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Επιτομή

Π α ρ α γ ω γ ή Ε υ ρ ετη ρ ίω ν K W IC

Τα KWIC αρχεία, χρησιμεύουν στο να δίνουμε μια λέξη και να μας
εμφανίζει την λέξη αυτή με διάφορες προτάσεις, οι οποίες έχουν παρθεί
μέσα από διάφορα κείμενα.
Η κύρια απαίτηση της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, είναι να
δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα, το οποίο θα δέχεται δεδομένα κείμενα
και 0α δημιουργεί αρχεία KWIC για τα κείμενα αυτά.
Στην συνέχεια κάθε μία απαίτηση αναλύθηκε με τις προδιαγραφές, για
να μπορέσει να σχεδιαστεί η σχεδίαση του προγράμματος.
Τέλος,

γίνεται

και

η

υλοποίηση

του

προγράμματος

από

τις

προδιαγραφές και την σχεδίαση, που βγήκαν από τις απαιτήσεις. Έτσι
με αυτό το πρόγραμμα έχουμε την δυνατότητα να παίρνουμε όποια
κείμενα θέλουμε σε μορφή KWIC.
Με την μορφή KWIC, μπορούμε εύκολα να βρούμε την χρήση κάποιων
λέξεων μέσα στις προτάσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφ.1: Εισαγωγή
Η πτυχιακή αυτή εργασία, ασχσλείται με τσυς πίνακες σομφραζομένων
(concordances). Περιγράιρει τη έννοια αυτών των πινάκων, την
ανάλυση, την σχεδίαση και την υλοποίηση του προγράμματος που
κατασκευάζει ευρετήρια KWIC (KeyWordInContext) από δεδομένα
κείμενα.

Τα επόμενα κεφάλαια της εισαγωγής αναφέρονται στους πίνακες
συμφραζομένων. Αναλυτικότερα, (ττο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται τι
είναι αυτός ο πίνακας, από ποιους και πότε έγινε γνωστούς στους
ανθρώπους. Με πιο τρόπο ξεκίνησαν και πως έχουν καταλήξει. Αν
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παράλληλα τέτοιους πίνακες με
παραδείγματα. Και τέλος ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του.

Στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχουν αναλυτικά παραδείγματα από αγγλικά
σώματα, για την χρήση των πινάκων συμφραζομένων. Είναι στα
αγγλικά λόγω του ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πιο πολύ από τους ξένους.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρονται τα είδη που υπάρχουν τόσο στο
περιβάλλον του DOS, όσο και στο περιβάλλον των WINDOWS.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρονται η διαμόρφωση που χρησιμοποιείται
σχο περιβάλλον DOS και WINDOWS.

Στο τέλος υπάρχουν κάποιες ιστοσελίδες από τις οποίες μπορεί κάποιος
να αναλύσει περισσότερο αυτό το θέμα και να χρησιμοποιήσει κάποιο
είδος από αυτά που έχουν αναφερθεί.

Στην συνέχεια μπαίνουμε στο πρακτικό μέρος της πτυχιακής. Ξεκινάμε
με τις απαιτήσεις για να δημιουργηθεί το πρόγραμμα που θα γίνει η
Παραγωγή Ευρετηρίων KWIC........................................................Σελ.
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υλοποίηση του. Αυτό το πρόγραμμα θα δέχεται δεδομένα κείμενα από
αρχεία .txt και θα εμφανίζει τον πίνακα συμφραζομένων. Μετά τις
απαιτήσεις ακολουθούν οι προδιαγραφές των απαιτήσεών μας, για να
μπορέσει να γίνει η σχεδίαση του προγράμματος.

Συνεχίζουμε με την σχεδίαση του προγράμματος. Δηλαδή σκέψεις για το
πώς μπορεί να δημιουργηθεί το πρόγραμμα. Έτσι στο τέλος έρχεται η
υλοποίηση του προγράμματος που έχει ζητηθεί από τις απαιτήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΩΝ

Κεφ.2: Πίνακας Συμφραζομένων

2.1

Τι είναι ο πίνακας σομφραζομένων

Ο πίνακας συμφραζομένων είναι μεταξύ των πιο βασικών εργαλείων της
κείμενο-ανάλυσης, που εστιάζει στις λεπτομέρειες - μεμονωμένες λέξεις
και φράσεις, σχέδια που διαμορφώνονται από αυτά τα συμφραζόμενα
που απαιτούνται για να κατανοήσουν το κείμενο συνολικά.
Ο πίνακας συμφραζομένων, ως εμπειρικό εργαλείο της έρευνας του
κειμένου, αντλεί τη δύναμή του για την ανάλυση από το γεγονός ότι
επιτρέπει σε μας να δούμε κάθε θέση σε ένα κείμενο όπου μια ιδιαίτερη
λέξη χρησιμοποιείται, και έτσι να ανιχνεύσει τα σχέδια της χρήσης.
Ένας πίνακας συμφραζομένων, είναι "μια αλφαβητική κατάταξη των
κύριων λέξεων που περιλαμβάνονται σε ένα βιβλίο, με τις παραπομπές
των αποσπασμάτων του κειμένου στις οποίες εμφανίζονται".

Το αγγλικό λεξικό Collins Cobuild ορίζει τον πίνακα συμφραζομένων
σαν:
"Έναν αλφαβητικό κατάλογο λέξεων σε ένα βιβλίο ή ενός συνόλου
βιβλίων που λέει επίσης, πού κάθε λέξη μπορεί να βρεθεί και συχνά, πώς
χρησιμοποιείται".

Οι πίνακες συμφραζομένων χρονολογούνται από το μεσαίωνα, όταν,
όπως άλλες ογκώδεις επιχειρήσεις, όπως στους γοτθικούς καθεδρικούς
ναούς, απορρόφησαν ένα αφάνταστα ποσό προσωπικής δύναμης. Ένα
πρόωρο παράδειγμα αυτού, είναι ο πρώτος γνωστός πλήρης πίνακας
συμφραζομένων της λατινικής Βίβλου, η εργασία περίπου πεντακόσιων
Βενεδικτίνων μοναχών που εργάζονταν κάτω από την επίβλεψη του
Hugo de Sancto Charo. Οι βιβλικοί πίνακες συμφραζομένων είναι
δείκτες οι οποίοι περιέχουν τις λέξεις στη Βίβλο και τη θέση των
Παραγωγή Ευρετηρίων KWIC........................................................ Σελ.
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κειμένων όποο μπορούν να βρεθούν. Η εγκυκλοπαίδεια Britannica
απαριθμεί

έναν

αριθμό

από

τους

πρώτους

βιβλικούς

πίνακες

συμφραζομένων, συμπεριλαμβανομένου αυτού που καταρτίζεται από το
Mercator, το χαