοιχείο.  Στην  περίπτωση  όπου  n=1  έχουμε  απλά  την  εφαρμογή  ενός
τερματικού κανόνα. Ας δούμε και την περίπτωση όπου  n>1. Αν υποθέταμε πως το Α
αναλύεται σε άμεσα συστατικά B,C (Α→ΒC) τότε θα υπήρχε κάποιος 1<k<n ώστε : το Β
να παράγει το (x1x2... xk)  και το C να παράγει το (xk+1... xn). Τώρα , η ανάλυση των Β,C
στα  δικά  τους  άμεσα  συστατικά  είναι  εντελώς  ανεξάρτητη του  ενός  από  το  άλλο.
Έχουμε πετύχει έτσι μια αναδρομική μείωση του αρχικού προβλήματος (μεγέθους n) σε
2 όμοια προβλήματα με μεγέθη  k ,  n-k <  n . Αν εφαρμόζαμε την παραπάνω σκέψη
απευθείας (όπως διατυπώθηκε) θα είχαμε έναν εκθετικό αλγόριθμο. Θα είχαμε πολύ
καλύτερο αποτέλεσμα (κυβικός χρόνος) αν ξεκινούσαμε από τα φύλλα και πηγαίναμε
προς  τα  πάνω  ,  διαδοχικά  ως  προς  τα  μήκη  των  κομματιών  πρότασης,
κατασκευάζοντας  όλα  τα  σύνολα  μεταβλητών  που  μπορούν  να  παράγουν  αυτά  τα
κομμάτια.  Αυτή  είναι  και  η  κεντρική  ιδέα  του  αλγορίθμου  CYK (μια  παραλλαγή  του
οποίου υλοποιούμε και χρησιμοποιούμε μέσα στο πρόγραμμα) .
 Μια παρατήρηση : το ότι μια γλώσσα L  T* παράγεται από μια c.s. γραμματική⊂
δεν  σημαίνει  ότι  και  η  γλώσσα  είναι  (εγγενώς)  c.s.  .  Αν  μπορεί  να  βρεθεί  μια  c.f.
γραμματική που να παράγει την L , τότε η L θα θεωρείται c.f.. Διαφορετικά , αν όλες οι
γραμματικές που παράγουν την γλώσσα είναι  c.s. τότε η γλώσσα θα θεωρείται c.s.  

παράδειγμα:
Έστω  η  c.s.  γραμματική  Γ με   λεξικό  (σύνολο δυνατών τερματικών) το   {0,1}   και
κανόνες :
S→AB , AB→BA , A→X , B→Y, Χ→ΧΧ , Υ→ΥΥ , Χ→0 , Υ→1
Η γλώσσα L = L(Γ) = { 0*1*} {1*0*}∪
Aν ορίσουμε τώρα την c.f. γραμματική G με κανόνες :
S→AB , S→BA , A→X , B→Y, Χ→ΧΧ , Υ→ΥΥ , Χ→0 , Υ→1
τότε L = L(G) , οπότε η L είναι γλώσσα c.f.

3.5.κανόνες φραστικής δομής στην φυσική γλώσσα



 22

Μετά από την σύντομη παρένθεση με τις έννοιες της θεωρίας τυπικών γλωσσών,
επανερχόμαστε στα προβλήματα της ανάλυσης μιας φυσικής γλώσσας. Είχαμε δει ότι
το  ζητούμενο  (και  στην  περίπτωση  των  φυσικών  γλωσσών)  είναι  η  αναγνώριση
ενοτήτων μέσα σε μια πρόταση  δηλ. κοντολογίς η ανάλυση (parsing) και η ακόλουθη
παράσταση των αποτελεσμάτων της  μέσω δένδρων . Στα παραδείγματα  τα οποία
παραθέσαμε , ο χωρισμός αυτός σε ενότητες έγινε σχεδόν "αυτόματα" και ενστικτωδώς.
Το ερώτημα  που  αβίαστα  προκύπτει  είναι  :  θα  μπορούσαμε  να  μοντελοποιήσουμε
μέσω κανόνων μιας  c.f.  γραμματικής αυτόν τον χωρισμό σε ενότητες που εμπειρικά
(σαν ομιλητές της φυσικής γλώσσας) πραγματοποιούμε ;  Με άλλα λόγια , είναι δυνατό
η φυσική γλώσσα να περιγραφεί (ή μήπως μόνο να προσσεγγισθεί) ως παραγωγή μιας
c.f.  γραμματικής ; Αν κάτι  τέτοιο συνέβαινε,  θα είχαμε ένα γρήγορο μηχανικό τρόπο
ανάλυσης των προτάσεων.

Αυτό όμως δεν συμβαίνει.  Για να αποδειχθεί ότι  μια γλώσσα δεν είναι  c.f. θα
πρέπει όλες οι  γραμματικές που την παράγουν να μην είναι  c.f. και πράγματι  για τη
φυσική  γλώσσα  έχουν πρόσφατα  βρεθεί  φαινόμενα  τα  οποία  για  να  περιγραφούν
απαιτείται η χρήση c.s κανόνων. Άρα η φυσική γλώσσα (εδώ τα Νέα Ελληνικά , ΝΕ )
είναι γλώσσα με συμφραζόμενα (ή ακόμη και πιο γενική).  Συγκεκριμένα για την ΝΕ,
παραθέτουμε εδώ κάποιες ενδείξεις και φαινόμενα που προϊδεάζουν ότι η ΝΕ δεν είναι
c.f.  :   σύνδεση  αναφορικών  προτάσεων,  μετακίνηση  αναφορικών/ερωτηματικών
στοιχείων στην αρχή της πρότασης κ.α.

Ας δούμε ένα τέτοιο απλό φαινόμενο της ΝΕ : Ας υποτεθεί ότι διαθέτουμε 2 μόνο
είδη προθέσεων, τις "σε", "από". Επίσης (προτρέχοντας κάπως) ας δεχθούμε πως το Ρ
δηλώνει  την  μεταβλητή   του  ρήματος  ,  το  Ρ' δηλώνει  το  σύμπλεγμα  ρήματος  και
επιρρηματικού,  το  ΠροθΦ_σε/ΠροθΦ_από  δηλώνει  ένα  εμπρόθετο  προσδιορισμό
εισαγόμενο με τις προθέσεις "σε"/"από" , και ως Επιρ δηλώνεται ένα απλό επίρρημα. 

Το  απλό επίρρημα "μέσα" ,όπως γνωρίζουμε, μπορεί να σταθεί είτε μόνο του
ως  επιρρηματικός  προσδιορισμός  (πχ.  "πηγαίνω  μέσα")  είτε  ως  στοιχείο  έμφασης
μπροστά  από ένα εμπρόθετο ΠροθΦ (πχ. "μέσα στο σκοτάδι") δίνοντας (ας πούμε)
έναν ΠροθΦ'. Όταν συναντάμε το "μέσα" γειτνιάζον (δεξιά) με έναν   ΠροθΦ_σε  , τότε
θα πρέπει το "μέσα" να δεσμεύεται από τον ΠροθΦ_σε και να μην λειτουργεί αυτόνομα.
Όταν  συναντάμε  το  "μέσα"  γειτνιάζον  με  έναν  ΠροθΦ_από  τότε  αυτό  μπορεί  να
λειτουργεί  είτε  αυτόνομα (π.χ. "πήγα μέσα από το μεσημέρι"  ) είτε  σαν έμφαση στο
εμπρόθετο  (π.χ.  "πήγα  μέσα  από  το  δάσος").  Έτσι  το  αν  το  "μέσα"  μπορεί  να
λειτουργήσει  σαν αυτόνομο  επιρρηματικό  (το  αν δηλ.  θα  προσδεθεί  στο  Ρ  )  ή  σαν
προμετωπίδα του εμπρόθετου (αν δηλ. θα προσδεθεί στο ΠροθΦ) εξαρτάται από το αν
έχουμε δεξιά συμφραζόμενο ένα εμπρόθετο. Αν το εκφράζαμε με κανόνες (το '+' μπαίνει
μόνο για την διάκριση των μεταβλητών, το "μέσα" είναι τερματικό στοιχείο) :

Ρ' + ΠροθΦ_απο → Ρ + "μέσα" + ΠροθΦ_απο
ΠροθΦ_απο' → "μέσα" + ΠροθΦ_απο             
ΠροθΦ_σε' → "μέσα" + ΠροθΦ_σε          

Διάφορα  τέτοια  προβλήματα  που  εμφανίζονται  κατά  την  προσπάθεια
τυποποίησης  μιας  φυσικής  γλώσσας  ,  προσπαθούμε  να  τα  προσπεράσουμε
δημιουργώντας ισοδύναμους c.f. κανόνες που να τα προσομοιώνουν. Αυτό (ακόμη και
αν  ήταν  πάντα  δυνατό)  δεν  είναι  πάντα  απλό  και  συνήθως  επηρεάζει  και  του
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υπόλοιπους κανόνες .
Η φυσική γλώσσα  είναι λοιπόν αρκετά πλούσια και σύνθετη για να περιγραφεί

με  c.f.  κανόνες.  Πώς  λοιπόν  προσεγγίζεται  η  φυσική  γλώσσα  από  την  σχολή  της
γενετικής  γραμματικής;  Το  ερώτημα  είναι  κυρίως  πρακτικό,  αφού  αφορά  ταχύτητα
ανάλυσης (αλγοριθμική πολυπλοκότητα)  και τρόπο αναπαράστασης. 
 Με κάποια απλούστευση, το πρότυπο που η γενετική γραμματική προτείνει ώστε
να περιγραφεί η διαδικασία παραγωγής μιας πρότασης ( απαντώντας εν μέρει και στο
παραπάνω ερώτημα ) είναι το ακόλουθο:

Η διαδικασία παραγωγής (σύνταξης) αποτελείται από δύο διακριτά στάδια:
.1 Κατηγοριακό στάδιο - Κανόνες Φραστικής Δομής. Σε αυτό το στάδιο ενεργοποιούνται

c.f. κανόνες οι οποίοι παράγουν έναν αρχικό δενδρικό σκελετό της πρότασης που
ονομάζεται βαθειά δομή. Παράλληλα, είναι δυνατό να λειτουργούν κανόνες επιλογής-
υποκατηγοριοποίησης οι  οποίοι  κάνοντας  αναφορά  σε  σημασιολογικά
χαρακτηριστικά  ρημάτων/ονομάτων είναι δυνατό να περιορίζουν την παραγωγή. Για
τον ίδιο σκοπό είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ακόμη κανόνες θεματικών ρόλων
που απαιτούν συγκεκριμένα σημασιολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. δράστης, όργανο,
θύμα κτλ.) στα ‘ορίσματα’ του ρήματος.

.2 Μετασχηματιστικό στάδιο - Κανόνες Μετακίνησης.  Σε αυτό το στάδιο είναι δυνατό
κάποιες  ενότητες  (π.χ.  Ονοματική  Φράση)  που  σχηματίστηκαν  στο  προηγούμενο
στάδιο  να  μετακινηθούν  σε  ορισμένες  άλλες  θέσεις  της  πρότασης.  Eπίσηςείναι
δυνατό ένας κόμβος να τροποποιήσει τα περιεχόμενα του ή την λεξική παραγωγή
του με  βάση την παρουσία  γειτονικών κόμβων.  Δεδομένου ότι  το  αποτέλεσμα (η
έξοδος)  του  προηγούμενου  σταδίου  είναι  ένα  δένδρο,  μετακίνηση  σημαίνει
μετακίνηση υποδένδρου. Το μετακινούμενο συστατικό (συνήθως) αφήνει ένα ίχνος
της ύπαρξης του στην αρχική του θέση. Οι κανόνες μετακίνησης ρυθμίζουν (α) το
υπό ποιες συνθήκες είναι δυνατό να γίνει μια μετακίνηση  (β) το τι  μετακινείται  (τι
είδους ενότητα λέξεων) ,  και (γ) το πού μπορεί να προσγειωθεί  το μετακινούμενο
συστατικό. Το αποτέλεσμα του μετασχηματιστικού σταδίου είναι πάλι ένα δένδρο το
οποίο  ονομάζεται  επιφανειακή  δομή της  πρότασης.   Η  επιφανειακή  δομή  της
πρότασης είναι αυτή που τελικά εξωτερικεύεται, δηλαδή αυτή με την οποία έρχονται
σε επαφή οι ομιλητές της γλώσσας. Κατά βάση, το μετασχηματιστικό στάδιο έρχεται
να  περιγράψει  το  (ιδιαίτερα  συχνό)  φαινόμενο  της  μετακίνησης  του
ερωτηματικού/αναφορικού στοιχείου στην αρχή της πρότασης.

Το ανωτέρω πρότυπο είναι μια απόπειρα να δοθεί ένας γενετικός μηχανισμός
για την παραγωγή προτάσεων της φυσικής γλώσσας. Απόπειρα να περιγραφεί το πώς
γεννάται μια πρόταση. Επειδή δεν αφορά μια συγκεκριμένη πραγμάτωση της φυσικής
γλώσσας ( δεν αφορά π.χ. μόνο τα Νέα Ελληνικά ή τα Γαλλικά), αποτελεί ένα  πρότυπο
καθολικής γραμματικής.  Ένα ενδιαφέρον στοιχείο του προτύπου αυτού είναι ο υψηλός
βαθμός παραμετροποίησης του : κατάλληλη επιλογή των c.f. κανόνων , μοντελοποίηση
των  περιορισμών  επιλογής  ανάλογα  με  το  πραγματολογικό  μας  περιβάλλον,
καθορισμός  των κανόνων μετακίνησης  κ.α..  Έτσι,  με βάση την κατάλληλη επιλογή
των  παραμέτρων  του  προτύπου  μπορούμε  να  προσεγγίσουμε  τις  διάφορες
συγκεκριμένες  (πραγματωμένες)  φυσικές  γλώσσες.  Άμεση  συνέπεια  αυτού  :  αν  οι
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διάφορες πραγματικές γλώσσες προκύπτουν ως το αποτέλεσμα επιλογής διαφορετικών
παραμέτρων σε ένα κοινό πρότυπο, τότε έχουμε δημιουργήσει ένα πεδίο σύγκρισης και
τυπολογικής διαφοροποίησης των γλωσσών αυτών.

3.6.συντακτική ανάλυση

Είδαμε,  προηγουμένως,  το  προτεινόμενο  πρότυπο  παραγωγής της  γενετικής
γραμματικής.  Όπως είναι λογικό,  η  ανάλυση μιας υπάρχουσας πρότασης θα πρέπει
ακολουθεί την αντίστροφη πορεία ώστε να αποκαλύψει το ποιοι μετασχηματισμοί και το
ποιοι κανόνες ενεργοποιήθηκαν κατά την παραγωγή της (και τελικά ποιο το δένδρο της
πρότασης) . Σε μια πιο αυστηρή διατύπωση : με δεδομένα 
(α) τους κανόνες φραστικής δομής  
(β) τους κανόνες μετακίνησης 
(γ) την πρόταση, δηλαδή το φύλλωμα του δένδρου της επιφανειακής δομής 
η ανάλυση προσπαθεί  να βρει  ποια είναι η βαθειά δομή της πρότασης . 

Η  λύση  που  θα  προκύψει  από  την  ανάλυση  δεν  θα  είναι  απαραίτητα
μονοσήμαντη, μπορεί 2 (ή περισσότερες) βαθειές δομές να ικανοποιούν την  πρόταση
μας. Αυτό είναι αναμενόμενο: η φυσική γλώσσα, ακόμη και αν περιγραφόταν τέλεια από
το  προαναφερθέν  πρότυπο  γραμματικής,  παραμένει  αμφίσημη  (δομική  αμφισημία).
Κλασσικό  παράδειγμα  είναι  η  πρόταση  "κυνήγησα  τον  άνθρωπο με  το  μπαστούνι",
όπου  το  εμπρόθετο  "με  το  μπαστούνι"  δεν  είναι  σαφές  αν  είναι  επιρρηματικός
προσδιορισμός (προσδένεται δηλ. στο "κυνήγησα") ή αν είναι εμπρόθετο συμπλήρωμα
του ονόματος (προσδένεται δηλ. στο "τον άνθρωπο"). 

Ο  λόγος  που  η  βαθειά  δομή  είναι  σημαντική  (και  άρα  ζητούμενη)  είναι  ότι
αποκαλύπτει  τις  δομικές  σχέσεις  ανάμεσα  στις  ενότητες  της  πρότασης,  φωτίζει  την
λειτουργικότητα (τον ρόλο) της κάθε ενότητας. Θα μπορούσαμε δηλαδή να αντλήσουμε
σημασιολογική πληροφορία από τις δομικές σχέσεις των στοιχείων της πρότασης. Να
σημειωθεί  ότι  κάτι  τέτοιο  είναι  ήδη  επιδιωκόμενο  στα  πλαίσια  της  Επεξεργασίας
Φυσικής  Γλώσσας  (NLP)  (κλάδος  της  Τεχνητής  Νοημοσύνης).  Σε  ένα  φάσμα
εφαρμογών  της  NLP,  είναι   ευρέως  παραδεκτό  ότι  προκειμένου  να  αντλήσουμε
σημασιολογική πληροφορία από ένα κείμενο θα πρέπει να προηγηθεί κάποιου είδους
(όχι κατ' ανάγκη βασισμένη στο γενετικό πρότυπο) συντακτική ανάλυση στις προτάσεις
του. Δεν μπορούμε απλά να αρκούμαστε στο να αντιμετωπίζουμε ένα κείμενο σαν μια
σειρά  λέξεων,  διότι  ναι  μεν  οι  λέξεις  είναι  φορείς  σημασίας  αλλά  η  "συνισταμένη"
σημασία ενός κειμένου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που οι πρώτες ύλες
(οι λέξεις) συνδυάστηκαν ώστε να δομηθούν οι προτάσεις. Οι εφαρμογές της NLP που
θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την δυνατότητα μηχανικής συντακτικής ανάλυσης είναι
πραγματικά πολλές και ενδιαφέρουσες: αυτόματη μετάφραση, σημασιολογική κατάταξη
κειμένων,  σημασιολογική  αναζήτηση  στο  Διαδίκτυο  (φιλτράρισμα  αποτελεσμάτων
αναζήτησης) κ.α.  

Είχαμε πει,  σε προηγούμενη παράγραφο, ότι  η ανάλυση για μια γλώσσα που
παράγεται από μια c.f. γραμματική είναι και δυνατή και σχετικά "εύκολη". Σε "σύντομο"
χρονικό διάστημα (πολυωνυμική χρονική πολυπλοκότητα) μπορούμε να έχουμε όλα τα
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δένδρα που είναι δυνατό να έχουν ως φύλλωμα μια δεδομένη πρόταση. Το πρόβλημα
που παρουσιάζεται με το πρότυπο της γενετικής γραμματικής  είναι ότι ως δεδομένο
(είσοδο)  στην  ανάλυση  δεν  έχουμε  το  φύλλωμα  της  βαθειάς  δομής  αλλά  της
επιφανειακής δομής. Δηλαδή, παίρνουμε την πρόταση μόνο αφού έχει μεσολαβήσει το
μετασχηματιστικό  στάδιο  και  έχει  (γενικά)  αλλοιώσει  την  έξοδο  του  κατηγοριακού
σταδίου.  Άρα  ο αλγόριθμος ανάλυσης δεν μπορεί (τουλάχιστον άμεσα) να εφαρμοσθεί
στην πρότασή μας.  Εξ' άλλου το μετασχηματιστικό στάδιο δεν μπορεί να αντιστραφεί
με έναν άμεσο τρόπο, αφού οι μετακινήσεις του βασίστηκαν στην γνώση του ποιες και
τι είδους ενότητες συγκροτούν την πρόταση.  

Στην  εργασία  μας,  έχουμε  ουσιαστικά  παρακάμψει  το  πρόβλημα:  δεν
χρησιμοποιούμε  τους  μετασχηματιστικούς  κανόνες.  Πέραν  του  προαναφερθέντος
προβλήματος , ένας βασικός λόγος που αγνοήσαμε τους μετασχηματιστικούς κανόνες
είναι ότι, ενώ για τη δήλωση των c.f. κανόνων μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την
αρκετά  συπαγή  μορφή  που  προτείνει  η  ενοποιητική  γραμματική,  για  τους
μετασχηματιστικούς δεν υπάρχει (ή απλά δεν βρήκαμε) έναν διαδεδομένο φορμαλισμό
για την δήλωση και περιγραφή τους (προϋποθέσεις μετακίνησης, θέσεις προσγείωσης).
Παρ' όλα αυτά παραμένει το πρόβλημα του πως θα αναλύσουμε μια πρόταση που έχει
"αλλοιωθεί"  από  τις  μετακινήσεις.  Προφανώς  δεν  λύσαμε  το  πρόβλημα  ,  αλλά
προσπαθήσαμε να  το περιορίσουμε ως εξής:

 προσομοιώνοντας το αποτέλεσμα ορισμένων μετακινήσεων με το αποτέλεσμα
c.f.  κανόνων.  Αυτό  μπορεί  να  λειτουργήσει  καλά  μόνο  όταν  η  μετακίνηση
συμβαίνει  μέσα  στα  όρια  μιας  πρόταση(π.χ.  μετακίνηση  της  Ονοματικής
Φράσης (ΟΦ) του υποκειμένου  μετά την Ρηματική Φράση (ΡΦ) ) και όχι όταν
το  μετακινούμενο  συστατικό  βγαίνει  έξω  από τα  όρια  της  πρότασης  (π.χ.
ερωτηματικό  στοιχείο  που  παράγεται  σε  μια  δευτερεύουσα  πρόταση  και
μετακινείται στην αρχή της κύριας)

δίνοντας  την  δυνατότητα  ο  πρώτος  από  τα  αριστερά  κόμβος  (Συμπληρωματικός
Δείκτης (ΣΔ))  της πρότασης να καταληφθεί από μια ερωτηματική/αναφορική ΟΦ. Αυτό
έχει ως συνέπεια να αναγνωρίζεται μεν ένα δυνάμει μετακινημένο συστατικό στην αρχή
της  κύριας πρότασης (ακόμη και  αν το  συστατικό  έχει  παραχθεί  σε  δευτερεύουσα),
αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το συστατικό αυτό μπορεί να σταλεί και στην αρχική
του  θέση  (αποκαθιστώντας  έτσι  την  βαθειά  δομή).  Λέμε  "δυνάμει"  ,  διότι  για  να
αποδειχθεί ότι το εν λόγω συστατικό είναι πράγματι προϊόν μετακίνησης (και όχι π.χ.
ένα συντακτικό λάθος) θα πρέπει να βρεθεί (α) τουλάχιστον μια υποψήφια αρχική θέση
(β) να ελεγχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις μετακίνησης από την υποψήφια αυτή
θέση στην παρούσα θέση του.  Αν μπορούσαν να εκτελεστούν τα (α),(β)  με  κάποιο
αλγοριθμικό τρόπο, τότε θα είχαμε ένα τρόπο να βρίσκουμε την βαθειά δομή όταν οι
μετακινήσεις  είναι  του  τύπου  των  ερωτηματικών/αναφορικών  (που  είναι  βασικά  οι
συνηθέστερες).  'Οπως  προείπαμε,  αυτό  δεν  έχει  γίνει.  Έτσι,  τουλάχιστον  στις
περιπτώσεις  ερωτηματικών/αναφορικών  προτάσεων  ο  αναλυτής  μας  θα  πρέπει  να
θεωρηθεί ότι δίνει ελλιπώς την βαθειά δομή.
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Κεφάλαιο 4 
Συντακτικές κατηγορίες - Κανόνες Φραστικής Δομής

 
Όπως  έχουμε  αναφέρει,  η  συντακτική  ανάλυση  χωρίζει  κάθε  πρόταση  σε

ενότητες  λέξεων,  κατασκευάζοντας  ένα  συντακτικό  δένδρο  που  να  αναταποκρίνεται
στην ιεραρχία  των ενοτήτων αυτών. Οι  ενότητες τούτες (ή ισοδύναμα οι  κόμβοι  του
δένδρου) είναι  αντιπρόσωποι  συντακτικών κατηγοριών. Οι συντακτικές κατηγορίες σε
μεγάλο βαθμό απηχούν κατηγοριοποιήσεις και αφαιρέσεις που κάνει και ο ανθρώπινος
νους (π.χ. η ΟΦ), χωρίς όμως αυτό να είναι  απόλυτο : υπάρχουν περιπτώσεις που
εισάγουμε  εμείς  (ορίζουμε  νέες)  συντακτικές  κατηγορίες  για  να  "πιάσουμε"  ειδικές
περιπτώσεις  ή  ακόμη  για  να  ενιαιοποιήσουμε  την  περιγραφή  διαφόρων  επιμέρους
φαινομένων (πχ.  ο  Συμπληρωματικός  Δείκτης  -  ΣΔ -  της  πρότασης).  Γενικά  ,  κάθε
προσπάθεια περιγραφής μιας γλώσσας (όχι απαραίτητα φυσικής) εμπεριέχει και τους
ορισμούς  των συντακτικών κατηγοριών που χρησιμοποιούνται. Αυτό φυσικά ισχύει και
για  περιπτώσεις  περιγραφών  που  δεν  ακολουθούν  το  γενετικό  πρότυπο.  'Οταν  το
γενετικό  πρότυπο  ακολουθείται,  τότε  είναι  υποχρεωτικό  να  ορίσουμε  τις  λεξικές
(τερματικές) συντακτικές κατηγορίες δηλαδή τις κατηγορίες που μπορούν να δώσουν
απευθείας φύλλα του δένδρου (Α λεξική :   παραγωγή Α→∃ x με x λεκτικό σύμβολο). Οι
υπόλοιπες  κατηγορίες  (οι  μη  τερματικές  ή  φραστικές)  ορίζονται  κατασκευαστικά ,
δηλαδή μέσω της συμμετοχής τους σε  κανόνες.  Υπενθυμίζουμε εδώ,  ότι  η  γενετική
γραμματική  απορρίπτει  τους  παραδοσιακούς  ορισμούς  συντακτικών  κατηγοριών  με
βάση την σημασιολογία ( π.χ. υποκείμενο είναι αυτό που ενεργεί ) και τους αντικαθιστά
είτε με ορισμούς  βάσει δομικών (κατασκευαστικών) κριτηρίων είτε με ορισμούς βάσει
αντικειμενικών μορφολογικών κριτηρίων.

4.1. λεξικές συντακτικές κατηγορίες

Οι  λεξικές  συντακτικές  κατηγορίες  είναι  ουσιαστικά  κατηγορίες  στις  οποίες
χωρίζουμε όλα τα στοιχεία ενός λεξικού μιας γλώσσας. Ο χωρισμός γίνεται με βάση
παρατηρήσεις  ότι  τα  στοιχεία  της  ίδιας  κατηγορίας  παρουσιάζουν  κυρίως  όμοια
μορφολογικά  χαρακτηριστικά   και  δευτερευόντως  όμοια  συμπεριφορά  μέσα  σε  μία
πρόταση.  Η  συμπεριφορά  αυτή  είναι  συνήθως  η  γειτνίαση  με  άλλα  γνωστά  λεξικά
στοιχεία (κάποια κριτήρια γειτνίασης – απόσταση μίας ή δύο λέξεων – χρησιμοποιεί και
ο ‘Λεξιφάνης’ προκειμένου να αποφασίσει για το σε ποια κατηγορία ανήκουν ορισμένες
λέξεις).

Τα "φυτό" , "άνδρας"  είναι λέξεις που οι καταλήξεις  τους δείχνουν τα μορφο-
συντακτικά  χαρακτηριστικά  γένους/αριθμού/πτώσης,  ενώ  μπορούν  να  συνοδεύονται
από άρθρο. Μπορούμε να ονομάσουμε την κοινή κατηγορία των 2 αυτών λέξεων ως
όνομα ή ως  ουσιαστικό. Ως επίρρηματα  μπορούμε να ορίσουμε τις άκλιτες λέξεις που
μπορούν να προσκολλώνται γύρω από  ρήματα.  Με παρόμοιο τρόπο ορίζονται όλες οι
βασικές λεξικές συντακτικές κατηγορίες :  ρήμα (Ρ) , όνομα (Ο), επίθετο (Επιθ), άρθρο
(Α), αντωνυμία (Αντων) , επίρρημα (Επιρ) , πρόθεση (Προθ) κλπ. 
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4.2.  παραδείγματα  χρήσης  κανόνων  φραστικής  δομής  -
παρατηρήσεις

Ένα παράδειγμα  μιας υπερ-απλουστευμένης γραμματικής δίνεται παρακάτω. Η
γραμματική αυτή παράγει/αναγνωρίζει μόνο απλές διατάξεις  της μορφής Υποκείμενο -
Ρήμα  - Αντικείμενο. 

Αρχικό  σύμβολο  το  Π (αντίστοιχο  του  αρχικού  S).  Τα  σύμβολα  των  λεξικών
συντακτικών κατηγοριών έχουν ως αναφέρθηκαν και παραπάνω (π.χ. Α για άρθρο , Ο
για όνομα κτλ.)
Κανόνες  (1) :

1. Π → ΟΦ + ΡΦ
2. ΟΦ → Α + Ο
3. ΡΦ → Ρ + ΟΦ

Μια πρώτη παρατήρηση είναι  το  πώς οι  φραστικές  κατηγορίες  (οι  μη λεξικές
ΡΦ,ΟΦ,Π) πράγματι ορίζονται κατασκευαστικά : π.χ. η ΟΦ ορίζεται σαν μια παράταξη
άρθρου  και  ονόματος  κτλ.  Στην   πρόταση  "ο  δάσκαλος  έδωσε  το  βιβλίο",  θα
αναγνωρίζονταν οι ενότητες : 

(Π 
(ΟΦ  (Α ο) (Ο δάσκαλος) ) 
(ΡΦ  (Ρ έδωσε) (ΟΦ (Α το) (Ο βιβλίο) ) ) 
)

Η παραπάνω παράσταση δεν είναι παρά η προ-διατεταγμένη (preorder) διάσχιση του
παρακάτω δένδρου (σχήμα 1) :

σχήμα: Παράδειγμα συντακτικού δέντρου

Με  βάση  αυτή  την  απλή  γραμματική  που  ορίσαμε,  ας  κάνουμε  κάποιες
ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις οι οποίες όμως έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον.



 28

Παρατηρήσεις
(1)Θα ήταν  εντελώς  νόμιμο,  σύμφωνα με  την  απλή γραμματική  μας ,στη  θέση  του
ρήματος  Ρ   να   τοποθετούσαμε  το  "ήρθε"   (Ρ→"ήρθε")  .  Τότε  θα  παρήγαμε  την
πρόταση "ο δάσκαλος ήρθε το βιβλίο". Η τελευταία είναι μια πρόταση που αντιτίθεται
στην (εμπειρική)  γνώση μας ότι  ρήματα  σαν το  "έρχομαι"  είναι  αμετάβατα δηλ.  δεν
παίρνουν  άμεσο  ονοματικό  συμπλήρωμα  (αντικείμενο).  Αντιθέτως,  ο  κανόνας
ΡΦ→Ρ+ΟΦ δηλώνει ότι όλα τα ρήματα παίρνουν αντικείμενο , πράγμα ανακριβές.  
(2) Θα ήταν επίσης νόμιμο, αν στην πρώτη ΟΦ δίναμε τις λεξική παραγωγή Α→"το" και
έτσι παρήγαμε την "το δάσκαλος έδωσε το βιβλίο". Η πρόταση αυτή είναι συντακτικά
λανθασμένη  διότι  το  άρθρο  δεν  συμφωνεί  (στο  γένος)  με  το  όνομα  το  οποίο
χαρακτηρίζει. Βλέπουμε δηλ. ότι η παραγωγή  ΟΦ → Α + Ο είναι ανεπαρκής στο να
δηλώσει ότι το Α και το Ο πρέπει να συμφωνούν στο γένος/αριθμό/πτώση. 
(3)  δεν  υπάρχει  κανένας  τρόπος  να  παράγουμε  την  απόλυτα  σωστή  πρόταση  "ο
δάσκαλος έδωσε το βιβλίο της ιστορίας".  Ο λόγος είναι ότι κατά την παραγωγή της ΟΦ
δεν έχουμε προβλέψει ονοματικά συμπληρώματα σε γενική.

Οι  παρατηρήσεις  (1),(2)  καταδεικνύουν  ένα  πρόβλημα  υπερπαραγωγής.  Η
παρατήρηση (3) καταδεικνύει  (αντίθετα)  ένα πρόβλημα  μη κάλυψης ενός γλωσσικού
φαινομένου.  

Ο  όρος  υπερπαραγωγή (over-generation)  είναι  πολύ  συχνός στην  περιγραφή
γραμματικών  (φραστικής  δομής)  και  περιγράφει  το  φαινόμενο  κατά  το  οποίο  ο
μηχανισμός της γραμματικής παράγει  προτάσεις  (εμφανώς) μη αποδεκτές από τους
φυσικούς ομιλητές.  Για να μην υπάρξει  σύγχυση,  ο όρος γενικά δεν σημαίνει  ότι  το
σύνολο των παραγωγών είναι  υπερσύνολο της φυσικής γλώσσας αλλά ότι  δεν είναι
υποσύνολο της. Γενικά, κατά την διατύπωση μιας γραμματικής φραστικής δομής αλλά
και  κατά τον σχεδιασμό ενός αναλυτή (parser),  ένα πολύ σημαντικό  πρόβλημα που
πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ο περιορισμός της υπερπαραγωγής.   
Αν Τ το λεξικό της γλώσσας , Τ* είναι το σύνολο των δυνατών παρατάξεων λέξεων.
Έστω L  T⊂ *  η φυσική γλώσσα και L'  T* η (τεχνητή) γλώσσα που παράγεται από την⊂
γραμματική μας. Ας δούμε το παρακάτω διάγραμμα συνόλων: 

 

σχήμα: Διάγραμμα συνόλων για τη συσχέτιση
μεταξύ φυσικής και τεχνητής γλώσσας.

Το  L'\L είναι  το  κομμάτι  της  υπερπαραγωγής,   το  L\L'  είναι  ένα  σύνολο
προτάσεων που δεν μπορούν να καλυφθούν από την τεχνητή μας γλώσσα. 
Να σημειώσουμε εδώ ότι το ίδιο πρόβλημα ,δηλ. της υπερπαραγωγής, ιδωμένο από
την  σκοπιά  της  ανάλυσης  της  γλώσσας  φαίνεται  ως  πρόβλημα  υπερ-αποδοχής  :
προτάσεις  μη  αποδεκτές  από  τους  φυσικούς  ομιλητές  γίνονται  αποδεκτές  από  τον
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αναλυτή και παρουσιάζονται ως να έχουν συντακτικό δένδρο.
Πώς θα μπορούσαμε να περιορίσουμε το φαινόμενο ; Είναι προφανές ότι κυρίως

οφείλεται  στους  κανόνες που  έχουμε  διατυπώσει.  Πώς π.χ.  θα  αντιμετωπίζαμε  την
υπερπαραγωγή στις παρατηρήσεις (1),(2) ;

Μια  πρώτη  σκέψη  για  το  (1)  είναι  να  διαμερίσουμε  λεπτότερα  την  λεξική
κατηγορία Ρ στις λεξικές Ρμ (μεταβατικό ρήμα)  και Ρο (ουδέτερο-αμετάβατο ρήμα).
Μετά θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε την παραγωγή ΡΦ→Ρ+ΟΦ με τις ΡΦ→Ρο,
ΡΦ→Ρμ+ΟΦ. 

Μια  πρώτη  σκέψη  για  το  (2)  είναι  να  αντικαταστήσουμε  την  παραγωγή
ΟΦ→Α+Ο  με  τις  άλλες  παραγωγές  που  να  λαμβάνουν  υπ’  όψιν  το  γένος.  Ας
θεωρήσουμε  τις  λεξικές  κατηγορίες  Αο  (ουδέτερο),  Αα  (αρσενικό),  Αθ  (θηλυκό)  να
διαμερίζουν  λεπτότερα  την  Α.  Ομοίως  Οο,Οα,Οθ  για  το  Ο.  Εισάγουμε  τώρα  τις
ΟΦ→Αο+Οο,ΟΦ→Αα+Οα,  ΟΦ→Αθ+Οθ  και  απομακρύνουμε  την  ΟΦ→Α+Ο.  Τώρα
όλες οι ΟΦ συμφωνούν στο γένος , αλλά εξακολουθούν να μπορούν να παραχθούν ΟΦ
που δεν συμφωνούν π.χ. στον αριθμό. Συνεχίζουμε λοιπόν, διαμερίζοντας την Αο  σε
Αοε  (ουδέτερο-ενικός),  Αοπ (ουδέτερο-πληθυντικός)  κ.ο.κ.   Βλέπουμε  ,γενικά  ,  πως
αυτή η προσέγγιση είναι μάλλον αντι-οικονομική και  δύσχρηστη στην περιγραφή της
καθώς σε κάθε βήμα (έκφραση μιας συμφωνίας) πολλαπλασιάζονται οι κανόνες και οι
κατηγορίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν, ένα πιο συμπαγή τρόπο περιγραφής κανόνων π.χ.
για να εκφράσουμε την απλή απαίτηση  για ισότητα ανάμεσα σε δύο χαρακτηριστικά
δύο εκ των παραγομένων κατηγοριών ή π.χ. την απαίτηση ένα χαρακτηριστικό να είναι
ίσο με μια σταθερά.  Δανειζόμενοι τον τρόπο περιγραφής της ενοποιητικής γραμματικής
θα μπορούσαμε, στο τρέχον παράδειγμα, να περιγράψουμε την παραγωγή:

ΟΦ→Α+Ο    
<Ο γένος>     =  <Α γένος>
<Ο αριθμός> =  <Α αριθμός>
<Ο πτώση>   =  <Α πτώση>
όπου ο συμβολισμός <Α attr> παριστά το χαρακτηριστικό attr της κατηγορίας Α. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο περιγραφής των κανόνων δίνουμε στο
εγχειρίδιο  χρήσης  του  προγράμματος.  Ωστόσο,  πριν  κλείσουμε  αυτό  το  θέμα,  θα
πρέπει να απαντήσουμε στο εάν ένας κανόνας εισαγόμενος στην αμέσως προηγούμενη
μορφή διατηρεί  την γραμματική ως  c.f..  Η απάντηση είναι  ναι,  διότι  (ακριβώς όπως
προσπαθήσαμε  να  κάνουμε  στην  αρχή  )  ο  κάθε  τέτοιος  κανόνας  μπορεί  να
αντικατασταθεί ισοδύναμα από ένα πλήθος c.f. κανόνων. Eπανερχόμαστε αργότερα.
 Τέλος  ,  έχοντας  υπ’  όψιν  τις  σκέψεις  πάνω  στην  παρατήρηση  (2)  ,  θα
μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα της παρατήρησης (3) εισάγοντας έναν κανόνα 

ΟΦ→ΟΦ_1+ΟΦ_2
<ΟΦ_2 πτώση> = γενική

Οι κατηγορίες ΟΦ_1,ΟΦ_2 απλά είναι ψευδώνυμα για την κατηγορία ΟΦ, ώστε
να ξεχωρίζουμε σε ποια κατηγορία αναφέρεται ένα χαρακτηριστικό (εδώ η πτώση). 

Ο παραπάνω κανόνας μας δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ότι τα διάφορα
χαρακτηριστικά μπορούν να τα διαθέτουν όχι μόνο οι λεξικές κατηγορίες αλλά και οι
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υπόλοιπες (φραστικές). Άρα τίθεται (επιπλέον) το ερώτημα του πώς διαμορφώνουν (και
σε δεύτερο επίπεδο του πώς μεταφέρουν) χαρακτηριστικά οι φραστικές κατηγορίες. Το
ερώτημα  θα  απαντηθεί  όταν  θα  αναπτύξουμε  λεπτομερώς  το  τι  είδους  συμφωνίες
μπορούμε (η υλοποίηση του προγράμματος μας επιτρέπει) να απαιτήσουμε κατά την
εισαγωγή ενός κανόνα. 
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Κεφάλαιο 5 
Θεωρία του Χ-τονούμενου

5.1. διαγνωστικά κριτήρια

Υπάρχουν κάποια κριτήρια στα οποία μπορούμε να υποβάλλουμε ένα συστατικό
μιας πρότασης προκειμένου να αποφασίσουμε για το χωρισμό του σε υπο-συστατικά.
Τα κριτήρια αυτά δεν είναι κάποιες απόλυτα αντικειμενικές δοκιμασίες άλλα σε μεγάλο
βαθμό  εδραιώνονται  στην  γλωσσική  μας  εμπειρία.  Γενικά,  τα  διαγνωστικά  κριτήρια
μπορούν να βοηθήσουν στο να κάνουμε τις κατάλληλες επιλογές κατά την διατύπωση
κανόνων φραστικής δομής. Δεν έχουν βέβαια την ισχύ μαθηματικών κριτηρίων :  δεν
αποφαίνονται αλλά απλά βοηθούν να αποφασίσουμε.
 Έστω ότι έχουμε ένα συστατικό Α με λεξικό ανάπτυγμα α1 ... αν  (Α α⇒ 1 ... αν ) ,
και σκεφτόμαστε τον χωρισμό του Α σε υπο-συστατικά  Β α⇒ 1 ... ακ  ,  C α⇒ κ+1 ... αν ,
Α→B+C δηλ.  (Α (B α1 ... ακ ) (C ακ+1...αν )). Συνοπτικά έχουμε τα κριτήρια :

 της  αντικατάστασης με  μονολεκτικό  στοιχείο ή  αντωνυμία.  Αν πχ.  το  B δεν
μπορεί να αντικατασταθεί τότε το B δεν αποτελεί άμεσο συστατικό αλλά μέρος
ευρύτερου συστατικού δηλ. ο χωρισμός σε B,C δεν είναι επιτυχής.   

 της  μετακίνησης.  Αν  δεν  υπάρχει  σημείο  της  πρότασης  όπου  το  B
μετακινούμενο  εκεί  να  μην  προκαλεί  αντι-γραμματική  πρόταση  ή  αλλαγή
σημασίας , τότε το B δεν αποτελεί άμεσο συστατικό.

 της απαλοιφής. Αν το Β μπορεί να απαλειφθεί τότε αποτελεί άμεσο συστατικό.
 της  σύνδεσης  με  συμπλεκτικό  σύνδεσμο.  Γενικά  θεωρείται  ότι  μέσω

συμπλεκτικών  συνδέσμων  συνδέονται  μόνο  τα  αναπτύγματα  των  ίδιων
συντακτικών κατηγοριών (πχ. ΟΦ+"και"+ΟΦ , αλλα οχι ΟΦ+"και"+ΠροθΦ). Αν
το  Β  μπορεί  να  συνδεθεί  συμπλεκτικά  με  άλλο  Β  τότε  αποτελεί  άμεσο
συστατικό.

 

5.2. παλαιότερες φάσεις

Στις  πρώτες  φάσεις  της  θεωρίας  της  γραμματικής  φραστικής  δομής  έγινε  η
προσπάθεια  να  διατυπωθούν  οι  κανόνες  παραγωγής  με  την  χρήση  ενός  συνόλου
κατηγοριών  που βασικά  απαρτίζονταν  από όλες  τις  λεξικές  κατηγορίες  μαζί  με  την
αντίστοιχη  φραστική.  Έτσι  χρησιμοποιούνταν  ένας  μάλλον  περιορισμένος  αριθμός
κατηγοριών  : οι λεξικές Ρ , Ο, Επιρ, Προθ, Επιθ, Α , Αντων και οι αντίστοιχες φραστικές
ΡΦ, ΟΦ, ΕπιρΦ, ΠροθΦ, ΕπιθΦ. Η προσέγγιση αυτή συνάντησε προβλήματα στο να
περιγράψει τα γλωσσικά φαινόμενα : φάνηκε υπερβολικά απλή στο να περιγράψει τον
χωρισμό των διαφόρων ενοτήτων της πρότασης σε υπο-ενότητες (άμεσα συστατικά),
και  είχε  τα  γνωστά  προβλήματα  της  υπερπαραγωγής.  Η  διαπίστωση  αυτή  είχε  ως
συνέπεια  την  αναζήτηση  ενός  νέου  τρόπου  περιγραφής  ο  όποιος  αφ'  ενός  μεν  να
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ανταποκρίνεται  επαρκέστερα  στα  κριτήρια  ελέγχου  της  δόμησης  της  πρότασης
(διαγνωστικά  κριτήρια),  αφ'  ετέρου  δε  να απηχεί  μια  πιο  "περιοριστική"  μορφή  τών
κανόνων φραστικής δομής.

Ας δούμε ένα παράδειγμα "αποτυχίας" των διαγνωστικών κριτηρίων και το πώς
θα μπορούσε αυτή η αποτυχία να μας οδηγήσει σε διατύπωση διαφορετικών κανόνων .
Ας πάρουμε τα αναπτύγματα "ο καλός φίλος" ,"το σπίτι του παππού"  και ας δεχθούμε
ότι πρόκειται για ΟΦ. Σύμφωνα με την απλοϊκή προσέγγιση θα έπρεπε η γραμματική
μας να περιλαμβάνει έναν κανόνα ΟΦ→Α+ΕπιθΦ+Ο για να περιγράψει τα ονόματα με
προηγούμενους επιθετικούς προσδιορισμούς, ακόμα τον ΟΦ→Α+Ο για την περίπτωση
απουσίας  επιθετικού  προσδιορισμού,  και  τον  ΟΦ→Α+Ο+ΟΦγεν.  Κατ'  αρχάς
"υποψιαζόμαστε"  μήπως  αυτό  που  ακολουθεί  το  Α  σε  μια  ΟΦ  αποτελεί  άμεσο
συστατικό  (φραστικό  προφανώς)  που  αναπτύσσεται  ανεξάρτητα  δηλ.  (αν  το
ονομάσουμε Ο') ΟΦ→Α+Ο' , Ο'→Ο, Ο'→ΕπιθΦ+Ο, Ο'→Ο+ΟΦγεν . 
Το  "καλός  συγγενής"  αλλά  και  το  "συγγενής"  είναι  με  αυτή  τη  προσέγγιση  Ο'  και
μπορούν να συνδεθούν συμπλεκτικά με το "καλός φίλος"  παράγοντας αποδέκτες ΟΦ: 
(Ο (Α ο) (Ο' ( Ο' καλός φίλος) (Συνδ και) ( Ο' καλός συγγενής))) 
(Ο (Α ο) (Ο' ( Ο' καλός φίλος) (Συνδ και) ( Ο' συγγενής)))

Αυτό μας σπρώχνει να δεχθούμε πως η ΟΦ μάλλον αναλύεται άμεσα σε κάποιες
ενδιάμεσες κατηγορίες που δεν είναι ούτε λεξικές ούτε οι γνωστές (μέγιστες) φραστικές
όπως ΟΦ,ΕπιθΦ κτλ.  Αλλιώς,  πώς θα μπορούσαν τα "καλός φίλος"  ,"συγγενής"  να
ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

5.3. το πρότυπο του Χ-τονούμενου

Το  πρότυπο  του  Χ-τονούμενου  έρχεται  σε  ένα  βαθμό  να  απαντήσει  στα
προαναφερθέντα προβλήματα. Εξ' άλλου αποτελεί ένα πρότυπο διατύπωσης κανόνων
που  αποσκοπεί  να  κάνει  πιο  "καθαρή"  την  διαδικασία  παραγωγών,  δηλώνοντας
περισσότερο άμεσα την ιεραρχία  των συστατικών.   Σε γενικές γραμμές (εξαίρεση οι
κατηγορίες του ρήματος)  στην εργασία μας έχουμε ακολουθήσει το εν λόγω πρότυπο.
Βασικά στοιχεία του είναι:

 αύξηση του αριθμού των συντακτικών κατηγοριών και υιοθέτηση ενός αριθμού
ενδιάμεσων  φραστικών  κατηγοριών  που  μεσολαβούν  ώστε  να  παράγονται
σταδιακά  και  "στρωματικά"  οι  βασικές  (μέγιστες,  κλασσικές)  φραστικές
κατηγορίες  ΟΦ,ΡΦ,ΠροθΦ,ΕπιθΦ,ΕπιρΦ  γύρω  από  μια  αντίστοιχη  κεφαλή
(Ο, Ρ, Προθ, Επιθ) . Πχ. η ΟΦ χτίζεται  σταδιακά ξεκινώντας από τα λεξικά
στοιχεία  και  μια  κεφαλή  (συνήθως)  Ο  δημιουργώντας  τις  ενδιάμεσες
κατηγορίες Ο' , Ο'' κτλ. Συνήθως συμβολίζουμε με Χ (εξ’ ου και η ονομασία)
κάποια από τις  λεξικές κατηγορίες Ο, Ρ, Προθ, Επιθ, Επιρ και  τα διάφορα

επίπεδα με Χ' , Χ '' , ...X(m), ενώ το μέγιστο επίπεδο X(m)(λέγεται και μέγιστη
προβολή)  θεωρείται  ταυτόσημο  με  την  κλασσική  φραστική  κατηγορία
αντίστοιχα  ΟΦ,  ΡΦ,  ΠροθΦ,  ΕπιθΦ,  ΕπιρΦ.  Να  σημειώσουμε  ότι  με  το
πρότυπο  του  Χ'  ενίοτε  περιγράφονται  και  κατηγορίες  που  δεν  έχουν  μια
αντίστοιχη κλασσική φραστική κατηγορία (π.χ. το Α , Α' , Α'') . Κάθε κανόνας
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του  προτύπου Χ' με δεξί  μέλος τον  X(i)  μπορεί  να παράγει  ως κατηγορίες

γύρω από την ίδια κεφαλή μόνο τις X(i-1)(πέρασμα σε κατώτερο επίπεδο) ή X
(i)(αναδρομή). Το Χ(=X(0)) είναι η λεξική κεφαλή. 

 ο  τρόπος  διατύπωσης  των  κανόνων  φραστικής  δομής,  με  την  καθιέρωση
ενιαίας δόμησης των επιμέρους κατηγοριών ως προς τους προσδιορισμούς
και  τα συμπληρώματα (διακατηγοριακές γενικεύσεις).   Υποτίθεται  δηλ.  πως
όλες  οι  Χ  κατηγορίες   έχουν  κάποιο  κοινό  σκελετό  στους  κανόνες  τους,
αναφερόμενο  σε  έννοιες  όπως  χαρακτηριστές,  συμπληρώματα,
προσαρτήματα.  Οι έννοιες αυτές μπορεί να εξειδικεύονται κατά περίπτωση,
αλλά ως έννοιες υπάρχουν δια-κατηγοριακά επιτελώντας έναν σημασιολογικά
παρόμοιο ρόλο και κατέχοντας μια  δομικά όμοια θέση σε σχέση προς την
κεφαλή.  Γενικά  τα  συστατικά  πού  βρίσκονται  προ  της  κεφαλής  λέγονται
προσδιοριστικά ή  χαρακτηριστές (specifiers)  και  αυτά  που ακολουθούν  την
κεφαλή  συμπληρώματα (complements)  ή  προσαρτήματα (adjuncts).  H
διαφορά προσαρτημάτων και  συμπληρωμάτων είναι  ότι  τα  συμπληρώματα
δένονται  (εξαρτώνται)  από  την  κεφαλή  πιο  έντονα  (δηλ.  σε  κατώτερο
επίπεδο). Το σημείο θα ξεκαθαριστεί και πιο κάτω. 

Τα δύο προηγούμενα σημεία είναι μάλλον ένας πυρήνας της θεωρίας του Χ' ,
ενώ κατά τ' άλλα έχουν αναπτυχθεί διάφορες παραλλαγές της θεωρίας με κύριο σημείο
διαφοροποίησης  τον  μέγιστο  αριθμό  επιπέδων  αλλά  και  το  πού  ακριβώς
παρουσιάζονται  τα  πρόσθετα  συστατικά  (συμπληρώματα,  προσαρτήματα).  Επίσης,
είναι προφανές ότι όταν καλούμαστε να εφαρμόσουμε την θεωρία σε μια συγκεκριμένη
γλώσσα και υποκαθιστώντας την γενική μεταβλητή Χ με μια πραγματική (π.χ. Ο) τότε
θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις/διαφωνίες ως προς το πώς εξειδικεύεται κάθε πρόσθετο
συστατικό.

Μια πολύ συνηθισμένη  μορφή του προτύπου του Χ' είναι αυτή που δέχεται 2
επίπεδα  και  την  παρακάτω  δομή  (με  αγκύλες  [  ]  συμβολίζουμε  τα  προαιρετικά
συστατικά ) :

Χ'' → [Χαρ] + Χ'        -- χαρακτηριστής --
Χ'  → [Ψ] + Χ'           -- προσδιορισμός, προηγείται της κεφαλής --
Χ'  → Χ' + [Ζ]            -- προσάρτημα, έπεται της κεφαλής --
Χ'  → Χ + [Συμπλ]    -- συμπλήρωμα, έπεται της κεφαλής, στενά δεμένο με αυτή --
Χ : λεξική κεφαλή

Γενικά,  τα  πρόσθετα  συστατικά  είναι  προαιρετικά.  Βέβαια,  σε  ορισμένες
υποκαταστάσεις  του  Χ  κάποια  συστατικά  (  κυρίως  τα  συμπληρώματα  )  είναι
υποχρεωτικά , αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να δηλώνεται κατά περίπτωση, δηλαδή
για γνωστό Χ (για παράδειγμα όταν Χ≡Προθ το συμπλήρωμα ΟΦ είναι υποχρεωτικό).
Οι  κατηγορίες  Χαρ,  Ψ ,  Ζ  ,  Συμπλ  είναι  μέγιστες  προβολές  (και  αυτές)  κάποιας  Χ
κατηγορίας  (με  διαφορετική  κεφαλή  φυσικά).  Όπως  έχουμε  αναφέρει  εξειδικεύονται
περαιτέρω μόνο όταν το Χ υποκατασταθεί από μια πραγματική κατηγορία. Ας δούμε τι
σημαίνει αυτό πάνω σε  συγκεκριμένες υποκαταστάσεις του Χ:
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Α.παραγωγή Ονοματικής Φράσης (ΟΦ ή Ο'') (Χ≡Ο). 

  - Ο χαρακτηριστής Χαρ είναι άρθρο (Α) ή γενικά μια μέγιστη προβολή άρθρου (Α'').
  - Ο προσδιορισμός Ψ είναι Επιθετική Φράση (ΕπιθΦ).
  - Το προσάρτημα Ζ είναι εμπρόθετη φράση (ΠροθΦ).
 -  Το  συμπλήρωμα  Συμπλ είναι  ονοματική  φράση  (ΟΦ)  σε  γενική.  Για  το  πώς θα
δηλώσουμε την απαίτηση για γενική,  κάναμε μια νύξη σε προηγούμενα και  δεν μας
απασχολεί εδώ (θα επανέλθουμε αργότερα).  

Η λεξική κεφαλή είναι συνήθως Ο , Επιθ , Αντων. Σε μια πιθανή υλοποίηση θα
έπρεπε το σημείο της λεξικής κεφαλής να εξεταστεί λεπτομερέστερα και κυρίως το ποια
επίθετα  μπορούν  να  είναι  κεφαλή  σε  ΟΦ (ουσιαστικοποιημένα  επίθετα).  Εάν  τώρα
γράφαμε τους κανόνες του Χ' ειδικά για την ΟΦ θα είχαμε:

Ο'' → [Α''] + Ο'          
Ο'  → [ΕπιθΦ] + Ο'        
Ο'  → Ο' + [ΠροθΦ]        
Ο'  → Ο + [Ο''γεν]    
π.χ. η ΟΦ "η έντονη απαίτηση για  ανανέωση"  έχει δένδρο: 
 

σχήμα: Παράδειγμα συντακτικού δέντρου για Ο''

Β. παραγωγή Επιθετικής Φράσης (ΕπιθΦ ή Επιθ'') (Χ≡Επιθ).

Ο χαρακτηριστής Χαρ είναι συνήθως επίρρημα (Επιρ) ποσού/τρόπου.
Το προσάρτημα Ζ είναι συνήθως εμπρόθετο (ΠροθΦ).
Προσδιορισμός και συμπλήρωμα δεν τοποθετούνται.
Η κεφαλή είναι επίθετο (Επιθ) .

Πχ. η ΕπιθΦ "εντελώς ανίκανος για δουλειά" έχει δένδρο :
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Σχήμα: Παράδειγμα συντακτικού δέντρου για Επιθ''

Γ.  παραγωγή  Προθετικής  Φράσης  -εμπρόθετου  προσδιορισμού-  (ΠροθΦ  ή  Προθ'')
(Χ≡Προθ)

Ο χαρακτηριστής Χαρ είναι επίρρημα (Επιρ)  κυρίως δηλωτικό τόπου/τρόπου. 
Το προσάρτημα Ζ και ο προσδιορισμός Ψ δεν υπάρχουν. 
Η κεφαλή είναι πρόθεση (Προθ). 

Ωστοσο,  αυτή  η  θεώρηση  έχει  προβλήματα  :  στην  ΠροθΦ  "μέσα  από  το
σκοτάδι", σαν κεφαλή θα πρέπει να πάρουμε το "μέσα" , το "από" ή μήπως το "μέσα
από"  (σαν γενικευμένη πρόθεση); Το πρόβλημα είναι ότι σε κάποιες ΠροθΦ, ιδιαίτερα
αν  συνοδεύονται  με  'κατάλληλα'  συμφραζόμενα,  ταιριάζει  περισσότερο  σαν  κεφαλή
αυτό  που  εμείς  θεωρήσαμε  χαρακτηριστή  (και  που  είναι  προαιρετικός  άρα  δεν  θα
οδηγούσε σε αντι-γραμματικότητα η παράλειψη του).  
Το  συμπλήρωμα   Συμπλ είναι  υποχρεωτικό  και  είναι  ΟΦ.  Η  πτώση  του
συμπληρώματος ΟΦ είναι αιτιατική ή γενική, ανάλογα με την πρόθεση που βρίσκεται
στην κεφαλή.
  
Δ.παραγωγή της μέγιστης προβολής του αρθρου (Α'') (Χ≡Α)

Ο χαρακτηριστής Χαρ είναι δεικτική αντωνυμία. 
Προσάρτημα, προσδιορισμός , συμπλήρωμα δεν υπάρχουν.
Σαν κεφαλή μπαίνει άρθρο, αριθμητικό ή αντωνυμία.  

   *   *   *   *
Γενικά, μέσα στο πρόγραμμά μας και στους κανόνες που γράψαμε, το πρότυπο

που  παρουσιάσαμε  δεν  τηρείται  απαρέγκλιτα  :  π.χ.  στην  κατηγορία  του  Ο  έχουμε
δεχθεί 5 επίπεδα , στην κατηγορία του Ρ ακολουθείται μια πολύ νοθευμένη μορφή του
προτύπου  Χ'.  Σε  κάθε  περίπτωση  πάντως,  είναι  άξιο  αναφοράς  ότι  το  ανωτέρω
πρότυπο  (και  στην  γενική  μορφή  του  και  στις  πιο  ειδικές  μορφές  του  με  τις
υποκαταστάσεις  του  Χ)  αποτελεί  μια  χρήσιμη  αφετηρία  για  παραλλαγές  και
πειραματισμούς.
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Μέρος 2 

 Εγχειρίδιο για τον χρήστη του προγράμματος

Εισαγωγή

Στο πρώτο μέρος προσεγγίσαμε κάποιες γλωσσολογικές έννοιες που είναι
απαραίτητες για την κατανόηση του προγράμματος και παρουσιάσαμε τις θέσεις
κάποιων σχολών γλωσσολογίας τις οποίες υιοθετήσαμε για την υλοποίηση του
προγράμματος. Σε αυτό το μέρος θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο
χρήστης μπορεί να χειρίζεται την είσοδο και την έξοδο του προγράμματος.
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Κεφάλαιο 6
Γενικά για τη λειτουργία του προγράμματος

Tο πρόγραμμα parse έχει υλοποιηθεί σε πλατφόρμα λειτουργικού Linux. Λογικά,
δεν  θα  πρέπει  να υπάρχει  πρόβλημα  εγκατάστασης  και  στα  διάφορα ξαδέλφια  του
Linux (Unix, BSD, Solaris), καθώς οι συναρτήσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί ανήκουν
σχεδόν  όλες  στο  πρότυπο  POSIX.  Η μόνη  εξαίρεση  που  δεν  ανήκει  στο  πρότυπο
POSIX αλλά εμφανίζεται συμβατή με τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα που το
χρησιμοποιούν είναι η βιβλιοθήκη ncursesw/ncurses.h (περισσότερες πληροφορίες για
αυτή στην ενότητα 2-εγκατάσταση). Τα ζητήματα της άδειας χρήσης (license) δεν μας
απασχόλησαν  ιδιαίτερα.  Το  παρόν  θα  πρέπει  μάλλον  να   θεωρείται  ελεύθερο  και
ανοιχτό λογισμικό.

Είναι  ένα  πρόγραμμα  εύρεσης  και  παράστασης  συντακτικών  δένδρων.  Ο
προσανατολισμός  του  προγράμματος  είναι  στην  σύνταξη  φυσικής  γλώσσας  και  πιο
συγκεκριμένα  της  Νέας  Ελληνικής  (ΝΕ).  Βασίζεται  στην  υπόθεση  ότι  ο  γενετικός
μηχανισμός  μιας  φυσικής  γλώσσας  μπορεί  και  πρέπει  (τουλάχιστον  σε  ένα  πρώτο
επίπεδο) να περιγραφεί από ένα σύνολο κανόνων χωρίς συμφραζόμενα (c.f. κανόνες)
δηλ. να περιγραφεί με το πρότυπο της κατηγορικής γραμματικής. Οι κύριες λειτουργίες
του προγράμματος δίνουν στον χρήστη την δυνατότητα :

 να ορίσει  τις  δικές του συντακτικές κατηγορίες,  να εισάγει  τους δικούς του
κανόνες  ή  να  τροποποιήσει  τους  ήδη  υπάρχοντες  (δικούς  μας).   Ο
φορμαλισμός που χρησιμοποιείται  για την εισαγωγή των  c.f. κανόνων είναι
δανεισμένος από το πρότυπο της ενοποιητικής γραμματικής. 

 να  κατασκευάσει  ένα  λεξικό  λημμάτων  εμπλουτισμένο  με  σημασιολογικά
χαρακτηριστικά  διατυπωμένα κατά ένα μοντέλο που ο ίδιος ο χρήστης έχει
εισάγει.  Η  σημασιολογική  πληροφορία  του  λεξικού  μπορεί  (αν  την
εκμεταλλευτούν  κατάλληλα  οι  κανόνες)  να  λειτουργήσει  ως  βάση  για  την
διατύπωση κανόνων που θα περιορίζουν την υπερπαραγωγή.

 να παρατηρήσει τα αποτελέσματα των ρυθμίσεων του πάνω στην ανάλυση
των  προτάσεων.  Η  έξοδος  του  προγράμματος  είναι  τα  δυνατά  (εν  γένει
περισσότερα του ενός) συντακτικά δένδρα για μια δεδομένη πρόταση-είσοδο.
Η μορφή της εξόδου μπορεί να είναι είτε ένα XML δένδρο (μορφή που είναι
κατάλληλη  για  αποθήκευση  και  μπορεί  να  φανεί  χρήσιμη  για  εφαρμογές
σχετικές με το σημασιολογικό ιστό),  είτε  ένα διδιάστατο  'εποπτικό'  δένδρο
(μορφή κατάλληλη για άμεση παρουσίαση αποτελεσμάτων στο τερματικό),
είτε  μια  προ-διατεταγμένη  διάσχιση  δένδρου  (μορφή  κατάλληλη  για
συμπυκνωμένη και μη 'εποπτική' αποθήκευση ).

Η είσοδος του προγράμματος είναι XML αρχεία που περιέχουν προτάσεις (για να
είμαστε  πιο  ακριβείς,  περιόδους)  της  ΝΕ  μορφολογικά  επεξεργασμένες  από  το
πρόγραμμα 'Λεξιφάνης' (πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί από το τμήμα Επεξεργασίας
Φυσικής Γλώσσας) . Βασικά, ο 'Λεξιφάνης' μας δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες που
χρειαζόμαστε για τα φύλλα (λεξικές μονάδες) του δένδρου το οποίο σκοπεύουμε να
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κατασκευάσουμε.  Έτσι,  το  δικό  μας  πρόγραμμα  στέκεται  σαν  ένα  δεύτερο  στάδιο
επεξεργασίας (το 'κατηγοριακό' συντακτικό στάδιο) αμέσως μετά το πρώτο στάδιο της
μορφολογικής  επεξεργασίας  των  προτάσεων.  Να  σημειώσουμε  εδώ  ότι  επειδή  ο
'Λεξιφάνης'  τρέχει  σε  Windows δεν  είναι  δυνατό  τα  2  στάδια  επεξεργασίας  να
συμβαίνουν παράλληλα και σε μια άμεση διαδοχή ('on the fly') στον ίδιο υπολογιστή.
Αυτό  που  γίνεται  είναι  να  δεχόμαστε  σαν  είσοδο  από  τον  'Λεξιφάνη'  μια  δέσμη
προτάσεων  (στα  XML αρχεία)  συνολικά  επεξεργασμένη  σε  άσχετο  παρελθοντικό
χρόνο.  

Όπως  προείπαμε,  το  πρόγραμμα  είναι  προσανατολισμένο  στην  ανάλυση
προτάσεων της ΝΕ. Αυτός ο 'προσανατολισμός' έγκειται στο ότι ένα κομμάτι του κώδικα
του προγράμματος είναι αφιερωμένο στο διάβασμα της εισόδου από τον 'Λεξιφάνη' και
στην μετατροπή των δεδομένων της εισόδου  σε μια μορφή κατάλληλη για επεξεργασία
από τους αλγορίθμους της c.f. συντακτικής ανάλυσης. Αν λοιπόν αυτό το κομμάτι του
κώδικα  που  υλοποιεί  το  διάβασμα  του  κατώτερου  επιπέδου  (αντιστοίχιση  λέξης  σε
λεξική  συντακτική  κατηγορία)  αντικατασταθεί,  τότε  μπορούμε  να  αναλύσουμε
οποιαδήποτε γλώσσα προέρχεται από c.f. γραμματική. Με άλλα λόγια, ο κώδικας του
προγράμματος  χωρίζεται  σε  δύο  τμήματα  που  επικοινωνούν  με  καθορισμένους
τρόπους : (α) τμήμα που διαβάζει την είσοδο και φτιάχνει το επίπεδο των φύλλων του
δένδρου (β) τμήμα που κατασκευάζει 'από κάτω προς τα πάνω' (bottom-to-top parsing)
το δένδρο. To δεύτερο τμήμα είναι ανεξάρτητο της συγκεκριμένης (φυσικής ή τεχνητής)
γλώσσας, και άρα γενικά θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί.   
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Κεφάλαιο 7
 Εγκατάσταση του προγράμματος

Ανοίγουμε ένα τερματικό και αποσυμπιέζουμε τα αρχεία της εφαρμογής μέσα σε
έναν φάκελο, ας πούμε test. Τα περιεχόμενα του φακέλου είναι τα εξής : 

[malex@localhost test]$ ls
build  grammar  install  parse  read-grammar  remove-esc-chars src  
vim-scripts

Επιγραμματικά , σχετικά με τον ρόλο του κάθε αρχείου :
 * build: script  φλοιού για την μεταγλώττιση και την σύνδεση των αρχείων κώδικα σε
ένα εκτελέσιμο ονόματι parse.
 * install: script  φλοιού για την εγκατάσταση του προγράμματος
(στο/usr/local/bin)
 * read-grammar: script  φλοιού για την γρήγορη εκκίνηση της εφαρμογής parse.
 * grammar:φάκελος που περιέχει αρχεία c.f. κανόνων και σταθερών για την ΝΕ.
Περιέχονται επίσης και αρχεία ΧΜL ( απαραίτητα για τις δοκιμές μας ) με προτάσεις της
ΝΕ μορφολογικά επεξεργασμένες
 * src: φάκελος όπου περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία κώδικα (source code)
 * vim-scripts:φάκελος που περιέχει αρχεία ρυθμίσεων και scripts του
κειμενογράφου vim, τέτοια ώστε να έχουμε 'βοήθεια' όταν συντάσσουμε αρχεία
κανόνων (μέσα από τον vim).
* remove-esc-chars: script  φλοιού για την εξής ειδική λειτουργία: αν η έξοδος του
προγράμματος προέκυψε από ανακατεύθυνση (redirection) του αρχείου stdout , τότε με
το script αυτό μπορούμε να απομακρύνουμε τους διάφορους χαρακτήρες διαφυγής
ώστε το αρχείο να μπορεί να διαβασθεί (από άνθρωπο).

Προκειμένου να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα,  μεταφερόμαστε στον φάκελο
test και δίνουμε τις εντολές φλοιού: 
✔ τρέχουμε το script της μεταγλώττισης-σύνδεσης: ./build       
✔ γινόμαστε υπερχρήστης και εγκαθιστούμε: su ; ./install
✔ επιστρέφουμε στον προηγούμενο λογαριασμό χρήστη:  exit     

Nα σημειωθεί ακόμη, ότι εάν δεν έχουμε δικαιώματα υπερχρήστη (root) τότε δεν
μπορούμε να τρέξουμε το  ./install αλλά μπορούμε να τρέχουμε το πρόγραμμα parse
δίνοντας την ακριβή θέση όπου αυτό υπάρχει  (π.χ. εδώ μέσα στον φάκελο test). 

Οι  συναρτήσεις  που χρησιμοποιούνται  είναι  κυρίως της  standard βιβλιοθήκης
της C. Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά την όλη διαδικασία, είναι να
μην  είναι  συμβατή  η  βιβλιοθήκη  ncursesw/ncurses.h με  το  λειτουργικό  σύστημα.  Η
βιβλιοθήκη αυτή είναι η wide-character configurations για τη βιβλιοθήκη της ncurses και
τα παλιότερα λειτουργικά δεν την υποστηρίζουν. Ωστόσο είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι
σχετικά  καινούριες  διανομές  είναι  συμβατές  (με  απόλυτη  σιγουριά  μπορούν  να
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αναφερθούν  ως  συμβατές  οι  ακόλουθες  διανομές:  mandrake(mandriva)  από  8.1,
slackware από 7.1,debian  από 2.2,  redhat από 7.2 ,FreeBsd από 4.9,OpenBsd από
1.6).  Ακόμα  και  αν  παρουσιαστεί  πρόβλημα,  μπορεί  ο  χρήστης  να  αλλάξει  τη
χρησιμοποιούμενη στο πρόγραμμα βιβλιοθήκη  ncursesw με την απλή  ncurses και να
εγκατασταθεί  το  πρόγραμμα.  Στην  περίπτωση  αυτή  θα  είναι  πολύ  δύσκολο  να
εκμεταλλευτεί  τη  διεπαφή  (user interface)  για  την  ενημέρωση  του  σημασιολογικού
λεξικού, αλλά το υπόλοιπο πρόγραμμα θα λειτουργεί κανονικά.
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Κεφάλαιο 8
Εκτέλεση του προγράμματος

8.1. εισαγωγικά

Μια γραμματική θα ορίζεται, για εμάς, από τους κανόνες παραγωγής της και το
λεξικό της. Σημειώνουμε εδώ ότι με το 'λεξικό' εννοούμε τη βάση δεδομένων λημμάτων
μαζί με την όποια διαθέσιμη σημασιολογική πληροφορία τους. Είναι αναμενόμενο ότι
αυτά  τα δύο (κανόνες,  λεξικό)  θα πρέπει  να βρίσκονται  σε  ένα κοινό φάκελο.  Είναι
επίσης φυσικό,  να υπάρχουν περισσότεροι του ενός τέτοιοι φάκελοι  που ο καθένας
τους  θα  ορίζει  μια  διαφορετική  προσέγγιση  επί  της  γραμματικής.  Διαφορετικές
γραμματικές  σημαίνει  βασισμένες  σε  διαφορετικό  πρότυπο  παραγωγής  (π.χ.
παραλλαγές του Χ') ή/και βασισμένες σε λεξικά τα οποία είναι οργανωμένα πάνω σε
διαφορετικά σημασιολογικά μοντέλα.  

Εμείς έχουμε ήδη δημιουργήσει μια γραμματική προσέγγιση. Τα δεδομένα που
την ορίζουν βρίσκονται  στον φάκελο  grammar. H εν λόγω γραμματική πιάνει  αρκετά
φαινόμενα της ΝΕ,  αλλά εννοείται  πως σε  καμία  περίπτωση δεν είναι  επαρκής.  Εξ'
άλλου (όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο) , όσο περιγραφικά επαρκής
και αν είναι η παραγωγή που προτείνουμε, έχει τα όρια της από την στιγμή που  τα
φαινόμενα μετακίνησης περιγράφονται ελλιπώς.

Πάντως, η περιγραφική ικανότητα της γραμματικής μας νομίζουμε ότι ακόμη έχει
αρκετά περιθώρια βελτίωσης μέσω της κατάλληλης εισαγωγής κανόνων, του ορισμού
κατάλληλων  σημασιολογικών  κατηγοριών  και  του  εμπλουτισμού  του  λεξικού  με  τις
αντίστοιχες  σημασιολογικές  πληροφορίες.  Στα  πλαίσια  αυτά,  η  ήδη  υπάρχουσα
γραμματική  μπορεί  να λειτουργήσει  ως παράδειγμα  ή  ως βοήθεια  για  το  πώς π.χ.
ορίζουμε  τους  κανόνες  υπο-κατηγοριοποίησης  ή  το  πώς  θα  μπορούσαμε  να
υλοποιήσουμε  το πρότυπο του Χ' . Γενικά, δηλαδή,  θα μπορούσε να επιδείξει κάποιες
τεχνικές κατά την διατύπωση της γραμματικής. Ας δούμε τώρα τι περιέχει ο φάκελος
grammar:

 αρχεία της μορφής *.rules : περιέχουν μια σειρά από κανόνες παραγωγής
της γραμματικής μας. Οι κανόνες είναι διατυπωμένοι σύμφωνα με έναν απλό
φορμαλισμό.   Ο  χρήστης-συντάκτης  --  εφόσον  μάθει  τον  φορμαλισμό  --
μπορεί  να  μπαίνει  και  να  τροποποιεί  άμεσα  τα  περιεχόμενα  των αρχείων
αυτών  εισάγοντας τους δικούς του επιθυμητούς κανόνες. Αυτός ,εξάλλου,
είναι  ο  τρόπος  να δημιουργήσει  την 'δική  του'  γραμματική.   Εάν η άμεση
αλλαγή (editing) γίνεται με τον (κλασσικό) κειμενογράφο vim, τότε ο χρήστης
θα έχει μια επιπλέον βοήθεια : προτεινόμενες συμπληρώσεις (completion) και
πληροφορίες για τις εσχάτως χρησιμοποιούμενες  συντακτικές κατηγορίες και
τα πεδία τους (βλ. και στις ενότητες 8.9 , 8.11 ) .

 αρχεία  της  μορφής  *.consts : περιέχουν  μια  σειρά  από  απαριθμητούς
(enumerated)  τύπους  δεδομένων,  δηλ.  μια  σειρά  από  ομαδοποιημένες
συμβολικές  σταθερές.  Στις  σταθερές  αυτές  αναφερόμαστε  κατά  την
διατύπωση  των  κανόνων.  Π.χ.  οι  'Ενικός',  'Πληθυντικός'  είναι  συμβολικές
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σταθερές  που  ανήκουν  στην  ομάδα  (τύπο  δεδομένων)  'ΑΡΙΘΜΟΣ'.  Δεν
συνίσταται να γίνεται editing σε αρχεία της μορφής ετούτης.

 αρχεία της μορφής  *.xml.xml : περιέχουν προτάσεις της ΝΕ μορφολογικά
επεξεργασμένες κατά το πρότυπο του 'Λεξιφάνη'. Για την ακρίβεια, δεν έχουν
όλες παραχθεί  από τον 'Λεξιφάνη'  διότι  δεν είχαμε το εν λόγω πρόγραμμα
στην  κατοχή  μας.  Κάποιες  προτάσεις  είναι  απομιμήσεις  της  εξόδου  του
'Λεξιφάνη' απαραίτητες πάντως για να ελέγξουμε τους κανόνες μας με βάση
μια ποικιλία προτάσεων-εισόδων . 

 αρχεία της μορφής *.sem : περιέχουν μια σειρά από λήμματα συνοδευόμενα
από  τις  τιμές  για  κάποια  σημασιολογικά  χαρακτηριστικά  τους.  Επιπλέον
περιέχουν τα ονόματα και τα πεδία τιμών των χαρακτηριστικών αυτών. Τέλος
το  καθένα περιέχει  το  όνομα και  τον  αριθμό  της  λεξικής  κατηγορίας  στην
οποία  αναφέρεται,  όπως  και  το  πλήθος  των  σημασιολογικών
χαρακτηριστικών και των λημμάτων που έχουν καταχωρηθεί. Δε συνίσταται
να γίνεται editing των αρχείων αυτών, χωρίς ωστόσο να είναι απαγορευτικό.

 το  αρχείο  treeshow.conf :  περιέχει  άμεσες  (δηλ.  γίνονται  με  editing του
αρχείου)  ρυθμίσεις  του  χρήστη  σχετικά  (α)  με  το  ποιες   κατηγορίες
επιτρέπεται  να  είναι  ρίζες  του  συντακτικού  δένδρου  (β)  ποιες  κατηγορίες
πρέπει να αναπτύσσονται κατά την παρουσίαση του δένδρου και ποιες να
συμπτύσσονται.  Γενικά,  περιέχει  ρυθμίσεις  που  αφορούν  την  παρουσίαση
της εξόδου του προγράμματος . 

 το αρχείο scfields.lex~: περιέχει  ρυθμίσεις που αποθηκεύει  το πρόγραμμα
σχετικά με τα ονόματα (αναγνωριστικά) που ο χρήστης χρησιμοποιεί για να
αναφερθεί στις λεξικές συντακτικές κατηγορίες. Τα ονόματα αυτά πρέπει να
γνωστοποιηθούν  στο  πρόγραμμα  (αν χρειασθεί,  το  πρόγραμμα τα  ζητάει)
ώστε  να  επικοινωνήσει  με  τα  δεδομένα  που  περιέχονται  στα  xml αρχεία
εισόδου. Το αρχείο scfields.lex~ τροποποιείται (όταν χρειασθεί) μόνο από
το  πρόγραμμα,  και  πρέπει  να αποφεύγεται  η  άμεση  αλλαγή του  (δηλ.  με
editing σε αυτό).

8.2. τι περιέχουν τα αρχεία εισόδου 

Ας  δούμε  κατ'  αρχάς  ποια  είναι  η  είσοδος  του  προγράμματος,  δηλαδή  το
περιεχόμενο των xml αρχείων. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι ο φορμαλισμός της
εισόδου δεν θα έπρεπε να απασχολεί τον χρήστη, αλλά μόνο τον προγραμματιστή. Αν
ο χρήστης διέθετε  το πρόγραμμα 'Λεξιφάνης'  τότε πράγματι  δεν θα του χρειάζονταν
αυτές οι λεπτομέρειες:  θα έδινε στον 'Λεξιφάνη' μια 'ωμή' πρόταση και αυτός θα του
επέστρεφε την πρόταση με όλες τις λέξεις της μορφολογικά επισημειωμένες (κατά τα
πρότυπα γλωσσών όπως η  xml) .  Επειδή όμως είναι  πιθανό ο χρήστης να μην έχει
(γρήγορη) πρόσβαση στον 'Λεξιφάνη' , θα ήταν χρήσιμο να μπορεί να παρέμβει 'με το
χέρι'  στα  αρχεία  εισόδου  ώστε  να  ο  ίδιος  δημιουργήσει  εκείνες  τις  προτάσεις  που
αποτελούν  κατάλληλες  δοκιμασίες  για  τους  κανόνες  του.  Παίρνουμε  μια  τυχαία
πρόταση από το αρχείο  t1.xml.xml :



 44

<comment>
Το δεξιό τμήμα θα περιέχει το κείμενο με τις επισημάνσεις των λαθών
</comment>
<SENTENCE>
    <token norm="το" lemma="" pos="AtDfNeSgNmAc">Το</token>
    <token norm="δεξιό" lemma="δεξιό" pos="AjBaNeSgNmAc">δεξιό</token>
    <token norm="τμήμα" lemma="τμήμα" pos="NoCmNeSgNmAc">τμήμα</token>
    <token norm="θα" lemma="" pos="PtFu">θα</token>
    <token norm="περιέχει" lemma="" pos="VbMnIdPr03SgXx01Av">περιέχει</token>
    <token norm="το" lemma="" pos="AtDfNeSgNm|AtDfNeSgAc|
AtDfMaSgAc">το</token>
    <token norm="κείμενο" lemma="κείμενος" pos="AjBaMaSgAcVo|
AjBaNeSgNmAcVo">κείμενο</token>
    <token norm="με" lemma="" pos="AsPpSp">με</token>
    <token norm="τις" lemma="" pos="AtDfFePlAc">τις</token>
    <token norm="επισημάνσεις" lemma="επισημάνσης" pos="AjBaFePlNmAcVo|
AjBaMaPlNmAcVo|NoCmFePlNmAcVo">επισημάνσεις</token>
    <token norm="των" lemma="" pos="AtDfNePlGe">των</token>
    <token norm="λαθών" lemma="λαθό-λάθος-λαθος"
pos="NoCmNePlGe">λαθών</token>
</SENTENCE>

Κάθε περίοδος συμβολίζεται με ένα xml element SENTENCE, το οποίο έχει ως
subelements τα  token.  Καθένα από τα  elements αυτά  συμβολίζει  μια  λέξη,  έχει  ως
περιεχόμενο,  την  ακριβή  εμφάνιση  της  λέξης  αυτής  μέσα  στο  κείμενο,  και   τρία
attributes τα οποία φαίνονται παρακάτω:

 norm: δίνει την τρέχουσα λέξη σε πεζά γράμματα (κανονικοποιημένη μορφή
της λέξης)

 lemma: δίνει το λήμμα της λέξης (εφ' όσον ορίζεται κάτι τέτοιο)
 pos: με συνεπτυγμένο τρόπο, δίνει την λεξική συντακτική κατηγορία  και μια

ακολουθία από μορφο-συντακτικά  χαρακτηριστικά  της λέξης.  Ο τρόπος με
τον οποίο κωδικοποιείται  η πληροφορία (π.χ. ότι όταν το πρώτο δίγραμμα
είναι  Vb τότε  η  λεξική  κατηγορία  είναι  ρήμα)  πρέπει  να απασχολήσει  τον
χρήστη μόνο εάν πρόκειται να φτιάξει δικές του δοκιμαστικές προτάσεις (βλ.
στο εγχειρίδιο που αφορά τον κώδικα) . 

8.3. ορίσματα γραμμής εντολών και παραδείγματα

Το πρόγραμμα  parse έχει  μια  σειρά  από επιλογές  γραμμής εντολών και  μια
σειρά από (υποχρεωτικά) ορίσματα. Αν, από το τερματικό, καλέσουμε parse (χωρίς
κανένα όρισμα) τότε θα πάρουμε μια συνοπτική βοήθεια για το ποιες είναι οι δυνατές
επιλογές μας :

 [malex@localhost grammar]$ parse
 syntax  : parse [OPTIONS] <input-file-1> ... <input-file-n>
 
 OPTIONS:
 o (estimations for the number of rules and constants used)
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        --nrules=N_RULES
        --nconsts=N_GROUPS_OF_CONSTANTS
        --ncategs=N_SYNT_CATEGORIES
 o (simple options - options not associated with value )
        --update : re-enter names for lexical syntactic categories
        --update_base : update Semantic Database
        --quiet : make program ask for less
        --batch : make program work in non-prompt mode

  --light : output light xml trees
 o (output format options)
        --output=xml/console2d/console1d

Οι  nrules, nconsts, ncategs είναι επιλογές όπου συνοδεύονται από μια εκτίμηση.
Οι  update, quiet,  update_base, batch είναι απλοί διακόπτες. Λίγο πιο αναλυτικά : 

 nrules: ακολουθείται  από μια εκτίμηση για το πόσοι  κανόνες θα χρησιμοποιηθούν
συνολικά στην γραμματική μας.

 nconsts:  ακολουθείται  από  μια  εκτίμηση  για  το  πόσες  ομάδες  σταθερών  θα
χρησιμοποιηθούν.

 ncategs:  ακολουθείται  από μια  εκτίμηση για  το  πόσες  συντακτικές  κατηγορίες  θα
ορισθούν στην γραμματική.

 update: αν δοθεί, επιβάλει στον χρήστη να ξαναδώσει τα ονόματα που χρησιμοποιεί
για τις λεξικές κατηγορίες και τα πεδία τους.

 update_base: αν δοθεί, τότε πριν αναλυθούν οι δεδομένες προτάσεις και αφού έχουν
διαβασθεί  όλοι  οι  κανόνες,  ο  χρήστης  μπορεί  να  περιηγηθεί  (σε  περιβάλλον
κονσόλας) στο Σημασιολογικό Λεξικό και να το ενημερώσει-εμπλουτίσει. 

 quiet: αν δοθεί, τότε το πρόγραμμα ζητάει λιγότερες επιβεβαιώσεις από τον χρήστη
κατά  τους  ελέγχους  του  για  το  αν  υπάρχουν  συγκρούσεις  ανάμεσα  στα  πεδία
διαφόρων τύπων δεδομένων. 

 light: αν δοθεί, παράγονται 'ελαφριά'  xml δένδρα σαν έξοδος , δηλ. δένδρα όπου οι
xml κόμβοι δεν φέρουν χαρακτηριστικά (attributes) . 

 batch:  αν  δοθεί,  επιβάλλει  την  μαζική  απρόσκοπτη  επεξεργασία  των  προτάσεων
χωρίς διακοπές για είσοδο από τον χρήστη.  Προσπερνώνται  όλες οι  ενδεχόμενες
ενημερώσεις βάσεων (μορφολογικών ή σημασιολογικών πεδίων). Επίσης, αυτόματα
απενεργοποιούνται  (ακόμη  και  αν  έχουν  ρητά  δοθεί)  οι  διακόπτες  update,
update_base, και ενεργοποιείται ο quiet .

 output:  αν  δοθεί,  καθορίζει  τον  τύπο  της  εξόδου  του  προγράμματος.  Πρέπει  να
συνοδεύεται από μια από τις εξής δυνατές τιμές:

● xml:  η  έξοδος  είναι  ένα  xml αρχείο  για  κάθε  αρχείο  εισόδου
προτάσεων.  To κάθε  αρχείο  εξόδου  ονομάζεται  από  το  αρχείο
εισόδου,  με  την  προσθήκη  του  προθέματος  "tree_"  και  της
κατάληξης ".xml" . Εντός των αρχείων, το κάθε συντακτικό δένδρο
αναπαρίσταται σαν μια  xml δομή με ετικέτα <tree>. Η μορφή αυτή
του  δένδρου  είναι  κατάλληλη  για  μαζική  αποθήκευση  και
επεξεργασία σε άσχετο μελλοντικό χρόνο.

● console2d:  η  έξοδος  είναι  η  κονσόλα,  και  η  μορφή  της  είναι  ένα
δισδιάστατο δένδρο. Η μορφή ετούτη του δένδρου είναι κατάλληλη
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για άμεση/γρήγορη εποπτεία στην δομή του (στις διακλαδώσεις του)
όταν πειραματιζόμαστε με νέους κανόνες και την επίδραση τους. Να
σημειωθεί  πως  αυτή  η  μορφή  εξόδου  είναι  η  προκαθορισμένη
(default).

● console1d:  η  έξοδος  είναι  η  κονσόλα,  και  η  μορφή  της  είναι  ένα
μονοδιάστατα παρουσιασμένο δένδρο που προκύπτει από την προ-
διατεταγμένη διάσχιση του συντακτικού δένδρου. Η μορφή αυτή είναι
μια  συμπυκνωμένη  έκδοση  της  δισδιάστατης  μορφής.  Μπορεί,
ακόμη,  να  χρησιμοποιηθεί  για  μαζική  αποθήκευση  (με
ανακατεύθυνση  σε  αρχείο  εξόδου).  Στην  περίπτωση  που
ενδιαφερόμαστε  μόνο  για  τα  πιο  'ρηχά'  επίπεδα  του  δένδρου
(επίπεδα  κοντά  στο  επίπεδο  της  ρίζας),  τότε  μπορεί  να
χρησιμοποποιηθεί  και  για  άμεση  εποπτεία  κατά  τη  διάρκεια
πειραμάτων.

Στα  υποχρεωτικά  ορίσματα  του  προγράμματος  έχουμε  τα  εξής  είδη  αρχείων
(τοποθετημένα με οποιαδήποτε σειρά) :

 αρχεία *.rules π        .ου είναι τα αρχεία κανόνων της γραμματικής μας
 αρχεία  *.consts π      π    ου ορίζουν συμβολικές σταθερές ου αναφέρονται στα αρχεία

.κανόνων
 αρχεία *.xml.xml π  π   π  π   . ου εριέχουν τις ροτάσεις ρος συντακτική ανάλυση
 αρχεία *.sem π       .ου είναι τα αρχεία του σημασιολογικού λεξικού

Έτσι  π.χ.  αν κάνουμε κάποιες  εκτιμήσεις,  αν θέλουμε την έξοδο σε αρχεία  xml,  αν
θέλουμε  να  χρησιμοποιήσουμε  όλα  τα  αρχεία  κανόνων του  τρέχοντος  φακέλου,  αν
θέλουμε  να  χρησιμοποιήσουμε  όλη  τη  διαθέσιμη  σημασιολογική  πληροφορία  στα
αρχεία sem ,  το αρχείο σταθερών test.consts, και να αναλύσουμε όλες τις προτάσεις από
το  αρχείο demos.xml.xml, θα καλούσαμε:

parse --nrules=300 --ncategs=90 --nenums=80 --output=xml \
test.consts *.rules *.sem \
demos.xml.xml

Για  ευκολία,  μπορούμε  να χρησιμοποιούμε το  script φλοιού read-grammar το
οποίο  δέχεται  ως  ορίσματα  μόνο  :  (α)  τις  επιλογές  εκτός  αυτών  που  χρειάζονται
εκτιμήσεις,  και  (β)  τα  αρχεία  των  προς  ανάλυση  προτάσεων.  Για  τα  υπόλοιπα
ορίσματα  :  (α)  για  τις  επιλογές nrules,ncategs,nenums κάνει  κάποιες  εύλογες
εκτιμήσεις,  και  (β)  για  τα  αρχεία  κανόνων/σταθερών/σημασιολογικού  λεξικού
χρησιμοποιεί  όλα  τα  αντίστοιχα  διαθέσιμα  αρχεία  του  τρέχοντος  φακέλου  (working
directory). Έτσι, για να αναλύσουμε τις προτάσεις του demos.xml.xml θα καλούσαμε
απλά :

read-grammar --output=xml demos.xml.xml
 

Σκόπιμα,  δεν  σχολιάζουμε  εδώ την έξοδο  του  προγράμματος.  Θα πρέπει  να
πούμε  πρώτα  ορισμένα  πράγματα  για  το  πώς  αντιλαμβανόμαστε  τις  'συντακτικές
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κατηγορίες'.
 

8.4. συντακτική κατηγορία

Στην  γλωσσολογική  εισαγωγή  που  προηγήθηκε,  είδαμε  πως  η  νεότερη
γλωσσολογία (χονδρικά)  αντιλαμβάνεται  την 'συντακτική κατηγορία'  σαν υπο-ενότητα
της  πρότασης  που  παρουσιάζει  είτε  μια  δομικά  γνωστή  συμπεριφορά  (φραστικές
κατηγορίες)  είτε  γνωστά μορφολογικά στοιχεία  (λεξικές  κατηγορίες)  .  Αυτή  η βασική
σύλληψη φυσικά και δεν αλλάζει στην εργασία μας : απλά εμείς θεωρούμε ότι η κάθε
συντακτική  κατηγορία  επιπλέον  φέρει  και  ένα  σύνολο  από  τα  δικά  της  ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά. Σε μια πιο προγραμματιστική διάλεκτο θα λέγαμε ότι φέρει τα δικά της
πεδία.  Τα πεδία αυτά ανήκουν σε συγκεκριμένους απαριθμητούς τύπους δεδομένων
δηλ.  το  κάθε  πεδίο  μπορεί  να  πάρει  τιμή  μόνο  από  ένα  (πεπερασμένο)  σύνολο
συμβολικών σταθερών. Ισοδύναμα, θα λέγαμε ότι το κάθε πεδίο μιας κατηγορίας ανήκει
σε μοναδικό τύπο δεδομένων (ομάδα σταθερών). Όταν θέλουμε να αναφερθούμε στο
πεδίο  fa της  κατηγορίας  A το  κάνουμε  ως <A fa>.  Μια  κατηγορία  μπορεί  να φέρει
οποιοδήποτε  πεπερασμένο  αριθμό  πεδίων,  αν  και  κατά  την  προγραμματιστική
υλοποίηση μπαίνει κάποιο ανώτατο όριο (256). 

Παραδείγματα :
(α)  η  λεξική  κατηγορία  Ο  ('Ονομα/Ουσιαστικό)  φέρει  ένα  πεδίο  ονόματι  'πτώση'
(συμβολικά  <Ο  πτώση>)  με  τύπο  'ΠΤΩΣΗ'.  Ο  τύπος  'ΠΤΩΣΗ'  περιλαμβάνει  τις
σταθερές {Ονομαστική, Γενική, Αιτιατική, Κλητική}. Επειδή, γενικά κατά την δήλωση των
κανόνων και σταθερών, χρησιμοποιούμε αγγλικούς χαρακτήρες αντίστοιχα θα έχουμε
π.χ. την κατηγορία  noun που φέρει το πεδίο  case (συμβολικά <noun case>) με τύπο
δεδομένων τον  CASE {  Nom,  Gen,  Caus,  Voc }. (Προφανώς τα ονόματα που έχουμε
δώσει για την κατηγορία, το πεδίο και τον τύπο δεν είναι δεσμευτικά. Ο χρήστης έχει
γενικά την ευχέρεια να ορίζει τα δικά του ονόματα, αρκεί να δηλώσει (όπως θα δούμε)
τα ονόματα-αναγνωριστικά εκείνα που σχετίζονται με τις λεξικές κατηγορίες.)
(β)  η  φραστική  κατηγορία  NP (ΟΦ)  φέρει  ένα  πεδίο  ονόματι  det ('χαρακτηριστής',
συμβολικά <NP det>) με τύπο δεδομένων ARGUMENT { Exists, NotExists, Moved }. Tο
πεδίο δηλώνει το εάν η συγκεκριμένη ΟΦ περιλαμβάνει χαρακτηριστή (εδώ αν είναι ή
όχι έναρθρη). 

Δύο είναι οι λόγοι για τον εμπλουτισμό της έννοιας της συντακτικής κατηγορίας
με ένα  σύνολο από πεδία :

 Γίνεται δυνατό να εκφραστούν περιορισμοί κατά την διατύπωση κανόνων. Μια
ιδέα για το τι σημαίνει αυτό έχουμε δώσει (στο κεφάλαιο της γλωσσολογικής
εισαγωγής)   στο  παράδειγμα  όπου  έπρεπε  να  δηλωθεί  η  απαίτηση  το
ουσιαστικό  και  το  συνοδεύον  άρθρο  του  να  συμφωνούν  σε
αριθμό/γένος/πτώση. Οι περιορισμοί που θέλουμε μπορούν να περιγραφούν
διαμέσου  των  σχέσεων  των  διαφόρων  πεδίων.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο
μπορούμε  να  περιγράψουμε  ένα  ευρύ  φάσμα  περιορισμών  από  απλούς
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(όπως π.χ. η συμφωνίες άρθρου-ονόματος) έως αρκετά πιο σύνθετους (όπως
π.χ.  ότι  σε  μια  πρόταση  δεν  μπορούν να συνυπάρχουν δύο επιρρηματικά
κατηγορούμενα). Το σημείο είναι σημαντικό διότι η δυνατότητα τοποθέτησης
περιορισμών σε κανόνες είναι (όπως έχουμε ήδη πει) άρρηκτα δεμένη με τα
προβλήματα της υπερπαραγωγής. 

 Καθώς το  ζητούμενο δένδρο κατασκευάζεται  από τα φύλλα προς την ρίζα
(από κάτω προς τα πάνω), γίνεται δυνατό να μεταφερθεί πληροφορία από μια
κατηγορία προς την πατρική της (στο δένδρο). Η μεταβιβαζόμενη πληροφορία
αυτή μπορεί είτε να αντιγράφει απλά ένα πεδίο  είτε να είναι μια 'υπόμνηση'
για το πώς παρήχθη (π.χ. ποιος κανόνας ενεργοποιήθηκε) ο παρών κόμβος
του  δένδρου.  Αυτό  τελικά  είναι  που  δίνει  την  δυνατότητα  να  εκφράσουμε
σύνθετους  περιορισμούς  σε  ανώτερα επίπεδα του δένδρου (βλέπε  και  στο
προηγούμενο σημείο) .

8.5. ομάδες σταθερών

Όλες οι (συμβολικές) σταθερές που χρησιμοποιούνται κατά την διατύπωση των
κανόνων ανήκουν σε κάποια ομάδα σταθερών (έναν τύπο δεδομένων) . Οι σταθερές
μπορούν να έχουν προκύψει με δύο τρόπους :

1. από την άμεση δήλωση τους σε ένα αρχείο σταθερών (αρχείο με κατάληξη
consts).  Η  δήλωση  ετούτη  είναι  ακριβώς  ίδια  με  την  δήλωση  ενός
απαριθμητού τύπου σε μια γλώσσα σαν την C, και περιλαμβάνει το όνομα της
ομάδας  σταθερών  και  τις  περιεχόμενες  σταθερές  μέσα  σε  άγκιστρα  .  Στο
προαναφερθέν παράδειγμα με τις πτώσεις του Ονόματος θα δηλώναμε σε μια
νέα γραμμή του αρχείου: enum CASE {Nom, Gen, Caus,Voc};

2. από  την  έμμεση  δήλωση  τους  μέσα  σε  ένα  αρχείο  κανόνων  (αρχείο  με
κατάληξη  rules).  Η  δήλωση  αυτή  είναι  μάλλον  πιο  εύχρηστη  γιατί  μας
απαλλάσσει από την υποχρέωση να ενημερώνουμε τα αρχεία σταθερών σε
κάθε  νεοεισαγόμενη  ομάδα  ή  σταθερά.  Όπου  χρειάζεται  να  αναφερθεί  μια
σταθερά μέσα στο  σώμα ενός  κανόνα αυτή  απλά τοποθετείται  εκεί  με  την
ομάδα της να προηγείται  (Ο συγκεκριμένος φορμαλισμός θυμίζει  το casting
τύπων σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η C. Για την ακρίβεια από εκεί το
δανειστήκαμε).  Το  πρόγραμμα  θα  χειρισθεί  'λογικά'  αυτή  την  σταθερά
ανάλογα  με  την  περίπτωση:  νεοεμφανιζόμενη  ομάδα  σταθερών;
νεοεμφανιζόμενη  σταθερά;  ποιος  ο  τύπος  δεδομένων  του  πεδίου  που
συνδέεται με την σταθερά  κ.τ.λ. Ο συγκεκριμένος φορμαλισμός καθώς και οι
διάφορες περιπτώσεις θα αναφερθούν αργότερα .

8.6. λεξικές συντακτικές κατηγορίες

Οι λεξικές κατηγορίες που βλέπει ο 'Λεξιφάνης' είναι οι επόμενες : 
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Ρήμα (Verb) 
Ουσιαστικό (Noun) 
Άρθρο (Article)
Επίθετο (Adjective)  
Επίρρημα (Adverb)    
Αντωνυμία (Pronoun)  
Πρόθεση (Preposition)  
Μόριο (Point)
Σύνδεσμος (Conjuction) 
Αριθμητικό (Numerate)
Γενικό σύμβολο (Rg)      --   δεν χρησιμοποιείται απευθείας, χρησιμοποιούνται μόνο οι 

οι επόμενες κατηγορίες, οι οποίες αποτελούν εξειδικεύσεις της --
Ξένη λέξη (Foreign)   
Συντόμευση (Abbreviation) 
Αριθμός (Nm) 
Σημείο στίξης (Punctuation) 
Σύμβολο (Symbol) 

Ο 'Λεξιφάνης' χρησιμοποιεί κάποιες συμβάσεις για να δηλώσει το τι είναι η κάθε
λέξη που συναντάμε . Ας πάρουμε μια τυχαία γραμμή (αντιστοιχούσα σε μια λέξη) από
ένα προηγούμενο παράδειγμα :

<token norm=" " lemma=" " pos="NoCmNeSgNmAc"> </token>τμήμα τμήμα τμήμα

Η τιμή ("NoCmNeSgNmAc") του xml χαρακτηριστικού  pos δηλώνει πως η λέξη
"τμήμα"  είναι  Ουσιαστικό,  Κοινό,  Ουδέτερο,  Ενικός,  Ονομαστική  ή  Αιτιατική.  Κάθε
δίγραμμα του pos αντιστοιχεί σε μια ιδιότητα της λέξης π.χ. No --> Oυσιαστικό, Cm -->
Kοινό κτλ.. Έτσι, ο 'Λεξιφάνης' μας δίνει με έναν συνεπτυγμένο-κωδικοποιημένο τρόπο
την λεξική κατηγορία στην οποία ανήκει μια λέξη καθώς και τις τιμές κάποιων βασικών
πεδίων της. Για να μπορέσει όμως να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές πρέπει με
κάποιο τρόπο ο χρήστης να δηλώσει στο πρόγραμμα τα ονόματα-αναγνωριστικά που ο
ίδιος έχει διαλέξει να χρησιμοποιεί για τις λεξικές κατηγορίες και τα πεδία της μέσα στα
αρχεία κανόνων. Αυτό επιτυγχάνεται  στην πρώτη εκτέλεση του προγράμματος όπου
συμπληρώνοντας κάποιες φόρμες (σε περιβάλλον κονσόλας) γίνονται οι απαραίτητες
αντιστοιχίσεις. Όποτε γίνεται τροποποίηση σε αρχεία κανόνων (και άρα μπορεί να έχει
αλλάξει και κάποια ονομασία πεδίου ή κατηγορίας) δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα
να ενημερώσει τα ονόματα των λεξικών κατηγοριών ή απλά να προσπεράσει.  

Σημειώνουμε  εδώ,  ότι  τα  ονόματα  στις  παρενθέσεις  (στην  αρχή  της
παραγράφου) είναι εκείνα με τα οποία το πρόγραμμα προτρέπει (prompts) τον χρήστη
να εισάγει τα δικά του. 

Δύο σημαντικές παρατηρήσεις ακόμα :
(1) Οι πληροφορίες που δίνει ο 'Λεξιφάνης' δεν είναι πάντα πλήρεις ή δεν είναι πάντα
αρκετές.  Το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  βρίσκεται  στην  κατηγορία  των  ρημάτων  όπου
συνήθως λείπει το λήμμα ( χρήσιμο για τις υπο-κατηγοριοποιήσεις ) όπως επίσης και τα
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περισσότερα  μορφοσυντακτικά  χαρακτηριστικά.  Αναγκαζόμαστε  έτσι  να  τα
συμπληρώνουμε   'με  το  χέρι'  προκειμένου  να  μπορέσουμε  να  δοκιμάσουμε  τους
κανόνες μας.
(2)Μία λεξική κατηγορία δεν έχει μόνο τα πεδία που της παρέχει ο 'Λεξιφάνης' , αλλά εν

γένει έχει και άλλα πεδία τα οποία εξ' ορισμού τα θεωρούμε σημασιολογικά. Τίθεται
λοιπόν  το  ερώτημα  του  πώς  παίρνουν  τιμή  αυτά  τα  πεδία.  Παίρνουν  τιμή  (  αν
υπάρχει διαθέσιμη αλλιώς την συμβολική τιμή 'ΑΓΝΩΣΤΟ') από το λεξικό που έχει
εμπλουτισθεί με σημασιολογικά στοιχεία.

8.7. τα περιεχόμενα του λεξικού

Το λεξικό στη δομή του προσεγγίζει μια σχεσιακή Βάση Δεδομένων η οποία έχει
διαφορετικό σχήμα για κάθε λεξική κατηγορία, με το κάθε σχήμα να είναι της μορφής

( λήμμα, σημ_πεδίο_1, σημ_πεδίο_2, ... , σημ_πεδίο_n ), 

όπου σημ_πεδίο_i (i από1 έως n) είναι τα εκτός των μορφολογικών πεδία που θέλουμε
να χρησιμοποιήσουμε.  Το  πρώτο  γνώρισμα  (λήμμα)  παίρνει  ως  τιμή  το  λήμμα  της
λέξης (το πεδίο τιμών του μπορεί να οριστεί ως ένα ιδιαίτερο υποσύνολο των λέξεων
που ανήκουν στην κατηγορία ), ενώ το καθένα από τα άλλα γνωρίσματα έχει ως πεδίο
τιμών  το  φάσμα  των  σταθερών  που  μπορεί  να  πάρει  ως  τιμή  το  αντίστοιχο
σημασιολογικό  χαρακτηριστικό  (στις  τιμές  πάντα  περιλαμβάνεται  και  η  τιμή
'ΑΓΝΩΣΤΟ'). 

Αν  και  το  λεξικό  μοιάζει  με  σχεσιακή  βάση  δεδομένων,  δεν  επιλέγουμε  την
μόνιμη  αποθήκευση  του  συνόλου  των  δεδομένων  του  χρησιμοποιώντας  κάποιο
Σύστημα  Διαχείρισης  Βάσεων  Δεδομένων  (όπως  mysql  ή  postgres).  Αντίθετα
χρησιμοποιούμε  απλά  αρχεία  κειμένου  -  μία  επιλογή  η  οποία  οφείλεται  στους
παρακάτω λόγους.

Πολλές  λειτουργίες  που  προσφέρει  ένα  Σύστημα  Διαχείρισης  Βάσεων
Δεδομένων (ΣΔΒΔ) δεν χρειάζονται στην περίπτωση του δικού μας προγράμματος. Για
παράδειγμα,  η δήλωση πεδίου τιμών για τα γνωρίσματα είτε  δεν είναι  δυνατή (στην
περίπτωση του λήμματος) είτε προσφέρεται ήδη από το υπόλοιπο πρόγραμμα (πεδία
τιμών  των  σημασιολογικών  χαρακτηριστικών).  Επιπλέον  δεν  υπάρχουν  γενικά
εξαρτήσεις μεταξύ γνωρισμάτων και, κατά την ανάκτηση των δεδομένων, δε φαίνεται η
ανάγκη για κάποια προβολή η οποία να δίνει κάποια ομαδοποίηση διαφορετική από
αυτή που τα ίδια τα σχήματα σχέσεων δίνουν. Μην έχοντας λοιπόν ανάγκη πολλά από
τα πλεονεκτήματα ενός ΣΔΒΔ, επιλέξαμε να μην έχουμε τα -σε σύγκριση με το κοινό
αρχείο κειμένου - μειονεκτήματά του. Με την επιλογή του απλού αρχείου επιδιώξαμε να
μην περιοριστεί η μεταφερσιμότητα του προγράμματος, αποφεύγοντας να θέσουμε ως
προαπαιτούμενο για τη χρήση του προγράμματος την εγκατάσταση του συγκεκριμένου
ΣΔΒΔ.  Τέλος  η  ανάκτηση  των  δεδομένων και  η  προσωρινή  τους  αποθήκευση  στη
μνήμη  (με  τρόπο  που  περιγράφεται  στο  εγχειρίδιο  χρήστη)  σίγουρα  οδηγεί  στην
εκτέλεση  του  προγράμματος  σε  χρόνο  καλύτερο  από  αυτόν  που  χρειάζεται  για
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πρόσβαση στη βάση μέσω ερωτήσεων.
Για κάθε κατηγορία για την οποία καταχωρούμε σημασιολογικά χαρακτηριστικά

υπάρχει ένα ξεχωριστό αρχείο λεξικού. Η μορφή του είναι όπως στο παρακάτω
παράδειγμα.

Παράδειγμα αρχείου σημασιολογικού λεξικού:
$ _start_:
0       vb      attributes= 2   amount= 10
voice(VOICE) args(VERB_ARGS)
$ βάφω: Active,Double/
$ πηγαίνω:      Active,Neutral/
$ είμαι: - ,Linking/
$ σπέρνω:       Active,Double/
$ τρώγω:        Active, Single/
$ προχωρώ:      Active, Neutral/
$ προχωρώ:      Active, - /
$ απονέμω:      Active, Double/
$ ελέγχομαι:    Passive,    -/
$ παρέχομαι:    Passive,Double/
$ _finish_:

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα περιεχόμενα του αρχείου καθώς και τους λόγους
για τους οποίους επιλέξαμε μια τέτοια μορφή:
 Το σύμβολο $ αποτελεί δείκτη για το πώς χωρίζεται το αρχείο σε ενότητες ώστε να

γίνει η επεξεργασία του.
 Το σύμβολο _start_: είναι μια ακολουθία η οποία δεν μπορεί να εμφανιστεί σε άλλο

σημείο του αρχείου και χρησιμοποιείται για να δείξει  ότι  ξεκινάει η πρώτη ενότητα
προς επεξεργασία  Θέλουμε να γνωρίζουμε ότι  είναι  αυτή η πρώτη ενότητα,  γιατί
όπως φαίνεται ξεκάθαρα τα δεδομένα που περιέχει είναι πολύ διαφορετικά από αυτά
που περιέχουν οι επόμενες ενότητες. 

 Τα περιεχόμενα της πρώτης ενότητας: 
● Ο  αριθμός  που  εμφανίζεται  στην  αρχή  του  αρχείου  είναι  ο  αριθμός  που

αντιστοιχεί  στη  λεξική  κατηγορία.  Αυτός  ο  αριθμός  καθορίζεται  από  τον
κώδικα  που  χρησιμοποιείται  για  το  διάβασμα  των  μορφολογικά
επισημειωμένων προτάσεων. Στο παράδειγμα μας είναι ο αριθμός μηδέν (0),
ο οποίος αντιστοιχεί στο ρήμα. 

● Έπειτα βρίσκεται το όνομα της λεξικής κατηγορίας όπως αυτό ορίστηκε από
τον  χρήστη  (είναι  το  όνομα  με  το  οποίο  ο  χρήστης  αναφερόταν  στην
κατηγορία αυτή στο αρχείο κανόνων)στην τελευταία ενημέρωση του αρχείου.
Για το παράδειγμα: V.

● Η τιμή του  attributes είναι το πλήθος των σημασιολογικών χαρακτηριστικών
που είναι καταχωρημένα στο αρχείο. Ενώ η τιμή του amount είναι το πλήθος
των λημμάτων που έχουν καταχωρηθεί. Οι δύο αυτές τιμές χρησιμεύουν στην
επεξεργασία των σημασιολογικών.

● Τελευταία  καταγράφονται  τα  σημασιολογικά  χαρακτηριστικά  και  μέσα  σε
παρένθεση τα αντίστοιχα πεδία τιμών. Τα ονόματά τους εμφανίζονται όπως
έχουν καταγραφεί από την τελευταία ενημέρωση του αρχείου. 



 52

 Στις επόμενες ενότητες βρίσκονται οι καταχωρήσεις των λημμάτων των λέξεων μαζί
με τις τιμές που έχει δώσει ο χρήστης. Υπάρχει η περίπτωση να βρίσκονται πάνω
από μια καταχωρήσεις για το ίδιο λήμμα. Η διάταξη είναι:<λήμμα>: τιμή1, ..., τιμήΝ/

    Τα παρακάτω διαχωριστικά :
● η άνω και κάτω τελεία (:) μετά το λήμμα
● το κόμμα (,) μετά από κάθε τιμή εκτός τις τελευταίας
● η κάθετος (/) μετά την τελευταία τιμή 

   χρησιμοποιούνται ως όρια για τις τιμές που διαβάζουμε, καθώς η χρήση του κενού   
   (space ή tab ή νέα γραμμή) ως διαχωριστικού μπορεί να έχει απρόβλεπτα 
   αποτελέσματα , ειδικά αν κάποιος προσπαθήσει να κάνει editing στο αρχείο.
   Η σειρά των τιμών που εμφανίζονται με το λήμμα είναι σε αντιστοιχία με τη σειρά που
   εμφανίζονται στην πρώτη ενότητα το ονόματα των σημασιολογικών χαρακτηριστικών.
 Το σύμβολο "_finish_:" λειτουργεί αντίστοιχα με το σύμβολο "_start_:" αλλά για το

τέλος του αρχείου.

Τα  αρχεία  .sem γενικά  δεν  είναι  απαραίτητο  να  τα  επεξεργαστεί  ο  χρήστης
άμεσα,  καθώς  υπάρχει  δυνατότητα  μιας  διαδραστικής  διαδικασίας  η  οποία
περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο. Αν πάντως αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με τη
βιβλιοθήκη  ncursesw ή θέλει  να κάνει  κάποια  παρέμβαση που δεν μπορεί  να κάνει
μέσω του interface, τότε θα πρέπει να προσέξει ώστε το πλήθος των γνωρισμάτων που
δηλώνεται στο attributes να είναι σωστό και η τιμή του amount να παραμείνει της ίδιας
τάξης  μεγέθους με  το πλήθος των εγγραφών, ώστε να αποφευχθεί  το κόλλημα του
προγράμματος.

8.8. το λεξικό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος

Η  προεπιλεγμένη  λειτουργία  του  προγράμματος  δεν  δίνει  στο  χρήστη  τη
δυνατότητα να παρέμβει  στο λεξικό,  ούτε στο πώς χρησιμοποιείται.  Αυτό που κάνει
αυτόματα το πρόγραμμα είναι  να βρίσκει  ποιες κατηγορίες έχουν καταχωρήσεις στη
βάση δεδομένων, για κάθε σημασιολογικό χαρακτηριστικό που έχει καταγραφεί για μια
λεξική κατηγορία στο λεξικό να βρει  αν υπάρχει  ταύτιση με ένα σημασιολογικού της
κατηγορίας από τους κανόνες, ώστε να χρησιμοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες στο λεξικό
τιμές κατά την εφαρμογή των κανόνων. Τα κριτήρια για το αν ταυτίζονται είναι το όνομα
του σημασιολογικού και το όνομα του πεδίου τιμών του.

Αν  στη  γραμμή  εντολών  περάσουμε  την  επιλογή  --update_base,  τότε  η
διαδικασία  που ακολουθείται  από το πρόγραμμα είναι  η ακόλουθη (σημείωση:  στην
παρακάτω  διαδικασία  θα  αναφερόμαστε  στα  σημασιολογικά  χαρακτηριστικά  μιας
κατηγορίας  που  αναφέρονται  στο  λεξικό  ως  'γνωρίσματα'  της,  ενώ  για  αυτά  που
προκύπτουν από τους κανόνες θα χρησιμοποιούμε τον όρο 'πεδία').

1. διαβάζει  ένα-ένα  τα  αρχεία  του  λεξικού.  Στο  κάθε  αρχείο  βρίσκει  τα  ήδη
καταχωρημένα γνωρίσματα. Επιχειρεί να κάνει αντιστοιχίσεις με τα πεδία που
εμφανίζονται  στα  αρχεία  κανόνων.  Η  αντιστοίχιση  γίνεται  όταν  υπάρχει
ταύτιση του ονόματος και του πεδίου τιμών ενός γνωρίσματος από το λεξικό
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με τα αντίστοιχα ενός πεδίου από τους κανόνες. (το βήμα αυτό γίνεται σε κάθε
περίπτωση).

2. εμφανίζει  στο  χρήστη  μία  φόρμα  στην  οποία  φαίνονται  οι  αυτόματες
αντιστοιχίσεις δίνοντάς του την επιλογή να την αλλάξει. Στην παρακάτω εικόνα
φαίνεται ένα παράδειγμα αυτής της φόρμας.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το δεύτερο γνώρισμα έχει αντιστοιχιστεί με το
δεύτερο πεδίο.  Το πρώτο γνώρισμα αν και  εμείς  ξέρουμε  ότι  έχει  την ίδια
σημασία με το πρώτο πεδίο, το πρόγραμμα δεν μπορεί να το μαντέψει. Έτσι
θέτει έναν αριθμό αντιστοίχησης αρκετά μεγάλο (εδώ 9) ώστε να φανεί ότι δεν
αντιστοιχεί σε κάποιο πεδίο από τους κανόνες. Αν ο χρήστης θέσει 0 αντί για
9 στο πεδίο στη μεσαία στήλη θα γίνει η αντιστοίχιση μεταξύ γνωρίσματος και
πεδίου. (σημείωση: πλέον το πρόγραμμα θα αναγνωρίζει το πεδίο diathesi με
το όνομα από τους κανόνες, δηλαδή voice ). Το ίδιο θα συνέβαινε και αν το
όνομα του πεδίου τιμών ήταν διαφορετικό. Όμως στην περίπτωση που εκτός
από το όνομα υπάρχει διαφορά και στις συμβολικές τιμές του πεδίου τιμών οι
τιμές θα αλλάξουν σε τιμή 'ΑΓΝΩΣΤΟ'.

3. εμφανίζει  ένα μενού όπου παρουσιάζονται όλα τα σημασιολογικά πεδία της
κατηγορίας, όπως προκύπτουν από τους κανόνες (δηλαδή όσα ήταν στη δεξιά
στήλη στην προηγούμενη φόρμα). Αν για κάποιο από αυτά δεν υπάρχει ήδη
το αντίστοιχο (σύμφωνα με τις επιλογές που έκανε πριν ο χρήστης) γνώρισμα
στο λεξικό, μπορεί να επιλεγεί σε αυτό το σημείο ώστε να προστεθεί. Υπάρχει
η δυνατότητα επιλογής πολλών χαρακτηριστικών μαζί. 

4. έχοντας καταλήξει ο χρήστης στο ποια είναι τα σημασιολογικά για το οποία
θέλει  να δώσει  τιμές,  το πρόγραμμα διαβάζει  τα λήμματα και  τις  τιμές των
σημασιολογικών από το αρχείο.  Στην περίπτωση που μια καταχώρηση έχει
μόνο λήμμα, αλλά και στην περίπτωση που έχουν προστεθεί χαρακτηριστικά
στο  προηγούμενο  βήμα  οι  τιμές  στα  αντίστοιχα  γνωρίσματα  είναι  "-"
( 'ΑΓΝΩΣΤΟ' ).

5. Εμφανίζεται ένα μενού όπου παρουσιάζονται όλα τα ήδη καταχωρημένα στο
λεξικό  λήμματα  μαζί  με  τις  τιμές  τους.  Ο  χρήστης  έχει  τη  δυνατότητα
επιλέγοντας μία τιμή να την αλλάξει. Επίσης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει
νέες εγγραφές (με νέα λήμματα τα οποία πληκτρολογεί εκείνη τη στιγμή). Εδώ
φαίνεται  το  μενού  που  προκύπτει  στο  παράδειγμα  του  προηγούμενου
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σχεδιαγράμματος αν έχουμε επιλέξει να αντιστοιχίσουμε το γνώρισμα diathesi
με το γνώρισμα voice.

Επαναλαμβάνουμε ότι  η διαδικασία αυτή (είτε  η αυτόματη είτε  η διαδραστική)
γίνεται  για  σημασιολογικά  πεδία  μόνο  των  λεξικών  κατηγοριών.  Προφανώς,
σημασιολογικά  πεδία  μπορούν να φέρουν και  οι  μη  λεξικές  (φραστικές)  κατηγορίες.
Αυτά δεν πηγάζουν από κάποιο  λεξικό,  αλλά θα πρέπει  να συντίθενται  (ή απλά να
μεταφέρονται) με βάση τους ενεργοποιούμενους κανόνες και τα πεδία των κατώτερων
(στο  δένδρο)  κατηγοριών.  Δηλ.  σε  μια  παραγωγή   Α  →  B +  C  το  (όποιο)
σημασιολογικό πεδίο του Α συντίθεται από τα σημασιο-συντακτικά πεδία των  B ,  C .
Eπαγωγικά προς τα κάτω, αυτό καταλήγει  στις λεξικές κατηγορίες.  Να σημειωθεί  ότι
αυτή η αντιμετώπιση υπονοεί ότι οι τελικές σημασίες κάποιων ενοτήτων της πρότασης
προκύπτουν από την κατάλληλη δόμηση των αρχικών/στοιχειωδών/λεξικών σημασιών.

 

8.9. σύνταξη ενός κανόνα

Οι  κανόνες  παραγωγής  ομαδοποιούνται  σύμφωνα  με  τις  προτιμήσεις  του
χρήστη-συντάκτη και αποθηκεύονται σε αρχεία με κατάληξη .rules : π.χ. μπορεί σε ένα
αρχείο να καταγράφονται οι κανόνες για την σύνταξη της ΡΦ, σε ένα άλλο αρχείο οι
κανόνες για την σύνταξη της ΟΦ κτλ.. Μέσα στον φάκελο grammar μπορεί κανείς να
βρει τέτοια αρχεία όπως είναι αντίστοιχα το VP.rules και το NounP.rules. 

Αρχικά,  να  σημειωθεί  ότι  στα  αρχεία  κανόνων/σταθερών  μπορούμε  να
προσθέτουμε  σχόλια για  την διευκόλυνση  μελλοντικών αναγνώσεων/τροποποιήσεων
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των κανόνων ή για την συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας τους. Τα σχόλια αυτά δεν
επηρεάζουν κατ' ουδένα τρόπο την λειτουργία των ίδιων των κανόνων/σταθερών, απλά
αποτελούν  ένα τρόπο να κρατάμε  σημειώσεις  'πανω τους'.  Τα  σχόλια  μπορούν να
εισάγονται με τους  δύο τρόπους  των σχολίων τύπου C. Τα περιγράφουμε αργότερα.

Περιγράφουμε  τώρα  τον  φορμαλισμό  με  τον  οποίο  διατυπώνονται  κανόνες.
Ουσιαστικά περιγράφουμε την γραμματική  των κανόνων  δηλ. την γραμματική για την
περιγραφή της γραμματικής. 

Για όσους δεν έχουν καμία εξοικείωση με τον συμβολισμό  BNF, επιγραμματικά
αναφέρουμε: 

        σύμβολο                           σημασία 

::= είναι , αναλύεται σε , παράγει  

{ x } λίστα με x (περιλαμβάνεται και η κενή λίστα) 

{ x }\{n,m} λίστα με x που περιλαμβάνει n έως m στοιχεία (n,m φυσικοί)

{ x }\{n,}         λίστα με x που περιλαμβάνει τουλάχιστον n στοιχεία

{ x }\{,m}        λίστα με x που περιλαμβάνει το μέγιστο m στοιχεία

 <x>   μη-τερματικό σύμβολο με όνομα x , μεταβλητή με όνομα x

 | εναλλακτικά 

Αρχικό σύμβολο εδώ είναι η μεταβλητή <κανόνας>. Τα λεξικά σύμβολα μπαίνουν
μέσα σε απλά/διπλά εισαγωγικά για την αποφυγή σύγχυσης με τα κενά διαστήματα.
Επίσης δεσμεύουμε την μεταβλητή <κενό> η οποία δεν παράγει τίποτα. Κάτω από τον
κάθε μετα-κανόνα δίνουμε και την σημασιολογία του. 

Μετα-Κανόνας1:
<space> ::= {<space-char> }\{1,}
<space-char>  ::= ' ' | '\t'

Η <space> δίνει κενό διάστημα. 
H <space-char> δίνει ένα χαρακτήρα διαστήματος ή ένα tab.

Μετα-Κανόνας2:
<nl> ::= '\n' | <space>'\n'

H <nl> δίνει μια νέα γραμμή.

Μετα-Κανόνες3:
<σχόλιο-1> ::= "/*"<οτιδήποτε-1>"*/"   
<σχόλιο-2> ::= "//"<οτιδήποτε-2><nl>
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<σχόλιο> ::= <σχόλιο-1> | <σχόλιο-2>
<σχόλια> ::= {<σχόλιο>}

To <οτιδήποτε-1> δίνει μια οποιαδήποτε συμβολοσειρά που δεν περιέχει εντός αυτής
το  πρότυπο  "*/".  Το  <οτιδήποτε-2>  δίνει  μια  οποιαδήποτε  συμβολοσειρά  που  δεν
περιέχει  νέα  γραμμή  (<nl>).   Το  <σχόλιο>  είναι  οι  σημειώσεις  του  χρήστη,  και  δεν
σημαίνουν  απολύτως  τίποτα  για  τον  <κανόνα>  στον  οποίο  παρουσιάζονται.  Τα
<σχόλια> είναι μια λίστα σχολίων (πιθανά και με 0 στοιχεία, δηλ. κενή λίστα). 

Μετα-Κανόνες4:
<κανόνας> ::= 
<σχόλια>"RULE"<space><παραγωγή><nl><λίστα-ενοποιήσεων><σχόλια>

<λίστα-ενοποιήσεων> ::= 
{ <ενοποίηση> {<σχόλιο-1>} <nl> }   |
{ <ενοποίηση> {<σχόλιο-2>} }

Η  λέξη-κλειδί  "RULE"  είναι  η  σήμανση  της  έναρξης  ενός  νέου  κανόνα.  Η
<παραγωγή> είναι  μια  δήλωση παραγωγής σε  μια  τυπική  γλώσσα.  Η <ενοποίηση>
είναι  ο  συσχετισμός  ανάμεσα  σε  2  πεδία  από  2  διαφορετικές  κατηγορίες  που
συμμετέχουν στην <παραγωγή> ή ο συσχετισμός ανάμεσα σε πεδίο και σταθερά. Για
να  μπορεί  να  λειτουργήσει  ο  κανόνας,  η  ενοποίηση  θα  πρέπει  να  αληθεύει,  δηλ.
πρόκειται για μια απαίτηση που πρέπει να εκπληρώνεται. Όπως βλέπουμε, μπορούμε
να έχουμε πολλές ενοποιήσεις σε έναν κανόνα : τότε πρέπει όλες να αληθεύουν. Με
άλλα λόγια, να θεωρούμε  τις ενοποιήσεις (ενός κανόνα) ως συνδεδεμένες μεταξύ τους
με ένα λογικό-ΚΑΙ.

Α.Παραγωγή για την <παραγωγή> 

Μετα-Κανόνες5:
<παραγωγή> ::=  

<παράγουσα><space><βέλος><space><παραγόμενα><nl>
<παράγουσα> ::= <σημαία-ψευδοκατηγορίας><αναγνωριστικό>

Το <αναγνωριστικό> είναι το όνομα της παράγουσας συντακτικής κατηγορίας.
Για συντομία δεν αναλύουμε περαιτέρω το <αναγνωριστικό>, απλά λέμε εδώ είναι μια
συμβολοακολουθία που ξεκινά με αλφαβητικό σύμβολο (της αγγλικής) και συνεχίζει με
αλφαριθμητικό  (αλφαβητικό  ή  ψηφίο)  σύμβολο  ή  χαρακτήρα  υπογράμμισης
(underscore). Π.χ.  έγκυρα αναγνωριστικά είναι  τα  VP1 ,  xA2 ,  E_e2 ,  VP1_1 .  Να
σημειωθεί μια περίπτωση που αντιμετωπίζεται ειδικά ως προς τη σημασιολογία της :
ένα <αναγνωριστικό> που οι 2 τελευταίοι χαρακτήρες του είναι αντίστοιχα  underscore
και ψηφίο (VP1_2) θεωρείται  ψευδώνυμο του αναγνωριστικού που προκύπτει με την
αφαίρεση των 2 τελευταίων χαρακτήρων (VP1).  Αυτό  γίνεται  για  να διακρίνονται  τα
πεδία δύο μεταβλητών της ίδιας κατηγορίας που συμμετέχουν στον ίδια παραγωγή :
π.χ. σε μια παραγωγή S→S_1  C S_2  (που είναι κατ' ουσία η  S→S C S) θα πρέπει
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κανείς να διακρίνει τα  πεδία του πρώτου παραγομένου (S_1) , από του τρίτου(S_2) και
από εκείνα της παράγουσας κατηγορίας (S). 

Μετα-Κανόνας6:
<σημαία-ψευδοκατηγορίας> ::= <κενό> | "DUMMY"

Όταν  η  <σημαία-ψευδοκατηγορίας>  παράγει  την  λέξη-κλειδί  "DUMMY"  ,  τότε
αυτό σημαίνει ότι η παράγουσα κατηγορία (αριστερό μέλος της παραγωγής) είναι μια
προσωρινή  μεταβλητή  χωρίς  κάποια  'φυσική'  σημασία.  Στην  τελική  παράσταση  του
δένδρου οι  κόμβοι  που αντιστοιχούν σε ψευδοκατηγορίες δεν θα φαίνονται  αλλά θα
αναλύονται κατ' ευθείαν στα παιδιά τους. Αντίθετα , όταν η  <σημαία-ψευδοκατηγορίας>
δεν  δίνει  τίποτα  (<κενό>)  η  παράγουσα  κατηγορία  θα  θεωρείται  βασική  και  θα
εμφανίζεται στο τελικό δένδρο. Γενικά, η σημαία DUMMY  μας δίνει την δυνατότητα να
ελέγχουμε το  για ποιες κατηγορίες (φραστικές)  οι  κόμβοι  τους θα εμφανίζονται  στο
δένδρο.

Μετα-Κανόνας7:
<βέλος> ::= "->"

Τίποτα ιδιαίτερο : το <βέλος> απλά σηματοδοτεί την παραγωγή.

Μετα-Κανόνες8:
<παραγόμενα> ::= <δ-μεταβλητή>{<σύνδεσμος><δ-μεταβλητή>}\{0,2}

<δ-μεταβλητή> ::=  <αναγνωριστικό>  |  "["<αναγνωριστικό>"]"

<σύνδεσμος>  ::= <space> |  <space>"+"<space>  |   <space>","<space> 

Τα παραγόμενα αποτελούνται  από 1 έως 3 μεταβλητές  κάπως συνδεδεμένες
μεταξύ  τους.  Γενικά  σε  μια  c.f.  γραμματική,  θα  μπορούσαν  να  επιτραπούν  n
παραγόμενα. Στην κανονική CNF μορφή επιτρέπονται ακριβώς 2 παραγόμενα. Από την
άλλη, στο πρότυπο γραμματικής του Χ' (που κυρίως μας ενδιαφέρει) συνήθως έχουμε 1
ή 2  παραγόμενα. Εμείς θεωρήσαμε ότι σίγουρα έπρεπε να δώσουμε στον χρήστη την
δυνατότητα να εκφράσει  παραγωγές με 1 ή με 3 παραγόμενα (ξεφεύγοντας από το
CNF),  αλλά  οι  περισσότερες  (>3)  είναι  μάλλον  περιττό.  Το  πρόγραμμα,  βέβαια,
μετατρέπει  τις  παραγωγές  που δίνει  ο  χρήστης  σε  μια  ισοδύναμη μορφή που είναι
αλγοριθμικά επεξεργάσιμη, μα αυτό γίνεται με τρόπο μη ορατό στα τελικά δένδρα των
προτάσεων. Όταν λοιπόν έχουμε  παραγωγή με περισσότερα από 2 παραγόμενα τότε
το πρόγραμμα την μετατρέπει σε ένα ισοδύναμο σύνολο CNF κανόνων με την βοήθεια
του  ορισμού  κάποιων  ψευδο-κατηγοριών.  Θεωρήσαμε  ότι  η  δυνατότητα  εισαγωγής
κανόνων με >3 παραγόμενα θα έφτιαχνε τελικά πολλές ψευδο-κατηγορίες, ενώ από την
άλλη  θα  ξέφευγε  αρκετά  από  το  πρότυπο  του  Χ'  με  συνέπεια  την  προβληματική
μοντελοποίηση  φαινομένων της  φυσικής  γλώσσας.  Να προστεθεί,  τέλος,  ότι  αν  και
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ορισμένες  εκδοχές  του  Χ'  το  δέχονται,  εμείς  δεν  επιτρέπουμε  κενές  παραγωγές  (0
παραγόμενα) βασικά για λόγους διευκόλυνσης της υλοποίησης.   
Εξηγούμε τώρα την σύνταξη για το <παραγόμενα>.

Η  <δ-μεταβλητή>  είναι  ένα  παραγόμενο  είτε  υποχρεωτικό  (1η  μορφή)  είτε
προαιρετικό  όταν  δίνει  <αναγνωριστικό>  εγκλειόμενο  σε  ορθογώνιες  αγκύλες  (2η
μορφή). Όταν ο <σύνδεσμος> έχει την 1η ή 2η μορφή ( διάστημα ή '+' ) τότε έχει την
τετριμμένη σημασία  της συνένωσης 2 κατηγοριών,  ενώ όταν έχει  την 3η μορφή (',')
σημαίνει συνένωση των συνδεομένων με αδιάφορη σειρά (τα συνδεόμενα μπορούν να
αντιμετατεθούν) . 
 
Πχ. στην <παραγωγή> : 

 Α -> Β [C]    η κατηγορία C μπορεί να λείπει δηλ. η παραγωγή ισοδυναμεί με 2
κανόνες :  Α -> Β και Α -> Β C 

 S -> Subj , VP  έχουμε παραγόμενα αδιάφορης σειράς δηλ. έχουμε ισοδύναμα
:  S -> Subj VP και S -> VP Subj

 Α -> B , [C]  έχουμε ισοδύναμα A -> B και A -> B C και A-> C B
 Χ -> Χ1 Χ2 , Χ3  έχουμε ισοδύναμα Χ -> Χ1 Χ2  Χ3  και Χ -> Χ1 Χ3  Χ2 αφού

το 2ο και το 3ο παραγόμενο μπορούν να αντιμετατεθούν.

Να  σημειωθεί  ότι,  είτε  για  λόγους  υλοποίησης  είτε  για  λόγους  αποφυγής
συγκεχυμένων παραστάσεων , έχουμε (έστω προσωρινά) τους εξής περιορισμούς στην
σύνταξη των παραγομένων:

1. μόνο ένα εκ των 2 ή 3 παραγομένων επιτρέπεται να δηλωθεί προαιρετικό. Έτσι
π.χ. μια παραγωγή σαν την X -> [X1] X2 [X3]  θεωρείται άκυρη.

2. όταν  έχουμε  3  παραγόμενα  επιτρέπεται  μόνο  μια  αντιμετάθεση  δηλ.  μια
παραγωγή  σαν την   X -> X1 , X2 , X3  θεωρείται άκυρη.

3. όταν έχουμε 3 παραγόμενα δεν επιτρέπεται ταυτόχρονα να υπάρχει και δήλωση
προαιρετικού όρου και αντιμετάθεση δηλ. μια παραγωγή σαν  Χ -> [Χ1] Χ2 , Χ3 ή
σαν Χ -> Χ1 [Χ2] , Χ3 θεωρείται άκυρη.

Β.Παραγωγή για την <ενοποίηση>

Μετα-Κανόνας9 (1η μορφή):
<ενοποίηση> ::= 

{<συνθήκη-ύπαρξης>}\{0,1} <α-μέλος-ενοποίησης> <τελεστής><δ-μέλος-ενοποιήσης>

Η <ενοποίηση> , όπως έχουμε ήδη πει, είναι μια σχέση που πρέπει να πληρούν
τα πεδία  των κατηγοριών που συμμετέχουν στην παραγωγή .  Της  διατύπωσης  της
σχέσης αυτής μπορεί να προηγείται  μια <συνθήκη-ύπαρξης>, η οποία σημαίνει ότι η
σχέση θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν μόνο εφόσον ικανοποιείται η <συνθήκη-ύπαρξης>.
Η <συνθήκη-ύπαρξης> είναι ουσιαστικά μια συνθήκη που ερωτά εάν μια συγκεκριμένη
κατηγορία  συμμετέχει  στην  παραγωγή,  και  έχει  νόημα  μόνο  εάν  κάποιο  από  τα
παραγόμενα είναι προαιρετικό. 
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Μετα-Κανόνας9 (2η μορφή):
<συνθήκη-ύπαρξης> ::= 

<αναγνωριστικό><ερωτηματικό> |
<άρνηση><αναγνωριστικό><ερωτηματικό> 

<άρνηση> ::= "!"

<ερωτηματικό> ::= {<space>}\{0,1}"?"{<space>}\{0,1}

Στην  1η  (αντίστοιχα:  2η)  μορφή  της  η  <συνθήκη-ύπαρξης>  περιγράφει  την
απαίτηση η κατηγορία, που κατονομάζεται από το <αναγνωριστικό>, να (αντίστοιχα: να
μην)  συμμετέχει  στην  παραγωγή.  Το  <ερωτηματικό>  είναι  απλά  ένα  τερματικό  "?"
πιθανά συνοδευόμενο από διαστήματα.

Βλέπουμε τώρα τα κύρια συστατικά της ενοποίησης:

Μετα-Κανόνες για τo   αριστερό μέλος:  

<α-μέλος-ενοποίησης> ::= <πεδίο>
<πεδίο> ::=
"<"<αναγνωριστικό-κατηγορίας><space><αναγνωριστικό-πεδίου>">"

<αναγνωριστικό-κατηγορίας> ::= <αναγνωριστικό>
<αναγνωριστικό-πεδίου> ::= <αναγνωριστικό>

Μετα-Κανόνες για το δεξιό μέλος:

<δ-μέλος-ενοποίησης> ::= 
<πεδίο>  |
<λίστα-σταθερών> |  
"("<αναγνωριστικό-ομάδας-σταθερών>")" <λίστα-σταθερών> |
<λίστα-λέξεων>  |
<ειδική-μορφή-σταθεράς>

<λίστα-σταθερών> ::=  
<αναγνωριστικό-σταθεράς>{<λογικό-OR><αναγνωριστικό-σταθεράς>}

<λογικό-OR> ::= "|"

<λίστα-λέξεων> ::= <q-λέξη> { "," <q-λέξη> }

<q-λέξη> ::= <quote><λέξη><quote>

<ειδική-μορφη-σταθεράς> ::= "role" <space> <αναγνωριστικό-κατηγορίας>
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Βλέπουμε ότι το δεξιό μέλος μιας ενοποίησης έχει τις εξής δυνατές μορφές:   
 Η 1η μορφή είναι απλά το πεδίο μιας κατηγορίας  και τοποθετείται ακριβώς με τον

ίδιο τρόπο με τον οποίο θα τοποθετούνταν εάν βρίσκονταν στο αριστερό μέλος.
 Η 2η μορφή είναι η άμεση παράθεση μιας λίστας σταθερών. 
 Η 3η μορφή είναι το ίδιο, αλλά τώρα προηγείται ρητά η δήλωση του σε ποια ομάδα

σταθερών ανήκουν όλες οι παρατιθέμενες σταθερές. Εάν θέλουμε να τοποθετήσουμε
μια σταθερά στο δεξιό μέλος, συνιστάται να το κάνουμε με την 3η μορφή διότι αυτό
βοηθά  στην  αναγνωσιμότητα  των  κανόνων  και  την  αποφυγή  αμφίσημων
παραστάσεων.

 Η 4η μορφή είναι ο άμεσος προσδιορισμός μιας λέξης και έχει νόημα μόνο για δύο
συγκεκριμένα πεδία (λήμμα, νόρμα) της κατηγορίας του αριστερού μέλους.

 Η  5η  μορφή  είναι  σταθερές  που  δεν  προσδιορίζονται  άμεσα  (δηλ.  μέσω  του
ονόματος τους) αλλά έμμεσα. 

 Σε λίγο θα επανέλθουμε πιο αναλυτικά στις 5 μορφές που μπορεί να πάρει το δεξιό
μέλος αλλά και τους διάφορους περιορισμούς που τίθενται , αφού πρώτα δούμε τι
είναι ο <τελεστής> : 

Μετα-Κανόνας10:
<τελεστής> ::=   "="  |  "!="  |   "=="  |   "!==" 

Πριν δούμε τι σημαίνει ο κάθε τελεστής υπενθυμίζουμε ότι η γλωσσική ανάλυση
που  κάνουμε  γίνεται  από  κάτω  προς  τα  πάνω  (bottom-to-top parsing),  δηλ.  με
επαγωγικό  τρόπο,  από  τις  παραγόμενες  κατηγορίες,  σχηματίζεται  η  παράγουσα
(αντίθετα  απ'  ότι  δηλώνουν οι  ονομασίες  τους).  Αυτό  έχει  κάποιες  συνέπειες  στο  τι
είδους συνθήκες  μπορεί να εκφράζουν οι ενοποιήσεις. Αν χρησιμοποιούσαμε μόνο τις
απλές ενοποιήσεις (δηλ. μόνο απλές απαιτήσεις ισότητας), τότε δεν θα χρειαζόταν να
κάνουμε  αυτή  την  υπενθύμιση.  Επειδή  όμως  η  χρησιμοποίηση  πιο  σύνθετων
ενοποιήσεων προσφέρει  λειτουργικότητα και εκφραστικότητα στους κανόνες, αξίζει  ο
χρήστης να προσέξει αυτή τη λεπτομέρεια : χωρίζουμε τις ενοποιήσεις σε συνθήκες και
αναθέσεις.  Αναθέσεις  ονομάζουμε  τις  ενοποιήσεις  εκείνες  που εμπλέκουν πεδία  της
παράγουσας κατηγορίας. Για να γίνει κατανοητό αυτό, αρκεί να σκεφθούμε ότι, αφού η
λογική μας είναι να κατασκευάσουμε το (συντακτικό) δένδρο από τα φύλλα προς την
ρίζα, τα πεδία της εκάστοτε παράγουσας κατηγορίας δεν είναι δυνατό σε συμμετέχουν
σε ελέγχους-συνθήκες (αφού όλα είναι άγνωστα) αλλά μόνο να τους  ανατίθενται τιμές
από άλλα πεδία ήδη γνωστά (δηλ. πεδία των παραγομένων) ή από σταθερές . Έχοντας
κατά νου αυτά, διευκρινίζουμε την σημασία κάθε τελεστή :

 "=" :  τελεστής ισότητας.  Εάν έχουμε συνθήκη, απαιτεί  (ελέγχει)  την ισότητα
1ου και 2ου μέλους. Εάν κάποιο από τα δύο μέλη είναι άγνωστο (έχει τιμή την
συμβολική σταθερά 'ΑΓΝΩΣΤΟ' )  τότε η συνθήκη θεωρείται ότι αληθεύει. Εάν
έχουμε  ανάθεση  τότε  το  πεδίο  της  παράγουσας  παίρνει  την  τιμή  που
προσδιορίζει το άλλο μέλος.

 "!=" :  τελεστής ανισότητας . Έχει νόημα μόνο για συνθήκες. Απαιτεί  τα δύο
μέλη να είναι άνισα. Εάν  κάποιο από τα 2 μέλη είναι άγνωστο τότε η συνθήκη
αληθεύει.

 "==" : τελεστής αυστηρής ισότητας. Έχει νόημα μόνο για συνθήκες. Απαιτεί τα
δύο μέλη να είναι ίσα, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν τις πιθανές άγνωστες τιμές.
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 "!=="  :  τελεστής  αυστηρής  ανισότητας.  Όπως  το  προηγούμενο,  αλλά  για
ανισότητα τώρα. 

Αφού  έχουμε  δει  τι  κάνει  ο  κάθε  τελεστής,  μπορούμε  να  δούμε  κάποιες
(επιπλέον)  λεπτομέρειες  γύρω  από  το  τι  σημαίνει  η  καθεμία  από  τις  5  μορφές
ενοποιήσεων (δες παραπάνω την BNF ανάλυση για το  <δ-μέλος-ενοποίησης>) : 

1. Στην  ενοποίηση  πεδίων  (εκτός  από  αυτά  που  ήδη  αναφέρθηκαν  για
ανάθεση/συνθήκη) προσθέτουμε ότι  απαιτείται οι δύο τύποι δεδομένων των δύο
πεδίων να συμφωνούν. Με άλλα λόγια, η ενοποίηση πεδίων δεσμεύει τα πεδία
σε έναν κοινό τύπο δεδομένων.  

2. Κατ' αρχάς σημειώνουμε ότι αν η <λίστα-σταθερών> έχει περισσότερα του ενός
στοιχεία, τότε οι τελεστές ανισότητας ("!=","!==") δεν έχουν κανένα νόημα γιατί οι
συνθήκες  θα  αληθεύουν  πάντα.  Οι  σταθερές  από  τη  <λίστα-σταθερών>  δεν
έχουν καμία ένδειξη για το σε ποια ομάδα σταθερών ανήκουν. Το πρόγραμμα
προσπαθεί  να  βρει  (με  εξαντλητικό  έλεγχο)  την  ομάδα.   Εάν  βρεθεί  μια
υποψήφια  ομάδα,  ζητά  επιβεβαίωση  από  τον  χρήστη.  Αλλιώς  εισάγει  την
σταθερά σε μια  ομάδα 'ορφανών'  σταθερών.  Τα υπόλοιπα συμβαίνουν όπως
στην μορφή (3).

3. Η σημείωση στο (2) για τους τελεστές ανισότητας ισχύει και εδώ. Για την κάθε
σταθερά από τη <λίστα-σταθερών> γίνονται τα ίδια, οπότε ας δούμε τι γίνεται σε
μια  απλή περίπτωση τέτοιας ενοποίησης π.χ. <X fx> = (C) c1 .Εάν η ομάδα C
είναι πρωτοεμφανιζόμενη τότε δημιουργείται με (αρχικά) μηδέν στοιχεία. Εάν η
σταθερά c1 δεν ανήκει ήδη στην ομάδα C τότε εισάγεται σε αυτήν1. Τέλος, το
πεδίο  <X  fx>  δεσμεύεται  στον  τύπο  δεδομένων  C.  Αν  το  πεδίο  έχει  ήδη
δεσμευθεί (άμεσα ή έμμεσα) σε κάποιον άλλο τύπο δεδομένων,  τότε υπάρχει
πρόβλημα με τους κανόνες αφού είναι ασύμβατοι μεταξύ τους. Το πρόγραμμα
είναι  ικανό  να  εντοπίζει  τέτοια  φαινόμενα2 ασυμβατότητας  τύπων  και  να
παρουσιάζει  προειδοποιήσεις.  Συνίσταται  ο  χρήστης  να μην  αγνοεί  αυτές  τις
προειδοποιήσεις αλλά να επιστρέφει και να διορθώνει τα επίμαχα σημεία. 

4. Ετούτη η μορφή μπορεί να συνδυαστεί (4.α) μόνο με τον τελεστή "=" ,(4.β) μόνο
όταν το αριστερό μέλος της ενοποίησης αφορά ένα από τα δύο ειδικά  πεδία
(lemma,norm) με τύπο δεδομένων string (συμβολοσειρά),(4.γ) το αριστερό μέλος
αφορά  παραγόμενη κατηγορία.  Κάθε  συντακτική  κατηγορία  εξ'  ορισμού  φέρει
δύο πεδία ειδικής σημασίας (lemma,norm) που κρατούν λέξεις (δηλ. πεδία μη
απαριθμητού τύπου δεδομένων όπως τα άλλα πεδία). Για τις λεξικές κατηγορίες
έχουμε ήδη εξηγήσει τι περιέχει το πεδίο lemma (λήμμα) και τι το norm(νόρμα).
Για  τις  φραστικές  κατηγορίες  τα  πεδία  αυτά  (αν  είναι  μη  κενά)  ορίζονται
κατασκευαστικά  μέσω  των  μεταφορών  λημμάτος/νόρμας  από  τις  λεξικές
κατηγορίες. Οι μεταφορές λήμματος/νόρμας γίνονται ακριβώς όπως και οι λοιπές
ενοποιήσεις  πεδίων π.χ. <X lemma> = <Z lemma>σε μια παραγωγή X -> Z R. Για
να επιστρέψουμε στην μορφή (4) των ενοποιήσεων,  ας δούμε ένα παράδειγμα

1 εάν δεν έχει δοθεί --quiet στην γραμμή εντολών, θα ζητηθεί επιβεβαίωση
2  η ασυμβατότητα μπορεί να μην οφείλεται σε άμεση παραβίαση τύπων αλλα και σε πιο έμμεση , πχ. το παρακάτω
σύνολο ενοποιήσεων είναι ασύμβατο : 
<X fx> = <Y fy> , <X fx> = <Z fz> , <Y fy> = (C) c1 , <Z fz> != (K) k1
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τέτοιας ενοποίησης (συνθήκης) : <VP1 lemma> = "έχω", "είμαι" σε μια παραγωγή
VP -> VP1 Compl. Αν το λήμμα/νόρμα δεν ταυτίζεται με κάποια από τις λέξεις τις
παρατιθέμενες στη <λίστα-λέξεων>, τότε η ενοποίηση αποτυγχάνει. Γενικά, αυτή
η τεχνική χρησιμοποιείται για να εισάγουμε υπο-κατηγοριοποιήσεις με βάση το
λήμμα/νόρμα (π.χ. να δηλωθεί ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο συντάσσονται
ορισμένα ρήματα) .

5. Αυτή  η  μορφή  είναι  μάλλον  σπάνια,  και  περιλαμβάνει  ειδικούς  τρόπους  να
περιγράψουμε σταθερές χωρίς την άμεση ονομασία τους. Προς το παρόν έχουμε
μόνο   την  μορφή  του  'ρόλου'  (δες  πιο  πάνω την  <ειδική-μορφή-σταθεράς>).
Κατ'αρχάς υπάρχει μια ομάδα σταθερών  enum CFG_ROLE {A,B,C,D}. Έστω ότι
έχουμε  ένα δεξιό μέλος ενοποίησης  role R .Αν ανήκει σε μια παραγωγή  X ->
Z R  τότε η σταθερά του δεξιού μέλους είναι η (CFG_ROLE) C.  Αν ανήκει σε μια
παραγωγή   X -> Z,R  τότε η σταθερά του δεξιού μέλους είναι η (CFG_ROLE) C ή
η (CFG_ROLE) B ανάλογα με την αντιμετάθεση. Δηλαδή , η σταθερά είναι ο ρόλος
που  παίζει  το  <αναγνωριστικό-κατηγορίας>  στην  παραγωγή  (που  δεν  έχει
περισσότερα από 3 παραγόμενα) .

Τελειώνοντας  την  τυπική  περιγραφή  των  κανόνων  παραθέτουμε  λίγα
παραδείγματα, και παραπέμπουμε για περισσότερα στα αρχεία  *.rules του φακέλου
grammar.  

Παράδειγμα(από το AdjP.rules)

// η κατηγορία της ΕπιθΦ (= Επιθ'')
RULE  AdjP -> [Adv] AdjP1
<AdjP lemma>    =  <AdjP1 lemma>  /* μεταφορά λήμματος */
<AdjP num>      =  <AdjP1 num>
<AdjP gender>   =  <AdjP1 gender>
<AdjP case>     =  <AdjP1 case>
<Adv content>   =  (CONTENT) Quantity  /*ένα προαιρετικό ποσοτικό επίρρημα*/
<Adv function> !=  (FUNCTION) Interrogative  /* όχι ερωτηματικό επίρρημα*/
<AdjP1 content> =  <AdjP content>
<AdjP1 head>    =  <AdjP head>

Παράδειγμα(από το NounP.rules)

// εμπρόθετος προσδιορισμός . Προσάρτημα κατά Χ'
// επιτρέπω μια περιορισμένη αναδρομή με τον έλεγχο του πεδίου <NP2 addons>,
// το οποίο αρχικοποιείται στο 0 και κρατά το πλήθος των προσαρτημάτων.
RULE NP2 -> NP2_1  PP
/* υποκατηγοριοποίηση με βάση την νόρμα, δεχόμαστε ως προσαρτήματα μόνο */
/* εμπρόθετα με συγκεκριμένες προθέσεις */
<PP norm>     =  " "," "," π "," "," "," "  με σε α ό χωρίς δίχως για
<NP2 lemma>   =  <NP2_1 lemma> /*  μεταφορά λήμματος */
<NP2 norm>    =  <NP2_1 norm>  /*  μεταφορά νόρμας */
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<NP2 num>     =  <NP2_1 num>
<NP2 gender>  =  <NP2_1 gender>
<NP2 case>    =  <NP2_1 case>
<NP2 person>  =  <NP2_1 person>
<NP2 head>    =  <NP2_1 head>
<NP2 spec>    =  <NP2_1 spec>
<NP2 compl>   =  <NP2_1 compl>
<NP2 content> =  <NP2_1 content>
<PP case>     =  (CASE) Caus
<NP2_1 addons> =  (NUMBER) 0  /*       π  λειτουργεί μόνο αν δεν έχουμε ήδη ροσαρτήματα */
<NP2   addons> =  (NUMBER) 1  /*  π   πη αράγουσα έχει ροσάρτημα */

8.10. λάθη στη διατύπωση των κανόνων

Μια γενική παρατήρηση σχετικά με τα λάθη κατά την διατύπωση των κανόνων :
Το πρόγραμμα προτού αρχίσει να 'διαβάζει' τις προτάσεις (φυσικής γλώσσας) που του
δίνουμε να αναλύσει, 'διαβάζει' τις σταθερές και τους κανόνες από τα αντίστοιχα αρχεία
τους. Σε αυτό το στάδιο, μπορεί  το πρόγραμμα να ακολουθήσει την  εξής μη-ομαλή
εξέλιξη : 

 Αν βρεθεί κάποιο 'συντακτικό' λάθος σε κάποιον κανόνα τότε τον απορρίπτει
και  δίνει  ένα μήνυμα σφάλματος για  τον συγκεκριμένο κανόνα.  Ωστόσο,  οι
υπόλοιποι κανόνες συνεχίζουν να 'διαβάζονται' κανονικά. είναι ευνόητο ότι η
ανάλυση των προτάσεων της γλώσσας πιθανά δεν θα είναι η αναμενόμενη,
αφού θα βασίζεται σε ένα ελλιπές σύνολο κανόνων. 

 Αν  βρεθεί  κάποιο  'νοηματικό'  λάθος  που  αφορά  όχι  αποκλειστικά  σε  ένα
κανόνα αλλά στο σύνολο τους, τότε προειδοποιεί και ζητά την επιβεβαίωση
μας για να συνεχίσει στην ανάλυση. Βασικά, το 'νοηματικό' λάθος μπορεί να
είναι  η ασυμβατότητα τύπων δεδομένων οπότε και το πρόγραμμα δίνει ένα
ενημερωτικό μήνυμα για το ποιοι είναι οι αντικρουόμενοι τύποι δεδομένων  και
σε ποια συγκεκριμένα πεδία υπάρχει το πρόβλημα.

Όποιο από τα δυο παραπάνω και αν συμβεί (μπορεί και τα δύο μαζί) : ο χρήστης
πρέπει (α) να τερματίσει το πρόγραμμα, (β) να επιστρέψει στα αρχεία κανόνων και να
διορθώσει  το  λάθος  (γ)  να  ξανα-εκτελέσει  το  πρόγραμμα.  Αν  δεν  γίνουν  αυτά,  το
αποτέλεσμα της ανάλυσης θα είναι μη αξιόπιστο. 

8.11. βοήθεια κατά την σύνταξη ενός κανόνα 

Αν η σύνταξη των κανόνων γίνεται με τον κλασσικό (για το Linux) κειμενογράφο
vim τότε υπάρχει κάποιου είδους βοήθεια :

 Η 'σύνταξη'  του κανόνα αναγνωρίζεται,  σε πραγματικό χρόνο, και φωτίζεται
ανάλογα (syntax highlighting) . Έτσι με διαφορετικό χρώμα θα εμφανίζονται οι
οντότητες όπως : οι λέξεις-κλειδιά (RULE,DUMMY,lemma,norm,role), η ομάδα
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σταθερών,  το πεδίο κατηγορίας,  το σχόλιο, και  η άμεση συμβολοσειρά.  Ο
χρωματισμός  αυτός  βοηθά  στον  περιορισμό  (έως  και  την  ελαχιστοποίηση)
'συντακτικών'  λαθών  κατά  την  'σύνταξη'  του  κανόνα  (π.χ.  παράλειψη
παρενθέσεων  ή  εισαγωγικών).  Αν  κάτι  δεν  έχει  χρωματισθεί  κατά  τα
αναμενόμενα  τότε  το  διορθώνουμε  άμεσα,  χωρίς  δηλ.  να  περιμένουμε  να
ανακαλύψει το λάθος ο αναλυτής κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

 Η αυτόματη συμπλήρωση λέξεων (completion) μπορεί να φανεί χρήσιμη σε
περιπτώσεις που δεν θυμόμαστε ακριβώς τι ονομασία έχουμε δώσει σε ένα
πεδίο, μια ομάδα σταθερών ή μια σταθερά. Αν έχουμε ημιτελώς γραμμένη μια
τέτοια λέξη και πατήσουμε ( στο insert mode του vim) το πλήκτρο <F3> τότε ο
vim  βρίσκει όλες τις πιθανές συμπληρώσεις της τρέχουσας λέξης . Αμέσως
μετά,  πατώντας  το  <F2>  κάνουμε  κύκλους  ανάμεσα  στις  πιθανές
συμπληρώσεις,  έως ότου  πατηθεί  κάποιο  πλήκτρο  διάφορο  του  <F2>.  Να
σημειωθεί ότι, (α) οι πιθανές συμπληρώσεις βρίσκονται με βάση την θέση του
cursor και τα αριστερά του συμφραζόμενα (π.χ. είναι θέση όπου αναμένεται
πεδίο ή σταθερά) και (φυσικά) το αρχικό μέρος της λέξης, (β) ο μηχανισμός
δουλεύει ακόμη και για κενή αρχική λέξη.

Για  τον δει  κανείς  τον χρωματισμό ,  δεν έχει  παρά να ανοίξει  κάποιο  αρχείο
κανόνων με τον vim. Για την συμπλήρωση ας δούμε κάποια παραδείγματα. Την θέση
του cursor στον πίνακα με τα παραδείγματα την συμβολίζουμε με  . 

  έχουμε γράψει (αριστερά συμφραζόμενα)               πιθανές συμπληρώσεις

<VP p  τα πεδία του VP που αρχίζουν με p

<VP  όλα τα πεδία του VP 

<VP person>  = (P  οι ομάδες σταθερών που αρχίζουν με P

<VP person>  =  (PERSON) οι σταθερές της ομάδας PERSOΝ

<VP person>  =  (PERSON) Th οι σταθερές της PERSON που αρχίζουν με
'Th'

                
Για να επιτευχθεί αυτή η βοήθεια στον κειμενογράφο vim χρησιμοποιούνται και

πληροφορίες  για  σταθερές  και  κατηγορίες  που  έχουν συλλεχθεί  από προηγούμενες
εκτελέσεις  του  προγράμματος.  Εποπτικά  η  διαδικασία  διατύπωσης  κανόνων
παραγωγής  της  γλώσσας  διαμέσου  του  κειμενογράφου  vim  παρουσιάζεται  στην
παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα: Διατύπωση κανόνων παραγωγής της γλώσσας διαμέσου του κειμενογράφου
vim

8.12. Παράμετροι παρουσίασης του δένδρου

Το αρχείο  treeshow.conf περιέχει   κάποιες  ρυθμίσεις  τις  οποίες  διαβάζει  το
πρόγραμμα  στον  χρόνο  εκτέλεσης  και  οι  οποίες  το  καθοδηγούν  για  το  πώς  θα
παρουσιάσει το δένδρο. Κάθε γραμμή έχει έναν τίτλο και έπειτα περιέχει μια σειρά από
ονόματα συντακτικών κατηγοριών. Η γραμμή με τίτλο:

● tree-roots:  λίστα  που  καταγράφει  όλες  τις  κατηγορίες  που  μπορούν  να
θεωρηθούν ρίζα του συντακτικού δένδρου. Π.χ. αν θέλουμε να αναλύσουμε
την δομή μιας ΟΦ μπορούμε να συμπεριλάβουμε  στη λίστα το όνομα που
χρησιμοποιούμε (στους κανόνες) για να δηλώσουμε την ΟΦ.

● not-expand: λίστα που καταγράφει τις κατηγορίες για τις οποίες δεν θέλουμε
να αναπτύσσονται περαιτέρω (στο δένδρο) αλλά να παρουσιάζεται μόνο το
φύλλωμα  τους.  Είναι  ένας  τρόπος  να  κρατάμε  τις  διακλαδώσεις  που  μας
ενδιαφέρουν  από το κάθε δένδρο ( ενώ τις υπόλοιπες να τις συμπτύσσουμε
και να τις κρύβουμε).

Π.χ. οι τρέχουσες ρυθμίσεις είναι :

tree-roots:   S  , NP
not-expand:   CP , objvb1 , NP3 ,  AdjP
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8.13.Παραδείγματα εξόδου του προγράμματος

Πριν  δώσουμε  κάποια  παραδείγματα  ,  δίνουμε  τα  ονόματα  που
χρησιμοποιήσαμε για τις βασικές φραστικές κατηγορίες:

Ονοματική Φράση (ΟΦ) NP
Ρηματική Φράση (ΡΦ) VP
Eπιθετική Φράση (ΕπιθΦ) AdjP
Επιρρηματική Φράση (ΕπιρΦ) AdvP

Εμπρόθετο (ΠροθΦ) PP  
Πρόταση (Π) S

Συμπληρωματικός Δείκτης Πρότασης (ΣΔ) CP
Άρθρο-Χαρακτηριστής  (Α) Det 

Γενικά (αλλά όχι απόλυτα) ακολουθείται το πρότυπο του Χ' κατά την διατύπωση
των κανόνων.  Απλά χρησιμοποιείται  ένας  ελαφρά  διαφορετικός  συμβολισμός.  Έτσι,

π.χ. για την ΟΦ η μέγιστη προβολή είναι η NP (ΟΦ≡Ο(4)), και ακολουθούν τα επίπεδα

NP1(Ο(3)), NP2(Ο''), NP3(Ο'), και τέλος η λεξική κεφαλή (Ο). Παρόμοια και για τις άλλες
βασικές  κατηγορίες.  Εκτός  των  βασικών  κατηγοριών,  έχουμε  χρησιμοποιήσει  και
κάποιες άλλες οι οποίες λειτουργούν βοηθητικά. Κάποιες εξ' αυτών:

σύμπλεγμα ρήματος, άμεσου επιρρηματικού 
και αδύνατου  αντωνυμικού objvb
θέση υποψήφιου Υποκειμένου Subj
θέση υποψήφιου Άμεσου Αντικειμένου Obj1
θέση υποψήφιου Έμμεσου Αντικειμένου Obj2
θέση υποψήφιου Κατηγορηματικού Προσδιορισμού Pred
θέση υποψήφιου Ποιητικού Αιτίου Cause

Ο αναγνώστης μπορεί να μπει στα διάφορα αρχεία κανόνων του υπο-φακέλου
grammar και να παρακολουθήσει το πώς παράγονται οι διάφορες ανωτέρω κατηγορίες.
Γενικά,  τα  ονόματα  των  αρχείων  υποδηλώνουν  το  τι  περιέχουν  αυτά.  Επίσης,  οι
κανόνες περιέχουν αρκετά  ένθετα σχόλια  και  για το τι  παράγουν αλλά και  για το τι
επιτυγχάνουν οι  διάφορες  ενοποιήσεις  τους.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  (όπως π.χ.
στην ΡΦ) υπάρχουν, ως σχόλια,  και κάποια τυπικά παραδείγματα παραγωγών ενός
συγκεκριμένου  κανόνα (π.χ.  με  τις  διάφορες  διατάξεις  υποκειμένου  και  αντικειμένου
εντός της ΡΦ). 

Δίνουμε  τώρα  ένα  παράδειγμα  εξόδου  του  προγράμματος  στην  μορφή  που
παρουσιάζεται  στο  τερματικό  (κονσόλα).  Περισσότερα  και  πιο  πλήρη αποτελέσματα
(δηλ. όλα τα δυνατά δένδρα μιας πρότασης) μπορεί να δει κανείς δίνοντας σαν είσοδο
τα διάφορα XML αρχεία.



 67

Παράδειγμα: 
Πρόταση : "μίλησα στον πατέρα σου"
Το  εμπρόθετο [PP στον  πατέρα  σου  ]  εκλαμβάνεται  (εκδοχή  δένδρου  1)  σαν

εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός ή (εκδοχή δένδρου 2) σαν φράση έμμεσου
αντικειμένου.

Παράδειγμα: 
Πρόταση : "Το δεξιό τμήμα θα περιέχει το κείμενο με τις επισημάνσεις των λαθών". 
Η  πρόταση  αυτή  περιέχει  αρκετές  (δομικές)  αμφισημίες.  Σημειώνουμε  ορισμένες
χαρακτηριστικές.  Η εκδοχή του δένδρου 19 είναι  η σωστή αφού καταλαβαίνει  ότι  το
εμπρόθετο [PP με τις επισημάνσεις των λαθών] είναι προσάρτημα στην ΟΦ  [NP το

κείμενο] και ότι  η ΟΦ[NP το δεξιό  τμήμα]  έχει  θέση υποκειμένου. Στο συγκεκριμένο

παράδειγμα πρότασης τα μορφο-συντακτικά δεδομένα των πτώσεων δεν μας βοηθούν
να ξεχωρίσουμε το υποκείμενο (πάντα σε ονομαστική) από το αντικείμενο (σε αιτιατική
ή γενική), αφού για στα ουδέτερα οι καταλήξεις αιτιατικής και ονομαστικής συμπίπτουν.
Έτσι,  η  εκδοχή  του  δένδρου  5  παρουσιάζει  την  ΟΦ  [NP το  δεξιό  τμήμα  με  τις

επισημάνσεις  των  λαθών]  ως  υποκείμενο.  Αυτό  μπορεί  να  μην  μας  φαίνεται
σημασιολογικά αποδεκτό αλλά πάντως είναι συντακτικά αποδεκτό. Η εκδοχή αυτή θα
μπορούσε (μελλοντικά) να απορρίπτεται αν μοντελοποιούσαμε σε κανόνες το ακόλουθο
σκεπτικό:   σε τέτοιες περιπτώσεις 'άγνωστης'  πτώσης, το υποκείμενο θα προηγείται
δηλ. θα εμφανίζεται πρώτο στο φύλλωμα του δένδρου. 
Η εκδοχή του δένδρου 8 εκλαμβάνει το εμπρόθετο [PP με τις επισημάνσεις των λαθών]

ως επιρρηματικό , γεγονός που δύσκολα θα μπορούσε να αποφευχθεί. 
Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται τα δένδρα:
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tree #1
    +--- S
         +--- S1
              +--- S2
                   +--- VP
                        +--- VP1
                        |    +--- objvb
                        |         +---objvb1  { μίλησα  }
                        |
                        +--- AdvP
                             +--- PP
                                  +--- PP1
                                       +--- prep   ==> σε
                                       |
                                       +--- NP
                                            +--- Det
                                            |    +--- art   ==> τον
                                            |
                                            +--- NP1
                                                 +--- NP2
                                                      +---NP3  { πατέρα  }
                                                      |
                                                      +--- pron   ==> σου
 
 tree #2
    +--- S
         +--- S1
              +--- S2
                   +--- VP
                        +--- VP1
                             +--- objvb
                             |    +---objvb1  { μίλησα  }
                             |
                             +--- Obj2
                                  +--- PP1
                                       +--- prep   ==> σε
                                       |
                                       +--- NP
                                            +--- Det
                                            |    +--- art   ==> τον
                                            |
                                            +--- NP1
                                                 +--- NP2
                                                      +---NP3  { πατέρα  }
                                                      |
                                                      +--- pron   ==> σου
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 tree #19
    +--- S
         +--- S1
              +--- S2
                   +--- Subj
                   |    +--- NP
                   |         +--- Det
                   |         |    +--- art   ==> το
                   |         |
                   |         +--- NP1
                   |              +---AdjP  { δεξιό  }
                   |              |
                   |              +--- NP2
                   |                   +---NP3  { τμήμα  }
                   |
                   +--- VP
                        +--- VP1
                             +--- objvb
                             |    +---objvb1  { θα περιέχει  }
                             |
                             +--- Obj1
                                  +--- NP
                                       +--- Det
                                       |    +--- art   ==> το
                                       |
                                       +--- NP1
                                            +--- NP2
                                                 +--- NP2
                                                 |    +---NP3  { κείμενο  }
                                                 |
                                                 +--- PP
                                                      +--- PP1
                                                           +--- prep   ==> με
                                                           |
                                                           +--- NP
                                                                +---Det { τις }
                                                                |

                                                           +---NP1    {
επισημάνσεις των λαθών  }
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tree #5
    +--- S
         +--- S1
              +--- S2
                   +--- VP
                   |    +--- VP1
                   |         +--- Obj1
                   |         |    +--- NP
                   |         |         +--- Det
                   |         |         |    +--- art   ==> το
                   |         |         |
                   |         |         +--- NP1
                   |         |              +---AdjP  { δεξιό  }
                   |         |              |
                   |         |              +--- NP2
                   |         |                   +---NP3  { τμήμα  }
                   |         |
                   |         +--- objvb
                   |              +---objvb1  { θα περιέχει  }
                   |
                   +--- Subj
                        +--- NP
                             +--- Det
                             |    +--- art   ==> το
                             |
                             +--- NP1
                                  +--- NP2
                                       +--- NP2
                                       |    +---NP3  { κείμενο  }
                                       |
                                       +--- PP
                                            +--- PP1
                                                 +--- prep   ==> με
                                                 |
                                                 +--- NP
                                                      +--- Det
                                                      |    +--- art   ==> τις
                                                      |
                                                      +--- NP1
                                                           +--- NP2
                                                                +---NP3  { 

επισημάνσεις }
                                                                |
                                                                +---NP  { των 

λαθών }
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tree #8
    +--- S
         +--- S1
              +--- S2
                   +--- Subj
                   |    +--- NP
                   |         +--- Det
                   |         |    +--- art   ==> το
                   |         |
                   |         +--- NP1
                   |              +---AdjP  { δεξιό  }
                   |              |
                   |              +--- NP2
                   |                   +---NP3  { τμήμα  }
                   |
                   +--- VP
                        +--- VP1
                        |    +--- objvb
                        |    |    +---objvb1  { θα περιέχει  }
                        |    |
                        |    +--- Obj1
                        |         +--- NP
                        |              +--- Det
                        |              |    +--- art   ==> το
                        |              |
                        |              +--- NP1
                        |                   +--- NP2
                        |                        +---NP3  { κείμενο  }
                        |
                        +--- AdvP
                             +--- PP
                                  +--- PP1
                                       +--- prep   ==> με
                                       |
                                       +--- NP
                                            +--- Det
                                            |    +--- art   ==> τις
                                            |
                                            +--- NP1
                                                 +--- NP2
                                                      +---NP3  { επισημάνσεις  }
                                                      |
                                                      +--- NP
                                                           +--- Det
                                                           |    +---art  {των}
                                                           |
                                                           +--- NP1
                                                                +---NP2  { 

λαθών }
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Κεφάλαιο 9
Διαγράμματα περιγραφής της λειτουργίας του

προγράμματος

Έχοντας δει αναλυτικά πώς είναι τα αρχεία εισόδου και πώς είναι η έξοδος του
προγράμματος. Έχοντας επίσης δει πώς ο χρήστης μπορεί να παρεμβαίνει στην είσοδο
και, πριν δούμε σε μεγαλύτερο βάθος τη λειτουργία του προγράμματος (περιγραφή του
κώδικα  στο  3ο  μέρος),  παραθέτουμε  τρία  διαγράμματα  τα  οποία  παρουσιάζουν  τη
λειτουργία του προγράμματος μακροσκοπικά. Κάθε διάγραμμα αντιστοιχεί σε μία φάση
από τις 3 στις οποίες μπορεί χρονικά να διαχωριστεί το πρόγραμμα.

Για  την  σωστή  ερμηνεία  και  την  κατανόηση  των διαγραμμάτων παραθέτουμε
επεξηγήσεις για τα σύμβολα που χρησιμοποιήσαμε σε αυτά:
n οι κύλινδροι συμβολίζουν δομές δεδομένων που κατασκευάζει το ίδιο το πρόγραμμα.
n τα σκούρα γκρι ορθογώνια συμβολίζουν αρχεία (είτε εισόδου είτε εξόδου)
n τα  ελαφρά γκρί ορθογώνια συμβολίζουν μονάδες επεξεργασίας του προγράμματος.
n τα  βέλος  από  το  Α  στο  Β  συμβολίζει  επενέργεια  του  Α  πάνω  στο  Β.  Αλλιώς,

μπορούμε να βλέπουμε ότι το Β παίρνει είσοδο απο το Α. Οι αριθμοί πάνω στα βέλη
μας  δίνουν  την  χρονική  'στιγμή'  της  επενέργειας.Συνολικά,  τα  σημειωμένα  με
αριθμούς βέλη μας δίνουν την χρονική διαδοχή των διαφόρων ενεργειών μέσα στο
πρόγραμμα.   
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Φάση Α: διάβασμα της 'Γραμματικής Φραστικής Δομής'
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Φάση Β: *διάβασμα και ενημέρωση σημασιολογικού λεξικού λημμάτων
*μορφολογικός και σημασιολογικός χαρακτηρισμός λέξεων 

που βρέθηκαν στις αναλυόμενες προτάσεις της ΝΕ
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Φάση Γ: Συντακτική ανάλυση και έξοδος αποτελεσμάτων
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Μέρος 3:

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 
οδηγίες για την χρησιμοποίηση του προγράμματος 

από την σκοπιά του προγραμματιστή

Γενικά
Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος είναι  γραμμένος στην  C, και βρίσκεται

στον  υποφάκελο  src του  κυρίου  φακέλου  της  εφαρμογής.  Γενικά,  ο  κώδικας  είναι
εκτενώς σχολιασμένος και  κάποιος μπορεί  να αντλήσει  αρκετές  πληροφορίες άμεσα
από αυτόν. Δηλαδή, ακολουθώντας την κλασσική συνταγή της αναζήτησης μέσα στα
αρχεία  κώδικα με  βάση το όνομα συνάρτησης  ή μεταβλητής  (π.χ. grep *.[ch] -e
όνομα),  μπορούμε να βρούμε όλες τις εμφανίσεις  της αντίστοιχης οντότητας μαζί  με
σχόλια για την λειτουργία της. Έτσι, στο παρόν εγχειρίδιο θα προσπαθήσουμε, με όσο
δυνατόν λιγότερη επανάληψη πληροφορίας, να δώσουμε (α) μια κυρίως 'από τα πάνω'
περιγραφή  του  προγράμματος   (β)  μια  περιγραφή  των  διαφόρων  μη-τετριμμένων
αλγορίθμων που χρησιμοποιήθηκαν.

Μια σημείωση σχετικά με την παρουσίαση: τα κομμάτια κώδικα C και τα ονόματα
αρχείων  θα  παρουσιάζονται  μόνο  με  γραμματοσειρά  Bitstream Vera Mono,  για  να
ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο κείμενο. 
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Κεφάλαιο 10  
Σκελετός του προγράμματος 

Η  κύρια  συνάρτηση  του  προγράμματος  (main())  βρίσκεται  στο  αρχείο
read_grammar.c .  Ουσιαστικά  αυτή  δείχνει  τον  σκελετό  του  προγράμματος.  Σε  μια
χαλαρή μορφή έχουμε:

 
 διάβασμα  των  επιλογών  και  των  ονομάτων  αρχείων  εισόδου  από  την  γραμμή

εντολών. Ενεργοποίηση των επιλογών και ταξινόμηση των αρχείων εισόδου.
 διάβασμα των ομάδων σταθερών μία  προς μία  από τα αρχεία  σταθερών (αρχεία

μορφής  *.consts)   και  αποθήκευση  τους  σε  έναν  πίνακα.  Χρησιμοποιούμε  έναν
πίνακα κατακερματισμού (hash) με κλειδί το όνομα της ομάδας σταθερών (καθολική
μεταβλητή HashTable *constants). 

 πιθανή  ενημέρωση  των  ονομάτων  των  λεξικών  κατηγοριών  (εάν  έχουμε
τροποποίηση αρχείων κανόνων αργότερα από την τελευταία ενημέρωση).

 διάβασμα των κανόνων έναν προς έναν από τα αρχεία  κανόνων (αρχεία  μορφής
*.rules)  και  αποθήκευση  τους  σε  έναν  πίνακα  δομών  Rule (καθολική Rule
*rules). Παράλληλη κατασκευή ενός πίνακα κατακερματισμού (καθολική  HashTable
*sc_htable) με  κλειδί  το  όνομα  κάθε  εμφανιζόμενης  συντακτικής  κατηγορίας  και
πληροφορίες για τα πεδία της (όνομα, τύπος). Επίσης κατασκευάζεται παράλληλα
ένας πίνακας (καθολική  char **sc_names) που αντιστοιχίζει  έναν αύξοντα ακέραιο
(δηλ. έναν αριθμητικό κωδικό) σε κάθε  κατηγορία.

 Διάβασμα των αρχείων του λεξικού (αρχεία μορφής *.sem). Για κάθε κατηγορία type
για την οποία υπάρχει αρχείο λεξικού, μηχανική αντιστοίχιση των σημασιολογικών με
τα  πεδία  των  κανόνων  και  κατασκευή  του  πίνακα  κατακερματισμού sem_htable
[type] με κλειδί το όνομα κάθε λήμματος από το αρχείο .sem  π  και ληροφορία για

     .  πτις τιμές των σημασιολογικών του χαρακτηριστικών Δυνατότητα αρέμβασης
     π   .του χρήστη για ενημέρωση ή εμ λουτισμό του λεξικού

 διάβασμα  των προτάσεων μία  προς  μία  από τα  αρχεία  εισόδου  (αρχεία  μορφής
*.xml),  συντακτική επεξεργασία τους και  παραγωγή κάποιας μορφής εξόδου (xml
δένδρο ή δενδρο απεικονίσιμο στην κονσόλα) .

Βλέπουμε  ότι  το  πρόγραμμα  έχει  4  διακριτά  στάδια  (σταθερές,  κανόνες,
σημασιολογικό λεξικό, προτάσεις)  κατά τα οποία διαβάζει από αρχεία (διαφορετικού
φορμαλισμού)  .  Και  τα  4  αυτά  είδη  αρχείων  έχουν  ένα  κοινό  στοιχείο:  περιέχουν
ακολουθίες  'μονάδων'  οι  οποίες  είναι  ανεξάρτητες  μεταξύ  τους  και  άμεσα
διαχωρισμένες με λέξεις-κλειδιά. Επομένως, χρειαζόμαστε μία συνάρτηση ανάγνωσης
από αρχείο η οποία να διαβάζει έως ότου συμπληρωθεί μια 'μονάδα' και έπειτα να καλεί
μια κατάλληλη (ανάλογα με το στάδιο) συνάρτηση να επεξεργασθεί ετούτη τη μονάδα.
Η συνάρτηση ανάγνωσης (χαμηλού επιπέδου) είναι  η  read_blocks(char *filename)

 ενώ  οι συναρτήσεις επεξεργασίας είναι :

 parse_constants(char*  unit)  :  για  το  στάδιο  διαβάσματος  σταθερών.  Η
παράμετρος unit περιέχει τη δήλωση μιας ομάδας σταθερών. 
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 parse_rule(char* unit) : για το στάδιο διαβάσματος κανόνων. Η παράμετρος unit
περιέχει τη δήλωση ενός κανόνα.

 parse_semantics(char* unit):για το στάδιο διαβάσματος σημασιολογικού λεξικού.
Η παράμετρος  unit περιέχει  -  εκτός  από τις  περιπτώσεις  αρχής  και  τέλους  του
αρχείου .sem - μία εγγραφή λήμματος με τιμές σημασιολογικών

 parse_sentence(char*  unit): για  το  στάδιο  διαβάσματος  προτάσεων.  Η
παράμετρος  unit περιέχει  μια  πρόταση  επισημειωμένη  μορφολογικά  στο  XML
πρότυπο. 

Το πώς θα αναγνωρίζει η read_blocks τα όρια μιας δηλωτικής 'μονάδας' και το
ποια συνάρτηση θα καλεί προκειμένου να επεξεργασθεί αυτή τη 'μονάδα'  καθορίζεται
από τις τιμές κάποιων καθολικών μεταβλητών (ορατών από τα αρχεία read_grammar.c,
read_blocks.c) οι οποίες παίρνουν τις κατάλληλες τιμές με την κλήση της init_format
(char fmt). Ουσιαστικά, η κλήση της init_format με ένα αντίστοιχο όρισμα  είναι αυτή
που  σηματοδοτεί  την  έναρξη  ενός  νέου  σταδίου  με  διαφορετικό  τύπο  εισόδου.   Η
παράμετρος  fmt παίρνει  τις  συμβολικές  τιμές  CONSTANTS,  RULES,  SEM,  XML σε
αντιστοιχία με τα 4 στάδια.
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Κεφάλαιο 11
Βασικές δομές δεδομένων

Υπάρχουν  κάποιες  δομές  δεδομένων  που  χρησιμοποιούνται  ευρέως  στο
πρόγραμμα.  Ορισμένες  εξ'  αυτών  κωδικοποιούν  τις  διάφορες  γλωσσολογικές
οντότητες  (π.χ.  τι  είναι  η  'Συντακτική  Κατηγορία',  τι  είναι  ο  'Κανόνας'  κτλ.),  ενώ  οι
υπόλοιπες δομές κωδικοποιούν τις κλασσικές αφηρημένες δομές μαζικής αποθήκευσης
(δομές  containers π.χ.  πίνακες κατακερματισμού,  γραμμικές λίστες  κτλ.).  Παρακάτω,
κάνουμε  μια  γενικόλογη  περιγραφή  των  κυριοτέρων  δομών  που  εμφανίζονται  στο
πρόγραμμα. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα αρχεία επικεφαλίδας (header) στα οποία και
ορίζονται  οι  δομές  μπορούν να δώσούν επιπλέον λεπτομέρειες.  Πριν εξετασθούν οι
βασικές  δομές  δεδομένων ,  συνίσταται  να  διαβασθούν  τα  αρχεία  basic_data_t.h ,
basic_function_t.h  τα  οποία  περιέχουν  κάποιες  προκαταρκτικές  δηλώσεις  ή
συνώνυμα για τύπους δεδομένων και τύπους συναρτήσεων (αντίστοιχα).

11.1. Πίνακας Κατακερματισμού (πίνακας)

Η δομή HashTable ορίζεται στο αρχείο hash.h ως:
                                                                                                                             
typedef struct _HashTable{
       TableNode* table; /*   π  -  πδιεύθυνση βάσης ίνακα στοιχείων θυρίδων τύ ου
TableNode*/
      int  size;        /* δεσμευμένο μέγεθος (μέγεθος πίνακα table) προς χρήση*/
      int  active;      /* πλήθος αποθηκευμένων στοιχείων */
      Logic duplicates; /* επιτρέπονται(=True) ή όχι(=False) τα διπλότυπα κλειδιά*/
}HashTable;

Η  βοηθητική  δομή  TableNode είναι  η  'θυρίδα'  του  πίνακα  κατακερματισμού.
Ορίζεται στο ίδιο αρχείο ως:
   
typedef struct _TableNode{
         char *key;      /* κλειδί (μια συμβολοσειρά - string ) για την θυρίδα*/
         Pointer link;   /* γενικός δείκτης προς μια δομή που περιέχει τις πληροφορίες τις 

            *  αντιστοιχούσες στο κλειδί  key */
}TableNode;

Οι βασικές συναρτήσεις  χειρισμού του πίνακα κατακερματισμού ορίζονται  στο
αρχείο  hash.h και  υλοποιούνται  στο  hash.c .  Να  αναφέρουμε  ότι  ο  πίνακας
χρησιμοποιεί  την  τεχνική  του  διπλού  κατακερματισμού  (μια  συνάρτηση
κατακερματισμού για την αρχική θέση και μια συνάρτηση για το άλμα σε περίπτωση
σύγκρουσης)  για την μείωση του φαινομένου των δευτερευουσών συγκρούσεων. Τα
πρωτότυπα των συναρτήσεων χειρισμού παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω :

➢ HashTable* allocate_HashTable(int records,float lf);
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Η συνάρτηση  allocate_HashTable δεσμεύει χώρο στην μνήμη για έναν πίνακα
που (α) αναμένεται να έχει ένα πλήθος από records εγγραφές και (β) είναι επιθυμητό
να έχει παράγοντα φόρτωσης (  load factor ) ίσο με lf. Επιστρέφεται η διεύθυνση του
πίνακα που μόλις δημιουργήθηκε, ή NULL σε περίπτωση αποτυχίας. Σημειώνουμε εδώ
ότι  ένας  πίνακας  κατακερματισμού  περιέχει  πάντα  έναν  αριθμό  κενών  (μη
συνδεδεμένων  με  πληροφορία)  εγγραφών.  Ο  παράγοντας  φόρτωσης  εκφράζει  το
ποσοστό  των  μη-κενών  εγγραφών,  και  η  τιμή  του  καθορίζει  το  πόσο  αποδοτικές
χρονικά θα είναι οι αναζητήσεις στον πίνακα. Η τιμή που εδώ συνήθως επιλέγουμε είναι
γύρω στο   0.7 .
 

➢ int HashIns(HashTable *HT,char *key,Pointer link);

Η  HashIns  είναι η συνάρτηση εισαγωγής μιας νέας εγγραφής σε έναν πίνακα
κατακερματισμού με διεύθυνση HT. Η νέα εγγραφή θα έχει κλειδί τη συμβολοσειρά και
θα συνδέεται με την πληροφορία που δείχνει ο (γενικός) δείκτης link. Επιστρέφεται : 

 η σταθερά  FAIL ,  σε  περίπτωση αποτυχίας  λόγω γεμάτου  πίνακα ή  λόγω
έλλειψης μνήμης. 

 η σταθερά DUPLICATE , σε περίπτωση διπλότυπου κλειδιού.
 ο αριθμός της θυρίδας όπου πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή, σε περίπτωση

επιτυχίας.

➢ Pointer HashSearch(HashTable *HT,char *search_key,int* p_location );

Η  HashSearch εκτελεί αναζήτηση με κλειδί την συμβολοσειρά  search_key στον
πίνακα με διεύθυνση HT. Η p_location είναι out παράμετρος που δίνει την θυρίδα όπου
βρέθηκε  το  αναζητούμενο  σε  περίπτωση  επιτυχούς  αναζήτησης.  Επιστρέφεται  ο
δείκτης προς τη δομή με την πληροφορία η οποία αντιστοιχεί στο κλειδί search_key. Σε
περίπτωση ανεπιτυχούς αναζήτησης επιστρέφεται NULL.

➢ typedef void  (*FREE_LINK)(void*);
➢ void free_HashTable(HashTable* HT, FREE_LINK free_link, FREE_LINK

free_key );

Η  free_HashTable υλοποιεί  την  απελευθέρωση  της  μνήμης  ενός  πίνακα
κατακερματισμού. Οι παράμετροι-συναρτήσεις free_link, free_key παραμετροποιούν
την απελευθέρωση αυτή. Ο τύπος FREE_LINK ορίζεται στο αρχείο basic_function_t.h
ως ένας τύπος συνάρτησης με παράμετρο έναν γενικό δείκτη.

Αν περαστεί  free_link διαφορο του  NULL τότε η  free_link καλείται  πάνω σε
όλους  τους  ενεργούς  δείκτες  πληροφορίας  (πεδίο  link της  δομών  TableNode)  του
πίνακα (φυσικά, πριν την απελευθέρωση του ίδιου του πίνακα ). Αν δοθεί ισο με NULL
τότε το περιεχόμενο των δεικτών πληροφορίας μένει ανέπαφο. Η επιλογή αυτή που μας
δίνεται  μέσω  της  παραμέτρου  είναι  χρήσιμη  οταν  υπάρχουν  πολλοί  δείκτες  (στο
πρόγραμμα γενικά) που δείχνουν στις ίδιες δομές πληροφορίας. Τότε, η απελευθέρωση
μιας δομής, χωρίς την ρητή ακύρωση των υπόλοιπων δεικτών που δειχνουν σε αυτή τη
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δομή,  παράγει  ξεκρέμαστους  δείκτες  και  αρα  μελλοντικές  καταρρεύσεις  του
προγράμματος.

Αν περαστεί free_key διάφορο του NULL τότε η free_key καλείται πάνω σε όλα
τα  κλειδιά  για  να  απελευθερώσει  τα  αντίστοιχα  strings.  Αν  δωθεί  ίσο  με  NULL τότε
αφήνονται ανέπαφα. Συνήθως εδώ, αν θέλουμε απελευθέρωση, περνάμε την κλασσική
συνάρτηση free της stdlib. 

Γενικά,  αν  σκοπεύουμε  να  περάσουμε  μη-μηδενική  συνάρτηση-παράμετρο
(free_link ή free_key) για την απελευθέρωση, βεβαιωνόμαστε ότι :  (α) δεν υπάρχουν
πολλαπλοί δείκτες προς τις απελευθερούμενες δομές, και (β)  οι δομές βρίσκονται στην
ελεύθερη  μνήμη  δηλ.  έχουν  δημιουργηθεί  με  κλήσεις  της  οικογένειας  malloc.  Aν
παραβιασθεί κάποιο από τα (α),(β) έχουμε σίγουρη κατάρρευση.

11.2.Γραμμική Λίστα

H δομή ορίζεται στο  LList.h. Είναι μια δομή ταξινομημένης γραμμικής λίστας η
οποία μπορεί να σαρωθεί με 2 τρόπους: (α) σειριακά προσπερνώντας τους κόμβους
της έναν προς έναν, ή (β) προσπερνώντας τους κόμβους της μαζικά με ένα σταθερό
βήμα. 

Ο κόμβος της λίστας ορίζεται ως :

typedef struct _LListNode {
        void *link;    /* γενικός δείκτης προς την δομή της πληροφορίας  */
        struct _LListNode *next ;       /* δείκτης στον επόμενο κόμβο */
 }LListNode;

Ο σελιδοδείκτης ή κόμβος-φρουρός ορίζεται ως :  

typedef struct _Sentinel {
        USHORT  size;     /*πλήθος κόμβων που περιέχει ο παρών κόμβος-φρουρός        */
        struct _Sentinel *next;                   /* επόμενος κόμβος-φρουρός       */
             struct _Sentinel *prev;                /*προηγούμενος κόμβος-φρουρός      */
        struct _LListNode *nodeptr; /* δείκτης προς τον πρώτο κόμβο της λίστας στον */
                                    /* οποίο αναφέρεται ο παρών κόμβος-φρουρός   */
}Sentinel;

Η λίστα ορίζεται ως : 

typedef struct _SkipList {
        USHORT size;        /* τρέχον μέγεθος -- πλήθος κόμβων */
        USHORT step;        /* πόσους κόμβους (ελάχιστο) μπορεί να περιλαμβάνει ένας
κόμβος-

     * φρουρός */
        USHORT s_capacity;  /* πόσους κόμβους (μέγιστο) μπορεί να περιλαμβάνει ένας
κόμβος-      *  φρουρός   */
        USHORT max_size;    /* μέγιστο επιτρεπόμενο πλήθος */
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        COMPARE compare;    /* η συνάρτηση σύγκρισης για την διάταξη-ταξινομημένη εισαγωγή
*/
        LListNode *head;    /* ο πρώτος κόμβος της λίστας */
        Sentinel  *head_s;  /* ο πρώτος κόμβος-φρουρός της λίστας */
        Sentinel  *tail_s;  /* ο τελευταίος κόμβος-φρουρός της λίστας  -- για τη δυνατότητα 

     *αντίστροφης σάρωσης */
        LListNode *curr;    /* χρησιμεύει σαν δρομέας όταν σαρώνουμε τη λίστα */
        unsigned int duplicates :1; /*σημαία (1 bit): επιτρέπονται διπλότυπα στη λίστα ή
όχι? */
 }SkipList, LList ;

Η εικόνα της δομής είναι κάπως έτσι:

Η λίστα διαθέτει ένα πεδίο (compare)  το οποίο είναι μια συνάρτηση σύγκρισης
ώστε να κρατά τους κόμβους της ταξινομημένους ως προς αυτή.  Oι κόμβοι-φρουροί
λειτουργούν  κάπως  σαν  σελιδοδείκτες,  σηματοδοτώντας  συστοιχίες  κόμβων.  Όταν
χρειάζεται να βρούμε έναν κόμβο δεν τον αναζητούμε σειριακά στους κόμβους, αλλά
αρχικά  στους  κόμβους-φρουρούς  (που  είναι  υποπολλαπλάσιοι)  και  έπειτα  στην
συστοιχία  του  κόμβου-φρουρού  όπου  υπάρχει.  Ο  χρόνος  αναζήτησης   παραμένει
γραμμικός, αλλά κυριολεκτικά είναι : Τ(n) = (n/s) +  s , όπου  s =  step = (το βήμα της
λίστας). Για τα μεγέθη (n) λιστών που θα χρησιμοποιήσουμε (σπάνια n>500), o χρόνος
Τ είναι ικανοποιητικός. 

Οι  συναρτήσεις  που  χειρίζονται  τη  λίστα  υλοποιούνται  στο  LList.c.  Oι
κυριότερες εξ' αυτών:
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➢ LList* create_LList(USHORT maxSize, USHORT step, COMPARE cmp);

Η  create_LList δημιουργεί μια νέα (κενή) λίστα. Η λίστα αυτή θα μπορεί να
δεχθεί  το πολύ maxSize κόμβους, και  θα έχει συστοιχίες κόμβων με τουλάχιστο step
κόμβους. Η παράμετρος  cmp είναι δείκτης σε μια συνάρτηση σύγκρισης  η οποία θα
χρησιμοποιείται  για  να  βρίσκουμε  τη  διάταξη  των  κόμβων  στη  λίστα.  Επιστρέφεται
δείκτης στη νεοδημιουργηθείσα δομή ή NULL σε αποτυχία.

➢ LListNode* LListSortedIns(LList *L, void* input );

Η  LListSortedIns δημιουργεί  έναν νέο κόμβο στην λίστα με διεύθυνση  L .  Ο
νέος  κόμβος  περιέχει  (γενικό)  δείκτη  στη  πληροφορία  input ,  και  εισάγεται  σε
κατάλληλη θέση ώστε να διατηρείται η διάταξη που ορίζει η συνάρτηση (L->compare).
Σε  περίπτωση  επιτυχούς  εισαγωγής,  επιστρέφεται  δείκτης  στον  νέο  κόμβο.  Σε
περίπτωση  αποτυχίας  επιστρέφεται  NULL .  Να  σημειωθεί  ότι  μπορούμε  να  έχουμε
αποτυχία  όταν συμβεί ένα από τα παρακάτω:

1. έχουμε φθάσει το μέγιστο όριο πλήθους κόμβων
2. έχουμε μη επαρκή μνήμη 
3. έχουμε διπλότυπο (η συνάρτηση σύγκρισης δίνει 0) ενώ  ταυτόχρονα έχουμε

απαγορεύσει τα διπλότυπα (δηλ. L->duplicates == 0 ). 

➢ LListNode* LListSortedSearch(LList *L, void* input );

Η LListSortedSearch εκτελεί αναζήτηση στην λίστα L, για στοιχεία ισότιμα με το
input. Αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία επιστρέφεται δείκτης στο πρώτο από αυτά, δηλ. αν
r η επιστροφή τότε: (cmp(r->link,input)==0) με cmp=(L->compare). Αν δεν υπάρχουν
τέτοια στοιχεία,  επιστρέφεται NULL . 

➢ void   LListFree(LList* L, FREE_LINK free_link);

Η LListFree απελευθερώνει την μνήμη που δεσμεύει η λίστα L. Αν περαστεί η
συνάρτηση-παράμετρος free_link διάφορη του NULL , τότε η συνάρτηση αυτή καλείται
για να απελευθερωθούν και οι δομές πληροφορίας της λίστας. Αν περαστεί NULL,  τότε
δεν συμβαίνει τίποτα με τις δομές πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση, ο σκελετός της
λίστας (κόμβοι, κόμβοι-φρουροί) απελευθερώνεται.

Παρακάτω  παρουσιάζουμε  και  2  πρωτότυπα  'συναρτήσεων'  που  είναι
υλοποιημένα  σαν  macro.  Mε  αυτές  τις  'συναρτήσεις'  μπορούμε  να διασχίσουμε  την
λίστα σειριακά. 

➢ void scanLList_init(LList *L);

Η scanLList_init αρχικοποιεί την σειριακή σάρωση της λίστας L.
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➢ void* LList_next(LList* L);

Η  LList_next επιστρέφει  την πληροφορία  του  επόμενου στοιχείου κατά την
σάρωση της λίστας L. Ο δείκτης που επιστρέφεται είναι γενικός (void*) και προφανώς
χρειάζεται μετατροπή (cast) από τον προγραμματιστή.

11.3.Τριγωνικός Πίνακας 

H δομή του τριγωνικού πίνακα ορίζεται στο αρχείο  triangle.h.  Oυσιαστικά, είναι
ένας άνω τριγωνικός πίνακας ΝxN (όλα τα στοιχεία κάτω από την κύρια διαγώνιο είναι
0) . Ο τυπικός ορισμός :

typedef struct _triangle_array{
        Pointer  *table; /* ο πίνακας με τα πραγματικά στοιχεία */
        int size;  /* μέγεθος του πίνακα -- πλήθος στοιχείων    */
        int lines; /* πλήθος γραμμών (=πλήθος στηλών) */
        int line0 , column0; /* από πού αρχίζει η αρίθμηση για  */
                             /* τις γραμμές (στήλες) */
 }TriArray, TriangleArray;

Ο τριγωνικός πίνακας χρησιμοποιείται μόνο κατά την ανάπτυξη του αλγόριθμου CYK.Οι
συναρτήσεις χειρισμού της δομής υλοποιούνται στο triangle.c. 

➢ TriArray* create_TriArray(int lines, int line_0, int column_0 );

Η  create_TriArray δεσμεύει χώρο στη μνήμη για έναν τριγωνικό πίνακα ΝxN
όπου Ν=lines .  Η αρίθμηση  των γραμμών αρχίζει  από τον ακέραιο   line_0  (δηλ.
γραμμές  i=line_0,..,line_0  +  lines -1 ),  ενώ  των  στηλών  από  τον  ακέραιο
column_0.  Επιστρέφεται  η  διεύθυνση  του  νεο-δημιουργηθέντα  πίνακα,  ενώ  σε
περίπτωση αποτυχίας (ανεπαρκής μνήμη) επιστρέφεται NULL.

➢ Pointer TriArray_elem(TriArray *t,int line,int column); 

Η  TriArray_elem επιστρέφει  το  στοιχείο  (line,column)  του  πίνακα  t.  Η
επιστρεφόμενη  τιμή  είναι  τύπου  γενικού  δείκτη  (void*)  ,  και  προφανώς  (κατά  την
κλήση)  χρειάζεται  μετατροπή  (cast)  στον δείκτη  του πραγματικού  τύπου  δεδομένων
που περιέχει η αφηρημένη δομή του τριγωνικού πίνακα. 

➢ void TriArray_set_elem( TriArray *t, int line, int column, Pointer ptr );

Η TriArray_elem θέτει το στοιχείο (line,column) του πίνακα  t, στην τιμή που
δίνει  ο  γενικός  δείκτης  ptr.  Για  την  αναγνωσιμότητα  του  προγράμματος  ή  για  να
αποφευχθούν προειδοποιήσεις από τον compiler, η παράμετρος ptr θα ήταν σωστό να
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δεχθεί μετατροπή (κατά την κλήση).

➢ void  TriArrayFree(TriArray *t);

Η TriArrayFree απελευθερώνει την μνήμη που δεσμεύει η δομή τριγωνικού
πίνακα  t. Δεν επηρεάζει τις δομές πληροφορίας που περιείχε ο πίνακας .

11.4. Πίνακας ονομάτων (δομή)

Ο  πίνακας  ονομάτων  είναι  μια  δομή  βοηθητική,  ώστε  στη  συνέχεια  να
εκφραστούν πιο  σύνθετες  δομές.  H δομή  Names είναι  ουσιαστικά  ένας πίνακας από
αριθμημένα ονόματα (δομή numbered_name). Oι ορισμοί βρίσκονται στο αρχείο names.h :

struct numbered_name{
        char *name;      /*  ένα όνομα */
        char *data_t;/* το όνομα του τύπου δεδομένων του name     */
        int  snum;        /*  ο (σειριακός) αριθμός που 'αριθμεί' το όνομα */
};

typedef struct _Names{
        struct numbered_name *names; /* πίνακας 'αριθμημένων ονομάτων' */
        short n_names;       /* μέγεθος του πίνακα */
        short capacity;      /* χωρητικότητα του πίνακα */
}Names;

Λέμε 'βοηθητική' δομή διότι π.χ. με βάση τη δομή Names μπορεί να
μοντελοποιηθεί η 'ομάδα σταθερών' δηλ. ένας απαριθμητός τύπος δεδομένων. Επίσης
με βάση αυτή τη δομή μπορεί να μοντελοποιηθεί το σύνολο των πεδίων μιας
συντακτικής κατηγορίας. Οι διάφορες συναρτήσεις που χειρίζονται την δομή Names
υλοποιούνται στο names.c,   π  π   πενώ αρακάτω αραθέτουμε μία εριγραφή της
λειτουργίας τους:  

➢ void  init_Names(Names *table);
➢ void  init_Names2(Names *table, unsigned short _capacity );

Οι 2 παραπάνω συναρτήσεις αρχικοποιούν την ήδη δημιουργημένη δομή table,
δεσμεύοντας χώρο για τον πίνακα. Η δεύτερη έκδοση δεσμεύει  χώρο για  _capacity
'αριθμημένα ονόματα', ενώ η πρώτη έκδοση δεσμεύει για μια default τιμή.

➢ int   insert_name(Names *table,char* s,char* data_t);
➢ int   force_snum(Names* table,char* s,char* data_t);

Η  insert_name εισάγει  ένα νέο 'αριθμημένο όνομα'  στην δομή  table.  Το νέο
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'αριθμημένο  όνομα'  θα  έχει  όνομα  s και  τύπο  δεδομένων που  καθορίζεται  από  το
data_t ,  ενώ  θα  αποκτήσει  και  έναν  (μοναδικό  εντός  της  δομής  table)   σειριακό
αριθμό. Σε περίπτωση επιτυχημένης εισαγωγής επιστρέφει έναν μη-αρνητικό αριθμό.
Σε περίπτωση αποτυχίας (διπλότυπο όνομα) επιστρέφεται η σταθερά FAIL. Aν κατά την
εισαγωγή  ο  πίνακας  βρεθεί  ήδη  γεμάτος  (δηλ.  έχει  εξαντληθεί  η  ήδη  δεσμευμένη
μνήμη),  τότε  η  συνάρτηση  φροντίζει  να  επαναδεσμεύσει  αρκετό  χώρο στην  μνήμη,
χωρίς να δημιουργούνται 'σκουπίδια' στη μνήμη.

Η  force_snum κάνει περίπου τα ίδια με την  insert_name. Αν το όνομα  s δεν
υπάρχει στον πίνακα τότε εισάγεται (με τύπο δεδομένων data_t). Σε περίπτωση μιας
επιτυχημένης εισαγωγής επιστρέφεται  ο σειριακός αριθμός που αποδόθηκε στο  νέο
όνομα, ενώ σε περίπτωση αποτυχημένης εισαγωγής  επιστρέφεται (πάλι) ο σειριακός
αριθμός του ήδη υπάρχοντος ονόματος.

➢ int   exists_name(Names *table,char* s);
➢ int   name_snum(Names* table,char *str);

Οι  exists_name, name_snum   ελέγχουν το κατά πόσον το όνομα s υπάρχει στη
δομή  table.  Αν υπάρχει,  η  exists_name επιστρέφει  έναν μη-αρνητικό αριθμό ενώ η
name_snum επιστρέφει τον (επίσης μη-αρνητικό) σειριακό αριθμό του ονόματος. Αν δεν
υπάρχει επιστρέφεται, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η σταθερά FAIL.

➢ char* name_data_t(Names* table,char *s);

Η name_data_t επιστρέφει τον τύπο δεδομένων του ονόματος s στην δομή table
. Aν το όνομα δεν υπάρχει, τότε επιστρέφει NULL.
 

➢ void  free_names(Names *table);

H free_names απελευθερώνει  μια  δομή  ονομάτων  table.  Όλα τα  strings που
περιέχουν  ονόματα  απελευθερώνονται.  Τα  strings που  περιέχουν  ονόματα  τύπων
δεδομένων αφήνονται ως έχουν. Αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση οφείλεται στο ότι τα
ονόματα (κατά τη διάρκεια μιας εισαγωγής) αντιγράφονται βαθιά, ενώ τα ονόματα των
τύπων όχι.

11.5. Πληροφορίες για Συντακτική Κατηγορία
(SC_info,SyntacticCat_info )

H δομή  SC_info ουσιαστικά συλλέγει  όλες τις πληροφορίες (τις προερχόμενες
κυρίως από τους κανόνες παραγωγής) που αφορούν μια συντακτική κατηγορία. Αυτές
οι  πληροφορίες  χρειάζονται  προκειμένου  να  ορίσουμε  ένα  στιγμιότυπο  συντακτικής
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κατηγορίας. Με αλλά λόγια κάθε δομή  SC_info ορίζει και ένα καλούπι από το οποίο
μπορούν  να  βγαίνουν  τα  στιγμιότυπα   κατηγοριών.Η  δομή  ορίζεται  στο  αρχείο
επικεφαλίδας SyntacticCat.h :

/*
 * SyntacticCat_info, SC_info : 
 * δομή που κρατά τις πληροφορίες που σχετίζονται με  κάθε τύπο συντακτικής κατηγορίας
 */                                                                                                                       
typedef struct _SyntacticCat_info{
        USHORT type; /*   κωδικός (αύξων αριθμός) της συντ.κατ.     */
        TINY   nmorphs; /* πλήθος χρησιμοποιούμενων μορφολογικών στοιχείων
                                *  -- σημ: τα υπόλοιπα στοιχεία είναι τα σημασιο-συντακτικά */
        TINY   isdummy; /* αν ο συγκεκριμένος τύπος συντ.κατ. είναι ψευδο-κατηγόρια  */
        Names* attr_names; /* πίνακας ονομάτων των πεδίων της συντ.κατ. */
 }SyntacticCat_info, SC_info ;

Κάθε  συντακτική  κατηγορία  ταυτοποιείται  με  έναν  μη-αρνητικό  ακέραιο  που
αποθηκεύεται στο πεδίο type της δομής SC_info. To πεδίο nmorphs κρατά το πλήθος
των  μορφολογικών  χαρακτηριστικών  της  κατηγορίας.  Να  σημειωθεί  εδώ,  ότι
ακολουθούμε  τη  σύμβαση  ότι  τα  πρώτα  nmorphs πεδία  μιας  κατηγορίας  είναι  τα
μορφολογικά.  Τέλος,  το  πεδίο  attr_names κρατά  τα   ονόματα  και  τους  τύπους
δεδομένων των πεδίων της κατηγορίας.

Διάφορες  συναρτήσεις  χειρίζονται  δεδομένα  τύπου  SC_info.  Δεν  τις
παρουσιάζουμε  εδώ  ,  αλλά  αργότερα  στο  κεφάλαιο  'Συναρτήσεις'.  Ενώ  για  τις
αφηρημένες δομές (δομές  containers: πίνακας hash, γραμμική λίστα) χρησιμοποιούμε
ένα κατά βάση αντικειμενοστραφές μοντέλο (η δομή χειρίσιμη μόνο με συγκεκριμένο
σύνολο συναρτήσεων ), για τις υπόλοιπες δομές επιτρέπουμε έναν λιγότερο αυστηρό
χειρισμό.

11.6. Συντακτική Κατηγορία ( SC )

H δομή  SC είναι  η  ευρύτερα  χρησιμοποιούμενη  στο  πρόγραμμα,  μιας  και
αντιπροσωπεύει το στιγμιότυπο μιας συντακτικής κατηγορίας , δηλαδή το βασικό υλικό
(τους  κόμβους)  για  το  κτίσιμο  του  συντακτικού  δένδρου.  Ορίζεται  στο  αρχείο
SyntacticCat.h :

typedef struct _SyntacticCat *SCpointer;
typedef unsigned char COORD;
typedef struct _SubString {COORD span;COORD start;} SubString ;

typedef struct _SyntacticCat{
  USHORT  type;        /* ο κωδικος της συντ.κατηγορίας */
  USHORT  nattrs;      /* πόσα πεδία έχει αυτή η συντ.κατηγορία  */
  USHORT *attrs;       /* πίνακας στοιχείων τύπου USHORT , πλήθους nattrs, */
  TINY    numtransitions;  /* αριθμός απλών μεταβάσεων X -> A που επιτελεί το παρόν */
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  TINY    isdummy ;    /* ένδειξη  για το αν το παρόν ανήκει σε ψευδο-κατηγόρια */
  SubString substring; /* χαρακτηριστικά της υπακολουθίας που παράγεται από το παρόν  */
  USHORT  rule_sn ;    /* ο α.α του κανόνα που χρησιμοποιήθηκε για να παράξει το παρόν */
                       /* -- έχουμε υποθέσει < 65535 κανόνες -- */
  char   *lemma;       /* το λήμμα της λέξης ή της κεφαλής της συντ.κατηγορίας  */
  char   *norm;        /* η νόρμα μιας λέξης */
  SCpointer left_child;  /* τα πεδία left_child, right_child θα χρησιμοποιηθούν κατά την  --*/
  SCpointer right_child; /* -- κατασκευή του συντ. δένδρου της πρότασης απ' τον CYK
*/
 }SyntacticCat, SC ;

Κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τα πεδία :
Kατ´ αρχάς  το  πεδίο  type είναι  ο  ακέραιος  που  δηλώνει  την  συντακτική

κατηγορία. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε ότι κάθε στιγμιότυπο κατηγορίας (δομή SC)
είναι αντιπρόσωπος  μιας και μόνης  δομής  SC_info , από την οποία παίρνει και την
τιμή του το πεδίο SC::type. Με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι οι δομές  SC_info
είναι πρότυπα κατηγοριών με βάση τα οποία γεννιούνται στιγμιότυπα κατηγοριών (SC):
κάθε SC έχει μια (μοναδική) πατρική SC_info. Έτσι, το πεδίο SC::type καθορίζει το ποια
είναι  η πατρική  SC_info  ,  και  κατά συνέπεια καθορίζει  το πλήθος και  το είδος των
πεδίων του παρόντος στιγμιοτύπου.

Τα πεδία μιας συντακτικής κατηγορίας παίρνουν ως τιμές διάφορες συμβολικές
σταθερές  από  την  ομάδα  σταθερών που υπαγορεύει  ο  τύπος  τους.  Οι  τιμές  αυτές
αποθηκεύονται ως απρόσημοι ακέραιοι  (USHORT), αφού κάθε σταθερά (ανήκουσα σε
μια  ομάδα)  ταυτοποιείται  από  έναν  τέτοιο  ακέραιο  (διατακτικός  αριθμός).  Έτσι  το
σύνολο των πεδίων μιας κατηγορίας μπορεί  να αποθηκευθεί  σαν πίνακας ακεραίων
(πεδίο attrs της δομής SC) μεγέθους nattrs. Προφανώς από τον εν λόγω πίνακα
ακεραίων μπορούν να ανακτηθούν οι αρχικές συμβολικές τιμές κάθε πεδίου, αφού οι
αναγκαίες πληροφορίες για τον τύπο των πεδίων μπορούν να βρεθούν στην κατάλληλη
πατρική δομή SC_info.

Το  substring δηλώνει το ποιο κομμάτι της αναλυόμενης πρότασης παράγεται
από  το  παρόν  στιγμιότυπο  συντακτικής  κατηγορίας.  Δηλώνεται  ότι  παράγεται  το
κομμάτι  από  την  i-οστη   λέξη  με  μήκος  s,  όπου  i =  SC::substring.start,  s =
SC::substring.span. 

To rule_sn κρατά τον κωδικό αριθμό του κανόνα που άμεσα ενεργοποιήθηκε
ώστε  το  παρόν  στιγμιότυπο  κατηγορίας  να  παράξει  τους  κόμβους-παιδία  του  (να
επαναγραφεί , κατά την γλωσσολογική ορολογία).

Τα πεδία  left_child, right_child είναι δείκτες σε δομές SC , και χρησιμεύουν
για την κατασκευή δενδρικών δομών με βαθμό διακλάδωσης 1 ή 2 . Υπενθυμίζουμε ότι,
αφού κατά το στάδιο της ανάλυσης χρησιμοποιούμε κανόνες με το πολύ 2 παραγόμενα,
δεν υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερους βαθμούς διακλάδωσης. Εξ' άλλου, κανόνες με
περισσότερα από 2 παραγόμενα  μετατρέπονται σε ισοδύναμους CNF κανόνες , χωρίς
αυτό να γίνεται αντιληπτό από τον χρήστη.  

To πεδίο  numtransitions χρησιμοποιείται κατά την διαδικασία παραγωγής του
δένδρου. Κρατά τον αριθμό των συνεχόμενων  μεταβάσεων που ακολουθεί  το παρόν
στιγμιότυπο έως ότου ενεργοποιηθεί ένας CNF κανόνας. Μεταβάσεις ονομάζουμε τους
κανόνες με 1 παραγόμενο (X → A) . 
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Οι συναρτήσεις που χειρίζονται δεδομένα SC παρουσιάζονται αργότερα.

11.7. Κανόνας Παραγωγής ( Rule )

Δύο βοηθητικές δομές απαραίτητες για να ορίσουμε τον 'Κανόνα' είναι η
'Ενοποίηση' και η 'Υποκατηγοριοποίηση'. 

typedef struct _Unification{
   OPERATOR oper; /* εχει νοημα μόνο για τις συνθηκες Cond1,Cond2,Cond3 */
   FIELD  op1;    /* αριστερό μέλος ενοποίησης (πάντα πεδίο) */
   USHORT op2;    /* δεξί μέλος (πεδίο ή σταθερά)    */
 }Unification;

Ουσιαστικά , η δομή Unification περιέχει τον κωδικό του τελεστή , τον κωδικό
του αριστερού πεδίου , και τον κωδικό της σταθεράς/πεδίου του  δεξιού πεδίου. Η δομή
από μόνη της δεν προσδιορίζει πλήρως μια ενοποίηση: αποκτά νόημα όταν περιέχεται
σε μια δομή τύπου 'Κανόνα'. Επίσης, για να μπορούμε να ξέρουμε (α) στα πεδία ποιών
κατηγοριών αναφέρεται  μια 'Ενοποίηση' , καθώς  και  (β) το αν το δεξιό μέλος είναι
σταθερά ή πεδίο , πρέπει να γνωρίζουμε τον τύπο της ενοποίησης. Για εμάς, υπάρχουν
6  διακριτοί  τύποι  ενοποιήσεων: 3  τύποι  συνθηκών  ,  3  τύποι  αναθέσεων.  Για
περισσότερες λεπτομέρειες βλ. στα σχόλια του  SyntacticCat.h. Εκεί έχουμε και τους
ορισμούς:

#define   UNIFICATION_TYPES         6   
enum   Unification_types{Cond1,Cond2,Cond3,Assign1,Assign2,Assign3};

Η δομή  SubCategorization περιέχει πληροφορίες για το πώς μεταφέρονται τα
λήμματα/νόρμες  κατά  την  ενεργοποίηση  ενός  κανόνα,  καθώς  και  πληροφορίες  για
πιθανές υπο-κατηγοριοποιήσεις με βάση λήμμα/νόρμα.  Οι δομές  SubCategorization
και Rule ορίζονται στο  SyntacticCat.h ως :

enum SC_SYMBOLS{_A,_B,_C,_D};
#define N_CNF_PRODUCTS 2
typedef struct _SubCategorization{
  TINY lemma_sc; /* η συντ.κ. (τιμή _B ή _C) του κανόνα  η οποία υπο-κατηγοριοποιείται  */
  TINY lemma_transfer; /*ποια παραγόμενη συντ.κ. (_B ή _C) μεταφέρει το λήμμα της στην _A */
  TINY norm_transfer;  /* ποια παραγόμενη σ.κ. (_B ή _C) μεταφέρει τη νόρμα της στην _A  */
           /* η συνθήκη norm/lemma_tranfer == 0 (== _A ) σημαίνει απουσία 

* τέτοιας 'ενοποίησης'  */
  char* lemma;                   /* το λήμμα της υπο-κατηγοριοποιούμενης συντ.κ.     */
  char* norm[N_CNF_PRODUCTS];    /* οι νόρμες των συντ.κ. που αντιστοιχούν στα _B , _C  */
     /*  το norm[ i - _B  ] (όπου i = _B ή _C) δίνει τη 'λίστα' με νόρμες για την αντίστοιχη παραγόμενη  
             *  συντ.κ..  Η 'λίστα' αυτή  είναι ακολουθία αλφαριθμητικών  χωρισμένων  με '\0' ,τερματιζόμενη 
             * με  διπλο '\0'.
      */
} SubCategorization ;
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typedef struct _Rule {
  USHORT B,C,A;    /* οι κωδικοι των συντ.κατηγοριων : A  -> B + C */
  TINY   isdummy;  /* εάν ο κανόνας παράγει μια ψευδοκατηγορία      */
  Unification *unify[UNIFICATION_TYPES];
         /*  το στοιχειο unify[i]  (με i στο συνολο Unification_types )
          *  είναι πίνακας στοιχείων τύπου  Unification
          *  Κατά τη συμπλήρωση της δομής θα αρχικοποιηθεί να δείχνει στο πρώτο
          *  στοιχείο από τα MAX_UNIFICATIONS στοιχεία.
          */
  SubCategorization subcatg;
} Rule ;

H δομή  Rule περιέχει  κατ'  αρχάς  τους  κωδικούς  των  συμμετεχόντων
συντακτικών κατηγοριών Α,Β,C . Oι κωδικοί ετούτοι είναι οι ακέραιοι που ταυτοποιούν
την κατηγορία και προκύπτουν από κάποιο πεδίο SC_info::type. 

Επίσης  περιέχονται  και  πίνακες  ενοποιήσεων,  ένας  πίνακας  για  κάθε  τύπο
ενοποίησης  από το απαριθμητό σύνολο  Unification_types. Η ενοποίηση είναι δηλ.
ένα  στοιχείο  Rule::unify[i][j] με  i ∈ Unification_types  ,j ∈

{,..,MAX_UNIFICATIONS }.  Ανάλογα με το  i,  τα περιεχόμενα της δομής  (Unification)
Rule::unify[i][j] έχουν διαφορετική σημασία. Έχουμε τις εξης περιπτώσεις για το i
:
● Cond  1  :  έχουμε  συνθήκη  της  μορφής  <B fb>  <τελεστής>  <C fc>.  Το  πεδίο

Unification::op1 είναι  ο  κωδικός  του  πεδίου  fb  της  κατηγορίας  Β  ,  και  το
Unification::op2 είναι ο κωδικός του fc της C.   

● Cond  2  :   έχουμε  συνθήκη  της  μορφής  <B fb>  <τελεστής> <σταθερά>.   Το  πεδίο
Unification::op1 είναι  ο  κωδικός  του  πεδίου  fb  της  κατηγορίας  Β,  και  το
Unification::op2 είναι  ο κωδικός (διατακτικός αριθμός)  για την <σταθερά> μέσα
στον απαριθμητό τύπο δεδομένων όπου αυτή ανήκει. 

● Cond  3  : όπως προηγουμένως ,αλλά τώρα για κάποιο πεδίο <C fc>.
● Assign  1  :  έχουμε  ανάθεση  της  μορφής   <Α  fa>  =  <σταθερά>.  Το  πεδίο

Unification::op1 είναι  ο  κωδικός  του  πεδίου  fa  της  κατηγορίας  A,  και  το
Unification::op2 είναι o κωδικός για την <σταθερά>.

● Assign  2  :  έχουμε ανάθεση της μορφής <Α fa> = <B fb>. Το πεδίο Unification::op1
είναι ο κωδικός του πεδίου fa  της κατηγορίας A, και το   Unification::op2 είναι o
κωδικός του fb της B.

● Assign  3  : όπως προηγουμένως, αλλά αντί του <Β fb> ένα πεδίο <C fc>.

Όπως βλέπουμε και από τον ορισμό της δομής SubCategorization, είναι δυνατό
να προσδιορίζεται το λήμμα μιας από τις συμμετέχουσες παραγόμενες κατηγορίες B,C
(αντίστοιχα σταθερές _B,_C) .Επίσης, μπορεί να δίνεται μια λίστα στην οποία πρέπει να
βρίσκεται  η  νόρμα  κάποιας  από  τις  παραγόμενες  κατηγορίες  (λίστες  string
Rule::subcatg.norm[j] j=0,1 ). Εάν το πεδίο lemma  ή οι λίστες norm  είναι κενές, αυτό
σημαίνει απουσία υποκατηγοριοποίησης.  
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Κεφάλαιο 12
Συναρτήσεις

Aφού  περιγράφηκαν  οι  πιο  βασικές  δομές  δεδομένων  του  προγράμματος,
προχωράμε  στην  περιγραφή  των  διαφόρων  συναρτήσεων  που  υλοποιούν  το
πρόγραμμα.  Στο  μοντέλο  προγραμματισμού  όπου  δουλεύουμε,  ένα  αρχείο  κώδικα
συγκεντρώνει  'ομοειδείς'   (πράξεις  πάνω  στις  ίδιες  δομές  δεδομένων)  ή  άμεσα
αλληλοεξαρτώμενες  (μια  κεντρική  συνάρτηση  και  οι  βοηθητικές  της)  συναρτήσεις.
Έτσι  ,  η  παρουσίαση των συναρτήσεων θα γίνεται  ανά αρχείο.  Παραλείπονται  :  (α)
κάποιες ιδιαίτερα απλές συναρτήσεις , (β) κάποιες δοκιμαστικές (για λόγους  debug ή
επίδειξης)  συναρτήσεις,  (γ)  συναρτήσεις  που  υλοποιούν  τον  χειρισμό  των  βασικών
δομών αποθήκευσης (πίνακας ΗashΤable, γραμμική λίστα  LList, τριγωνικός πίνακας,
πίνακας ονομάτων Names), μιας και έχουν ήδη περιγραφεί.

12.1. αρχείο binsearch.c

➢ int  binsearch(
        void *key,
        void *base,
        unsigned nmemb,
        unsigned membsize,
        int (*cmp)(void *p1,void *p2)
        );

Είναι μια παραλλαγή της γνωστής bsearch της standard βιβλιοθήκης .Επιστρέφει
τον πρώτο i : base[i-1] ≤ key < base[i] ,όπου η διάταξη '<'  προκύπτει από την
συνάρτηση σύγκρισης-διάταξης   cmp.   Η  base είναι  η  διεύθυνση ενός πίνακα  nmemb
στοιχείων  μεγέθους  membsize bytes έκαστο.  Εννοείται  πως,  για  να  μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί  δυαδική αναζήτηση, ο πίνακας  base είναι ταξινομημένος σε αύξουσα
σειρά με βάση την cmp .Η διαφορά με την κλασσική bsearch : σε περίπτωση που το
key δεν έχει ισοδύναμο μέσα στον πίνακα (δηλ. δεν υπάρχει  j :  base[j] == key ) η
bsearch επιστρέφει NULL,  ενώ η binsearch επιστρέφει τον δείκτη (index) του πρώτου
στοιχείου του πίνακα που υπερβαίνει το key. 

➢ int ArrayIns(
        void* key,
        void* base,
        unsigned *nmemb,
        unsigned membsize,
        int (*cmp)(void *p1,void *p2),
        int duplicate
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        );

H ArrayIns εκτελεί  ταξινομημένη εισαγωγή ενός αντιγράφου του στοιχείου με
διεύθυνση  key,  στον πίνακα με διεύθυνση βάσης  base. Ο πίνακας περιέχει στοιχεία
ενός πλήθους που δίνεται από την in-out παράμετρο (*nmemb). Τα στοιχεία του πίνακα
έχουν μέγεθος membsize, και η συνάρτηση διάταξης είναι η cmp. Η  duplicate είναι μια
λογική σημαία που δείχνει αν επιτρέπονται ή όχι διπλότυπα κατά την εισαγωγή στον
πίνακα :  αν δεν επιτρέπονται  (δηλ.  duplicate == 0  )  και  βρεθεί  στοιχείο  x με  cmp
(x,key) == 0  , τότε η εισαγωγή αποτυγχάνει. Σε περίπτωση αποτυχίας επιστρέφεται
-1 , ενώ στην επιτυχία επιστρέφεται ο (μη-αρνητικός) δείκτης (index) του πίνακα όπου
και έγινε η εισαγωγή του αντιγράφου του key (δηλ. το base[i] θα είναι αντίγραφο του
στοιχείου που δείχνει ο key). 

Παρατήρηση:
Είναι  προφανές  ότι  σε  μια  πραγματική  κλήση  της  συνάρτησης  οι  γενικοί  δείκτες
key,base θα υποκατασταθούν από δείκτες σε έναν πραγματοποιημένο τύπο Τ. Το ίδιο
ισχύει και για την συνάρτηση διάταξης που ως πραγματική παράμετρος θα υλοποιείται
ως:  int (*cmp)(T *p1,T *p2).

12.2. αρχείο conv_hkey.c

➢ ULONG hex_key2long(char *k);
➢ ULONG radix_key2long(char *k);

Oι  δύο  συναρτήσεις  αυτού  του  αρχείου  φροντίζουν  για  την  μετατροπή  ενός
αλφαριθμητικού κλειδιού  k σε έναν απρόσημο μεγάλο ακέραιο ( επιστρεφόμενη τιμή
τύπου  ULONG ).   Η μετατροπή αυτή  την χρειάζεται  ο  πίνακας  κατακερματισμού  του
οποίου  οι  συναρτήσεις   δουλεύουν  με  ακέραια  κλειδιά.  Το  ποια  από  τις  δύο
συναρτήσεις  μετατροπής   θα  χρησιμοποιήσουν  οι  συναρτήσεις  κατακερματισμού
καθορίζεται από την εξωτερική μεταβλητή  key2long  του αρχείου  hash.c. Η  key2long
είναι  δείκτης  σε  συνάρτηση  και  αρχικοποιείται  στην  διεύθυνση  της  επιλεγείσας
συνάρτηση μετατροπής.

Η  μετατροπή  γίνεται  με  τη  μέθοδο  της  'αλλαγής  ρίζας'  (radix conversion).  Η
hex_key2long  χρησιμοποιεί εξ' ορισμού ως ρίζα το 16. Η radix_key2long χρησιμοποιεί
αυθαίρετη ρίζα που καθορίζεται από την σταθερά RADIX (στο ίδιο αρχείο) , και είναι λίγο
πιο αργή σε σχέση με την hex_key2long.

12.3.αρχείο find_match.c

➢ char *find_match(char* text,int textlen, char* pattern);

Η find_match βρίσκει εμφανίσεις του αλφαριθμητικού προτύπου pattern μέσα
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στο κείμενο text μήκους textlen. Εφαρμόζεται η απλοϊκή σειριακή αναζήτηση, και έτσι
η  find_match προτείνεται να χρησιμοποιείται για σχετικά μικρά μήκη  textlen. Εάν το
πρότυπο βρεθεί, τότε επιστρέφεται δείκτης στην πρώτη εμφάνιση του μέσα στο  text.
Εάν δεν βρεθεί, επιστρέφεται NULL.

➢ char* get_alpha(char* buf, char *dest, char delimiter, int Len );

H get_alpha διαβάζει  από τον  buf την  επόμενη λέξη  με  αλφαριθμητικούς  ή
underscore χαρακτήρες,  προσπερνώντας  τυχόντες  'λευκούς'  χαρακτήρες.  Η  λέξη
αποθηκεύεται στον dest, ο οποίος πρέπει να δείχνει σε μνήμη τουλάχιστον Len bytes.
Δεν αποθηκεύονται περισσότερα από Len-1 bytes  (επιπλέον απαιτείται 1 byte για τον
τερματισμό  του  dest).  Αν  συναντήσει  τον  χαρακτήρα  delimiter σταματά  αμέσως,
χωρίς να τον περιλαμβάνει. Επιστρέφει τον δείκτη στον επόμενο χαρακτήρα από αυτόν
που έγραψε στον dest.

➢ int get_name(char *dest, char* source, int Len);

Η get_name διαβάζει  ένα 'όνομα' από τον  source  και το αποθηκεύει στον dest.
Αποθηκεύονται  το  πολύ   Len-1  bytes,  και  έτσι  ο  dest πρέπει  να δείχνει  σε  χώρο
τουλάχιστον  Len bytes. Το 'όνομα'  πρέπει  να αρχίζει με αλφαβητικό χαρακτήρα και
μπορούν να ακολουθούν αλφαριθμητικοί  ή  underscore χαρακτήρες.  Επιστρέφεται  το
μήκος της αποθηκευμένης λέξης. Αν επιστραφεί 0 σημαίνει πως δεν βρέθηκε 'όνομα'. 

12.4.αρχείο xtcmp.c

➢ int  xtcmp(char **fname1, char **fname2 );
➢ int  ixtcmp(char **fname1 , char **fname2 );

Το αρχείο  xtcmp.c  περιέχει δύο συναρτήσεις σύγκρισης για ονόματα αρχείων.
Μια από συναρτήσεις αυτές χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των αρχείων εισόδου
του προγράμματος, με βάση την κατάληξη τους (extension). Η  xtcmp συγκρίνει   τα
ονόματα αρχείων  (*fname1), (*fname2) και  επιστρέφει  ανάλογα στο   {-1,0,1} .  Η
ixtcmp κάνει ότι και η xtcmp  αλλά επιστρέφει τον αντίθετο της (άρα προκαλεί αντίθετη
διάταξη) . 

Μια παρατήρηση για το είδος των παραμέτρων της  xtcmp : για να μπορεί να
περαστεί μια συνάρτηση διάταξης ως παράμετρος στην συνάρτηση qsort ταξινόμησης
πινάκων, πρέπει  να  γραφτεί  στην μορφή  int cmp(void *p1,void *p2). Δηλαδή, τα
συγκρινόμενα αντικείμενα να προσπελαύνονται δεικτοδοτημένα. 
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12.5.αρχείο comments_strip.c

➢ int  strip_comments(FILE *ifp,FILE *ofp);

Η strip_comments καθαρίζει τα ένθετα σχόλια τύπου C από ένα αρχείο εισόδου
με δείκτη  ifp,  και  αποθηκεύει  το  αποτέλεσμα σε ένα αρχείο  εξόδου  ofp.  Ο δείκτης
αρχείου  ofp συνίσταται  να έχει  μόλις  αρχικοποιηθεί  σε  ένα νέο  όνομα αρχείου.  Σε
επιτυχία,  η  συνάρτηση  επιστρέφει  1.  Αποτυχία  μπορεί  να  υπάρξει  μόνο  αν  έχει
περαστεί  μηδενικός  δείκτης  αρχείου,  οπότε  και  επιστρέφεται  INFILE_ERROR ή
OUTFILE_ERROR (ανάλογα με την περίπτωση).

Χρησιμοποιείται από την  main προκειμένου να καθαρισθούν τα αρχεία εισόδου
(σταθερές, κανόνες) από τα σχόλια (που είναι τύπου C).
 

12.6.αρχείο prime.c

➢ long find_prime(long start);

Η  find_prime είναι  μια  απλή  συνάρτηση  που  βρίσκει  έναν  πρώτο  αριθμό
μεγαλύτερο του start (όχι απαραίτητα τον επόμενο) και τον επιστρέφει. Δεν υλοποιεί
κάποιο ιδιαίτερο αλγόριθμο και δεν προορίζεται να βρει 'μεγάλους' πρώτους. Την καλεί
η  συνάρτηση  allocate_HashTable που δημιουργεί  τους  πίνακες κατακερματισμού οι
οποίοι πρέπει να έχουν ως μέγεθος έναν πρώτο.

12.7.αρχείο getstrs.c

➢ char** getstrs(char** titles ,char** defaults , char **values,
               int N, int start_line,
               Flags optional
              );

Η getstrs είναι μια απλή συνάρτηση για το διάβασμα εισόδου κειμένου (text) σε
περιβάλλον κονσόλας. Είναι μια απομίμηση 'φόρμας'  όπου πρέπει να συμπληρωθούν
N πεδία  της.  Τα  πεδία  της  φόρμας   έχουν  τίτλους  που  δίνονται  από  τον  πίνακα
αλφαριθμητικών titles, και προσυμπληρωμένες (default) τιμές  που δίνονται από τον
πίνακα defaults. Αν περαστεί NULL στην θέση του defaults, τότε όλα τα πεδία θα είναι
αρχικά  κενά  δηλ.  δεν  θα  υπάρχουν  προσυμπληρωμένες  είσοδοι.  Ο  δείκτης  values
πρέπει να δείχνει σε υπάρχοντα πίνακα N θέσεων (τύπου char*). Δηλαδή ο values δεν
δεσμεύει νέα μνήμη για πίνακα N δεικτών (παρά μόνο σε δεύτερο επίπεδο για τα ίδια τα
αλφαριθμητικά  ).  Μέσω του (char*)  values[] επιστρέφονται  τα  αλφαριθμητικά  που
εισάγει ο χρήστης στα αντίστοιχα πεδία με τίτλο (char*) titles[].Το όρισμα optional
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είναι λογικές σημαίες ( πλήθους ≤ 32 )  όπου αν το i-οστό bit είναι 1 σημαίνει ότι το i-
οστό πεδίο είναι προαιρετικό. Η getstrs δεν επιστρέφει αν δεν συμπληρωθούν όλα τα
υποχρεωτικά πεδία. Αν θέλουμε όλα τα πεδία (με μη κενό τίτλο) να είναι υποχρεωτικά
τότε περνάμε  optional = 0x00 . Αν παρ' όλα αυτά,  ο χρήστης αφήσει κενό κάποιο
πεδίο τότε τίθεται στον αριθμό του πεδίου αυτού η καθολική μεταβλητή (του αρχείου)
empty_field. Η παράμετρος  start_line  ρυθμίζει μόνο την παρουσίαση : το από ποια
γραμμή της οθόνης θα αρχίζει η φόρμα.

Επιστρέφεται  ο  δείκτης  values ,  σε  επιτυχία.  Eπιστρέφεται  NULL σε αποτυχία
δηλ. σε μη συμπληρωμένο πεδίο (κενό ή παύλα '-') μη κενού τίτλου .

Στο πρόγραμμα, η συνάρτηση getstrs χρησιμοποιείται  για να δώσει ο χρήστης
τα ονόματα των λεξικών κατηγοριών και  των πεδίων τους.  Καλείται  (επανειλημμένα)
από την συνάρτηση read_config  του αρχείου readconfig.c.

12.8.αρχείο aux.c

Το αρχείο περιέχει ένα σύνολο βοηθητικών συναρτήσεων οι οποίες (γενικά) είναι
άσχετες μεταξύ τους. 

➢ typedef void (*HELP_FUNC)(void);
➢ int yes(HELP_FUNC help);

Η yes είναι μια συνάρτηση που περιμένει μια απάντηση του τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ από
τον χρήστη (μέσω κονσόλας).  Επιστρέφει  την απάντηση του χρήστη θεωρώντας ότι
ΝΑΙ=1, ΟΧΙ=0 . Η παράμετρος help είναι δείκτης σε μια συνάρτηση τύπου HELP_FUNC.
Η help  θα καλείται (εάν χρειασθεί) εντος της  yes , προκειμένου να υποβοηθήσει την
απάντηση του χρήστη. Αν περαστεί  help = NULL τότε δεν καλείται τίποτα για βοήθεια. 

➢ char *get_name_by_snum(Names* table, int _snum);

Η  get_name_by_snum επιστρέφει το όνομα ενός στοιχείου πίνακα 'ονομάτων'
table εάν είναι γνωστός ο κωδικός του ονόματος ( δηλ. ο σειριακός αριθμός του _snum
). Εάν δεν υπάρχει όνομα με τον δοθέντα σειριακό αριθμό _snum τότε επιστρέφεται
NULL.

➢ char* strpack(char* src1,char* src2, char delimiter,char* dest );

Η  strpack δημιουργεί  μια συνένωση των αλφαριθμητικών  src1,  src2 με την
παρεμβολή  του  διαχωριστή   delimiter (  αν  είναι  διάφορος  του  '\0').  Κατά  την
επιστροφή,  το  αποτέλεσμα  της  συνένωσης  θα  βρίσκεται  στον  dest.  Αν  περασθεί
dest=NULL δεσμεύουμε χώρο για το αποτέλεσμα από την ελεύθερη μνήμη. Αν περασθεί
dest διάφορο του  NULL, τότε (α) ο  dest πρέπει να είναι διαφορετικός δείκτης από τα
src1, src2  (β) ο  dest πρέπει να δείχνει σε διαθέσιμο χώρο που να επαρκεί για να
γραφεί το αποτέλεσμα δηλ. χώρο τουλάχιστον (|src1|+|src2|+2) .Επιστρέφεται ο dest
, σε κάθε περίπτωση.  
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➢ int store_consts_to_file();
➢ int store_scfields_to_file();

Η store_consts_to_file αποθηκεύει σε ένα αρχείο όλες τις ομάδες σταθερών
που βρήκε και  χρησιμοποίησε  η τρέχουσα εκτέλεση του προγράμματος. Όταν λέμε
'όλες', εννοούμε αυτές τις ομάδες που προϋπάρχουν σε αρχεία *.consts και αυτές που
προέκυψαν από τους κανόνες. 

Η αποθήκευση αυτή χρησιμοποιεί ένα ειδικό φορμαλισμό όπου για κάθε ομάδα
σταθερών αντιπροσωπεύεται από μια γραμμή αρχείου:
<ομάδα-σταθερών> : <σταθερά-1> <σταθερά-2> ... <σταθερά-ν>

Η store_scfields_to_file αποθηκεύει σε ένα αρχείο όλα τα είδη συντακτικών
κατηγοριών που βρήκε (μέσα από την ανάλυση των κανόνων) η τρέχουσα εκτέλεση του
προγράμματος. 

Η αποθήκευση χρησιμοποιεί έναν φορμαλισμό όπου κάθε συντακτική κατηγορία
αντιπροσωπεύεται από μια γραμμή αρχείου:
<συντακτική-κατηγορία> : (<τυπος-πεδίου-1>)<πεδίο-1>...(<τυπος-πεδίου-ν>)<πεδίο-ν>
Και οι δύο συναρτήσεις δεν επιστρέφουν τίποτα χρήσιμο.

Οι  store_consts_to_file,  store_scfields_to_file καλούνται  από  την  main
αμέσως αφού έχουν διαβασθεί όλες οι σταθερές και όλοι οι κανόνες από τα αντίστοιχα
τους  αρχεία. Ο ρόλος τους είναι να αφήνουν κάποια ίχνη των κανόνων της τελευταίας
εκτέλεσης του προγράμματος , τα οποία ίχνη να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς
να απαιτείται  επανεκτέλεση του προγράμματος. Έτσι, τα αρχεία που δημιουργούν οι
δύο συναρτήσεις (αντίστοιχα τα  .constsdict,  .fieldsdict) χρησιμοποιούνται  από τα
scripts του  vim για την αυτόματη συμπλήρωση (completion) κατά την διατύπωση των
κανόνων ( η διατύπωση των κανόνων γίνεται σε άσχετο χρόνο με την εκτέλεση) .  

12.9.αρχείο input_config.c 

To αρχείο αυτό δεν περιέχει συναρτήσεις, αλλά ορισμούς και αρχικοποιήσεις για
κάποιες καθολικές μεταβλητές που αφορούν τις λεξικές συντακτικές κατηγορίες. Όποιο
αρχείο  θέλει  να έχει  ορατότητα σε  αυτές τις  μεταβλητές πρέπει  να περιλαμβάνει  το
αρχείο επικεφαλίδας input_config.h .

Όπως  έχουμε  αναφέρει  σε  προηγούμενο  κεφάλαιο,  κάθε  λεξική  κατηγορία
διαθέτει ένα πλήθος υποχρεωτικών-μορφολογικών πεδίων που ορίζονται ως τα πεδία
που  μας  εξάγει  ο  μορφολογικός  επεξεργαστής,  ο  'Λεξιφάνης'.  Κάθε  πεδίο  χ  μιας
κατηγορίας αντιστοιχίζεται σε έναν μη-αρνητικό ακέραιο.  Ο ακέραιος αυτός θα είναι το
index στους παρακάτω πίνακες  όπου θα βρίσκουμε πληροφορία για το πεδίο χ . Για
κάθε λεξική κατηγορία έχουμε τους εξής πίνακες αλφαριθμητικών:

 έναν πίνακα που θα κρατήσει τα ονόματα των υποχρεωτικών πεδίων όπως θέλει να
αναφέρεται  σε αυτά ο χρήστης-συντάκτης. Ο πίνακας ετούτος δεν αρχικοποιείται  ,
αφού τα περιεχόμενα του τα δίνει ο χρήστης.

 έναν πίνακα που θα περιέχει  τα 'επίσημα' ονόματα των υποχρεωτικών πεδίων και
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που θα λειτουργούν ως προτροπή για την είσοδο των ονομάτων του πίνακα(1). 
 έναν  πίνακα  με  τα  ονόματα  των  ομάδων  σταθερών  του  καθενός  υποχρεωτικού

πεδίου.

π.χ. για την λεξική κατηγορία του Ρήματος έχουμε αντίστοιχα τους πίνακες  vb_fields,
vb_fields_prompt , vb_fields_data_t .  Aν το πεδίο x του Ρήματος αντιστοιχίζεται στο
i, τότε το vb_fields[i] κρατάει το προς χρήσιν όνομα του x, το vb_fields_prompt[i]
κρατάει  το  'επίσημο'  όνομα  του  x,  και  το  vb_fields_data_t[i]  κρατάει  τον  τύπο
δεδομένων  του  x.  Για  τις  υπόλοιπες  λεξικές  κατηγορίες  (δες  στο  αρχείο)  έχουμε
παρόμοια.

Στο αρχείο, επίσης υπάρχουν  οι εξής γενικοί πίνακες :

➢ char* category_names[N_LEX_CATEGORIES];

Ο πίνακας category_names  θα  περιέχει  τα  ονόματα  των  λεξικών  κατηγοριών
όπως θα τα δηλώσει ο χρήστης. 
                                                                                                                             
➢ const char* category_names_prompt[];

Ο παραπάνω πίνακας θα περιέχει τα 'επίσημα' ονόματα των λεξικών κατηγοριών
δηλ. τα ονόματα κατά την προτροπή για εισαγωγή τους. 

➢ const String* fields_index[]; 

Ο ανωτέρω πίνακας περιέχει ως στοιχεία πίνακες αλφαριθμητικών. Το στοιχείο
fields_index[i] είναι ο πίνακας ονομάτων πεδίων (πίνακας (1)) της  i-οστής λεξικής
κατηγορίας (i=0...N_LEX_CATEGORIES-1) .

➢ const String* fields_prompt_index[];

Περιέχει ως στοιχεία πίνακες αλφαριθμητικών. Το στοιχείο fields_prompt_index
[i]  είναι  ο πίνακας 'επίσημων'  ονομάτων πεδίων (πίνακας (2))  της  i-οστής λεξικής
κατηγορίας (i=0...N_LEX_CATEGORIES-1) .

➢ const String* fields_data_t_index[];

Περιέχει ως στοιχεία πίνακες αλφαριθμητικών. Το στοιχείο fields_data_t_index
[i] είναι ο πίνακας των τύπων δεδομένων πεδίων (πίνακας (3)) της  i-οστής λεξικής
κατηγορίας (i=0...N_LEX_CATEGORIES-1) .

➢ char nfields[N_LEX_CATEGORIES] ;

Περιέχει  το  πλήθος  (  ≤ 128  )  των  υποχρεωτικών  πεδίων  για  κάθε  λεξική
κατηγορία.  Έτσι,  το  στοιχείο  nfields[i]  είναι  το  πλήθος  των  πεδίων  της  i-οστης
λεξικής κατηγορίας (i=0...N_LEX_CATEGORIES-1) .
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Με βάση τους παραπάνω πίνακες, μπορούμε να έχουμε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για τα  υποχρεωτικά πεδία των λεξικών κατηγοριών. 
π.χ. για την  i-οστή λεξική κατηγορία (ο κωδικός της είναι  ο ίδιος ο  i) ,  με επίσημο
όνομα category_names_prompt[i] (i=0...N_LEX_CATEGORIES-1), το j-οστό πεδίο αυτής
(j=0...nfields[i]-1) έχει:

'επίσημο' όνομα πεδίου  fields_prompt_index[i][j] ,
τυπο δεδομένων πεδίου fields_data_t_index[i][j] , 
προς χρήσιν όνομα  πεδίου fields_index[i][j]

12.10.αρχείο lex_enums.h 

Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται κάποιες δηλώσεις απαριθμητών τύπων που
σχετίζονται  με  τις  τιμές  υποχρεωτικών  πεδίων  λεξικών  κατηγοριών  (π.χ.  'πτώση'  ,
'αριθμός' κτλ.). Υπάρχουν κατατοπιστικά σχόλια για την κάθε δήλωση ομάδας. 
Οι  δηλούμενοι   απαριθμητοί  τύποι  (ομάδες σταθερών) σε αυτό το αρχείο πρέπει  να
υπάρχουν  και  σε  κάποιο  αρχείο  *.consts . ,    π ,  Εμείς γι αυτό το σκο ό φτιάξαμε το
lex.consts.  

Αν δεν πρόκειται να αλλαχθεί ο τρόπος που το πρόγραμμα επικοινωνεί με την
έξοδο του 'Λεξιφάνη'  (π.χ. νέα πεδία για τις  λεξικές  ή νέες λεξικές  κατηγορίες),  τότε
συνίσταται να μην τροποποιηθούν τα περιεχόμενα του αρχείου ετούτου. Πάντως , αν
εισάγουμε  νέες  ομάδες  σταθερών  ή  τροποποιήσουμε  ήδη  υπάρχουσες,  τότε
φροντίζουμε να μεταφέρουμε τις αλλαγές και στο lex.consts.

12.11.αρχείο lex_fields.c 

Το αρχείο αυτό περιέχει ορισμούς και αρχικοποιήσεις πινάκων που σχετίζονται
με τον φορμαλισμό που χρησιμοποιείται από την έξοδο του 'Λεξιφάνη'.  Τα περιεχόμενα
του lex_fields.c σχετίζονται άρρηκτα με τα περιεχόμενα του lex_enums.h. 

(1)
Για  κάθε  μία  ομάδα  σταθερών  που  αναφέρεται  στο   lex_enums.h  υπάρχει  ένας
αντίστοιχος  πίνακας  αλφαριθμητικών  που  περιέχει  τα  σύμβολα  που  ο  'Λεξιφάνης'
χρησιμοποιεί για να δηλώσει την κάθε σταθερά. Το όνομα της ομάδας σταθερών και
του αντίστοιχου της πίνακα συμβόλων είναι παρόμοια : με κεφαλαία η ομάδα , με πεζά
ο πίνακας . Π.χ. έχουμε για την ομάδα σταθερών της 'πτώσης':

const char *cases[] = {"Nm","Ge","Ac","Vo",NULL };
enum CASE{Nom,Gen,Caus,Voc };

Έτσι για την Χ ομάδα σταθερών (έστω με πίνακα συμβόλων x[]) , η σταθερά με κωδικό
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(διατακτικό αριθμό)  i  έχει σύμβολο στον 'Λεξιφάνη'  το αλφαριθμητικό x[i].

(2)
Το αρχείο, για κάθε λεξική κατηγορία,  περιέχει έναν πίνακα που δηλώνει με ποια σειρά
ο  'Λεξιφάνης'  δίνει  τις  τιμές  των  διαφόρων  πεδίων.  Ο  πίνακας  αυτός  έχει  όνομα
lex_xx_fields   όπου  xx  ένα 2-γραμμα ή 3-γραμμα χαρακτηριστικό της κατηγορίας
(π.χ. για την κατηγορία του Ρήματος έχουμε τον lex_vb_fields) . 
Το στοιχείο  lex_xx_fields[j] είναι ο πίνακας των συμβόλων των δυνατών τιμών του
j-οστού πεδίου της κατηγορίας xx. Οι πίνακες συμβόλων είναι αυτοί που περιγράφηκαν
στο 12.11.(1).

(3)
Ακόμη, το αρχείο περιέχει τους εξής πίνακες:

➢ const char *lex_category_names[];

Είναι ένας πίνακας αλφαριθμητικών που περιέχει τα σύμβολα που ο 'Λεξιφάνης'
χρησιμοποιεί  για  να  δηλώσει  τις  (λεξικές)  κατηγορίες.  Η  i-οστή  λεξική  κατηγορία
(κωδικός της ο i) συμβολίζεται από τον 'Λεξιφάνη' ως  lex_category_names[i].

➢ const char ***lex_index[];

Αν η i-οστη λεξική κατηγορία έχει πίνακα πινάκων συμβόλων  (πίνακας του 3.11.
(2))  τον  lex_xx_fields,  τότε  lex_index[i] =  lex_xx_fields.  Δηλαδή  ο  lex_index
είναι ένας πίνακας των πινάκων του (2) , με τα στοιχεία του διατεταγμένα ως προς τον
κωδικό της κατηγορίας που αντιπροσωπεύουν.

12.12.αρχείο tables.c

To αρχείο περιέχει κάποιους ορισμούς και αρχικοποποιήσεις βασικών πινάκων
και μεταβλητών που λειτουργούν με καθολική εμβέλεια . Για να μπορεί ο κώδικας (σε
ένα  άλλο  αρχείο  κώδικα)  να  έχει  ορατότητα  στις  μεταβλητές  αυτές,  πρέπει  να
συμπεριλαμβάνει το αντίστοιχο αρχείο επικεφαλίδας tables.h .

Oρίζονται ο πίνακας των ομάδων σταθερών, ο πίνακας με τις πληροφορίες για
κάθε συντακτική κατηγορία, ο πίνακας των κανόνων  κ.α. Περισσότερες λεπτομέρειες
για  τη λειτουργία  έκαστης  μεταβλητής  μπορούν να βρεθούν στα ένθετα  σχόλια  στο
αντίστοιχο αρχείο tables.h. 

12.13.αρχείο read_cmdline.c 

Στο αρχείο αυτό περιέχεται μια συνάρτηση για την ανάλυση μιας ειδικής μορφής
της γραμμής εντολών (command line). Δεχόμαστε ότι η γραμμή εντολών έχει την μορφή
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(σε BNF συμβολισμό) :

<command> {<option>} {<όρισμα>} 

Οι  επιλογές  είναι  μια  λίστα  (πιθανά  κενή)  από  ονόματα  επιλογών  που  πιθανά
συνοδεύονται από μια τιμή, δηλαδή  :
<option> ::=  --<όνομα-option> |

 --<όνομα-option>=<τιμή>

Η λίστα από τα ορίσματα έχει άλλη σημασιολογία από αυτή των επιλογών: τα
ορίσματα θεωρούνται υποχρεωτικά για την <command>. Αναλύονται ανάλογα με την
συγκεκριμένη <command>. Στο δικό μας πρόγραμμα είναι  τα ονόματα των αρχείων
εισόδου. 
    

Στο  αρχείο,  καταρχάς  δηλώνεται  (α)  η  εξωτερικός  πίνακας  αλφαριθμητικών
Options[] ο οποίος περιλαμβάνει  τα ονόματα των διαφόρων επιλογών της γραμμής
εντολών  (β) η εξωτερική  noptions που καθορίζει το μέγεθος του πίνακα Options.

➢ int read_cmdline_options(
        int argc, char** argv,
        int (*enable_option)(int i,char* val)
        );

Η  read_cmdline_options αναλύει  μια  δεδομένη  γραμμή  εντολών,  παίρνοντας
από την main τις γνωστές παραμέτρους argc,argv. Η παράμετρος  enable_option  είναι
δείκτης  σε  μια  συνάρτηση  που  θέλουμε  να καλείται  όταν  μια  επιλογή  (στη  γραμμή
εντολών)  βρίσκεται  ενεργοποιημένη.  Όταν  γράφουμε  την  enable_option πρέπει  να
γνωρίζουμε ότι παίρνει ως παραμέτρους τον κωδικό της επιλογής (i : Options[i] =
<όνομα-option> ) και το αλφαριθμητικό (πιθανά NULL) που δίνεται ως τιμή της επιλογής. 
Επιστρέφει το πλήθος των υποχρεωτικών ορισμάτων της γραμμής εντολών , δηλ. το
μέγεθος της λίστας {<όρισμα>}.

12.14.αρχείο read_blocks.c 

Σε  αυτό  το  αρχείο  υπάρχουν οι  υλοποιήσεις  για  τις  κύριες  συναρτήσεις  που
υλοποιούν το διάβασμα από τα αρχεία εισόδου. Όπως έχουμε ήδη πει, όλα τα αρχεία
εισόδων  αποτελούνται  από  'μονάδες'  δηλώσεων  (δήλωση  ομάδας  σταθερών/
διατύπωση  κανόνα/  xml επισημειωμένη  πρόταση  της  ΝΕ  ).  Έτσι  ,  οι  συναρτήσεις
διαβάσματος  από  τα  αρχεία  δεν  εμπλέκονται  με  την  ουσία  της  ανάλυσης  των
δηλώσεων ,  αλλά απλά βρίσκουν το  πού αρχίζει  και  πού τελειώνει  μια  μονάδα και
κατόπιν την δίνουν σε μια κατάλληλη συνάρτηση για να την αναλύσει. Όταν εντοπισθεί
μια μονάδα καλείται πάνω της η parse_decl . H τελευταία είναι δείκτης στην κατάλληλη
συνάρτηση  ανάλυσης  (  parse_constants ή  parse_rule ή  parse_semantics ή
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parse_sentence  ανάλογα  με  το  σε  ποιο  στάδιο  του  προγράμματος  βρισκόμαστε).
Έχουμε (για λόγους ευκολίας αλλά και καθαρότητας των δηλώσεων) δεχθεί  ότι  κάθε
μονάδα αποτελείται από έναν ακέραιο αριθμό γραμμών αρχείου.   

➢ int read_blocks( char* filename );

Η read_blocks εκτελεί το διάβασμα χαμηλού επιπέδου από το αρχείο (με όνομα
filename)  ,  μεταφέροντας  block σε  έναν  εσωτερικό  buffer.  Εντός  της  read_blocks
καλείται η get_lines για να επισημανθούν οι διάφορες γραμμές.

Προφανώς, ένα μεταφερόμενο block (σταθερός αριθμός bytes) δεν φέρει ακέραιο
αριθμό  γραμμών.  Η  συνάρτηση  φροντίζει  να  μην  χάνονται  κατά  την  μεταφορά  οι
ημιτελείς γραμμές . 

Επιστρέφει -1 αν αποτύχει να ανοίξει το αρχείο, ειδάλλως 0.

➢ char* get_lines(char* buf);

Η get_lines επεξεργάζεται τον buf (στο πρόγραμμα, ο εσωτερικός buffer  της
read_blocks), επισημαίνοντας τις διάφορες γραμμές . Σε κάθε ολοκληρωμένη γραμμή
που  εντοπίζεται   καλείται  η  συνάρτηση  parse_line για  να  την  επεξεργασθεί.  Να
σημειώσουμε πως ολοκληρωμένη γραμμή θεωρείται το τμήμα του buf όπου (α) αρχίζει
αμέσως μετά από έναν χαρακτήρα '\n'  (β)  o τελευταίος χαρακτήρας είναι ο  '\n' και ο
προτελευταίος δεν είναι ο '\' .

Επιστρέφει  δείκτη στον επόμενο από τον τελευταίο  χαρακτήρα της τελευταίας
ολοκληρωμένης  γραμμής.  Δηλαδή,  επιστρέφεται  δείκτης  στην  αρχή  της  ημιτελούς
γραμμής  στο  τέλος  του  buf.  H επιστρεφόμενη  τιμή  αυτή  χρησιμοποιείται  από  την
καλούσα  read_blocks  ώστε να μην χαθεί η ημιτελής γραμμή.

➢ int parse_line(char* line_starts, char* line_ends);

Η parse_line σαρώνει μια γραμμή που αρχίζει στον line_starts και τελειώνει
στο line_ends, προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει ολοκληρωθεί μια μονάδα δήλωσης.
Αν  έχουμε  το  τέλος  μια  μονάδας  τότε  αυτή  η  μονάδα  αναλύεται  (κλήση  της
parse_decl) , αλλιώς η νέα γραμμή αποθηκεύεται σε έναν εσωτερικό buffer στον οποίο
σταδιακά σωρεύεται η κάθε μονάδα (έως ότου ολοκληρωθεί και αναλυθεί).

Δεν επιστρέφεται κάτι χρήσιμο.
Ανάλογα με το είδος της εισόδου του προγράμματος, η κάθε μονάδα αρχίζει και

τελειώνει με διαφορετικό τρόπο. Πώς το γνωρίζει αυτό η  parse_line; Η  parse_line
χρησιμοποιεί  τις καθολικές μεταβλητές  indicator,  wordstyle για να διακρίνει  τα όρια
μιας μονάδας, και την καθολική parse_decl για να χειρίζεται κατάλληλα μια μονάδα. Οι
καθολικές  αυτές  μεταβλητές  παίρνουν  τιμές  μέσα  από  την  init_format η  οποία
καλείται  από  την  main με  κατάλληλη  παράμετρο  (από  τον  απαριθμητό  τύπο
FILE_FORMATS). Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, οι διάφορες κλήσεις της init_format
σηματοδοτούν  τα  διάφορα  στάδια  του  προγράμματος  (ανάγνωση  διαφόρων  τύπων
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εισόδου). 

12.15.αρχείο readconfig.c 

Το αρχείο περιλαμβάνει τις συναρτήσεις που 
 διαβάζουν τις  πληροφορίες  (ονόματα αυτών και  των πεδίων τους)  για  τις  λεξικές

κατηγορίες έτσι ώστε το πρόγραμμα να μπορεί να επικοινωνήσει με την έξοδο του
'Λεξιφάνη'. Αν ο χρήστης δεν επιθυμεί να ενημερώσει ετούτες τις πληροφορίες (π.χ.
να  αλλάξει  το  όνομα  που  χρησιμοποιεί  για  κάποια  λεξική  κατηγορία)  ,  τότε
χρησιμοποιούνται  τα  δεδομένα  της  αμέσως  προηγούμενης  εκτέλεσης  του
προγράμματος εντός του φακέλου εργασίας.

 γεμίζουν με αυτές τις  πληροφορίες τον πίνακα  sc_htable (ο οποίος συγκεντρώνει
όλες τις πληροφορίες για όλες τις κατηγορίες)

➢ int read_defaults_from_file(FILE* ifp);

Η  read_defaults_from_file διαβάζει  από  ένα  αρχείο  (  με  δείκτη  ifp )  τα
προηγούμενα χρησιμοποιημένα ονόματα για  τις  λεξικές  κατηγορίες.   Τα αποθηκεύει
στις  καθολικές  μεταβλητές default_category_names,  default_field_names.  Τα
προηγούμενα  ονόματα  θεωρούνται  default ,  και  έτσι  αν  δεν  αλλαχθεί  τίποτε  θα
χρησιμοποιηθούν αυτά.

Αν συμβεί κάτι απροσδόκητο επιστρέφει -1. Αλλιώς, επιστρέφει το πλήθος των
λεξικών κατηγοριών που εντοπίστηκαν.      

Ο   ifp   αρχικοποιείται  από  την  καλούσα  (  read_config )  στο  αρχείο
scfields.lex~ του τρέχοντος φακέλου. Ο φορμαλισμός του αρχείου αυτού είναι : κάθε
γραμμή αντιπροσωπεύει μια λεξική κατηγορία και τα υποχρεωτικά (μορφολογικά) πεδία
της. Ο φορμαλισμός κάθε γραμμής:
<κωδικός-κατ.> <όνομα-κατ.> : {<όνομα-μορφολογικού-πεδίου>} 

➢ int read_config(char update);

Η read_config ελέγχει το διάβασμα και την πιθανή ενημέρωση των ονομάτων
των λεξικών κατηγοριών και των πεδίων τους. Η παράμετρος  update ελέγχει  το εάν
πρέπει να γίνει άμεση ενημέρωση  των λεξικών πληροφοριών.  

Χονδρικά η συνάρτηση κάνει τα εξής :
 Εάν δεν βρεθεί αρχείο (scfields.lex~) με λεξικές πληροφορίες προερχόμενες από

την αμέσως προηγούμενη εκτέλεση του προγράμματος,  τότε  θα υπάρξει  ούτως ή
άλλως ενημέρωση. Εάν βρεθεί  το αρχείο τότε καλείται η  read_defaults_from_file
ώστε να διαβασθούν οι πληροφορίες και να λειτουργήσουν σαν default τιμές .  

 Εάν απαιτείται  ενημέρωση (είτε ρητά μέσω της  update, είτε λόγω της μη εύρεσης
προηγούμενων τιμών),  τότε  ζητείται  από  τον  χρήστη  να  ενημερώσει  τα  διάφορα
ονόματα (με διαδοχικές κλήσεις της getstrs).
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 Αφού  έχουν  συγκεντρωθεί  οι  απαραίτητες  πληροφορίες,  φτιάχνονται  και
αρχικοποιούνται κατάλληλα δομές SC_info  για την κάθε λεξική κατηγορία. Οι δομές
αυτές  συγκεντρώνονται  στον  hash πίνακα  sc_htable ,  με  κλειδί  το  όνομα κάθε
κατηγορίας. Επίσης αρχικοποιείται ο hash πίνακας  data_t_solve ο οποίος συλλέγει
πληροφορίες για τους τύπους δεδομένων των πεδίων.

 Εάν  έχει  αλλάξει  κάποια  λεξική  πληροφορία,  τότε  ενημερώνεται  το  αρχείο
scfields.lex~ . Έτσι, οι τρέχουσες πληροφορίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
κατά   την επόμενη εκτέλεση του προγράμματος. 

Σε επιτυχία επιστρέφεται 0 , σε αποτυχία -1. 

12.16.αρχείο read_grammar.c 

Είναι το αρχείο όπου υλοποιείται η κεντρική συνάρτηση main, καθώς και κάποιες
συναρτήσεις στενά συνδεδεμένες με την main. 

enum   FILE_FORMATS{UNKWOWN_FORMAT,RULES,CONSTANTS,STDFIELDS,SEM,XML};
➢ char   init_format(char format);

H init_format σηματοδοτεί  την έναρξη  μιας  νέας φάσης του  προγράμματος
όπου πλέον θα διαβάζεται ένας νέος τύπος εισόδου από αρχείο. Η παράμετρος format
ρυθμίζει  το σε ποια ακριβώς φάση εισερχόμαστε, δίνοντας τιμές σε ένα σύνολο από
καθολικές  μεταβλητές  που  επηρεάζουν  την  ανάγνωση  από  αρχεία.  Οι  καθολικές
μεταβλητές  που  ενημερώνονται  είναι  οι extension,  indicator,  wordstyle,
parse_decl, handle_error.

Ουσιαστικά, η format μπορεί να λάβει κάποια από τις συμβολικές τιμές RULES /
CONSTANTS /  SEM /  XML ,  σηματοδοτώντας  (αντίστοιχα)  το  διάβασμα  κανόνων  /
σταθερών / λεξικού / προτάσεων.  

Η init_format καλείται από την main. Επιστρέφει παντα 0.

➢ int clear_comments(char* ifilename, char* filename);

Η clear_comments καθαρίζει τα ένθετα σχόλια τύπου C από ένα αρχείο με όνομα
ifilename. Δημιουργείται ένα νέο 'καθαρό' αρχείο με όνομα που επιστρέφεται στην out
μεταβλητή  filename.  Ο  buffer του  filename πρέπει  να  έχει  αρκετό  χώρο  για  να
αποθηκεύσει το όνομα του νέου αρχείου. 

Επιστρέφεται 0 σε επιτυχία , και -1 σε αποτυχία.
Καλείται (από την main) πριν την επεξεργασία κάθε αρχείου σταθερών/κανόνων,

προκειμένου να απομακρυνθούν τα σχόλια (χρήσιμα μόνο στους συντάκτες αυτών των
αρχείων).

➢ time_t latest_mtime(char* filenames[], int n);
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Η  latest_mtime επιστρέφει  τον  πιο  πρόσφατο  χρόνο  τροποποίησης  για  μια
ομάδα  n αρχείων  με  ονόματα  filenames[].Καλείται  από  την  main προκειμένου  να
αποφασισθεί το αν τα ονόματα των λεξικών κατηγοριών χρειάζονται ενημέρωση.

➢ int update_lex_config(time_t lex_mtime, time_t rules_mtime);

Η  update_lex_config επιστρέφει  1 αν  τα  αρχεία  ρυθμίσεων  που  περιέχουν
πληροφορίες για τις λεξικές κατηγορίες χρειάζονται ενημέρωση. Αλλιώς επιστρέφει  0.
Αυτό  συμβαίνει  όταν κάποιο  από τα  αρχεία  κανόνων τροποποιήθηκε  μετά  από την
τελευταία τροποποίηση των αρχείων ρυθμίσεων. Η παράμετρος lex_mtime πρέπει να
είναι  ο τελευταίος χρόνος τροποποίησης του αρχείου λεξικών πληροφοριών , ενώ ο
rules_mtime πρέπει  να είναι  ο τελευταίος χρόνος αρχείου κανόνων. Οι χρόνοι αυτοί
βρίσκονται από την main μέσω κλήσεων στην latest_mtime. 

const  char *Options[]=
{"nrules","nconsts","ncategs","guess","update","quiet","output","update_base"
,"batch" };

enum   
CMD_OPTION { NRULES , NCONSTS , NCATEGS , GUESS , UPDATE , QUIET , OUTPUT ,
UPDATE_BASE , BATCH };

➢ int enable_option(int i,char* val );

Η  enable_option είναι  η   συνάρτηση  που  καλείται  από  την
read_cmdline_options προκειμένου  να  ενεργοποιήσει  τις  κατάλληλες  επιλογές  που
έχουν δοθεί από την γραμμή εντολών.

Ο  i είναι  ο  αύξων αριθμός   της  επιλογής  (προϋποτίθεται  μια  δήλωση  enum
αντίστοιχη των ονομάτων των επιλογών (πίνακας  Options[]) ). Ο  val είναι το  string
που περιέχει την τιμή που πρέπει να πάρει η επιλογή αυτή.

Επιστρέφεται 0 σε επιτυχία , και -1 σε αποτυχία.

➢ void sort_rules();

Η sort_rules καλείται από την main αφότου έχουν διαβασθεί όλοι οι κανόνες και
έχουν  αποθηκευθεί  κωδικοποιημένοι  στον  πίνακα  rules (καθολική  μεταβλητή).  Οι
κανόνες αρχικά διαχωρίζονται σε δυο υπο-πίνακες : (1) στον πίνακα των 'γνήσιων' CNF
κανόνων (rules) , και (2) στον πίνακα των 'μεταβάσεων' δηλ. των κανόνων της μορφής
X ->  A (transitions).  Κατόπιν, και οι  δύο αυτοί  πίνακες ταξινομούνται  με βάση την
συνάρτηση σύγκρισης κανόνων rulecmp.

➢ void init_sc_names(char update, int lex_names);

Η init_sc_names αρχικοποιεί τον πίνακα sc_names[], καλούμενη από την main.
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Η παράμετρος update πρέπει να μας δίνει το αν έχει γίνει προηγουμένως ενημέρωση
των  λεξικών  πληροφοριών.  Η  lex_names μας  δίνει  το  πλήθος  των  λεξικών
κατηγοριών.Ποιος  ο  ρόλος  του  πίνακα  sc_names[]; Αν  i  ο  κωδικός  (α.α)  μιας
κατηγορίας τότε το sc_names[i] μας δίνει το όνομα της. Κάνει, δηλαδή, την αντίστροφη
δουλειά απ' ότι ο hash πίνακας sc_htable. 

➢ int main(int argc, char *argv[]);

H κεντρική συνάρτηση του προγράμματος συντονίζει το διάβασμα των διαφόρων
εισόδων του προγράμματος. Χονδρικά, η main εκτελεί τα εξής (με αυτή τη σειρά) :
 διάβασμα της γραμμής εντολών και ταξινόμηση των αρχείων εισόδου με βάση τον

τύπο τους.  
 διάβασμα των αρχείων σταθερών (*.consts), και κωδικοποιημένη αποθήκευση στον

πίνακα constants. 
 διάβασμα των αρχείων κανόνων (*.rules) και κωδικοποιημένη αποθήκευση (α) των

προκυπτουσών κατηγοριών στους πίνακες sc_htable, sc_names, (β) των ίδιων των
κανόνων στον πίνακα  rules , (γ) των σταθερών ή ομάδων σταθερών στον πίνακα
constants.

 εύρεση των τύπων δεδομένων όλων των πεδίων των κατηγοριών,  επιλύοντας τις
διάφορες δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις ενοποιήσεις των κανόνων.

 διαχωρισμός των κανόνων σε κανονικούς (CNF) και μεταβάσεις, έπειτα ταξινόμηση
τους.

 πιθανή  ενημέρωση  του  σημασιολογικού  λεξικού  (νέα  λήμματα  ή  ενημέρωση  των
σημασιολογικών γνωρισμάτων των ήδη υπαρχόντων λημμάτων)

 διάβασμα των αρχείων με τις μορφολογικά επισημειωμένες προτάσεις (*.xml) της
ΝΕ, και κωδικοποίηση των λέξεων σε στιγμιότυπα λεξικών κατηγοριών. Η κάθε λέξη
αντιστοιχίζεται  σε λίστα στιγμιοτύπων SC (κόμβων-φύλλων) που μπορούν να την
έχουν παράξει. Τα φύλλα έχουν τα μορφολογικά τους πεδία συμπληρωμένα (κατά το
δυνατόν) . 

 απόπειρα  συμπλήρωσης και  των σημασιολογικών πεδίων των φύλλων, διαμέσου
των αρχείων του σημασιολογικού λεξικού (*.sem) .

 εύρεση  των  συντακτικών  δένδρων  των  προτάσεων,  χρησιμοποιώντας  την
γραμματική που έχει διαβασθεί προηγουμένως.

 σχηματοποίηση  των  ευρεθέντων  δένδρων  στον  επιθυμητό  τύπο  εξόδου,  και
διοχέτευση τους στο αντίστοιχο αρχείο εξόδου.

Επιστρέφεται 0 σε ομαλό τερματισμό , -1 σε αποτυχία .  

12.17.αρχείο parse_constants.c 

➢ int  parse_constants(char* enum_stmt);

Η parse_constants εκτελεί την αναγνώριση και την αποθήκευση μιας δήλωσης
ομάδας σταθερών.  Η δήλωση αυτή  περιέχεται  στο  string  enum_stmt ,  και  είναι  της
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μορφής :
enum <όνομα-ομάδας> "{" <σταθερα-1>, ..., <σταθερά-ν> "}"

Επιστρέφεται  1 σε επιτυχία, -1 σε αποτυχία. Αποτυχία θεωρείται μια  δήλωση
ομάδας συντεταγμένη με λάθος τρόπο.

Κατά την πρώτη κλήση της  parse_constants από το πρόγραμμα, δημιουργείται
και αρχικοποιείται ο hash  πίνακας constants. Σε κάθε κλήση της  parse_constants, η
ομάδα σταθερών που διαβάζεται αποθηκεύεται ως δομή Names  στον πίνακα constants.

12.18.αρχείο parse_rule.c 

To αρχείο  περιέχει  τις  συναρτήσεις  που  αναλύουν  μια  δήλωση  κανόνα
παραγωγής.  Η  κεντρική  συνάρτηση  είναι  η  parse_rule ,  ενώ  οι  υπόλοιπες  είναι
περιφερειακές της. Βλέπουμε μια προς μία τις συναρτήσεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση,
επειδή οι περιεχόμενες συναρτήσεις είναι σχετικά πολύπλοκες και αλληλεπιδρούν μέσω
ενός  συνόλου  καθολικών  μεταβλητών,  τα  ένθετα  σχόλια  μπορούν  να  βοηθήσουν
προκειμένου για την λεπτομερή εξέταση του κώδικα.

Σημειώνουμε ότι ,σε έναν κανόνα, όταν λέμε 'ρόλος' μιας κατηγορίας εννοούμε το
σε ποια  θέση η συγκεκριμένη κατηγορία   εμφανίζεται.  Για  το  πρόγραμμα,  ο  'ρόλος'
παίρνει  τιμές  από  τον  τύπο   SC_SYMBOLS {_A,_B,_C,_D },  αφού  πραγματευόμαστε
κανόνες της μορφής Α -> Β , Α -> Β + C , A -> B + C +D . Π.χ. στον κανόνα Χ -> Xa +
Xb , η κατηγορία Xa έχει τον ρόλο της B (τιμή _B)  .  

➢ int  isoperator(char* symb);

H  isoperator είναι  μια  λογική  συνάρτηση  που  μας  γνωστοποιεί  το  αν  το
αλφαριθμητικό  symb ξεκινά  με  το  σύμβολο  ενός  τελεστή  (ενοποιήσεων).  Μέσα  στο
αρχείο SyntacticCat.h, oι διαθέσιμοι τελεστές απαριθμούνται στον τύπο OPERATORS και
έχουν αντίστοιχα σύμβολα στον πίνακα oper_symbols.

➢ char* init_parse_rule(char* stmt);

Η  init_parse_rule είναι  μια  συνάρτηση  που  αρχικοποιεί  όλες  τις  καθολικές
μεταβλητές του αρχείου ,  σαν το πρώτο στάδιο για το διάβασμα ενός νέου κανόνα.
Καλείται μέσα από την parse_rule. Η παράμετρος stmt είναι μια δήλωση ενός κανόνα
(η ίδια δήλωση που έχει περαστεί σαν παράμετρος στην parse_rule).

Επιστρέφεται  η  θέση  στο  αλφαριθμητικό  stmt όπου  αρχίζει  η  ετικέτα  του
κανόνα. Σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται NULL.

➢ char* parse_OR_expr(char* expr, char* group_id, char* consts_buf, int
*nconstants);

Η parse_OR_expr αναλύει μια λογική έκφραση expr  που ξεκινά με την μορφή :
( <τύπος-δεδομένων> ) <σταθ-1> <or> <σταθ-2> <or>...<σταθ-n> <nl>, με <or> το
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σύμβολο "|". Το στοιχείο  ( <τύπος-δεδομένων> )  είναι προαιρετικό.
Θέτει   το  πλήθος  των  σταθερών  που  συμμετέχουν  στην  έκφραση  στην  out

παράμετρο nconstants. Η out παράμετρος consts_buf είναι ένας μεγάλος buffer για να
αποθηκεύσει τα ονόματα των σταθερών, σε MAX_R_OPERANDS συνεχόμενους υπο-buffers
που  έκαστος  έχει  μέγεθος  128.  Θέτει  το  όνομα  του  τύπου  δεδομένων  στην  out
παράμετρο group_id, που είναι επίσης ένας buffer.

Eπιστρέφει τον δείκτη στον χαρακτήρα αμέσως μετά το τέλος της OR έκφρασης.
Σε αποτυχία (στην αρχή του  expr δεν μπορεί να αναγνωρισθεί κάποια  OR έκφραση)
επιστρέφει NULL.

➢ char* contains_OR_expr( char *stmt );

Η contains_OR_expr είναι μια συνάρτηση που ερευνά το αν μια δήλωση κανόνα
stmt περιέχει μια ΟR λογική έκφραση. Αν κάτι τέτοιο συμβαίνει επιστρέφει την θέση
όπου αρχίζει η λογική έκφραση , ειδάλλως επιστρέφει NULL.

➢ char* exists_SC_cond(char *source, char *optional ,int *cond );

Η  exists_SC_cond ελέγχει  αν  υπάρχει  συνθήκη  ύπαρξης(συμμετοχής)  μιας
συντακτικής κατηγορίας πριν από  μια ενοποίηση ( η ενοποίηση λαμβάνεται υπ’ όψιν
μόνο αν ισχύει η συνθήκη). Το αλφαριθμητικό source ξεκινά με μια γραμμή ενοποίησης
(μπορούν να ακολουθούν και άλλες). Αποθηκεύεται στην  out παράμετρο  cond : -1 αν
δεν  υπάρχει  συνθήκη  ,  0  αν  υπάρχει  και  είναι  άρνηση  ,  1  αν  υπάρχει  και  είναι
κατάφαση.  Ακόμη,  αποθηκεύεται  στην  out παράμετρο  optional το  όνομα  της
κατηγορίας  (NULL αν  δεν  υπάρχει  συνθήκη)  της  οποίας  η  συμμετοχή  στον  κανόνα
ερωτάται.

Επιστρέφει  το  σημείο  που  αρχίζει  η  καθ'  αυτό  ενοποίηση.  Αν  δεν  υπάρχει
συνθήκη, είναι ίδιο με το source. Αν υπάρχει, είναι το σημείο αμέσως μετά την συνθήκη.

➢ int remove_optional_unifs(unsigned char removed, char* dest, char* source);

Η remove_optional_unifs δέχεται ως είσοδο μια λίστα ενοποιήσεων (source) και
παράγει  ως έξοδο μια  λίστα  (dest)  όπου έχουν αφαιρεθεί  όλες  οι  ενοποιήσεις  που
αφορούν μια συγκεκριμένη συντακτική κατηγορία.  Η κατηγορία είναι εκείνη που στον
αναλυόμενο  κανόνα  έχει  ρόλο  removed (μπορεί  να  πάρει  τιμές  από  τον  τύπο
SC_SYMBOLS {_A,_B,_C,_D } ).

Επιστρέφεται 0 σε επιτυχία, -1 σε αποτυχία. 
Ο dest είναι ένας buffer που πρέπει να δείχνει σε αρκετό χώρο ώστε να

αποθηκευθεί η προκύπτουσα λίστα ενοποιήσεων.

➢ int split2CNF(char* unifications, char *A_stmt, char *BC_stmt);

Η  split2CNF είναι  μια  συνάρτηση  για  τη  αναπαράσταση  ενός  κανόνα  3
παραγομένων με 2 ισοδύναμους CNF κανόνες. Διασπά έναν κανόνα (έστω source) A ->
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B + C + D σε 2 κανόνες : 
(1)  A -> BC + D  που αποθηκεύεται ως δήλωση κανόνα στο A_stmt  
(2)  BC -> B + C  που αποθηκεύεται στο BC_stmt

Στην  unifications περιέχονται  οι  ενοποιήσεις  του αρχικού κανόνα  source.  Η
συνάρτηση  διαβάζει  τα  αναγνωριστικά  και  τα  ονόματα  των  αρχικών  συντακτικών
κατηγοριών από τις καθολικές μεταβλητές  identifier(i), name(i)  (με i = _A,..,_D)
οι οποίες έχουν προηγουμένως πάρει κατάλληλες τιμές από την καλούσα  parse_rule
(source).  Οι  ενοποιήσεις  των  ισοδύναμων  κανόνων  κατασκευάζονται  με  βάση  τις
ενοποιήσεις του αρχικού.

Σε αποτυχία επιστρέφεται -1 , αλλιώς 1.
Προφανώς , οι δείκτες  A_stmt ,  BC_stmt πρέπει να δείχνουν σε αρκετό χώρο

ώστε να αποθηκευθεί το 'κείμενο' των  ισοδύναμων κανόνων.

➢ char* read_unif_side(char* pc,char* field_id,int* pi, int* pfield_index);

Η read_unif_side διαβάζει ένα μέλος που αντιπροσωπεύει πεδίο κατηγορίας.
Διαβάζεται από το  αλφαριθμητικό που ξεκινά από τον δείκτη pc . Θυμίζουμε ότι το
πεδίο έχει σύνταξη : '<' <όνομα-κατηγορίας> <όνομα-πεδίου> '>'.

Κατά την επιστροφή μιας επιτυχημένης ανάγνωσης: 
· o (*pi)  περιέχει  τον ρόλο (_A,_B,_C,_D) της εν λόγω κατηγορίας (με <όνομα-

κατηγορίας> το sc_id) στον αναλυόμενο κανόνα.
· το  field_id περιέχει το <όνομα-πεδίου>.
· το (*pfield_index)  περιέχει  τον δείκτη-πίνακα του πεδίου  field_id ανάμεσα

στα πεδία της κατηγορίας sc_id μέσα στη αντίστοιχη δομή  Names.  Αν τέτοιο
πεδίο δεν υπάρχει, τότε περιέχει το  -1 .

Αποτυχία έχουμε όταν δεν αναγνωρισθεί κάποιο πεδίο να ξεκινά από τον pc  ή
όταν  διαβασθεί  μια  ανύπαρκτη  (μη  συμμετέχουσα  στον  κανόνα)  κατηγορία.  Σε
αποτυχία επιστρέφεται  NULL. Αλλιώς επιστρέφεται δείκτης στον θέση όπου τελειώνει
το πεδίο δηλ. αμέσως μετά την δεξιά γωνιακή παρένθεση ('>').

➢ char* pick_unif_side(char* pc,char* field_id,int* pi);

Η pick_unif_side είναι μια έκδοση της read_unif_side. Διαφέρει μόνο στο ότι
δεν  ψάχνει  να βρει  τον  κωδικό  αριθμό  του  πεδίου  (δεν υπάρχει  η  out παράμετρος
pfield_index).

int add_fields(
        int li, int ri,
        int *plfield , int *prfield ,
        int *plfield_snum , int *prfield_snum
        );

Η add_fields είναι η συνάρτηση που ελέγχει το αν μπορούν 2 πεδία κατηγοριών
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να ενοποιηθούν. 
Οι πρώτες δυο in παράμετροι (li,ri) δίνουν αντίστοιχα τον ρόλο της κατηγορίας

του αριστερού και του δεξιού μέλους της ενοποίησης . Ως 'ρόλο' εννοούμε την θέση σε
έναν κανόνα Α -> B + C + D , και παίρνει τιμές από το απαριθμητό τύπο SC_SYMBOLS. Οι
επόμενες δύο in-out παράμετροι (*plfield,*prfield) είναι αντίστοιχα οι δείκτες-πίνακα
(στοιχείων struct numbered_name) των πεδίων lfield_id,rfield_id των συντακτικών
κατηγοριών   που  ονοματίζονται  στα name(li),  name(ri).  Εάν  τα  πεδία  είναι
νεοεμφανιζόμενα  (παρουσιάσθηκαν  στην  παρούσα  ενοποίηση)  οι  δείκτες-πίνακα  θα
πρέπει να είναι στο -1 . Σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερωθούν οι αντίστοιχες δομές
πληροφοριών  (SC_info)  των  περιεχουσών  κατηγοριών.   Οι   επόμενες  δύο  out
παράμετροι  (*plfield_snum,*prfield_snum)  είναι  οι  αντίστοιχοι  κωδικοί  (α.α.)  αυτών
των πεδίων .

Επιστρέφεται  0 σε επιτυχία ,  -1  σε αποτυχία.  Αποτυχία θεωρούμε ότι  έχουμε
όταν η παρούσα ενοποίηση δημιουργεί μια ασυμφωνία τύπων δεδομένων, δηλ. έρχεται
σε ασυμφωνία με κάποια από τις προηγούμενες δεσμεύσεις πεδίων σε τύπους. Τον
καθ' αυτό έλεγχο των τύπων τον εκτελεί η συνάρτηση Union η οποία καλείται εντός της
add_fields.

➢ char* read_grouped_const(char* pc,char* group_id,char* const_id);

Η  read_grouped_const διαβάζει  σταθερές  στο  δεξιό  μέλος  ενοποιήσεων,
δοσμένες στο BNF format : {'('<ομάδα-σταθεράς>')'}\{0,1} <σταθερά>  
To αλφαριθμητικό  pc δίνει την θέση όπου ξεκινά το δεξιό μέλος μιας ενοποίησης με
σταθερά. Η out παράμετρος group_id δίνει το όνομα για την <ομάδα-σταθεράς> ή, αν
αυτή δεν εμφανίζεται, σε ένα κενό αλφαριθμητικό  .Η const_id δίνει το όνομα για την
<σταθερά>. Προφανώς οι  group_id,const_id πρέπει να δείχνουν σε buffers με αρκετό
αποθηκευτικό χώρο για τα ονόματα.  

Επιστρέφεται  η θέση στο αλφαριθμητικό  pc όπου σταματά το δεξιό μέλος της
ενοποίησης.  Αν  συναντηθεί  κάποιο  απρόσμενο  format,  τότε  έχουμε  αποτυχία  και
επιστρέφεται NULL.

➢ char *read_special_const(char* pc,char* group_id,char* const_id);
  

Η  read_special_const διαβάζει  ειδικές περιπτώσεις προσδιορισμού σταθερών
στο δεξιό μέλος ενοποιήσεων. Αν δεν βρει κάποια τέτοια ειδική περίπτωση επιστρέφει
την αρχική θέση του δρομέα. Αν βρει, επιστρέφει την θέση όπου  στο αλφαριθμητικό pc
όπου σταματάει το δεξιό μέλος.

Προς  το  παρόν,  καταλαβαίνει  μόνο  την  παράσταση  :   role  <όνομα-
κατηγορίας>  ,  οπότε  και  δίνει  ως ομάδα (  group_id )  την CFG_ROLE και  ως όνομα
σταθεράς (const_id)  "B/"C"/"D" , ανάλογα με τον ρόλο της κατηγορίας (με όνομα το
<όνομα-κατηγορίας>) στον  παρόντα κανόνα.

➢ int add_field_and_const(
        int li,
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  int *plfield_index, int *plfield_snum,
        char* group_id , char* const_id , int *const_snum
        );

Η  add_field_and_const ελέγχει το αν είναι δυνατόν να γίνει η ενοποίηση ενός
πεδίου και μιας σταθεράς.

Η in παράμετρος li είναι ο ρόλος (δες και στην περιγραφή της add_fields) της
κατηγορίας του πεδίου του αριστερού μέλους.  Η  in-out παράμετρος  *plfield_index
είναι  δείκτης-πίνακα στο  όνομα πεδίου lfield_id  στην αντίστοιχη  δομή  Names της
κατηγορίας   με  όνομα  name(li).  Εάν  είναι  -1 σημαίνει  ότι  το  πεδίο  είναι
νεοεμφανιζόμενο και  ότι  πρέπει  να ενημερωθεί  η  δομή  πληροφοριών (SC_info)  της
περιέχουσας κατηγορίας.  Η  plfield_snum είναι  out παράμετρος  που επιστρέφει  τον
κωδικό  (α.α.)  του ίδιου  πεδίου  (αν είναι  νεοεμφανιζόμενο,  δημιουργείται  και  αποκτά
α.α.). Η  in παράμετρος const_id  είναι το όνομα μιας σταθεράς που έχουμε λάβει (στο
δεξί  μέρος της ενοποίησης),  ενώ  group_id είναι  η  ομάδα στην οποία  ανήκει.  Η  out
παράμετρος είναι ο κωδικός (α.α.) της σταθεράς μέσα στην ομάδα της. Αν η group_id
είναι  κενή  (απροσδιόριστη)  τότε  προσπαθεί  να  την  προσδιορίσει  μέσω  του  τύπου
δεδομένων του αριστερού πεδίου (εφόσον ο τελευταίος είναι ορισμένος) . Αν αποτύχει,
θεωρεί ως ομάδα σταθερών την orphan_consts. 

Σε επιτυχία, επιστρέφεται ο (μη αρνητικός) κωδικός της σταθεράς. Σε αποτυχία
(ασυμφωνία τύπων δηλ. το πεδίο έχει ήδη δεσμευθεί σε άλλο τύπο) , επιστρέφεται -1.

➢ Unification *has_field_duplicate(FIELD lfieldsn ,Unification *u,int nu);

Η  has_field_duplicate είναι  μια  βοηθητική  συνάρτηση  που  ψάχνει  σε  έναν
πίνακα ενοποιήσεων  u  ( με μέγεθος  nu ) για να βρει ενοποίηση με αριστερό μέλος το
πεδίο με κωδικό  lfieldsn. Ο τύπος των ενοποιήσεων του πίνακα  u είναι  Assign2 ή
Assign3, δηλ. περιέχει ενοποιήσεις πεδίων της παράγουσας κατηγορίας (Α) του κανόνα
με  πεδία  των  παραγόμενων  κατηγοριών.  Αν  βρεθεί  τέτοια  ενοποίηση  τότε
επιστρέφεται , αλλιώς επιστρέφεται NULL .   

➢ int form_unif_with_field(int li, int ri, int lfield_snum, int rfield_snum);

Η form_unif_with_field μετατρέπει την ενοποίηση δύο πεδίων δύο κατηγοριών
σε μια 'κανονική' μορφή (δες στο SyntacticCat.h), δηλαδή σε μια μορφή unif_type =
Cond1  /  Assign2  /  Assign3.  Η  ενοποίηση  ορίζεται  από  τις  παραμέτρους  της
συνάρτησης. Τα  li,ri είναι αντίστοιχα οι ρόλοι (τύπου  SC_SYMBOLS)  των κατηγοριών
του αριστερού και δεξιού μέλους της ενοποίησης. Τα  lfield_snum,rfield_snum είναι
αντίστοιχα οι κωδικοί (α.α.) των πεδίων των κατηγοριών στο αριστερό και δεξιό μέλος
της ενοποίησης. Ο τελεστής που συνδέει τα δύο μέλη της ενοποίησης βρίσκεται στην
καθολική μεταβλητή oper.

Βρίσκει  τον τύπο της  ενοποίησης (unif_type)  ,  φέρνει  την ενοποίηση σε μια
'κανονική'  μορφή,  και  Κατόπιν  αποθηκεύει  την  'κωδικοποιημένη'  ενοποίηση  στον
αντίστοιχο πίνακα unify[unif_type] του αναλυόμενου κανόνα (καθολική current_rule)
.  Σε επιτυχία,  επιστρέφει 1.  Σε αποτυχία -1. Αποτυχία μπορούμε να έχουμε λόγω
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λανθασμένης χρήσης τελεστή ή λόγω του ότι έχουν γεμίσει οι πίνακες unify.

➢ int  form_unif_with_const(int li,int lfield_snum,int const_snum );

Η form_unif_with_const κωδικοποιεί την ενοποίηση ενός πεδίου κατηγορίας και
μιας  σταθεράς  ,  μετατρέποντας  την  ενοποίηση   σε  μια  'κανονική'  μορφή  με  τύπο
unif_type = Cond2 / Cond3 / Assign1 (δες  SyntacticCat.h). Η ενοποίηση ορίζεται
από τις παραμέτρους της συνάρτησης. Στο αριστερό μέλος της ενοποίησης, ο li είναι
ο ρόλος της κατηγορίας  και   ο  lfield_snum είναι ο κωδικός  του πεδίου της αυτής
κατηγορίας.  Ο  const_snum είναι  ο  κωδικός  της  σταθεράς  που  εμφανίζεται  στο  δεξί
μέλος. Ο τελεστής της ενοποίησης βρίσκεται στην καθολική μεταβλητή oper. 

Βρίσκει  τον τύπο της  ενοποίησης (unif_type)  ,  φέρνει  την ενοποίηση σε μια
'κανονική'  μορφή,  και  κατόπιν  αποθηκεύει  την  'κωδικοποιημένη'  ενοποίηση  στον
αντίστοιχο πίνακα unify[unif_type] του αναλυόμενου κανόνα (καθολική current_rule)
. Σε επιτυχία  επιστρέφει 1 ,  ενώ σε αποτυχία -1.

➢ int check_unif_table( int unif_type, Unification **U );

Η  check_unif_table ελέγχει  τον  πίνακα  ενοποιήσεων  U[unif_type]  για  να
διαπιστώσει αν μπορεί να δεχθεί νέο στοιχείο. Αν ο πίνακας είναι πλήρης επιστρέφεται
-1 , αλλιώς επιστρέφεται το πλήθος των υπαρχόντων στοιχείων στον πίνακα. 

➢ void clear_unifications();

H clear_unifications απελευθερώνει τα περιεχόμενα των δεικτών unify[i] (με
i =0..UNIFICATION_TYPES-1  )  που  βρίσκονται  στην   καθολική  μεταβλητή
current_rule.  Τα  περιεχόμενα  των  δεικτών  (εάν  έχει  υπάρξει  δέσμευση   μνήμης)
πιθανόν προέρχονται  από προηγούμενες (αποτυχημένες) προσπάθειες να φτιάξουμε
ενοποιήσεις για έναν προηγούμενο κανόνα.

➢ void finalize_unifications();

H finalize_unifications καλείται  για  να  τερματίσει  συμβολικά  τους  πίνακες
unify[i]  των ενοποιήσεων στον παρόντα κανόνα (current_rule).  Καλείται  από την
parse_rule, εάν όλα εξελίχθηκαν ομαλά και έχουν κωδικοποιηθεί όλες οι ενοποιήσεις
στους πίνακες.

➢ int is_new_const(char* data_t,Names* pconsts,char* const_id);

Η is_new_const είναι μια λογική συνάρτηση που ζητά μια επιβεβαίωση για το αν
μια   νεοεμφανιζόμενη σταθερά ονόματι  const_id  θα πρέπει  να ενσωματωθεί  στην
ομάδα σταθερών (τύπο) data_t που ορίζεται από την δομή pconsts.
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➢ int verify_const(char* data_t, Names* pconsts ,char* const_id);

Η verify_const είναι μια λογική συνάρτηση που ζητά επιβεβαίωση για το αν μια
σταθερά ονόματι  const_id ανήκει στην ομάδα σταθερών (τύπο)  data_t που ορίζεται
από την δομή pconsts.

➢ char* exhaustive_const_search(char* const_id, int* c_snum);

Η  exhaustive_const_search ψάχνει  όλες  τις  ομάδες  σταθερών  για  να  βρει
ομάδα που περιέχει σταθερά με το όνομα const_id . Χρησιμεύει ως έσχατη λύση , όταν
δεν έχει δηλωθεί ομάδα στον προσδιορισμό σταθεράς σε ενοποίηση.

Αν βρεθεί ομάδα, επιστρέφει το όνομα της ομάδας και θέτει την out παράμετρο
*c_snum στον κωδικό (α.α.) της σταθεράς στην ομάδα αυτή. Αν δεν βρεθεί τέτοια ομάδα,
τότε επιστρέφει NULL και θέτει την   *c_snum στο -1.

➢ int fill_missing_datatypes();

Η fill_missing_datatypes καλείται από την  main αφού έχουν διαβασθεί όλοι οι
κανόνες. Χρησιμοποιώντας τις  δεσμεύσεις τύπων που έχουν προκύψει  από όλες τις
ενοποιήσεις των κανόνων, βρίσκει τους τύπους δεδομένων (όπου είναι εφικτό) για κάθε
πεδίο κάθε συντακτικής κατηγορίας. 

➢ int  parse_rule(char* stmt);

H  parse_rule είναι η κεντρική συνάρτηση που αναλύει μια δήλωση ενός κανόνα
περιεχόμενη στο αλφαριθμητικό  stmt.  Επιστρέφει  1 όταν αναλύσει  επιτυχημένα έναν
κανόνα . Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα , επιστρέφει -1. 
Παρακάτω, εξηγούμε με έναν μη-αυστηρό τρόπο τον σκελετό της parse_rule:
 Αρχικοποίηση  των  χρησιμοποιούμενων  καθολικών  μεταβλητών  (κλήση

init_parse_rule) 
 Έλεγχος για το αν ο κανόνας  stmt  περιέχει  OR λογικές εκφράσεις σε δεξιό μέλος

ενοποιήσεων (κλήση  contains_OR_expr)  .  Αν όχι,  δεν πράττουμε  τίποτα.  Αν ναι,
διασπούμε  τον  κανόνα  που  περιέχει  μια  OR λογική  έκφραση  με  ν  όρους  σε  ν
ισοδύναμους κανόνες. Ο i-οστος  ισοδύναμος κανόνας περιέχει στο δεξιό μέλος τον i-
οστό  όρο  της  λογικής  έκφρασης.  Καλούμε  (αναδρομικά)  την  parse_rule για  να
αναλύσει τους ισοδύναμους κανόνες, και έπειτα επιστρέφουμε.

 Αναγνώριση της παραγωγής και  των κατηγοριών που συμμετέχουν στον κανόνα.
Εύρεση του ρόλου (A,B,C,D) της καθεμίας κατηγορίας.

 Εάν ο κανόνας έχει 2 παραγόμενα (CNF κανόνας) :
 Εάν τα παραγόμενα μπορούν να αντιμετατεθούν, τότε φτιάχνουμε επιπλέον

τον 'δίδυμο' κανόνα (twin_rule) του παρόντος (αντιμετατεθιμένα παραγόμενα)
ώστε αυτός και αυτός να αναλυθεί αργότερα (από την parse_rule) . 

 Εάν η μία κατηγορία συμμετέχει  προαιρετικά στον κανόνα, τότε φτιάχνουμε
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επιπλέον έναν κανόνα (optional_rule) όπου λείπει η προαιρετική κατηγορία
και  όλες  οι  εμφανίσεις  της  σε  ενοποιήσεις.  Ο  κανόνας που  φτιάχθηκε  θα
αναλυθεί και αυτός αργότερα(από την parse_rule) .

        Εάν ο κανόνας έχει 3 παραγόμενα :
 Εάν μια κατηγορία συμμετέχει προαιρετικά τότε φτιάχνουμε επιπλέον έναν νέο

κανόνα χωρίς τους προαιρετικούς όρους.  Ο νέος κανόνας θα αναλυθεί  και
αυτός αργότερα(από την parse_rule) .

 Εάν 2 κατηγορίες του κανόνα μπορούν να αντιμετατεθούν,  τότε φτιάχνουμε
επιπλέον τον 'δίδυμο'  κανόνα για να αναλυθεί  και  αυτός αργότερα.  Έχουμε
δεχθεί (τουλάχιστον προσωρινά) ότι δεν μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα και
αντιμετάθεση και προαιρετικούς όρους.

 Σε  αυτό  το  σημείο  έχουμε  έναν  κανόνα  με  3  παραγόμενα,  χωρίς
προαιρετικούς όρους, και χωρίς αντιμεταθέσεις. Διασπούμε τον κανόνα αυτό
(κλήση της  split2CNF)  σε 2 ισοδύναμους  CNF κανόνες ,  και  καλούμε την
parse_rule για  να  τους  αναλύσει.  Εάν  συναντήσουμε  πρόβλημα  στην
ανάλυση κάποιου από τους δύο κανόνες τότε αυτόματα απορρίπτεται και ο
έτερος.

 Εάν υπάρχει  δίδυμος κανόνας που έχει  φτιαχθεί  νωρίτερα και  περιμένει  να
αναλυθεί, καλούμε την parse_rule για να τον αναλύσει.

 Εάν  υπάρχει  κανόνας  που  έχει  φτιαχθεί  νωρίτερα  με  την  αφαίρεση  της
προαιρετικής συμμετοχής και περιμένει να αναλυθεί, καλούμε την parse_rule
για να τον αναλύσει

 Επιστροφή
 Αναγνώριση συντακτικών κατηγοριών που συμμετέχουν στον κανόνα : έλεγχος για

νεοεμφανιζόμενες  κατηγορίες,  εύρεση  της  δομής  πληροφοριών  (SC_info)   της
καθεμίας, εύρεση του κωδικού αριθμού καθεμίας.

 αρχικοποιούμε  τα  πεδία  της  τρέχουσας  δομής  RULE (καθολική  μεταβλητή
current_rule) που θα κωδικοποιήσει τον κανόνα που διαβάζουμε.

 Διάβασμα ενοποιήσεων του κανόνα. Αν κάπου συναντηθεί σφάλμα, απορρίπτουμε
ολόκληρο  τον  κανόνα  και  επιστρέφουμε  με  -1.  Το  σφάλμα  μπορεί  να  είναι  είτε
'συντακτικό'  (μη  νόμιμη  διατύπωση-σύνταξη  ενός  κανόνα)  είτε  'σημασιολογικό'
(ασυμβατότητα τύπων δεδομένων κάποιων πεδίων). Έτσι, για κάθε ενοποίηση:

 έλεγχος για το αν υπάρχει συνθήκη ύπαρξης κατηγορίας για την ενοποίηση.
Αν η συνθήκη δεν ικανοποιήται , προσπερνάμε την ενοποίηση αυτή.

 διάβασμα  αριστερού  μέλους  ενοποίησης  (είναι  πάντα  πεδίο).  Αναγνώριση
κατηγορίας και πεδίου.

 διάβασμα δεξιού μέλους ενοποίησης. Έχουμε 3 περιπτώσεις για το τι μπορεί
να εμφανισθεί : 

1. ένα πεδίο κατηγορίας. 
2. ένα κυριολεκτικό αλφαριθμητικό που δίνει λήμμα/νόρμα. 
3. μια σταθερά. 

 έλεγχος  συμβατότητας  τύπων  δεδομένων  για  τα  2  μέλη  της  ενοποίησης,
δεσμεύσεις  πεδίων  σε  τύπους,  κωδικοποίηση  της  ενοποίησης  μέσα  στον
κατάλληλο πίνακα unify[] της δομής του αναλυόμενου κανόνα current_rule.

 Όλες  οι  ενοποιήσεις  έχουν  διαβασθεί  επιτυχώς  :  τερματισμός  των  πινάκων
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ενοποιήσεων.
 Εάν  έχει  δοθεί  ενοποίηση  λήμματος  (υποκατηγοριοποίηση  λήμματος)  με  ν>1

αλφαριθμητικά, τότε κλωνοποιούμε τον παρόντα κανόνα ώστε στο κάθε ένα από τα ν
αντίτυπα  του  κανόνα  να  εμφανίζεται  υποκατηγοριοποίηση  με  ένα  αλφαριθμητικό
μόνο.  Σε κάθε κανόνα μπορεί να συγκεκριμενοποιείται μόνο ένα λήμμα, ώστε ένα
κριτήριο της ταξινόμησης κανόνων να μπορεί να είναι το λήμμα.

 τερματισμός της δομής του τρέχοντος κανόνα (current_rule). Προετοιμασία (αύξηση
του δείκτη current_rule) για να δεχθούμε τον επόμενο κανόνα.

 Εάν υπάρχουν κανόνες που περιμένουν να αναλυθούν και έχουν προκύψει από τον
παρόντα (κανόνες  twin_rule,optional_rule)  ,  τότε  καλείται  η  parse_rule για να
τους αναλύσει.

 Επιτυχής επιστροφή. 

12.19.αρχείο SC.c 

Το  αρχείο  περιέχει  κάποιες  βασικές  συναρτήσεις  που  καλούνται  πάνω  σε
στιγμιότυπα συντακτικών κατηγοριών (δομή SC).  Eιδικά οι συναρτήσεις briefshow_SC,
SCchild,  summarizeSC,  expand,  print_xmlnode_SC,  close_xmlnode_SC,
summarize_xmlnode_SC καλούνται  από  τη  συνάρτηση  PrintTree που  επιδεικνύει  το
συντακτικό  δένδρο  της  πρότασης. 

➢ void SCFree(SC* sc);

H SCFree απελευθερώνει τη μνήμη που δεσμεύει ένα στιγμιότυπο κατηγορίας sc.
Τα στιγμιότυπα κατηγοριών νοούνται και υπάρχουν μόνο για να σχηματίζουν δένδρα.
Έτσι, όταν θέλουμε να απελευθερώσουμε έναν κόμβο δένδρου λαμβάνουμε υπόψη την
περίπτωση όπου πεδία δύο κόμβων δείχνουν σε κοινή μνήμη ( έτσι απελευθερώνουμε
τα  sc->lemma , sc->norm μόνο όταν βρισκόμαστε σε φύλλο ).

➢ void show_attrs(SC* sc);

Η  show_attrs  παρουσιάζει  αναλυτικά τα πεδία (με τις συμβολικές τιμές τους)
ενός  στιγμιοτύπου  κατηγορίας  sc.  Είναι  μια  βοηθητική  συνάρτηση,  κυρίως  (α)  για
λόγους debug, αλλά και (β) για να καλείται κατά την περιήγηση στο δένδρο, 

➢ void briefshow_SC(SC* sc);

Η  briefshow_SC επιδεικνύει  κάποιες  επιλεγμένες  πληροφορίες  από  ένα
στιγμιότυπο κατηγορίας  sc που είναι κόμβος δένδρου. Η επίδειξη γίνεται στο αρχείο
εξόδου (εδώ stdout) και εν συντομία  δηλ. χωρίς  να αλλάζουμε γραμμή .

➢ SC* SCchild(SC* instA , int i);
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Η  SCchild είναι  η  συνάρτηση που καθορίζει  τον ακριβή  τρόπο με τον οποίο
διακλαδίζεται  το συντακτικό δένδρο:  επιστρέφει  δείκτη στο  i-οστό παιδί  του κόμβου
instA. 

Να σημειωθεί  πως το  δένδρο  που  θέλουμε  να 'δούμε'  (σαν έξοδο)  δεν είναι
απαραίτητα το δένδρο που κατασκεύασε ο αλγόριθμος ανάλυσης  CYK. Αυτό διότι  ο
CYK δουλεύει  επί  τη  βάσει  ισοδύναμων  CNF κανόνων ,  και  όχι  επί  τη  βάσει  των
αρχικών κανόνων που εισήγαγε ο χρήστης. 

Αν ένας κόμβος (στιγμιότυπο συντακτικής κατηγορίας) είναι ψευδοκόμβος, δηλ.
έχει τεθεί η σημαία isdummy,  τότε  δεν παρουσιάζεται  στο δένδρο αλλά παρακάμπτεται
και αντικαθίσταται από όλα τα παιδιά του. Αυτή η αρχή ισχύει αναδρομικά. 
ένας κόμβος μπορεί να είναι ψευδοκόμβος αν (α) έχει δηλωθεί ως τέτοιος (ρητά) από
τον κανόνα που τον παράγει με την λέξη-κλειδί  DUMMY , ή (β) ανήκει σε συντακτική
κατηγορία που έχει φτιαχθεί για να προσομοιάσουμε τους κανόνες με >2 παραγόμενα
με  CNF κανόνες.

➢ int find_children(SC* father , SC* children[]);

Η find_children είναι μια συνάρτηση που βρίσκει και παραθέτει σε μια σειρά
(από  τα  αριστερά  προς  τα  δεξιά  )  όλα  τα  παιδιά  του  κόμβου  father.  Τα  παιδιά
αποθηκεύονται με αυτή τη σειρά στον πίνακα children. Ο πίνακας πρέπει να διαθέτει
τέτοιο μέγεθος ώστε να χωρέσει το μέγιστο πλήθος παιδιών. Επιστρέφεται το  πλήθος
των ευρεθέντων παιδιών. 

Η find_children είναι βοηθητική συνάρτηση που καλείται από την SCchild.

➢ void summarizeSC(SC* sc);

Η summarizeSC συνοψίζει το δένδρο που έχει ως ρίζα τον κόμβο sc , παρέχοντας
το φύλλωμα του εν λόγω δένδρου. Γενικά, η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται όταν (α)
δεν μας ενδιαφέρει η ακριβής δομή ενός υποδένδρου αλλά μόνο το φύλλωμα του, ή (β)
όταν  δεν  έχουμε  χώρο  για  να  παρουσιάσουμε  πλήρως  ένα  υποδένδρο  π.χ.  λόγω
υπέρβασης του μέγιστου βάθους.

➢ void print_leafstring(SC* sc);

Η print_leafstring είναι η συνάρτηση που εκτυπώνει το φύλλωμα του δένδρου
που απορρέει από τον κόμβο sc. Καλείται από την summarizeSC.

➢ int expandSC(SC* sc);

Η expandSC είναι μια λογική συνάρτηση που μας γνωστοποιεί το αν ο κόμβος sc
θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ή αντίθετα αν θα πρέπει να συνοψισθεί (κλήση της
summarizeSC). Δηλαδή, η συνάρτηση ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύσσονται ή
αντίθετα  θα  συμπτύσσονται  τα  διάφορα  υποδένδρα  του  βασικού  δένδρου  της
πρότασης.
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➢ void print_xmlnode_SC(SC* sc);

Η  print_xmlnode_SC τυπώνει  το  'ανοίγον'  τμήμα  ενός  xml κόμβου  που
αντιπροσωπεύει  ένα  στιγμιότυπο  συντακτικής  κατηγορίας  sc.  Προορισμός  είναι  το
αρχείο με δείκτη  outfile_p  (καθολική μεταβλητή). Η συνάρτηση επίσης επηρεάζεται
από την καθολική (στατική στο αρχείο) μεταβλητή xmlnode_isleaf:
 1: κλείνει άμεσα τον  xml κόμβο. Πριν κλείσει παρουσιάζει το φύλλωμα του κόμβου

του (πραγματικού) δένδρου.
 0:  αφήνει  τον  xml κόμβο  ανοικτό.  Ο κόμβος  προβλέπεται  να  έχει  παιδιά  και  θα

κλείσει αργότερα.
Για κάθε στιγμιότυπο κατηγορίας, τα πεδία του παρίστανται  ως  xml attributes

(χαρακτηριστικά). Ειδικά εάν έχουμε λεξικό στιγμιότυπο, δίνονται επιπλέον το λήμμα και
η νόρμα του.  Π.χ. για ένα μη-τερματικό στιγμιότυπο της κατηγορίας Α, με πεδία fa1 ,
fa2 και με αντίστοιχες τιμές alpha1 , alpha2  θα τυπωθεί : 

<Α  fa1="alpha1"  fa2="alpha2" >

➢ void close_xmlnode_SC(SC* sc);

Η  close_xmlnode_SC τυπώνει  το  'κλείνον'  τμήμα  ενός  xml κόμβου  που
αντιπροσωπεύει στιγμιότυπο κατηγορίας sc . Προορισμός είναι το αρχείο outfile_p.
Π.χ. για ένα στιγμιότυπο της κατηγορίας Α θα τυπωθεί :</Α>

➢ void summarize_xmlnode_SC(SC* sc);

Η  summarize_xmlnode_SC τυπώνει  έναν  τερματικό  xml κόμβο  που
αντιπροσωπεύει  στιγμιότυπο  κατηγορίας  sc (όχι  απαραίτητα  τερματικής).  Άρα
συνοψίζει  το  υποδένδρο που παράγει  η  sc σε έναν κόμβο  xml.Προορισμός είναι  το
αρχείο outfile_p. 

Λειτουργεί όπως η print_xmlnode_SC, με την διαφορά ότι (α) δεν αφήνει τον xml
κόμβο ανοικτό, και (β) τυπώνει  ως επιπλέον xml χαρακτηριστικό το φύλλωμα του
υποδένδρου της sc.
Π.χ.  για  ένα μη-τερματικό  στιγμιότυπο της κατηγορίας  Α,  με  πεδία  fa1  ,  fa2 και  με
αντίστοιχες τιμές alpha1 , alpha2  θα τυπωθεί :
<Α  fa1="alpha1"   fa2="alpha2"   leafstring="..."  />

➢ int getSC_from_configfile(char* configfile,char *tag,USHORT SCsn[],int
Size);

Η  getSC_from_configfile διαβάζει  ορισμένες  ρυθμίσεις  που  αφορούν
συντακτικές κατηγορίες και βρίσκονται  στο αρχείο ρυθμίσεων ονόματι  configfile. Οι
ρυθμίσεις αυτές καταγράφονται σε γραμμές του αρχείου με format:
<ετικέτα>:<λίστα-κατηγοριών>
όπου <λίστα-κατηγοριών>::= {<όνομα-κατηγορίας><space>}

Η <ετικέτα> που ψάχνουμε περνιέται στην παράμετρο tag. Στην out παράμετρο
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SCsn[] αποθηκεύονται  οι  κωδικοί  (α.α.)  των  κατηγοριών  που  παρατίθενται  (με  τα
ονόματα τους) μετά στην <λίστα-κατηγοριών>. Το μέγιστο μέγεθος του πίνακα περνιέται
στην παράμετρο Size. 

Επιστρέφεται το πραγματικό μέγεθος του πίνακα SCsn, δηλ. το μέγεθος για την
<λίστα-κατηγοριών>.

12.20.αρχείο SC_info.c 

Στο  αρχείο  περιέχονται  συναρτήσεις  για  κάποιες  βασικές  πράξεις  πάνω  σε
δεδομένα τύπου SC_info.

➢ int  init_SC_info(SC_info *sc_i ,USHORT type);

H init_SC_info αρχικοποιεί ορισμένα πεδία  μιας (ήδη δεσμευμένης στη μνήμη)
δομής πληροφοριών  sc_i. Ο τύπος της κατηγορίας (πεδίο SCinfo::type) γίνεται ίσος
με  την  παράμετρο  type.  Επίσης  η  κατηγορία  sc_i θεωρείται  (αρχικά)  ότι  δεν  έχει
μορφολογικά πεδία, αλλά αυτό, αν χρειασθεί, μπορεί να τροποποιηθεί αργότερα. Τέλος
δεσμεύεται  μνήμη για έναν πίνακα ονομάτων (δομή  Names)  που θα περιλαμβάνει  τα
ονόματα των πεδίων της κατηγορίας (αρχικοποίηση πεδίου SCinfo::attr_names ).  
Επιστρέφεται 0 σε επιτυχία, ή -1 σε αποτυχία (πέρασμα μηδενικού δείκτη στην θέση του
sc_i).

➢ int insert_SC_info(SC_info *sc_i, char* field_name, char* field_data_t );

Η insert_SC_info ενημερώνει την δομή πληροφοριών  sc_i για ένα νέο πεδίο
της  αντίστοιχης  (της  sc_i)  συντακτικής  κατηγορίας.  Το  πεδίο  αυτό  έχει  όνομα
field_name, και τύπο δεδομένων με όνομα field_data_t. Το νέο πεδίο αποκτά κωδικό
(α.α.) αυτόματα κατά την εισαγωγή του. 

Επιστρέφεται  -1 σε αποτυχία εισαγωγής , ή κάποιος μη-αρνητικός αριθμός σε
επιτυχία.

➢ void show_SC_info(SC_info *sc_i);

Η  show_SC_info είναι  απλά μια συνάρτηση επίδειξης (στο  stdout) μιας δομής
πληροφοριών sc_i. Είναι συνάρτηση βοηθητική , κυρίως για λόγους debug.

➢ int get_field_snum(SC_info *sc_i, char* field_name );

Η get_field_snum επιστρέφει τον κωδικό (α.α.) ενός πεδίου συντακτικής
κατηγορίας. Οι πληροφορίες για την κατηγορία περιέχονται στην δομή sc_i . Το όνομα
του εν λόγω πεδίου είναι field_name. 

Αν το ζητούμενο πεδίο δεν υπάρχει , τότε επιστρέφεται -1.  
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12.21.αρχείο show.c 

Στο  αρχείο  αυτό,  υλοποιούνται  διάφορες  συναρτήσεις  επίδειξης  δομών  και
πινάκων δομών. 'Oλες οι επιδείξεις γίνονται στο αρχείο  stdout, άρα κανονικά γίνονται
στο  τερματικό.  Δεν  είναι  απαραίτητες  στο  πρόγραμμα,  αλλά  υπάρχουν  για  λόγους
δοκιμαστικών ελέγχων και debug. 

➢ void show_sc_names();

Η show_sc_names επιδεικνύει τον πίνακα sc_names ο οποίος αντιστοιχίζει κωδικό
συντακτικής κατηγορίας  σε  όνομα κατηγορίας  (η  κατηγορία  με  κωδικό  i έχει  όνομα
sc_names[i] ) .

➢ void show_transitions();
➢ void show_rules();

Οι  δύο παραπάνω συναρτήσεις  παρουσιάζουν τους  ισοδύναμους κανόνες  με
τους οποίους θα δουλέψει ο CYK. Οι κανόνες αυτοί έχουν προκύψει από τους κανόνες
που εισήγαγε ο χρήστης-συντάκτης. Η show_transitions παρουσιάζει τους κανόνες με
1 παραγόμενο (δηλ. τις 'μεταβάσεις' Χ->Α ). Η show_rules παρουσιάζει τους κανόνες
με 2 παραγόμενα (δηλ. τους CNF κανόνες ).

➢ void show_rule(Rule *r);
➢ void display_Subcatg(Rule *r);
➢ void display_unifications(Rule *r);

Η show_rule επιδεικνύει έναν κανόνα που έχει κωδικοποιηθεί σε μια δομή r. Για
να  το  πραγματοποιήσει,  καλεί  τις  δύο  επόμενες  συναρτήσεις.  Η  display_Subcatg
επιδεικνύει  τις  υποκατηγοριοποιήσεις  με  βάση  το  λήμμα  ή  τη  νόρμα   οι  οποίες
υπάρχουν σε έναν κανόνα. Η  display_unifications  επιδεικνύει τις ενοποιήσεις που
συνοδεύουν έναν κανόνα.  

➢ void show_SCs();

Η  show_SCs  παρουσιάζει όλες τις συντακτικές κατηγορίες που προέκυψαν από
το διάβασμα των αρχείων των κανόνων. Διατρέχει τον hash πίνακα (sc_htable) όπου
έχουν αποθηκευθεί όλες οι δομές πληροφοριών για τις κατηγορίες και παρουσιάζει την
καθεμία από τις δομές αυτές με κλήση στην show_SC_info.  

Πρέπει να καλείται μετά το τέλος του σταδίου διαβάσματος των κανόνων , ώστε
να έχουν συλλεχθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις κατηγορίες.
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12.22.αρχείο cmp.c 

Στο  αρχείο  περιέχονται  οι  βασικές  συναρτήσεις  σύγκρισης-διάταξης  δηλ.  οι
συναρτήσεις μέσω των οποίων μπορεί να γίνει η ταξινόμηση πινάκων δομών. Γενικά,
μια συνάρτηση σύγκρισης των δομών (ίδιου τύπου) α,β επιστρέφει  :  1  (α<β) ,  ή -1
(α>β) , ή 0 (α=β).

➢ int rulecmp(Rule *r1 , Rule *r2);

H rulecmp είναι  η  συνάρτηση  που  συγκρίνει  2  κανόνες,  και  χρησιμοποιείται
τελικά για την ταξινόμηση των  πινάκων κανόνων (rules, transitions). Ως 1ο κριτήριο
ταξινόμησης λαμβάνονται  οι κωδικοί  των κατηγοριών με ρόλο  B,C στον κανόνα (Α→
B+C). Ως 2ο κριτήριο λαμβάνεται η υποκατηγοριοποίηση με βάση το λήμμα. 

Σε έναν πίνακα κανόνων που ταξινομήθηκε με την  rulecmp θα έχουμε όλους
τους  κανόνες  με  κοινά  παραγόμενα  (B,C)  να  εμφανίζονται  σε  μια  διαδοχική  σειρά.
Ακόμη, σε αυτή τη σειρά των κανόνων με κοινά παραγόμενα (B,C), θα προηγούνται οι
'ειδικοί' κανόνες με υποκατηγοριοποίηση λήμματος (ταξινομημένοι ως προς το λήμμα),
και θα έπονται οι 'γενικοί' κανόνες (όπου απουσιάζει οποιαδήποτε υποκατηγοριοποίηση
λήμματος).      

➢ int rule_separate(Rule *r1 , Rule *r2);

Η  rule_separate είναι  συνάρτηση  που  (επίσης)  συγκρίνει  2  κανόνες.
Χρησιμοποιείται  αρχικά ( δηλ. πριν γίνει η ταξινόμηση με βάση την rulecmp) ώστε να
διαχωρίσει τους κανόνες σε 'μεταβάσεις' και 'γνήσιους CNF' , δημιουργώντας έτσι δυο
υπο-πίνακες.  

➢ int SCcmp(SC *sc1, SC *sc2);

Η SCcmp συγκρίνει 2 στιγμιότυπα συντακτικών κατηγοριών. Χρησιμοποιείται για
να διατηρούνται ταξινομημένες οι διάφορες λίστες με δομές  SC που κατασκευάζονται
από τον αλγόριθμο CYK. 

Eαν επιστραφεί 0, τότε σημαίνει πως τα στιγμιότυπα sc1,sc2  είναι ταυτόσημα :
ανήκουν στην ίδια κατηγορία, έχουν τις ίδιες τιμές στα πεδία τους και  δείχνουν (σαν
παραγόμενα) στα ίδια υποδένδρα. Γενικά σε μια λίστα SC, όταν ο CYK βρει 2 στοιχεία
που συγκρινόμενα δίνουν 0 , τότε  το ένα εκ των δύο απορρίπτεται ως πλεονασματικό.

12.23.αρχείο strs2z.c 

Το  αρχείο  περιέχει  συναρτήσεις  χειρισμού  μιας  λίστας  αλφαριθμητικών  που
τερματίζεται με διπλό μηδενικό ενώ τα αλφαριθμητικά χωρίζονται μεταξύ τους με απλό
μηδενικό. Δηλ. η λίστα (ας την πούμε <λίστα-2z>) έχει την BNF σύνταξη :
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<λίστα-2z> ::= {<αλφαριθμητικό><μηδενικό>}<μηδενικό> 
Τέτοιες λίστες χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν τις δυνατές νόρμες που μπορεί
να έχει ένα στιγμιότυπο κατηγορίας σε έναν κανόνα.

➢ char* store_quoted_strings(char* list, int size, char* src, int *nwords);

Η store_quoted_strings διαβάζει μια ακολουθία λέξεων σε διπλά εισαγωγικά και
χωρισμένων  με  κόμματα.  Η  αρχική  αυτή  ακολουθία  βρίσκεται  στον  src,  και  όπως
είπαμε είναι στην μορφή : {"\""<λέξη>"\"",}<τέρμα>  με <τέρμα>::=<μηδενικό> | "\n"
Καθώς διαβάζεται η ακολουθία λέξεων του src αποθηκεύεται σε μία <λίστα-2z> list η
οποία έχει διαθέσιμο χώρο size bytes. 

Στην  out παράμετρο  (*nwords)  αποθηκεύεται  ο  αριθμός  των  λέξεων  που
διαβάστηκαν. Επιστρέφεται :

 σε  επιτυχία:  η  θέση  του  επόμενου  του  τελευταίου  χαρακτήρα  διπλών
εισαγωγικών που διαβάστηκε από το src  

 σε αποτυχία : NULL 

➢ void print_2zstrs(char* buf);

Η print_2zstrs απλά εκτυπώνει μια λίστα-2z λέξεων που βρίσκεται στον buf. Η
λίστα εκτυπώνεται περιβάλλοντας κάθε λέξη σε διπλά εισαγωγικά.

➢ int exists_2zstrs(char* buf, char* key);

Η exists_2zstrs είναι μια λογική συνάρτηση που μας απαντά το εάν μια λέξη
key περιέχεται στην λίστα-2z λέξεων buf. 

12.24.αρχείο CYK.c 

Στο  αρχείο  βρίσκονται  οι  βασικές  συναρτήσεις  που  πραγματοποιούν  την
συντακτική ανάλυση. Εδώ βρίσκεται η 'ατμομηχανή' του προγράμματος, κατά την φάση
της επεξεργασίας προτάσεων. 

➢ int CYK( LList* lexical[], int nwords );

Η CYK είναι μια από τις βασικές συναρτήσεις του προγράμματος καθώς υλοποιεί
την  συντακτική  ανάλυση  και  κατασκευάζει  τα  συντακτικά  δένδρα  μιας  πρότασης.  Η
συνάρτηση είναι μια παραλλαγμένη υλοποίηση του γνωστού αλγόριθμου CYK. 

Η παράμετρος nwords είναι το πλήθος των λεξικών στοιχείων της προς ανάλυση
πρότασης. Η  lexical είναι ένας πίνακας  nwords δεικτών σε λίστα (LList). Οι λίστες
περιέχουν,  ως  στοιχεία,  στιγμιότυπα  συντακτικών  κατηγοριών  (δηλ.  δομές  SC).  Για
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i=0..nwords-1 , το στοιχείο  lexical[i] δείχνει στην λίστα των στιγμιοτύπων λεξικών
κατηγοριών  που  μπορούν  να  παράξουν  το  i-οστό   λεξικό  στοιχείο  της  πρότασης.
Δηλαδή,  η  CYK παίρνει  ως  παραμέτρους  το  κατώτερο  επίπεδο  (τα  φύλλα)  του
συντακτικού δένδρου και εργάζεται από κάτω προς τα πάνω (bottom-top parsing) ώστε
να φτιάξει όλα τα δυνατά δένδρα  που να ανταποκρίνονται στο δοσμένο αυτό κατώτερο
επίπεδο.

Επιστρέφει  1 σε επιτυχία , ή -1 σε αποτυχία. Αποτυχία θεωρούμε το να έχουμε
κάποια από τις λίστες lexical[i] κενή, δηλ. το να μην έχει αναγνωρισθεί κάποιο από
τα λεξικά στοιχεία ως παραγωγή λεξικής κατηγορίας.

Παρακάτω, βλέπουμε τον σκελετό της συνάρτησης  CYK, σε ένα είδος χαλαρού
ψευδοκώδικα.  Να σημειώσουμε  ότι  δεν υπάρχει  ακριβής αντιστοίχιση ανάμεσα στον
ψευδοκώδικα και τον κώδικα διότι κατά την υλοποίηση εφαρμόστηκαν κάποιες τεχνικές
για  να μειωθεί  ο  υπολογιστικός  φόρτος  (ιδιαίτερα  στον τριπλά φωλιασμένο βρόχο).
Άρα, ο ψευδοκώδικας έχει νόημα για να μας αποκαλύψει την λογική του αλγόριθμου και
όχι για να λειτουργήσει σαν προσχέδιο που άμεσα μεταφράζεται σε κώδικα. 

Έστω λ ο πίνακας των λέξεων της πρότασης μεγέθους n (n=nwords), δηλ. λ[i] η
i-οστή λέξη με i=0..n-1. Θεωρούμε έναν διδιάστατο (τριγωνικό) πίνακα V στον οποίο :
το στοιχείο  V[i][span] είναι η λίστα όλων των στιγμιοτύπων κατηγοριών που μπορούν
να παράγουν δένδρο με φύλλωμα το κομμάτι της πρότασης που αρχίζει από το i-οστό
στοιχείο και έχει έκταση span , δηλαδή : 

∀ span=1..n, ∀i=0..n-span, αν X ∈ V[i][span]  τότε 
το X παράγει το  τμήμα της πρότασης (λ[i]..λ[i+span-1])

Οι in παράμετροι που παίρνει η CYK είναι ουσιαστικά τα στοιχεία του πίνακα  V[i]
[1] με i=0..n-1. δηλ. όλες τις λεξικές παραγωγές (τμήμα έκτασης 1). Το πρόβλημα είναι
να προσδιορισθούν και τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα V. Nα σημειωθεί ότι, αρχικά, η
λίστα V[i][1] δεν είναι πλήρης, αφού περιέχει μόνο τα στιγμιότυπα λεξικών κατηγοριών
που παράγουν την λέξη λ[i].

Σε ψευδοκώδικα, έχουμε :

/* ολοκλήρωση του κατώτερου επιπέδου του δένδρου  --  εύρεση
 * όλων των στιγμιοτύπων μη-λεξικών κατηγοριών που δίνουν τμήματα 
  *  έκτασης 1.
 */
for( i :=0..n-1 ) findtransitions(V[i][1],1,i);

/* ανάλυση - κατασκευή του δένδρου */
for ( span :=2..n ) {
  ( i :=0..n-span ){
 αρχικοποίηση της λίστας  lA := V[i][span];
 /* εύρεση όλων των στιγμιοτύπων που μπορούν να προκύψουν από μια  
 *  γνήσια () παραγωγή (2 γνήσια παραγόμενα)
 * και να δώσουν τμήμα έκτασης span
 */

( k :=1..span-1 ){/* για κάθε δυνατή διαμέριση σε 2 γνήσια κομμάτια */
   η λίστα των παραγωγών του 1ου κομματιού  lB := V[i][k];
         η λίστα των παραγωγών του 2ου κομματιού  lC := V[i+k][span-k];
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   findproductions(lA,lB,lC,span,i); 
}

 /* εύρεση όλων των στιγμιοτύπων που μπορούν να προκύψουν από μια
 * 'εκφυλισμένη' παραγωγή (μετάβαση, με 1 παραγόμενο)
 */

findtransitions(lA,span,i);
  }
}

/* παρουσίαση όλων των πιθανών συντακτικών δένδρων της πρότασης*/
PrintSyntacticTree(V[0][n]);
/* απελευθέρωση της μνήμης για όλες τις λίστες */
for( span :=1..n ) {
   for( i :=0..n-span ) { 
 απελευθέρωση της λίστας  V[i][span] ;
      } 
}

Όπως  φαίνεται  από  τον  ψευδοκώδικα,  κατά  την  φάση  της  κατασκευής  ,
καλούνται δύο συναρτήσεις : η  findproductions  και η findtransitions. Αυτές οι δύο
συναρτήσεις εμφανίζονται ακριβώς έτσι και στο πρόγραμμα (υλοποιούνται στο  CYK.c)
και  περιγράφονται  λεπτομερέστερα  παρακάτω.  Προκειμένου  όμως να  σχηματίσουμε
εικόνα για το πώς δουλεύει η CYK , δίνουμε μια αδρή και 'από τα πάνω' περιγραφή τους:
 η κλήση findproductions(lA,lB,lC,span,i) βρίσκει και εισάγει στην λίστα lA  όλα

τα στιγμιότυπα κατηγοριών  A που μπορούν να δώσουν μια παραγωγή A→B+C  με
B∈lB , C∈lC .  Στην  in-out παράμετρο λίστα  lA δεν επιτρέπουμε διπλότυπα. Οι
λίστες  lB,lC είναι  in παράμετροι.  Σημειώνουμε  ότι  μετά  την  επιστροφή  της
συνάρτησης  έχουν  υπολογισθεί  όλα  (και  μόνο  αυτά)  τα  στιγμιότυπα  A που
διασπώνται σε 2 γνήσια στιγμιότυπα B,C. 

 η κλήση  findtransitions(lA,span,i) βρίσκει  και  εισάγει  στην λίστα  lA  όλα τα
στιγμιότυπα κατηγοριών X που μπορούν να δώσουν μια παραγωγή X→A  με  X∈lA,
A∈lA.  Στην  in-out παράμετρο  λίστα  lA δεν  επιτρέπουμε  διπλότυπα.  Υπάρχουν
περιπτώσεις γραμματικών που η διαδικασία που περιγράψαμε δεν θα είναι περατή
(μπορεί  να μπει  σε κύκλους).  Ωστόσο,  η συνάρτηση είναι  υλοποιημένη ώστε να
αποκλείεται αυτή η περίπτωση, αφού έχουμε ένα μέγιστο όριο m<SC_NTransitions
συνεχόμενων μεταβάσεων (Xm→Xm-1 → X1→A), αλλά και ένα συνολικό μέγιστο όριο

NTRANSITIONS υπολογισθέντων  X. Να σημειωθεί  ,  ακόμη, πως τα όρια αυτά είναι
που μας διασφαλίζουν ότι η CYK εξακολουθεί να δουλεύει σε πολυωνυμικό (κυβικό)
χρόνο.

Η ορθότητα του αλγορίθμου αποδεικνύεται επαγωγικά ως προς την έκταση span
της ακολουθίας λέξεων. 
Έστω ότι,  για κάθε  j και κάθε  l<span , όλα τα στοιχεία  V[j][l] έχουν υπολογισθεί
ορθά.  Έχουμε  δηλ.  όλα  τα  στιγμιότυπα  που  παράγουν  υποδένδρα  φυλλώματος
μικρότερου του span (επαγωγική υπόθεση). 
Εστω ένα  A∈V[i][span], με span>1  . Aρκεί να δειχθεί  ότι  A∈lA , όπου  lA είναι η
λίστα  όπως  αυτή  έχει  υπολογισθεί  από  τον  αλγόριθμο  στο  τέλος  του  δεύτερου
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φωλιασμένου βρόχου της κατασκευής . 
Έστω ότι το στιγμιότυπο κατηγορίας A ακολουθεί m≥0 μεταβάσεις προτού λάβει μέρος
σε μια CNF παραγωγή, δηλ. έχουμε την ακολουθία παραγωγών A→Xm→Xm-1 → X1→B+C.

Να  μην  καταλήγουμε  σε  CNF παραγωγή  (γνήσια  διάσπαση  σε  2  στιγμιότυπα)
αποκλείεται  διότι  αλλιώς θα είχαμε το  A να παράγει  λεξικό  στοιχείο  (αδύνατο  αφού
span>1 ). Έτσι, το X1 υπολογίζεται από την findproductions και εισάγεται στην lA. Ο
υπολογισμός  του  X1 είναι  δυνατός  και  ορθός  λόγω  της  επαγωγικής  υπόθεσης.

Ακολούθως, και με αυτή τη σειρά , τα στιγμιότυπα X2 , ... , Xm , A  υπολογίζονται από την
findtransitions, και εισάγονται στην λίστα lA.  Δηλαδή A∈lA.

Σημειώνουμε  ότι,  λόγω  του  περιορισμού  στον  αριθμό  m συνεχόμενων
μεταβάσεων, η λίστα lA μπορεί τελικά να μην ταυτίζεται με την V[i][span]. Πρακτικά
στην  ανάλυση  φυσικής  γλώσσας,  ο  περιορισμός  αυτός  δεν  φαίνεται  να  δημιουργεί
προβλήματα και αφορά μάλλον ακραίες περιπτώσεις. 

➢ int find_productions(
        LList *lA , LList *lB , LList *lC ,
        int span , int start
        );

Όπως  προαναφέραμε,  η  find_productions βρίσκει  όλα  τα  στιγμιότυπα
κατηγοριών A που μπορούν να δώσουν μια παραγωγή A→B+C  με   B∈lB , C∈lC . Τα
ευρεθέντα  στιγμιότυπα  εισάγονται  στην  λίστα  lA.  Όλα  τα  στοιχεία  της  λίστας  lA
παράγουν το κομμάτι της πρότασης που αρχίζει από την λέξη λ[start] και έχει έκταση
span.Οι  λίστες  lB,lC είναι  in παράμετροι,  και  άρα  μένουν  αμετάβλητες  από  την
συνάρτηση. Αντιθέτως, η lA είναι  in-out παράμετρος. 

Δεν επιστρέφεται κάτι χρήσιμο.
Ας δούμε, με την μορφή ψευδοκώδικα, και το εσωτερικό της find_productions.

Υπενθυμίζουμε  ότι  ο  πίνακας  κανόνων  (rules)  έχει  ταξινομηθεί  κατά  αύξοντα
(typeB,typeC) όπου typeB, typeC είναι οι κωδικοί κατηγοριών αντίστοιχα του 1ου (B) και
του 2ου (C) παραγόμενου του κάθε κανόνα. Άρα όλοι οι κανόνες με δεδομένο typeB θα
εμφανίζονται  σε  ένα  συνεχόμενο  κομμάτι  (τμήμα)  του  πίνακα  .  Το  ίδιο  ισχύει  για
κανόνες με δεδομένα typeB, typeC.

foreach ( instB ∈ lB ){ /* για κάθε στιγμιότυπο μέσα στην lB */
      •εύρεση του τμήματος πίνακα κανόνων RB := rules[startsB..stopsB-1] 
        όπου εμφανίζονται κανόνες με 1ο παραγόμενο με τον κωδικό του instB ;
      foreach ( instC ∈ lC ) { /* για κάθε στιγμιότυπο μέσα στηνlC */

•εύρεση του τμήματος πίνακα RBC:= RB[startsBC..stopsBC-1] 
  όπου εμφανίζονται κανόνες 

  με 1ο παραγόμενο με τον κωδικό του instB , και 
  με 2ο παραγόμενο με τον κωδικό του instC ;
•εύρεση του τμήματος R1 του πίνακα RBC όπου εμφανίζονται οι

  κανόνες υποκατηγ/σης του λήμματος του B , με το λήμμα του instB ;
•εύρεση του τμήματος  R2 του πίνακα RBC όπου εμφανίζονται οι 
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  κανόνες υποκατηγ/σης του λήμματος του C ,     με το λήμμα του instC ;
•εύρεση του τμήματος  R3 του πίνακα RBC όπου εμφανίζονται οι 

  γενικοί κανόνες ;
( R := R1 , R2 , R3 ) { /* για κάθε έναν από τους υπο-πίνακες     */

    ( r ∈ R ) {  /* για κάθε κανόνα που ανήκει στο τμήμα  R */
     /* έλεγχος ενοποιήσεων, αρχικοποίηση στιγμιοτύπου, εισαγωγή στηνlA */
        instA := check_production(r,instB,instC); 
        if ( instA ){ /* επιτυχημένη δημιουργία  στιγμιοτύπου*/

           εισαγωγή του instA στην lA ;
        }
          }

}
      }
}

Bλέπουμε  πως  στον  πιο  φωλιασμένο  βρόχο  καλείται  η  συνάρτηση
check_production (όπως  και  στο  πραγματικό  πρόγραμμα  ).  Δίνουμε  αμέσως  την
περιγραφή της :

➢ SC* check_production(Rule *r, SC *instB, SC *instC);

Η check_production δέχεται δυο στιγμιότυπα κατηγοριών instB, instC και έναν
υποψήφιο κανόνα r , και ελέγχει αν μπορεί (εφαρμόζοντας τον κανόνα) να έχει λάβει
χώρα μια  συντακτική παραγωγή instA→instB+instC.  Κατά κάποιο  τρόπο, κάνει  την
αντίστροφη  δουλειά  από  αυτήν  της  παραγωγής  :  από  τα  παραγόμενα  και  έναν
υποψήφιο κανόνα προσπαθεί να συνάγει την παράγουσα κατηγορία.
Αν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, τότε επιστρέφεται ένα αρχικοποιημένο στιγμιότυπο της
παράγουσας  instA , όπως επιβάλλουν οι ενοποιήσεις-αναθέσεις του κανόνα. Αν όχι,
επιστρέφεται NULL. 

Οι έλεγχοι που εκτελεί η check_production είναι οι έλεγχοι για την ικανοποίηση
των  ενοποιήσεων-συνθηκών.  Σημειώνουμε  :   δεν  ελέγχει  (α)  το  αν  οι  κωδικοί
κατηγορίας των instB, instC ταιριάζουν (αντίστοιχα) με τα B,C του κανόνα r , (β) τις
πιθανές  υποκατηγοριοποιήσεις λήμματος. Τούτο συμβαίνει διότι τις συνθήκες αυτές τις
έχει  ελέγξει  η  καλούσα  find_productions,  και  προφανώς  ικανοποιούνται  (για  να
βρισκόμαστε  εντός  της  check_production).  Το  γεγονός  ότι  ένα  μέρος  συνθηκών
ελέγχεται  εντός της  find_productions έχει  να κάνει με τον τρόπο που διαλέξαμε να
ταξινομούμε τους κανόνες. 

Παρακάτω, βλέπουμε τον ψευδοκώδικα για την  check_production. Η αποτυχία
οποιουδήποτε ελέγχου οδηγεί σε άμεση επιστροφή NULL. 

• έλεγχος υποκατηγ/σης της νόρμας του instB στον κανόνα r; 
• έλεγχος υποκατηγ/σης της νόρμας του instC στον κανόνα r; 
• έλεγχος συνθηκών-ενοποιήσεων  στον κανόνα r; 
/* επιτυχία σε όλους τους ελέγχους*/
• δέσμευση ενός στιγμιοτύπου παράγουσας κατηγορίας instA ;
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• αρχικοποίηση του instA σύμφωνα με τις ενοποιήσεις-αναθέσεις του κανόνα r;
επιστροφή instA ;

Η υλοποίηση της check_production ακολουθεί το ίδιο πνεύμα με τον παραπάνω
ψευδοκώδικα, αλλά είναι λίγο διαφορετικά οργανωμένη. 

➢ int cond(OPERATOR oper,USHORT opnd1, USHORT opnd2 );

Η cond δέχεται ως παραμέτρους τον κωδικό ενός τελεστή (ενοποιήσεων) oper ,
και τους 2 τελεστέους opnd1,opnd2. Αποτιμά την συνθήκη που προκύπτει και
επιστρέφει την αληθοτιμή της. Ο τελεστής oper μπορεί να πάρει τιμή από το
απαριθμητό τύπο (βλ. SyntacticCat.h) :

enum OPERATORS{ NotEqual, Equal, StrictEqual, StrictNotEqual }
➢ int find_transitions(LList* lA, int span, int start)

Όπως  προαναφέραμε,  η  find_transitions βρίσκει  όλα  τα  στιγμιότυπα
κατηγοριών  instX που  μπορούν  να  δώσουν  μια  παραγωγή  instX→instA  με
instA∈lA . Τα ευρεθέντα στιγμιότυπα instX  εισάγονται (πάλι) στην λίστα lA. Όλα τα
στοιχεία της λίστας lA παράγουν το κομμάτι της πρότασης που αρχίζει από την λέξη λ
[start] και έχει έκταση span. Η lA είναι (προφανώς)  in-out παράμετρος. 

Δεν επιστρέφεται κάτι χρήσιμο.
Ας δούμε το εσωτερικό της  find_transitions με την μορφή ψευδοκώδικα. Η

numtrans είναι  ο συνολικός αριθμός υπολογισθέντων στιγμιοτύπων  instX , δηλ. το
πλήθος των νέων εισαγωγών στην λίστα lA. Η found είναι μια λογική σημαία για το αν
κατά  την  τελευταία  σάρωση  της  λίστας  lA προέκυψε  νέα  μετάβαση  (και  άρα  νέα
εισαγωγή) .

numtrans := 0 ; 
found := 1; 
while( found AND numtrans<NTRANSITIONS ){ 
/* όσο βρίσκουμε νέες μεταβάσεις ΚΑΙ δεν ξεπεράσαμε το όριο*/
    found := 0;
    foreach ( instA ∈lA ) { /* για κάθε στιγμιότυπο μέσα στην lA */
   if( το instA έχει ήδη ελεγχθεί ) 
  ;
    • σημείωσε το instA ως ελεγχθέν ;
  if(το instA έχει φθάσει το όριο SC_NTransitions συνεχόμενων μεταβάσεων)
  ;
  • εύρεση του τμήματος πίνακα RA := transitions[startsA..stopsA-1] 
      όπου εμφανίζονται κανόνες-μεταβάσεις με παραγόμενο 

      με τον κωδικό του instA ;
  •εύρεση του τμήματος  RA1 του πίνακα  RA
      όπου εμφανίζονται μεταβάσεις με υποκατηγ/νο λήμμα 

      το λήμμα του instA ;
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    •εύρεση του τμήματος  RA2 του πίνακα  RA
      όπου εμφανίζονται γενικές μεταβάσεις ;
    for ( R := RA1 , RA2 ) { /* για κάθε υποπίνακα  */
            foreach ( r ∈R ) { /* για κάθε κανόνα μέσα στον πίνακα R */
 instX := check_production(r,instA,NULL);
  if ( instX ) { /*  επιτυχημένη δημιουργία */

found := 1;
συνεχόμενες_μεταβάσεις(instX) := 

συνεχομενες_μεταβάσεις(instA) + 1 ;
• εισαγωγή του instX στην λίστα lA ;
numtrans := numtrans + 1 ;
if ( numtrans = NTRANSITIONS OR full(lA) )

  επιστροφή ;
 } 

 }
     } 
    }
}

Τέλος,  βλέπουμε  την  συνάρτηση  παρουσίασης  των  αποτελεσμάτων  της
συντακτικής ανάλυσης:

➢ void PrintSyntacticTree(LList *rootL);

Η  PrintSyntacticTree παρουσιάζει  τα αποτελέσματα της ανάλυσης, δεχόμενη
ως  παράμετρο  την  λίστα  rootL των  στιγμιοτύπων  κατηγοριών  που  μπορούν  να
παράγουν την αναλυόμενη πρόταση (δηλ. την λίστα  V[0][nwords]).  Η συγκεκριμένη
μορφή με την οποία η συνάρτηση  PrintSyntacticTree εξάγει  τα αποτελέσματα της
ανάλυσης εξαρτάται  από την καθολική  μεταβλητή  output_format .  Η  output_format
ελέγχεται από την γραμμή εντολών (επιλογή output) και μπορεί να πάρει τις εξής τιμές
από τον απαριθμητό τύπο OUTPUT_FORMATS : 
 XML_OUT: η έξοδος είναι ένα xml δένδρο, και κατευθύνεται προς ένα xml αρχείο. 
 CONSOLE_2D_OUT ή CONSOLE_1D_OUT : η έξοδος είναι ένα δένδρο που παρουσιάζεται με

εποπτικό (διδιάστατο ή μονοδιάστατο) τρόπο στην κονσόλα.
Δεν παρουσιάζονται  όλα τα  δένδρα  με  ρίζες  στην  λίστα  rootL,  αλλά όσα εξ'

αυτών έχουν ρίζες που είναι στιγμιότυπα ορισμένων μόνο συντακτικών κατηγοριών. Το
ποιες  είναι  οι  αυτές  οι  επιτρεπτές  κατηγορίες  διαβάζεται  (κατά  την  1η  είσοδο  στην
συνάρτηση)  από το αρχείο ρυθμίσεων ./treeshow.conf, στην γραμμή του με ετικέτα
tree-roots.  Π.χ.  συνήθως ενδιαφερόμαστε  για το  αν ένα στιγμιότυπο της κατηγορίας
'Πρόταση' (συνήθως συμβολίζεται με S) μπορεί να παράγει την πρόταση μας.

12.25.αρχείο printree.c 

Στο αρχείο υλοποιούνται διάφορες συναρτήσεις που αφορούν την επίδειξη/έξοδο
δένδρων.  Η  κεντρική  συνάρτηση  είναι  η  PrintTree η  οποία  και  προσφέρει  υψηλή



 128

δυνατότητα  παραμετροποίησης.  Ανάλογα  με  τα  ορίσματα  που  περνάμε  στην
PrintTree, καλούνται και οι ανάλογες συναρτήσεις για να την εξυπηρετήσουν.

➢ void PrintTree(
        Pointer rootp , int maxdepth,
        CHILD child_fn , int maxnum_children,
        SHOW_LINK show_node, SHOW_LINK close_node_tag, T_VISIT visit,
        PREDICATE isexpanded , SHOW_LINK  summarize
        );

Η συνάρτηση  PrintTree είναι  η  συνάρτηση που φροντίζει  για  την κατάλληλη
παρουσίαση ενός δένδρου,  καλώντας τις κατάλληλες συναρτήσεις και αρχικοποιώντας
κατάλληλα τις καθολικές μεταβλητές (με εμβέλεια αρχείου).

Ο  rootp είναι  δείκτης  στην  ρίζα  του  δένδρου.  Η  maxdepth είναι  το  μέγιστο
επιτρεπόμενο βάθος στο οποίο πρέπει να φθάσει η παρουσίαση. Η  maxnum_children
είναι ένα μέγιστο για τον βαθμό διακλάδωσης του δένδρου (μέγιστο πλήθος παιδιών
ενός κόμβου). 

Η συνάρτηση-παράμετρος child_fn  είναι εκείνη που μας επιστρέφει το i-οστό
παιδί  ενός κόμβου.  Το πρωτότυπο της συνάρτησης θα πρέπει  να είναι  (βλ.  και  στο
basic_function_t.h) :  Pointer (*child_fn)(const Pointer father, int i );

H συνάρτηση-παράμετρος  isexpanded είναι  ένα  λογικό  κατηγόρημα  που  μας
γνωστοποιεί  το αν στον παρόντα κόμβο πρέπει να αναπτυχθούν τα παιδιά του ή αν
αντίθετα πρέπει να 'συνοψίσουμε' όλο το υποδένδρο του. Το πρωτότυπο της θα πρέπει
να είναι : Logic (*isexpanded)(const Pointer);

Αν το κατηγόρημα isexpanded απαντήσει αρνητικά  για έναν κόμβο, τότε καλείται
η  συνάρτηση-παράμετρος  summarize  η  οποία  και  συνοψίζει  (  χωρίς!!  να  αλλάζει
γραμμή αρχείου εξόδου ) τα περιεχόμενα του κόμβου και του υποδένδρου αυτού. Η
summarize καλείται  ακόμη  στην περίπτωση που  έχουμε  φθάσει  στο  μέγιστο  δυνατό
βάθος (maxdepth) για την επίδειξη του δένδρου.

H συνάρτηση-παράμετρος  show_node είναι  εκείνη  που  εξάγει  στην  τρέχουσα
γραμμή εξόδου (χωρίς!! όμως να αλλάζει γραμμή) όλες τις κρινόμενες ως απαραίτητες
πληροφορίες για τα περιεχόμενα του κόμβου. 

Η συνάρτηση-παράμετρος close_node_tag είναι αυτή που εξάγει στην τρέχουσα
γραμμή εξόδου το κλείσιμο ενός xml κόμβου που αναπαριστά τον πραγματικό κόμβο. Η
παράμετρος ετούτη έχει νόημα μόνο όταν ή έξοδος είναι ένα xml δένδρο (βλ. παρακάτω
την λειτουργία της παραμέτρου visit), αλλιώς μπορεί να περασθεί NULL.

Οι συναρτήσεις εξόδου κόμβων summarize , show_node , close_node_tag πρέπει
να έχουν πρωτότυπα :  void  (*SHOW_LINK)(const Pointer);

Η  παράμετρος  visit καθορίζει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  παρουσιάζεται  το
δένδρο. Ο απαριθμητός τύπος T_VISIT (στον οποίο ανήκει) ορίζεται στο ίδιο αρχείο.  

Προς το παρόν, η visit μπορεί ουσιαστικά να πάρει τις εξής τιμές: 
 T_EXPAND :  το δένδρο αναπτύσσεται διδιάστατα στο αρχείο εξόδου (stdout). 
 T_PREORDER:  το δένδρο αναπτύσσεται μονοδιάστατα στο αρχείο εξόδου (stdout),

χρησιμοποιώντας  προ-διατεταγμένη  διάσχιση  και  παρενθέσεις  για  να
διαχωρίζουμε τα παιδιά.

 T_XML_OUT :   το  δένδρο  εξάγεται  σε  ένα  αρχείο  εξόδου  (που  καθορίζει  η
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εξωτερική μεταβλητή  outfile_p ) σαν xml δένδρο. Ο κάθε κόμβος του αρχικού
δένδρου παρίσταται σαν xml κόμβος. Τα πεδία του αρχικού κόμβου παρίστανται
σαν xml  χαρακτηριστικά.

Σημειώνουμε (γενικά) :   
1. αν περαστεί NULL για την isexpanded τότε αναπτύσσονται μέχρι το μέγιστο βάθος

όλοι οι κόμβοι. 
2. απαγορεύεται  να  περαστεί  NULL για  την   close_node_tag  όταν  θέλουμε  για

έξοδο ένα xml δένδρο ( visit = T_XML_OUT ). Τούτο διότι η συνάρτηση πρέπει
να γνωρίζει το πώς θα κλείνει έναν μη-τερματικό xml κόμβο.

3. απαγορεύεται  να περαστεί  NULL για  οποιαδήποτε  άλλη εκ των συναρτήσεων-
παραμέτρων.

➢ int printree(Pointer treep, int depth, char islast );

Η printree είναι η συνάρτηση που καλείται από την  PrintTree  όταν θέλουμε
μια διδιάστατη απεικόνιση του δένδρου (η παράμετρος  visit της  PrintTree δόθηκε
T_EXPAND). Η απεικόνιση γίνεται στο πρότυπο αρχείο εξόδου ( stdout ).

Απεικονίζει το δένδρο με ρίζα τον κόμβο  treep.  Το  depth είναι το βάθος (στο
δένδρο)  όπου  βρίσκεται  ο  παρών  κόμβος  treep.  Η  λογική  παράμετρος  islast
γνωστοποιεί  το   αν  ο  παρών  κόμβος  είναι  το  τελευταίο  παιδί  του  πατέρα  του.
Θεωρούμε  ότι  ένας  κόμβος  είναι  το  τελευταίο  παιδί  του  πατέρα του  εάν ο  αμέσως
αριστερότερος  αδερφός  του  είναι  NULL ή  δεν  υπάρχει.  Ο  στατικός  πίνακας  last
[MAX_DEPTH] κρατάει  αυτή  την  πληροφορία  ορατή  για  όλους  τους  κόμβους  που
απαρτίζουν το μονοπάτι (μήκους depth) έως τον παρόντα κόμβο.

Γενικά, η λειτουργία της συνάρτησης εξαρτάται και από τις καθολικές (στατικές)
μεταβλητές  του  αρχείου  οι  οποίες  παίρνουν  κατάλληλες  τιμές  από  την  καλούσα
PrintTree.

Αν ο κόμβος treep είναι NULL επιστρέφει 0 , αλλιώς επιστρέφει πάντα 1.

➢ int preorder(Pointer treep, int depth);

Η preorder είναι η συνάρτηση που καλείται από την  PrintTree  όταν θέλουμε
μια μονοδιάστατη προ-διατεταγμένη απεικόνιση του δένδρου (η παράμετρος visit της
PrintTree δόθηκε  T_PREORDER).  Η απεικόνιση γίνεται  στο πρότυπο αρχείο  εξόδου (
stdout ).

Εξάγει το δένδρο με ρίζα τον κόμβο treep.  Το depth είναι το βάθος (στο δένδρο)
όπου βρίσκεται ο παρών κόμβος treep. Όπως και πριν, η λειτουργία της συνάρτησης
εξαρτάται επίσης από τις καθολικές (στατικές) μεταβλητές του αρχείου.

Αν ο κόμβος treep είναι NULL επιστρέφει 0 , αλλιώς επιστρέφει πάντα 1.
Σημειώνουμε  ότι  η  απεικόνιση  αυτή  ,  αν  και  λιγότερο  εποπτική  από  την

διδιάστατη, δεν έχει απώλεια πληροφορίας. Τα παιδιά ενός κόμβου διαχωρίζονται με
χρήση (φωλιασμένων) παρενθέσεων π.χ. σε έναν κόμβο A με 2 παιδιά B,C :  [A [B ...]
[C ...] ] .
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➢ int print_xml_tree(Pointer treep, int depth);

Η  print_xml_tree είναι  η  συνάρτηση  που καλείται  από την  PrintTree  όταν
θέλουμε την έξοδο του δένδρου με ρίζα τον  treep σε  xml μορφή.  Η λειτουργία της
συνάρτησης εξαρτάται επίσης από τις καθολικές (στατικές) μεταβλητές του αρχείου. 

Αν ο κόμβος treep είναι NULL επιστρέφει 0 , αλλιώς επιστρέφει πάντα 1.
Η  λειτουργία  της  σε  έναν  κόμβο  A με  2  παιδιά  B,C παρουσιάζεται

(απλουστευτικά) στο σχήμα:
<Α ... >

<Β ... > 
... 

</Β>
<C ... > 

...
</C>

</Α>

12.26.αρχεία circstack.h / circstack.c

To αρχεία  περιέχουν  τον  ορισμό  και  την  υλοποίηση  μιας  δομής  'κυκλικής'
στοίβας η οποία  δεν υπερχειλίζει  αλλά αν χρειασθεί  (εξάντληση χώρου) απορρίπτει
παλαιότερες  εισόδους  της.  Η δομή  αυτή  χρησιμοποιείται  από την  treewalk για  την
περιήγηση σε ένα (συντακτικό) δένδρο, ώστε να 'θυμόμαστε' έναν αριθμό από τους πιο
πρόσφατα επισκεφθέντες κόμβους. 

Η δομή CStack ορίζεται στο circstack.h , ως:

typedef struct  CircularStack {
        Pointer* table;
        unsigned short top , size , active ;
 }CStack;

Οι συναρτήσεις που χειρίζονται την δομή:

➢ CStack* CreateCStack(int size);

Η  CreateCStack δεσμεύει  χώρο για  μια  νέα  δομή  CStack μεγέθους  size.  Σε
επιτυχία  επιστρέφει  δείκτη  στην  αρχικοποιημένη  νεο-δημιουργηθείσα  δομή.  Σε
αποτυχία επιστρέφει NULL. 

➢ Pointer PopCStack(CStack* cstack);

Η PopCStack εξάγει-απωθεί (κατά τα συνήθη ορολογία) το κορυφαίο στοιχείο της
στοίβας cstack , και το επιστρέφει.  Αν η στοίβα είναι άδεια τότε επιστρέφει NULL.



 131

 
➢ int  PushCStack(CStack* cstack, Pointer data);

Η  PushCStack εισάγει-σπρώχνει  στην  στοίβα  cstack ένα  νέο  στοιχείο  που
δεικτοδοτείται από τον data. Αν η cstack είναι γεμάτη τότε απορρίπτεται το παλαιότερο
στοιχείο της, και έτσι σε κάθε περίπτωση θα έχουμε εισαγωγή. Επιστρέφεται πάντα 0. 

➢ int FreeCStack(CStack* cstack);

Η  FreeCStack απελευθερώνει  την μνήμη που δεσμεύει  μια υπάρχουσα δομή
cstack. Επιστρέφεται πάντα 0.  

12.27.αρχείο treedupl.c 

➢ int check_tree_duplicates(LList *rootL, USHORT sn );

Η  check_tree_duplicates είναι  μια  λογική  συνάρτηση  που  ελέγχει  τη  λίστα
rootL των  πιθανών συντακτικών  δένδρων για  διπλότυπα.  Δυο  δένδρα  θεωρούνται
όμοια αν έχουν ακριβώς την ίδια δομή και τα ίδια περιεχόμενα κόμβων. Προς το παρόν,
η  συνάρτηση  δεν  μεταχειρίζεται  με  ιδιαίτερο  τρόπο  τις  τιμές  πεδίων  κόμβων
(στιγμιοτύπων κατηγοριών) που είναι ίσες με UNKNOWN.

Η  παράμετρος  sn είναι  κωδικός  κάποιας  (συντακτικής)  κατηγορίας.  Aν  σαν
κωδικός περαστεί sn<0 , τότε ελέγχονται όλα τα στοιχεία της λίστας rootL. Αν περαστεί
sn≥0,  τότε  ελέγχονται  μόνο  τα  δένδρα  με  ρίζα  ανήκουσα  στην  κατηγορία  με  τον
συγκεκριμένο κωδικό sn .

Η συνάρτηση check_tree_duplicates φτιάχθηκε για λόγους debug, και δεν είναι
απαραίτητη στο πρόγραμμα. Τα διπλότυπα δένδρα απορρίπτονται μέσω διαφορετικού
μηχανισμού, κατά την εισαγωγή τους στις λίστες στιγμιοτύπων που δημιουργεί ο CYK.

➢ SCpair *treediff(SC* rootp,SC* rootq);

H treediff είναι μια συνάρτηση που καλείται από την check_tree_duplicates ή
την display_tree_differences για να επισημάνει τις διαφορές ανάμεσα σε δύο δένδρα
που έχουν αντίστοιχα ρίζες τους κόμβους rootp,rootq. 

Αν τα δένδρα είναι όμοια, τότε επιστρέφεται  NULL. Αν όχι, τότε επιστρέφεται μια
(μη κενή) δομή που περιέχει  το πρώτο ζευγάρι  ομόλογων κόμβων που βρέθηκε να
διαφέρει. Η δομή SCpair ορίζεται στο αρχείο ως :

typedef struct SCpair_t {
        SC *sc1,*sc2;
        DIF_AREA differ;
        }SCpair;



 132

Το πεδίο  differ της παραπάνω δομής κρατά το πού βρέθηκε η διαφορά (στα
πεδία  ή στο λήμμα ή ...κτλ. ) ανάμεσα στους 2 κόμβους sc1,sc2.

12.28.αρχείο treewalk.c 

➢ int TreeWalk(SC* root);

Η  TreeWalk βοηθά τον χρήστη να περιηγηθεί  στους κόμβους του δένδρου με
ρίζα  τον  κόμβο  root.  Παρουσιάζει  τις  δυνατές  μετακινήσεις  από  κόμβο  σε  κόμβο,
δέχεται είσοδο από τον χρήστη (πρότυπο αρχείο  stdin), και μετακινείται  ανάλογα. Αν
βρισκόμαστε  σε  έναν  κόμβο,  οι  δυνατές  κινήσεις  που  παρέχονται  είναι  προς  :  (1)
αριστερό παιδί, (2) δεξί παιδί, (3) πατέρας, (4) ρίζα,  (5) τερματισμός της περιήγησης.
Γενικά,  η  συνάρτηση  φτιάχθηκε  για  λόγους  δοκιμών  και  debug,  αλλά  (αν  δεν  έχει
επιλεχθεί batch mode από την γραμμή εντολών) μπορεί να καλείται για να βλέπουμε τα
ακριβή περιεχόμενα όλων των κόμβων του δένδρου.

Δεν επιστρέφεται κάτι χρήσιμο.

12.29.αρχεία unionfind.h / unionfind.c

Τα αρχεία περιέχουν τον ορισμό και την υλοποίηση μιας δομής τύπου UNION-
FIND.  Όπως  γνωρίζουμε,  οι  δομές  UNION-FIND είναι  εκείνες  που  επιτρέπουν  να
χειριζόμαστε αποτελεσματικά (ως προς τις πράξεις της ένωσης και της αναζήτησης) ένα
σύνολο από ξένα μεταξύ τους σύνολα.

Στο πρόγραμμα, μια τέτοια δομή μας χρειάζεται για να επιλύουμε τις δεσμεύσεις
σε τύπους δεδομένων που προκύπτουν από ενοποιήσεις. Μ' άλλα λόγια ελέγχει  την
συμβατότητα  των  ενοποιήσεων  που  παρουσιάζονται  σε  διάφορους  κανόνες.
Υπενθυμίζουμε ότι (δες και στο εγχειρίδιο του χρήστη, για την <ενοποίηση> ) : 
 μια ενοποίηση πεδίου-σταθεράς δεσμεύει  το πεδίο στον τύπο της σταθεράς. Στην

ουσία, αποκτά ένα μοναδικό όνομα το σύνολο των πεδίων που έχουν κοινό τύπο με
τον τύπο του εν λόγω πεδίου. Έχουμε δηλ. μια ονοματοδοσία.  

 μια  ενοποίηση πεδίου-πεδίου δεσμεύει  τα δύο πεδία σε έναν κοινό τύπο (πιθανά
'ανώνυμο' τύπο). Στην ουσία, αυτό που γίνεται είναι μια ένωση δύο ξένων (έως τότε)
συνόλων : του συνόλου με τα πεδία που έχουν κοινό τύπο με το 1ο μέλος με το
αντίστοιχο σύνολο του 2ου μέλους της ενοποίησης. 

Ας  δούμε  το  πώς  έχει  υλοποιηθεί  η  δομή  UNION-FIND.  Τα  στοιχεία  των
συνόλων  (δηλ.  το  'σύμπαν'  )  είναι  τα  πεδία  συντακτικών  κατηγοριών.  Κάθε  πεδίο
μπορεί να παρασταθεί μονοσήμαντα ως ένα αλφαριθμητικό με συνένωση του ονόματος
της κατηγορίας και του ονόματος του πεδίου και την παρεμβολή ενός ειδικού συμβόλου
('.'). Π.χ. το πεδίο <X fx> παρίσταται ως "X.fx".  

Παριστούμε, τώρα , το 'σύμπαν' ως έναν πίνακα κατακερματισμού με κλειδιά τα



 133

πλήρη ονόματα των πεδίων ("Χ.fx") και δομή πληροφορίας την δομή Link. H δομή Link
ορίζεται στο unionfind.h ως:

typedef struct _Link {
   int     next ;
   char*   Set ; 
} Link;

Eξηγούμε την σημασία των πεδίων της Link. 
 Αν   next ≥ 0   τότε  έχουμε  παραπομπή  στην  θυρίδα  next του  πίνακα

κατακερματισμού όπου εκεί υπάρχει ο 'πατέρας' του στοιχείου. Το παρόν στοιχείο θα
ανήκει στο ίδιο σύνολο με τον 'πατέρα'  του (εξ' ορισμού της δομής UNION-FIND).

 Αν  next < 0   τότε δεν υπάρχει κανένας 'πατέρας' για το παρόν στοιχείο , και αυτό
εκπροσωπεί ένα σύνολο. Ο θετικός (-next) δίνει τον πληθάριθμο του συνόλου που
εκπροσωπείται, και το πεδίο Set δίνει το όνομα του συνόλου. Αν το Set είναι NULL
σημαίνει πως το σύνολο είναι ανώνυμο. 

Παράδειγμα:  
Αν υποθέσουμε 2 πεδία "NP.case" , "noun.case"  που έχουν κοινό τύπο δεδομένων
"CASE" , τότε η δομή θα έχει την παρακάτω εικόνα: 
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Δίνουμε τώρα την περιγραφή των συναρτήσεων και των macros που χειρίζονται
την δομή.

➢ int father(HashTable* ST, char* element );

Η  father βρίσκει  τον  (μοναδικό)  'πατέρα'  στον  οποίο  ανήκει  το  στοιχείο  με
όνομα element, και επιστρέφει τη θέση (θυρίδα) στον hash πίνακα ST που υλοποιεί τη
δομή  UNION-FIND.  Oυσιαστικά, βρίσκει και επιστρέφει το στοιχείο που 'εκπροσωπεί'
το σύνολο στο οποίο ανήκει το element.

Aν επιστραφεί   -1 , σημαίνει ότι στοιχείο με όνομα element δεν υπάρχει. 
Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει είναι απλός: ξεκινά από το Link του στοιχείου

element και  (επαγωγικά)  ακολουθεί  παραπομπές  (το  πεδίο  next≥0)  έως  ότου
φθάσουμε στο 'πατρικό' στοιχείο ( το πεδίο next<0 ).

➢ int Union(HashTable* ST, char* elem1 , char* elem2 );

Η Union ενώνει το σύνολο στο οποίο ανήκει το  elem1 με το σύνολο στο οποίο
ανήκει το  elem2. Τα δύο σύνολα ανήκουν σε μια δομή  UNION-FIND που υλοποιείται
από  τον  hash πίνακα  ST.  Δεν  είναι  απαραίτητο  τα  στοιχεία  elem1/elem2 να
προϋπάρχουν  στην  δομή:  αν  κάποιο  από  αυτά  είναι  νεο-εμφανιζόμενο  τότε
(προηγουμένως) εισάγεται.    

Σε  επιτυχία,  επιστρέφει  τη  θέση  στον   hash πίνακα  ST όπου  κείται  το
ενοποιημένο σύνολο. Επιστρέφει -1 ,σε αποτυχία.

Ας δούμε το εσωτερικό της Union , με τη μορφή ψευδοκώδικα.

father1 := father(ST,elem1) ;  Set1 := όνομα_συνόλου(father1);
father2 := father(ST,elem2) ;  Set2 := όνομα_συνόλου(father2);
if ( υπάρχει(father1)  AND  υπάρχει(father2)  ){

if (father1=father2){/*ήδη ενωμένα τα σύνολα*/ επιστροφή; }
else if ( Set1≠NULL AND Set2≠NULL ){

 if (Set1≠Set2){/*τα σύνολα δεσμευμένα σε διαφορετικά ονόματα*/ 
αποτυχία(); 

}
 else { συνδεση(father1,father2,Set1);}

}
 else if (Set1=NULL AND Set2≠NULL) συνδεση(father1,father2,Set2);

else if (Set2=NULL AND Set1≠NULL) συνδεση(father1,father2,Set1);
else συνδεση(father1,father2,NULL);

 }
else if ( υπάρχει(father1)  AND ( NOT υπάρχει(father2)  ) ){

•δημιουργία θυρίδας και αντίστοιχου Link για το father2 ;
συνδεση(father1,father2,Set1);

}
else if ( υπάρχει(father2)  AND (  NOT υπάρχει(father1)  ) ){
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•δημιουργία θυρίδας και αντίστοιχου Link  για το father1 ;
συνδεση(father1,father2,Set1);

}
else {

•δημιουργία θυρίδας και αντίστοιχου Link  για το father2 ;
•δημιουργία θυρίδας και αντίστοιχου Link  για το father1 ;
σύνδεση(father1,father2,NULL);

}

H συνάρτηση 'σύνδεση' (δεν υπάρχει στον κώδικα) υπάρχει μόνο για να γίνει πιο
καθαρός ο ψευδοκώδικας. Κάνει τα εξής:

σύνδεση(father1,father2,Set){
n1 := πληθάριθμος(father1); n2 := πληθάριθμος(father2);
( n2 > n1 ) εναλλαγή(father1,father2) ;

 /* τώρα το father1 είναι το μεγαλύτερο σύνολο*/
•κάνε το father2 να παραπέμπει στο father1 ;
πληθάριθμοσ(father1)  := n1 + n2 ;
όνομα_συνόλου(father1)  := Set ;

}
  

➢ int name_Set(HashTable* ST, char* elem,char* name_of_Set );

Η name_Set ονομάζει ως name_of_Set το σύνολο στο οποίο ανήκει το elem, μέσα
σε  μια  δομή  UNION-FIND ST.  Σε  επιτυχία  ,επιστρέφει  τη  θυρίδα  (≥0)  του  όπου
βρίσκεται ο 'πατέρας' του elem.Σε αποτυχία, επιστρέφει : 

 -2 : αν έχει δοθεί κενό name_of_Set. 
 -1 : αν το σύνολο στο οποίο ανήκει το elem είναι ήδη ονοματισμένο διαφορετικά.

Η εσωτερική δομή της είναι απλή: βρίσκει τον 'πατέρα' του elem, και ανάλογα ερευνά αν
μπορεί να ονομάσει το σύνολο.

➢ char* findSet(HashTable* ST,char* elem);

H findSet είναι ένα macro για την άμεση εύρεση του ονόματος του συνόλου στο
οποίο ανήκει το στοιχείο με όνομα elem.

➢ char* get_datatype(HashTable* ST,int hloc) ;

H get_datatype είναι ένα macro για την άμεση εύρεση του ονόματος του
συνόλου στο οποίο ανήκει το στοιχείο με αριθμό θυρίδας την hloc .

Σημείωση: έχοντας περιγράψει τις 3 κύριες συναρτήσεις (father, Union, name_Set) για
τον χειρισμό της δομής UNION-FIND βλέπουμε πως ουσιαστικά :

 μια ενοποίηση πεδίου-πεδίου δίνει μια πράξη Union.
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 μια ενοποίηση πεδίου-σταθεράς δίνει μια πράξη name_Set.
Αρχικά,  θεωρούμε  το  κάθε  πεδίο  δεσμευμένο  σε  έναν  ατομικό  του  ανώνυμο  τύπο
(σύνολο), δηλαδή θεωρούμε τη δομή UNION-FIND αποτελούμενη από μονοσύνολα.

12.30 αρχείο parse_semantics.h

Το αρχείο αυτό δεν περιέχει κάποια συνάρτηση. Περιέχει όμως τους ορισμούς
δύο δομών καθώς και  τις δηλώσεις κάποιων μεταβλητών, των οποίων ο ρόλος στις
συναρτήσεις που βρίσκονται στις επόμενες ενότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικός. 

Οι δύο δομές που ορίζονται στο αρχείο,  χρησιμοποιούνται για τη σημασιολογική
επισημείωση  των  λέξεων  των  προτάσεων.  Η  βάση  δεδομένων  που  περιέχει  τα
σημασιολογικά χαρακτηριστικά είναι υλοποιημένη με χρήση αρχείων κειμένου. Κατά την
εκτέλεση του προγράμματος ανακτούμε τα δεδομένα και τα αποθηκεύουμε στη μνήμη.
Για το σκοπό αυτό έχουμε έναν πίνακα δεικτών σε πίνακες κατακερματισμού:
HashTable *sem_htable[N_LEX_CATEGORIES], 
ο πίνακας sem_htable επίσης δηλώνεται στο παρόν αρχείο. Κάθε δείκτης αντιστοιχεί σε
μία από τις  N_LEX_CATEGORIES λεξικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα ο δείκτης στη θέση  i
αντιστοιχεί στην λεξική κατηγορία με τύπο i. Αν υπάρχει σημασιολογική πληροφορία
για λήμματα από κάποια κατηγορία τότε δεσμεύεται μνήμη για τον αντίστοιχο πίνακα
κατακερματισμού. Στις εγγραφές που αποθηκεύουμε στον πίνακα αυτό χρησιμοποιούμε
ως κλειδί  (key) το λήμμα και ως  link ένα δείκτη σε δομή που περιέχει τις τιμές των
σημασιολογικών  χαρακτηριστικών  για  αυτό  το  λήμμα.  Η  δομή  αυτή  είναι  η
multi_semantics.

typedef struct _SC_semantics{
        semantics** sems;
        int capacity;
        int appearance;
        int n_sems;
}multi_semantics;

Τα τρία πεδία της δομής multi_semantics με τύπο δεδομένων int έχουν τις εξής
πληροφορίες για το λήμμα:
 n_sems: το πλήθος των σημασιολογικών χαρακτηριστικών που είναι καταχωρημένα

(συν αυτά που πιθανώς καταχωρούνται κατά την εκτέλεση του προγράμματος) στο
λεξικό για την κατηγορία στην οποία ανήκει το λήμμα.  Κάθε εγγραφή για το λήμμα
περιέχει n_sems τιμές.

 appearance:  το  πλήθος των εγγραφών  που υπάρχουν για  το λήμμα.  Ο πίνακας
κατακερματισμού έχουμε επιλέξει  να μην δέχεται  πολλαπλές εγγραφές για το ίδιο
κλειδί. Έτσι για κάθε λήμμα όλη η σημασιολογική πληροφορία αποθηκεύεται σε μια
θυρίδα.

 capacity: το μέγιστο πλήθος εγγραφών που μπορούν να αποθηκευτούν για αυτό το
λήμμα.  Όταν  φτάσουμε  το  πλήθος  αυτό  και  πάμε  να  το  ξεπεράσουμε  γίνεται
αποδέσμευση κι επαναδέσμευση μνήμης για τις δομές όπου αποθηκεύονται οι τιμές.
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Το  πρώτο  πεδίο  είναι  αυτό  στο  οποίο  αποθηκεύονται  οι  τιμές  των
σημασιολογικών. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν δισδιάστατο πίνακα δομών semantics. 

typedef struct _semantics{
        char *symbolic;
        int value;
}semantics;

Κάθε δομή semantics χρησιμεύει για την αποθήκευση μιας τιμής σημασιολογικού
χαρακτηριστικού. Στο πεδίο symbolic αποθηκεύεται η συμβολική τιμή (όπως δηλώνεται
στο αρχείο .consts) ενώ στο πεδίο value η αριθμητική τιμή (αυτή που χρησιμοποιείται
για την επεξεργασία από τους κανόνες). 

Ο  δισδιάστατος  πίνακας-πεδίο  της  multi_semantics έχει  μέγεθος  ίσο  με  το
γινόμενο  capacity*n_sems, δηλαδή το μέγιστο πλήθος εγγραφών για το λήμμα επί το
πλήθος των σημασιολογικών χαρακτηριστικών.  Αντίστοιχα το πλήθος των μη κενών
δομών  είναι  appearance*n_sems.  Όσο  για  τη  "σειρά"  με  την  οποία  εισάγονται  οι
εγγραφές: Η δομή  sems[i][j] περιέχει  την τιμή του j-οστού σημασιολογικού (με το
πρώτο να είναι το υπ' αριθμό 0) της i-οστής εγγραφής για το λήμμα (με την πρώτη
εγγραφή είναι η υπ' αριθμό 0).

Πριν αναφερθούμε στους υπόλοιπους πίνακες, που περιέχονται στο αρχείο αυτό
και  περιγράφονται  παρακάτω,  αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  για  όσους  έχουν  διάσταση
N_LEX_CATEGORIES ισχύει το ίδιο με τον sem_htable - δηλαδή η θέση i αντιστοιχεί στην
κατηγορία με τύπο i.

➢ HashTable *sc_sem_htable;

Αυτός  ο  πίνακας  κατακερματισμού,  έχει  ίδιου  τύπου  key και  link με  τον
sc_htable.  Για  την  ακρίβεια  προκύπτει  από  αυτόν  με  δύο  σημεία  να  τον
διαφοροποιούν.  Κατά πρώτον περιέχει  μόνο λεξικές κατηγορίες  και  από αυτές μόνο
όσες εμφανίζονται  να έχουν σημασιολογικά χαρακτηριστικά είτε  στα αρχεία  κανόνων
είτε στο λεξικό είτε και στα δύο. Προφανώς όσα σημασιολογικά υπάρχουν μόνο στο
λεξικό, δεν παίρνονται από τον sc_htable (δεν υπάρχουν σε αυτόν) αλλά προστίθενται
έπειτα. Κατά δεύτερον αλλάζει το snum που αντιστοιχεί σε κάθε σημασιολογικό - από
την  τιμή  του  αφαιρείται  το  πλήθος  των  μορφολογικών.  Επακόλουθο  της  πρώτης
αλλαγής είναι ότι το πλήθος των μορφολογικών για κάθε καταχώρηση κατηγορίας είναι
μηδενικό.

➢ int has_attr[N_LEX_CATEGORIES];
➢ int has_extra_attr[N_LEX_CATEGORIES];
➢ int has_sem[N_LEX_CATEGORIES];

Οι τρεις  παραπάνω πίνακες αποθηκεύουν για κάθε κατηγορία το πλήθος των
σημασιολογικών  χαρακτηριστικών  της  που  υπήρχαν  στο  αρχείο  λεξικού  πριν  την
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εκτέλεση του προγράμματος (ο πίνακας has_attr[ ]), το πλήθος των σημασιολογικών
της που πριν την εκτέλεση του προγράμματος δεν υπήρχαν στο λεξικό αλλά βρέθηκαν
στους κανόνες και ο χρήστης επέλεξε να προστεθούν στο λεξικό (ο has_extra_attr[ ])
και  το  πλήθος  των  λημμάτων  που  έχουν  στην  παρούσα  φάση  αποθηκευτεί  στον
αντίστοιχο πίνακα κατακερματισμού sem_htable (ο has_sem[ ]). 

Σημείωση: Μηδενική τιμή του has_attr[sc_type] μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές κριτήριο
για  το ότι  πριν την εκτέλεση του προγράμματος δεν υπήρχε αρχείο  λεξικού για  την
κατηγορία  sc_type. Δεν μπορεί όμως να γίνει το ίδιο για το  has_sem διότι  μπορεί να
υπάρχει αρχείο χωρίς να έχει καταχωρηθεί ακόμα κανένα λήμμα.

➢ int* mapping[N_LEX_CATEGORIES];

Ο ρόλος του για την επισημείωση με σημασιολογικά στοιχεία των λέξεων είναι
κεντρικός. Αν για μία κατηγορία  type υπάρχουν  n_sems σημασιολογικά (είτε υπήρχαν
από πριν στο λεξικό είτε αποφάσισε ο χρήστης κατά το τρέξιμο του προγράμματος να
προστεθούν),  τότε  για  τον  δείκτη  mapping[type] δεσμεύεται  πίνακας  ακεραίων
μεγέθους n_sems. Κάθε ακέραιος αντιστοιχεί σε ένα σημασιολογικό χαρακτηριστικό για
την κατηγορία type. 

Για το σημασιολογικό i της κατηγορίας, για το οποίο mapping[type][i] = map_i
είναι η τιμή του πίνακα, ισχύουν τα εξής:
 η τιμή που παίρνει για ένα λήμμα βρίσκεται στο πεδίο sems της αντίστοιχης δομής

multi_semantics, στη θέση sems[x][i], όπου x παίρνει τιμές μεταξύ 0 και της τιμής
του πεδίου  appearance μείον ένα. Δηλαδή είναι η  i-οστή τιμή για κάθε μια από τις
εγγραφές που υπάρχουν για το λήμμα.

 Για να βρούμε το όνομα του χαρακτηριστικού και το όνομα του πεδίου τιμών του,
πάμε στον πίνακα sc_sem_htable στη θυρίδα που αντιστοιχεί στην κατηγορία  type.
Εκεί μέσα στη δομή SC_info βρίσκουμε τη δομή numbered_name με snum ίσο με map_i.

12.31 αρχείο  parse_semantics.c

➢ int parse_semantics(char* unit);

Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία μιας 'μονάδας' κειμένου από τα αρχεία της
σημασιολογικής  βάσης  δεδομένων,  την  οποία  παίρνει  ως  όρισμα.  Ο  ακέραιος  που
επιστρέφει δεν έχει κάποια χρησιμότητα.

Δεν  γίνονται  για  όλες  τις  μονάδες  κειμένου  οι  ίδιες  λειτουργίες  και  η  ίδια
επεξεργασία. 

Αν πρόκειται για την αρχή του αρχείου, η parse_semantics δεσμεύει έναν πίνακα
κατακερματισμού  στον  οποίο  θα  προστεθούν  αργότερα  τα  λήμματα  μαζί  με  τα
σημασιολογικά τους χαρακτηριστικά. Επιπλέον καλώντας τις init_mapping, get_semap
(οι  οποίες  περιγράφονται  παρακάτω)  κάνει  την  επιθυμητή  αντιστοίχιση  μεταξύ  των
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σημασιολογικών χαρακτηριστικών όπως εμφανίζονται στη βάση δεδομένων και αυτών
που εμφανίζονται στους κανόνες.

Αν  πρόκειται  για  'μονάδα'  κειμένου  που  περιέχει  καταχώρηση  λήμματος,
καλώντας την insert_entry, εισάγει τα λήμματα και τα σημασιολογικά τους στον πίνακα
κατακερματισμού που έχει δημιουργηθεί πριν.

Όταν βρίσκει  το τέλος του αρχείου ελευθερώνει  τη μνήμη που έχει  δεσμευθεί
από δείκτες που δεν χρειάζονται και - αν είναι στις επιλογές του χρήστη από τη γραμμή
εντολών  -  καλεί  την  entries_menu ,  μέσω  της  οποίας  παρέχεται  στο  χρήστη  ένα
διαδραστικό  μενού  για  την  περίπτωση  που  θέλει  να  αλλάξει  την  τιμή  κάποιων
χαρακτηριστικών ή να προσθέσει καινούρια λήμματα.

➢ void insert_entry(
char *lemma,int lemma_size,
char **attributes, int *size_attr, 
char **data_types, 
int type, 
int_alternatives, 
int n_attributes, int extra_n_attributes

 );

Αποθηκεύει στη μνήμη  (σε πίνακα κατακερματισμού) ένα καταχωρημένο λήμμα
καθώς και  τις  τιμές  του  για  τα  σημασιολογικά  χαρακτηριστικά  της  κατηγορίας  στην
οποία βρίσκεται.

Τα δύο πρώτα ορίσματα (char *lemma,int lemma_size)της  insert_entry είναι
το λήμμα και το μέγεθος του.Το τρίτο και το τέταρτο όρισμα (char **attributes, int
*size_attr) είναι πίνακες με τις συμβολοακολουθίες των συμβολικών τιμών και τα μήκη
των συμβολοακολουθιών αντίστοιχα. Η σειρά τους είναι αυτή με την οποία εμφανίζονται
στο αρχείο. Το πέμπτο όρισμα (char **data_types) είναι ένας πίνακας με τους τύπου
δεδομένων.  Οι  σειρά τους είναι  επίσης ίδια  με  αυτή με την οποία εμφανίζονται  στο
αρχείο  και  αντίστοιχη  με  αυτή  των  συμβολικών  τιμών.  Δηλαδή  η  συμβολική  τιμή
attributes[i] ανήκει στο πεδίο τιμών data_types[i]. Το έκτο όρισμα (int type) είναι
ο  αριθμός  που  αντιστοιχεί  στη  λεξική  κατηγορία  στην  οποία  ανήκει  το  λήμμα.  Το
έβδομο  όρισμα  (int_alternatives)  είναι  μια  εκτίμηση  του  πόσες  εναλλακτικές
καταχωρήσεις θα μπορεί να υπάρχουν, χωρίς να είναι δεσμευτικό το νούμερο μιας και
στο  εσωτερικό  της  συνάρτησης,  αν  χρειαστεί,  αλλάζει  το  μέγιστο  πλήθος.  Τα  δύο
τελευταία ορίσματα (int n_attributes, int extra_n_attributes) είναι το πλήθος των
σημασιολογικών  χαρακτηριστικών  που  είναι  καταχωρημένα  στη  βάση  δεδομένων
(n_attributes) και τα σημασιολογικά που υπάρχουν στους κανόνες  και έχει επιλέξει ο
χρήστης να καταγραφούν στη βάση(extra_n_attributes).

Η insert_entry δημιουργεί  έναν  πίνακα  με  δομές semantics (βλέπε
parse_semantics.h) στις οποίες  αντιγράφονται (στις πρώτες θέσεις) τα attributes (το
πλήθος τους είναι n_attributes). Για τα υπόλοιπα  n_extra_attributes,   πγια τα ο οία

 π    ,    "-" ,  π    δεν υ ήρχαν τιμές στο λεξικό δίνεται η τιμή η ο οία σημαίνει ότι είναι
.  π   άγνωστη Τα εδία τιμών data_types π      χρησιμο οιούνται για να βρεθεί για την

     (  π    κάθε συμβολική τιμή η αντίστοιχη αριθμητική η ο οία καταγράφεται στην ίδια
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 δομή semantics).   π        Αν δεν υ άρχει ήδη καταχώρηση για το λήμμα τότε εισάγεται
 π   στον ίνακα κατακερματισμού sem_htable[type]   μια δομή multi_semantics, η

π  π   π  ο οία εριέχει των ίνακα semantics.  π   , Αν υ άρχει ήδη καταχώρηση τότε
π   π  ροστίθεται ο ίνακας semantics   π   στην ήδη υ άρχουσα δομή multi_semantics.
    ,  π     πΑν δεν χωράει να εισαχθεί γίνεται ε αναδέσμευση μνήμης με μεγαλύτερη λέον

.χωρητικότητα

➢ int init_mapping();
➢ int get_semap(SC_info *sci);
➢ int fill_mapping(struct numbered_name *q,SC_info *sci);

Οι  τρεις  παραπάνω συναρτήσεις  χρησιμοποιούνται  για  τη  συμπλήρωση  του
πίνακα  mapping[i],  όπου i είναι  ο  αριθμός  που  αντιστοιχεί  στην  εκάστοτε  λεξική
κατηγορία.  Περιγραφή  του  ρόλου  του  πίνακα  mapping υπάρχει  στο  αρχείο
parse_semantics.h).
 Η  init_mappingαρχικοποιεί όλες τις θέσεις του πίνακα  mapping[i]  με την τιμή
της  σταθεράς No_Mapping_SemPos.  Είναι  η  πρώτη  από  τις  σχετικές  με  το
mappingσυναρτήσεις που καλείται  και αρχικοποιεί  τον πίνακα δηλώνοντας ότι  κανένα
από τα  σημασιολογικά  χαρακτηριστικά  του  λεξικού  δεν έχει  ακόμα αντιστοιχιστεί  με
κάποιο  από τα  σημασιολογικά  πεδία  που εμφανίζονται  στους  κανόνες.  Η τιμή  που
επιστρέφει δεν έχει κάποια σημασία για το πρόγραμμα.

Η fill_mappingπαίρνει ως όρισμα ένα δείκτη *SC_info (sci) και ένα δείκτη qσε
δομή numbered_name η οποία έχει επιλεχθεί μέσα από τη δομή sci.Η q αντιστοιχεί σε
ένα σημασιολογικό πεδίο που εμφανίζεται  στους κανόνες. Η συνάρτηση συγκρίνει  το
όνομα και  το πεδίο τιμών του, με αυτά των σημασιολογικών που έχουν διαβαστεί από
το  αρχείο  του  λεξικού.  Αν  βρεθεί  ότι  το  i-οστό  χαρακτηριστικό  του  λεξικού  (με  την
αρίθμηση να ξεκινάει από το μηδέν) έχει ίδιο όνομα και ίδιο πεδίο τιμών με αυτό της q,
ενημερώνεται κατάλληλα ο πίνακας mapping[sci->type], δηλαδή γίνεται :
(mapping[sci->type][i]) = q->snum – (int)(sci->nmorphs)
 H  get_semap δέχεται  ως  όρισμα  δείκτη  σε  δομή  SC_info η  οποία  περιέχει
πληροφορίες  για  την  εκάστοτε  κατηγορία.  Βρίσκει  ποια  είναι  τα  σημασιολογικά  της
κατηγορίας  sci->typeκαι  καλεί  για  το  καθένα  την  fill_mapping.  (παρατήρηση:  στο
πρόγραμμά μας η δομή που δίνεται ως όρισμα είναι από τον πίνακα κατακερματισμού
sc_sem_htable,  άρα  έχει  μόνο  σημασιολογικά).  Αν  ο  χρήστης  έχει  επιλέξει  από  τη
γραμμή εντολών να ενημερώσει το λεξικό, η συνάρτηση καλεί την mapping_form(). 

Αφού  έχει  τελειώσει  η  αντιστοίχιση,  η  συνάρτηση  βρίσκει  ποια  από  τα
σημασιολογικά του λεξικού δεν έχουν αντιστοιχιστεί με κάποιο από τα σημασιολογικά
πεδία των κανόνων. Αυτά τα σημασιολογικά δεν υπάρχουν καταχωρημένα στη δομή
SC_info ακόμα.  Βέβαια  δε  θα χρησιμεύσουν στην επισημείωση του κειμένου που θα
επεξεργαστούμε όμως παραμένουν στοιχεία του λεξικού χρήσιμα για την επεξεργασία
και αναπαραγωγή του λεξικού. 

➢ int search_onebyone(
 HashTable *HT, 
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TREAT_KEY_LINK treat
int *start);

Το πρώτο όρισμα είναι  δείκτης σε πίνακα κατακερματισμού.  Το δεύτερο είναι
συνάρτηση της μορφής typedef void*  (*TREAT_KEY_LINK)(const void*,const void*) ,
το  τρίτο  είναι  δείκτης  σε  ακέραιο  που δείχνει  την θέση της θυρίδας από την οποία
ξεκινάει η διάσχιση, ενώ ο ακέραιος που επιστρέφει δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία.
Αν ο δείκτης *HT  είναι NULL, τότε επιστρέφει μηδέν χωρίς να εκτελέσει λειτουργία. Αν ο
δείκτης δείχνει σε δεσμευμένο πίνακα τότε η συνάρτηση εκτελεί μια ("χαζή" ) διάσχιση
των θυρίδων του πίνακα κατακερματισμού με σειριακό τρόπο.  Αν ο ακέραιος start Αν
βρει μη κενή θυρίδα, καλεί την συνάρτηση treat με πρώτο όρισμα ένα δείκτη στη δομή
στην οποία δείχνει  η θυρίδα και  δεύτερο όρισμα ένα δείκτη σε αντίγραφο της λέξης
κλειδί που αντιστοιχεί στη θυρίδα.

➢ void categories_from_rules();

Χρησιμοποιεί  δύο  εξωτερικούς  πίνακες,  τον  has_attr[] και  τον  (δείκτη  σε)
πίνακα  κατακερματισμού  sc_sem_htable (βλέπε  parse_semantics.h).  Για  κάθε
κατηγορία, ελέγχει με τον πρώτο αν έχει ήδη αρχείο λεξικού και, αν δεν έχει,  με τον
δεύτερο αν στους κανόνες εμφανίζονται  σημασιολογικά χαρακτηριστικά για αυτή.  Αν
εμφανίζονται καλεί την add_lexikon_attributes για να δώσει την επιλογή στο χρήστη
να προσθέσει σημασιολογικά (δημιουργώντας έτσι αρχείο λεξικού) και έπειτα, αν όντως
προσθέσει ο χρήστης σημασιολογικά καλεί την entries_menu για να εισάγει ο χρήστης,
αν θέλει, λήμματα.

➢ void* build_sem_table(SC_info *sci, char *keyword);  

Παίρνει ως όρισμα ένα δείκτη sciσε δομή SC_info και ένα string χαρακτήρων το
οποίο περιέχει το όνομα της κατηγορίας sci->type. H συνάρτηση ελέγχει αν πρόκειται
για λεξική κατηγορία και αν η απάντηση είναι θετική φτιάχνει μια άλλη δομή SC_info την
οποία εισάγει  στον πίνακα κατακερματισμού sc_sem_htable.  Έπειτα προσθέτει  όποια
σημασιολογικά  πεδία  υπάρχουν  στο  πρώτο  όρισμα,  κάνοντας  τις  αλλαγές  που
περιγράφονται στην παρουσίαση του  sc_sem_htable.

Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  χρησιμοποιείται  η  εξωτερική
μεταβλητήnew_attr_from_dblex. Η new_attr_from_dblex έχει τιμή 0 όταν η συνάρτηση
καλείται από την accept_new_sems και πρέπει να προσθέσει μια κατηγορία μόνο αν έχει
σημασιολογικά πεδία. Η τιμή είναι διάφορη του μηδενός 

12.32 αρχείο  panel_full.c

➢ int add_lexikon_attributes(SC_info *sci,Names *p);
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Παίρνει  ως όρισμα έναν δείκτη σε δομή συντακτικής κατηγορίας (sci) και  ένα
δείκτη  Names που περιέχει  τα χαρακτηριστικά  αυτής  της κατηγορίας.  (Παρατήρηση:
στις  κλήσεις  στο  πρόγραμμα,  ο  δείκτης  sci προκύπτει  από  τον  πίνακα
κατακερματισμού  sem_sc_htable,  άρα  περιέχει  μόνο  σημασιολογικά  χαρακτηριστικά,
κάτι  που  είναι  και  το  επιθυμητό  για  να  έχει  σωστά  αποτελέσματα  η  συνάρτηση).
Δημιουργεί ένα μενού (στην στάνταρ οθόνη stdscr)που περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά
της κατηγορίας όπως αυτά προκύπτουν από τους κανόνες. Είναι  υποσύνολο αυτών
(έστω x) είναι πιθανό να μην έχουν αντιστοιχιστεί μέσω του mapping σε χαρακτηριστικά
που περιέχονται στο λεξικό. Δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει όποια από τα x
επιθυμεί, ώστε αυτά να προστεθούν στο λεξικό και ενημερώνει κατάλληλα τον πίνακα
mapping. 

Επιστρέφει το πλήθος των σημασιολογικών που προστέθηκαν στο λεξικό.

➢ FORM* init_mapping_form(Names *p, SC_info* sci, int starty, int startx);

Το πρώτο και το δεύτερο όρισμα είναι  τα ίδια με το δεύτερο και  το τρίτο της
mapping_form η  οποία  την  καλεί.  Οι  δύο  ακέραιοι  -  starty και  startx -  είναι  οι
συντεταγμένες (γραμμή και στήλη της οθόνης αντίστοιχα) της πάνω αριστερά γωνίας
της  φόρμας.  Επιστρέφει  μία  FORM η  οποία  χρησιμοποιείται  για  τη  ρύθμιση  από  το
χρήστη  του  mapping.  Από  τα  δύο  πρώτα  ορίσματα  παίρνει  τις  απαραίτητες
πληροφορίες  για να συμπληρώσει  τη  δεξιά  στήλη της φόρμας,  η  οποία περιέχει  τα
σημασιολογικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας όπως εμφανίζονται στα αρχεία κανόνων.
Για  την  πρώτη  στήλη  (τα  σημασιολογικά  του  λεξικού)  χρησιμοποιεί  τις  εξωτερικές
μεταβλητές  attris datats οι  οποίες  δίνουν  τα  ονόματα  και  τα  πεδία  τιμών  των
σημασιολογικών  της  στήλης  αυτής.   Ακόμα  στη  μεσαία  στήλη  μεταφέρει  τα
αποτελέσματα  της  απεικόνισης  όπως  προσωρινά  έχουν  προκύψει  από  τις  όχι
διαδραστικές συναρτήσεις του προγράμματος (βλέπε αρχείο parse_semantics.c)

➢ int mapping_form(Names* p,SC_info* sci);

Στο κυρίως σώμα της η συνάρτηση αυτή δεν εκτελεί κάτι ιδιαίτερο. Ωστόσο καλεί
τις  init_mapping_form,  handle_mapping_form και  release_mapping,  από τις  οποίες,  η
πρώτη αρχικοποιεί την φόρμα αντιστοίχισης, η δεύτερη διαμεσολαβεί για να μπορεί ο
χρήστης να εισάγει τα κατάλληλα δεδομένα και η τρίτη ελευθερώνει τον δεσμευμένο για
τη φόρμα και τα πεδία της χώρο. Η τιμή που επιστρέφει η mapping_form δεν έχει κάποια
χρησιμότητα. 

➢ int handle_mapping_form(FORM *map_form, PANEL *map_panel, WINDOW *map_win);

To πρώτο όρισμα είναι η φόρμα που χρησιμοποιούμε. Το δεύτερο και το τρίτο
όρισμα είναι το panel και το παράθυρο στα οποία βρίσκεται η φόρμα. Στο πρόγραμμά
μας η φόρμα παρουσιάζεται σε υποπαράθυρο (derwin) της κύριας οθόνης (stdsrc) και
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δεν  χρησιμοποιούμε  panel.  Η  τιμή  που  επιστρέφει  η  συνάρτηση  δεν  έχει  κάποια
χρησιμότητα. Στο εσωτερικό της, ακολουθώντας τα πλήκτρα που πατάει ο χρήστης, η
συνάρτηση είτε οδηγεί τον κέρσορα μεταξύ των πεδίων, είτε συμπληρώνοντας τα πεδία
της κεντρικής στήλης με τους αριθμούς της αντιστοίχισης. Όταν ο χρήστης πατήσει το
πλήκτρο F3 η handle_mapping_form καλεί την validate_mapping, ώστε να ελέγξει αν τα
νούμερα της κεντρικής στήλης είναι έγκυρα. Αν δεν είναι, συνεχίζει να περιμένει από το
χρήστη  νέες  εισόδους  μέχρι  να  γίνουν  έγκυρα  τα  εισηγμένα  δεδομένα  και  να
ξαναπατηθεί το F3. Αλλιώς δίνει τιμές στο mapping και επιστρέφει στην mapping_form. 
Δύο σημαντικές σημειώσεις: Κατ'  αρχάς αν πρόκειται  για την κατηγορία  type τότε το
mapping[type][i] παίρνει  ως  τιμή  το  περιεχόμενο  του  buffer του  i πεδίου  της
κεντρικής στήλης . Δεύτερη παρατήρηση για τη λειτουργία του προγράμματος είναι ότι
σε μια φόρμα, όταν εισάγουμε σε ένα πεδίο (field) μια τιμή, αυτή δεν αναγνωρίζεται
αυτόματα. Αν λοιπόν βάλουμε μια τιμή σε ένα πεδίο και πατήσουμε F3 για έξοδο, δεν
θα μπορούμε να πάρουμε την τιμή από το  buffer του. Για αυτό εκτελούμε την εντολή
form_driver(map_form,  REQ_FIRST_FIELD) η οποία μετακινεί  η θέση του κέρσορα κι
έτσι, αν τύχει η προηγούμενη περίπτωση, έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε από
τον buffer και την τελευταία χρονικά είσοδο.

➢ int validate_mapping(int *numbers, int top);

Παίρνει ως είσοδο έναν πίνακα ακεραίων numbers και έναν ακέραιο top. Επίσης
χρησιμοποιεί  μια  σταθερά που ορίζεται  στη  No_Mapping_SemPos (ορίζεται  στο αρχείο
parse_semantics.h).  Ελέγχει  αν  κάποιος  αριθμός  είναι  μικρότερος  του  μηδενός  ή
μεγαλύτερος από top. Αν ισχύει κάποιο από τα προηγούμενα και δεν είναι ίσος με την
προαναφερθείσα σταθερά τότε επιστρέφεται τιμή 0, η οποία δείχνει ότι το σύνολο των
αριθμών του πίνακα δεν είναι έγκυρο. Το ίδιο επιστρέφει και αν δύο από τους αριθμούς
του  πίνακα  έχουν  την  ίδια  τιμή.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  επιστρέφει  1  (έγκυροι
αριθμοί). Η σημασία της συνάρτησης αυτής είναι ότι ελέγχει  ουσιαστικά ποιες είναι η
σωστές  τιμές  για  το  mapping.  Καλείται  από την  handle_mapping με  όρισμα  top,  τη
μέγιστη τιμή snum από τα σημασιολογικά των κανόνων (όπως αυτά εμφανίζονται στον
πίνακα  κατακερματισμού  sc_sem_htable και  όχι  του  sc_htable).  Έτσι  ουσιαστικά  η
συνάρτηση ελέγχει αν είναι έγκυρες οι τιμές για το mapping που εισάγει ο χρήστης με
βάση δύο βασικά κριτήρια. Πρώτο να μην αντιστοιχούνται δύο σημασιολογικά από το
λεξικό με το ίδιο σημασιολογικό από τους κανόνες. Δεύτερον ένα σημασιολογικό του
λεξικού είτε να αντιστοιχείτε σε υπάρχον σημασιολογικό πεδίο κανόνα είτε να παίρνει
την ειδική τιμή No_Mapping_SemPos που δίνεται αρχικά για όσα δεν θα αντιστοιχιστούν.

➢ int entries_menu(HashTable* sem_htable_categ,Names* p,SC_info* sci);

Ο δείκτης σε πίνακα κατακερματισμού που παίρνει ως πρώτο όρισμα περιέχει τη
σημασιολογική πληροφορία από το λεξικό(λήμματα και τις τιμές των σημασιολογικών-
γνωρισμάτων αυτών). Ο δείκτης σε δομή  Names περιέχει (σε δομές  numbered name)τα
ονόματα και  τα πεδία τιμών των σημασιολογικών πεδίων. Η  entries_menu καλεί  την
init_entries_menu για να φτιάξει αυτή ένα μενού όπου θα φαίνεται όλη η παραπάνω
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πληροφορία εκτός από τα λήμματα τα οποία προσθέτει η ίδια στις κατάλληλες σειρές.
Έπειτα παρακολουθεί την είσοδο από τον χρήστη. 

Οι δυνατές επιστρεφόμενες τιμές είναι  F3,  F5, ‘ ‘(space). Το  F3 σημαίνει  για
την καλούσα συνάρτηση ότι θα συνεχίσει στο πρόγραμμα. Το F5 δηλώνει στην καλούσα
συνάρτηση  ότι  ο  χρήστης  επιθυμεί  να  εισάγει  νέο  λήμμα.  Το  space δηλώνει  στο
πρόγραμμα ότι έχει αλλαχθεί η τιμή ενός σημασιολογικού χαρακτηριστικού για κάποιο
λήμμα.

➢ MENU* init_entries_menu(
Names *p, 
SC_info* sci, 
HashTable *sem_htable_categ
) ;

Καλείται από την entries_menu με τα ορίσματα με τα οποία καλείται και η ίδια η
entries_menu.  Επιστρέφει  το  μενού με τις  τιμές  των σημασιολογικών. Εκτός από τα
προφανή  για  τη  δημιουργία  του  μενού(  καλώντας  την  fill_items για  όλες  τις
καταχωρήσεις  λημμάτων  υπάρχουν  για  την  εκάστοτε  κατηγορία),  αρχικοποιεί  τον
πίνακα  entries_data_type.  O πίνακας  αυτός  περιέχει  για  κάθε  σημασιολογικό
χαρακτηριστικά  δείκτη  σε  δομή  Names* στην οποία  περιέχεται  η  πληροφορία  για  το
φάσμα  τιμών  του  πεδίου.  Το  κάθε  στοιχείο  του  πίνακα  τίθεται  ως  userptr για  τα
αντικείμενα του μενού που του αντιστοιχούν. Χρησιμεύει αργότερα για την αλλαγή τιμής
σημασιολογικού,  καθώς  περνιέται  ως  όρισμα  στη  συνάρτηση  names_menu (η  οποία
καλείται από την entries_menu και περιγράφεται αμέσως από κάτω).

➢ char* names_menu(Names *p, char *keyword, char* attribute);

Παίρνει  ως πρώτο  όρισμα  δείκτη  από τη  δομή  constants με  βάση  το  οποίο
φτιάχνει  ένα  menu που  περιέχει  όλες  τις  συμβολικές  τιμές  του  πεδίου  τιμών  του
σημασιολογικού, το όνομα του οποίου δίνεται από το τρίτο όρισμα, για το λήμμα, το
οποίο περνιέται  ως δεύτερο όρισμα. Όταν πάρει  από την είσοδο την τιμή ‘ ‘ (space)
επιστρέφει την τιμή του επιλεγμένου αντικειμένου, η οποία είναι η συμβολική τιμή του
σημασιολογικού.

12.33 αρχείο  parse_sentence.c 

➢ int parse_sentence(char *unit);

Είναι  η  συνάρτηση  που επεξεργάζεται  την μορφολογικά  επισημειομένη  έξοδο
του ‘Λεξιφάνη’. Η ‘μονάδα’ εισόδου που παίρνει ως όρισμα αντιστοιχεί σε μία περίοδο.
Η λειτουργία της parse_sentence κωδικοποιημένα μπορεί να παρουσιαστεί ως εξής:
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 Βρίσκει την επόμενη λεκτική μονάδα
 Αντιγράφει την κανονικοποιημένη μορφή της και αποθηκεύει το μήκος της. 
 Αντιγράφει το λήμμα (ή τα λήμματα)και αποθηκεύει  το μήκος του. Αν δεν υπάρχει

λήμμα, θεωρούμε την κανονικοποιημένη μορφή ως λήμμα.
 Αποθηκεύει  το πλήθος των συμβολοσειρών του  pos (συμπυκνωμένη μορφολογική

πληροφορία),  τις  ίδιες  τις  συμβολοσειρές  στον  πίνακα  char **pos καθώς  και  τα
μεγέθη τους

 Ελέγχει την ειδική περίπτωση του εμπρόθετου άρθρου (στο,στη,στον). Αν υπάρχει το
σπάει  σε  πρόθεση  και  άρθρο  επεξεργάζεται  (με  τρόπο  όμοιο  με  αυτόν  που  θα
περιγραφεί  παρακάτω για  τις  άλλες λέξεις)  την  εισάγει  στον πίνακα και  συνεχίζει
κανονικά τα επόμενα βήματα για την επόμενη θέση του πίνακα, μόνο με το άρθρο .

 Δεσμεύεται χώρος για LList  στην τρέχουσα θέση του πίνακα.

 Για κάθε μία από τις συμβολοσειρές pos :
 δεσμεύεται  μνήμη  για  τον  δείκτη  σε  δομή  SC,  τον  category και

συμπληρώνονται τα πεδία του με τη νόρμα και τις τιμές για τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά (αυτά συμπληρώνονται με κλήση της fill_attrs)  

 καλείται  η  trace_lemma, η  οποία  επιστρέφει  τον  πίνακα  ακεραίων
possible_valid_lemma. Κάθε ακέραιος αντιστοιχεί σε ένα από τα λήμματα που
έχουν  διαβαστεί  στην αρχή και  δείχνει  το  πλήθος  των καταχωρήσεων στο
λεξικό  για  το  λήμμα  αυτό.  Επίσης  βρίσκεται  ο  συνολικός  αριθμός  των
καταχωρήσεων (όλων των λημμάτων μαζί)

 Αν δεν υπάρχει λήμμα καταχωρημένο στο λεξικό προστίθεται στην  category
το λήμμα (ή μια συνένωση όλων των λημμάτων – με διαχωριστικά) 

 Αν υπάρχει ένα τουλάχιστον λήμμα καταχωρημένο:
● Ψάχνει σειριακά μέσω του πίνακα των ακεραίων για λήμμα που να είναι

καταχωρημένο.
● Αν το λήμμα έχει n καταχωρήσεις, ξεκινώντας από τη n-οστή 

καταχώρηση  και  καταλήγοντας  στη  δεύτερη,  δεσμεύεται  ,για  την  
κάθε  μία,  μνήμη για  άλλο  δείκτη  σε  δομή  SC (extra_category),  

αντιγράφονται σε αυτή τα μορφολογικά και η νόρμα από την 
category. Τέλος προστίθενται αυτά που θα την διαφοροποιήσουν

από την category:  το λήμμα (που μπορεί να είναι και το ίδιο) και τα  
σημασιολογικά  χαρακτηριστικά.  Τέλος  προστίθεται  στη  λίστα  της

τρέχουσας θέσης του πίνακα (του πρώτου επιπέδου της επεξεργασίας
του CYK).

● Όταν για το  συγκεκριμένο λήμμα έχει  μείνει  μόνο μία καταχώρηση(ή
ήταν  μοναδική  από πριν),  γίνεται  έλεγχος  αν  αυτή  είναι  συνολικά  η
τελευταία. Αν δεν είναι, επαναλαμβάνεται το προηγούμενο βήμα και για
αυτή  την  καταχώρηση  του  λεξικού.  Διαφορετικά  συμπληρώνονται  το
λήμμα  και  τα  σημασιολογικά  στην  category και  προχωράει  το
πρόγραμμα προς το επόμενο pos.
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Παρατήρηση:  Υπάρχει  περίπτωση  από  μια  συμβολοσειρά  pos να  προκύπτουν
περισσότερα από ένα σύνολα χαρακτηριστικών. (Αυτό εντοπίζεται από την fill_attrs
η  οποία  ενημερώνει  θέτοντας  την  εξωτερική  μεταβλητή  multi_case ίση  με  1).  Έτσι
κάποιες  φορές  η  διαδικασία  επαναλαμβάνεται  για  την  περισσότερες  φορές  από  το
ονομαστικό πλήθος των  pos. (περισσότερα για αυτή την περίπτωση στη συνάρτηση
fill_attrs).

Όταν ολοκληρωθεί όλη η παραπάνω διαδικασία για όλες τις λέξεις της πρότασης
το πρώτο επίπεδο του αλγορίθμου εύρεσης δέντρων είναι έτοιμο και έτσι καλείται η CYK.

➢ int* trace_lemma(
char **lemma, int *size_lemma, 
SCpointer category, int *valid_lemma, 
int n_lemma, char **help_lemma);

Τα πρώτα δύο ορίσματα  της  συνάρτησης είναι  ο πίνακας με  τα λήμματα και
αυτός  με  τα  μεγέθη  τους.  Το  τρίτο  είναι  δείκτης  στην  δομή  της  κατηγορίας  που
ετοιμάζεται για εισαγωγή στο  CYK.  Το πέμπτο όρισμα (n_lemma) είναι το πλήθος των
λημμάτων. Η συνάρτηση ψάχνει να δει ποιο ή ποια από τα λήμματα έχουν εγγραφές
στο  λεξικό.  Επιστρέφει  έναν  πίνακα  ακεραίων.  Η  τιμή  της  θέσης  i δείχνει  πόσες
εγγραφές υπάρχουν για το λήμμα i. Επίσης μέσω του valid_lemma δίνει στην καλούσα
συνάρτηση το συνολικό πλήθος.  Τέλος,  αν δε βρεθεί  καμία καταχώρηση,  δίνει  στην
καλούσα συνάρτηση τιμή διάφορη του NULL για το δείκτη σε χαρακτήρες του οποίου η
διεύθυνση έχει περαστεί στη θέση του ορίσματος help_lemma.

12.34.αρχείο monday.c

➢ SCpointer init_cat(char *str,int *spot);

Το  πρώτο  όρισμα  είναι  μία  συμβολοακολουθία pos,   π  π  η ο οία ό ως έχει
  π   π  π    παναφερθεί σε ροηγούμενες ενότητες συμ υκνώνει ληροφορίες για τον τύ ο

      ,  π   της κατηγορίας και τα μορφολογικά της χαρακτηριστικά ό ως αυτά έχον
π  π   .        ροκύψει α ό το Λεξιφάνη Το δεύτερο όρισμα είναι η θέση ενός ακεραίου
spot.  π    π     . Του ο οίου την τιμή έ ειτα εκμεταλλεύεται η καλούσα συνάρτηση

Η init_cat ελέγχει για το πρώτο δίγραμμα από τη συμβολοακολουθία σε ποια
κατηγορία αντιστοιχεί, βρίσκοντας τη θέση του στον πίνακα lex_categories_names  (βλ.
αρχείο lex_fields.c). Αν δεν βρεθεί ελέγχει  την ειδική περίπτωση της αντωνυμίας η
οποία μπορεί στην έξοδο του Λεξιφάνη να βγαίνει με ένα εναλλακτικό δίγραμμα. Αν δεν
είναι  ούτε  αυτό  τότε  επιστρέφεται  δομή  που  αντιστοιχεί  στην  άγνωστη
κατηγορία.Υπάρχει  και  η  περίπτωση η κατηγορία  να είναι  'άκλιτο  μέρος  του  λόγου´
οπότε η συνάρτηση ψάχνει με το επόμενο δίγραμμα για ποια υποκατηγορία πρόκειται.
Στο τέλος η συνάρτηση επιστρέφει μία δομή SC με την κατάλληλη τιμή στο πεδίο nattrs
(πλήθος χαρακτηριστικών) και την ανάλογη δέσμευση μνήμης για το πεδίο της attrs.
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➢ SCpointer fill_attrs(char *str, SCpointer category, int spot, int length);

Παίρνει  ως όρισμα μια  συμβολοακολουθία  pos,  μία  ήδη δεσμευμένη δομή για
κατηγορία SC (με κάποια πεδία της ήδη αρχικοποιημένα από την init_cat), έναν ακέραιο
spot ο  οποίος  αντιστοιχεί  στον  τύπο  της  κατηγορίας,  και  το  μήκος  της
συμβολοακολουθίας pos (length). Επιστρέφει την κατηγορία που έχει δεχτεί ως όρισμα
έχοντας πρώτα συμπληρώσει τις τιμές για τα μορφολογικά της χαρακτηριστικά. Για να
τα συμπληρώσει  ψάχνει  για κάθε δίγραμμα ποια είναι  η τιμή που του αντιστοιχεί  (η
σειρά εμφάνισης των μορφολογικών είναι καθορισμένη στην έξοδο του Λεξιφάνη). Αν
φτάσει στο τέλος του pos και δεν έχει συμπληρώσει όλα τα πεδία, όσα περίσσεψαν τους
δίνει την άγνωστη τιμή. Αν συμπληρώσει ως το τέλος τα πεδίων και δεν έχει φτάσει στο
τέλος του string, σημαίνει ότι έχουμε το φαινόμενο το τελευταίο πεδίο να παίρνει πάνω
από μία  τιμές  μέσα στο ίδιο  pos.  Τότε,  αφαιρεί  το  τελευταίο δίγραμμα για το  οποίο
πέρασε τιμή. Ενημερώνει την εξωτερική μεταβλητή multi_case ότι υπάρχει κι άλλη εκδοχή
της κατηγορίας και επιστρέφει την παρούσα κατηγορία.

Ένα  παράδειγμα  για  τη  διαδικασία  που  περιγράφεται  παραπάνω:  Έστω  ότι
έχουμε το άρθρο 'το' , με καταχώρηση στην έξοδο του 'Λεξιφάνη' 

<token norm="το" lemma="" pos="AtDfMaSgAc|AtDfNeSgNmAcVo">
Το  δεύτερο  pos  θα  περαστεί  ως  όρισμα  από  την  parse_sentence στην  fill_attrs

διαδοχικά ως εξής.
1η φορά: AtDfNeSgNmAcVo
2η φορά: AtDfNeSgAcVo
3η φορά: AtDfNeSgVo

12.35.αρχείο solution.c

➢ void insert_new_lemma(Names *p, SC_info *sci);

Παίρνει  ως ορίσματα  ένα  δείκτη  sci σε  δομή  τύπου  SC_info και  τον  πίνακα
ονομάτων των σημασιολογικών χαρακτηριστικών της δομής αυτής. Εμφανίζει ένα απλό
μενού για προσθήκη λήμματος και εισαγωγή μιας (ή και περισσότερων) εγγραφών για
αυτό. Η εισαγωγή λήμματος γίνεται βγαίνοντας από το ncurses mode σε απλή οθόνη,
ώστε να μπορέσει ο χρήστης να γράψει ελληνικά. (Δεν υπάρχει κάποιο prompt πριν
από  τη  θέση  του  κέρσορα  όπου  θα  προστεθεί  το  λήμμα,  ακριβώς  λόγω  της
ιδιαίτερότητας των ελληνικών). 

Εναλλακτικός τρόπος εισαγωγής του λήμματος είναι με τη συνάρτηση get_lemma.
Για να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση αυτή πρέπει να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές που
περιγράφονται ακριβώς μέσα στο αρχείο. Επίσης θα πρέπει να έχει φτιαχτεί ένα αρχείο
solution$i (όπου $i είναι ο τύπος της κατηγορίας με την οποία ασχολούμαστε) και σε
κάθε γραμμή του να υπάρχει ένα λήμμα. Παρακάτω περιγράφεται η  get_lemma.



 148

➢ char *get_lemma(int type,int mode,FILE* fd);

Η get_lemma παίρνει ως πρώτο όρισμα τον τύπο της κατηγορίας με την οποία
ασχολούμαστε.  Το τρίτο όρισμα είναι ο χαρακτηριστής αρχείου για το αρχείο από το
οποίο διαβάζουμε λήμματα. Ενώ ο ακέραιος mode που δίνεται ως δεύτερο όρισμα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[c.f. κανόνες]

Oι κανόνες που διατυπώνονται με τον περιγραφέντα στο εγχειρίδιο φορμαλισμό
δίνουν τελικά μια c.f γλώσσα  (γλώσσα χωρίς συμφραζόμενα) ; 

Θα δούμε  ότι  μπορούμε τον κάθε κανόνα του φορμαλισμού της ενοποιητικής
γραμματικής να τον μετατρέψουμε σε ένα ισοδύναμο (πεπερασμένο) σύνολο τυπικά c.f.
κανόνων. 

Ας  θεωρήσουμε  έναν  CNF κανόνα:   A ->  B +  C  μαζί  με  μια  <λίστα-
ενοποιήσεων>.  Aν ο κανόνας δεν είναι  CNF μπορεί  να μετατραπεί  σε  ισοδύναμους
CNF. Έστω ότι η κάθε συμμετέχουσα κατηγορία έχει τα εξής πεδία με τους εξής τύπους
δεδομένων:

● Για την Α:  πεδία  fa1 ,  fa2 , ... ,  fan  με τύπους FA1 ,  FA2 , ... ,  FAn.  Aς τα
συμβολίσουμε  fa(i)  με τύπο  FA(i)  ∀ i = 1 ,...,  n .  Το πλήθος τιμών που
μπορεί να πάρει το πεδίο fa(i) είναι |FA(i)| .

● Για την Β:  με όμοιο τρόπο θεωρούμε πεδία  fb(i) με τύπο FB(i)  ∀ i = 1 ,..., m 
● Για την C:  με όμοιο τρόπο θεωρούμε πεδία  fc(i) με τύπο FC(i)  ∀ i = 1 ,..., r

Έστω V σύνολο των μη-τερματικών κατηγοριών μιας γραμματικής. Θεωρούμε τις
συναρτήσεις : 
Α : FA(1) x FA(2) x ... x FA(n) → V
B : FB(1) x FB(2) x ... x FA(m) → V
C : FC(1) x FC(2) x ... x FC(r) → V

Θεωρούμε τώρα το σύνολο κανόνων :

∀i = 1 ,..., n ∀ ai ∈FA(i)  
∀j = 1 ,..., m  ∀ bj ∈FB(j) 
∀k = 1 ,..., r  ∀ ck ∈FC(k)

A(a1,a2,...,an)  -> B(b1,b2,..,bm) + C(c1,c2,...,cr) 

Το σύνολο αυτό περιέχει ένα πεπερασμένο πλήθος Ν κανόνων . 
Ν = (∏ i=1,..,n (|FA(i)|)) (∏ j=1,..,m (|FB(j)|)) (∏ k=1,..,r (|FC(k)|)) 

To σύνολο όμως αυτό δεν είναι ισοδύναμο με τον αρχικό ενοποιητικό κανόνα.
Θα περιορίσουμε το σύνολο ώστε να προκύψει ισοδύναμο. Ο περιορισμός γίνεται με
τον παρακάτω αλγόριθμο , o οποίος σε κάθε βήμα του περιορίζει το σύνολο. 

Για κάθε <ενοποίηση> , διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις :
● ανάθεση με σταθερά  , δηλ. για κάποιο  i , κάποιο α∈FA(i) : < A fa(i) > = (FA(i))
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α  .  τότε  θέτουμε  ai=α  .  Έτσι  μια  ελεύθερη  μεταβλητή  δεσμεύεται  σε  μια
σταθερά  και το πλήθος του συνόλου των κανόνων ενημερώνεται ως Ν ← Ν /
(|FA(i)|).

● ανάθεση με πεδίο  , δηλ.  για κάποια i,j :  < A fa(i) > = <B fb(j) > (παρόμοια αν
το πεδίο είναι της  C ) . Θέτουμε  ai = t ,  bj =  t όπου  t μια άλλη νέα (όχι ήδη
χρησιμοποιούμενη)  ελεύθερη  μεταβλητή  στον  κοινό  (αναγκαστικά)  τύπο
δεδομένων  FΑ(i). Πάλι Ν ← Ν / (|FA(i)|).

● συνθήκη με σταθερά  , δηλ. για κάποιo j, κάποιο β ∈FB(j) : < B fb(j) > = (FB(j))
β (παρόμοια αν έχουμε πεδίο της  C ). Θέτουμε  bj =  β ,  δεσμεύοντας μια
ελεύθερη μεταβλητή σε μια σταθερά.  Πάλι Ν ← Ν / (|FΒ(j)|).

● σύνθηκη με πεδία  , δηλ.  για κάποια  j,k :  <B fb(j) > = < C fc(k) > .  Θέτουμε
ck=w,  bj=w,  όπου  w μια  άλλη  νέα  ελεύθερη  μεταβλητή  στον  κοινό  τύπο
δεδομένων  FΒ(j). Πάλι Ν ← Ν / (|FB(j)|).

Πάραδειγμα 

Έστω ότι έχουμε την παραγωγή Α -> Β + C , ότι όλες οι κατηγορίες έχουν 2 πεδία,  και:
FA1 = { α11 , α12 , α13 } , FA2 = {α21, α22} 
FB1 = { β11 , β12 }, FB2 = {β21 , β22 , β23}
FC1 = {γ11,γ12,γ13} , FC2 = {γ21, γ22}

Έστω ότι έχουμε τον κανόνα :
Α -> Β + C
<A fa1>  =  <B fb2> 
<Α fa2>  =  (FA2) α21
<C fc1>  =  (FC1) γ13

Σύμφωνα με τα παραπάνω παίρνουμε το σύνολο των κανόνων (με μικρούς αγγλικούς
χαρακτήρες σημειώνω τις ελεύθερες μεταβλητές, με ελληνικούς τις σταθερές ) :

A( y , α21 ) -> B(z , y) + C( γ13 , w)
 με y ∈FA1 , z∈FB1 , w∈FC2 . 
(προφανώς FA1 = FB2)

Αναλυτικά , το σύνολο περιέχει τους  παρακάτω 12 κανόνες:  
y= α11 :
A( α11 , α21 ) -> B(β11 , α11 ) + C( γ13 , γ21)
A( α11 , α21 ) -> B(β11 , α11 ) + C( γ13 , γ22)
A( α11 , α21 ) -> B(β12 , α11 ) + C( γ13 , γ21)
A( α11 , α21 ) -> B(β12 , α11 ) + C( γ13 , γ22)
y = α12:
A( α12 , α21 ) -> B(β11 , α12 ) + C( γ13 , γ21)
A( α12 , α21 ) -> B(β11 , α12 ) + C( γ13 , γ22)
A( α12 , α21 ) -> B(β12 , α12 ) + C( γ13 , γ21)
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A( α12 , α21 ) -> B(β12 , α12 ) + C( γ13 , γ22)
y = α13:
A( α13 , α21 ) -> B(β11 , α13 ) + C( γ13 , γ21)
A( α13 , α21 ) -> B(β11 , α13 ) + C( γ13 , γ22)
A( α13 , α21 ) -> B(β12 , α13 ) + C( γ13 , γ21)
A( α13 , α21 ) -> B(β12 , α13 ) + C( γ13 , γ22)
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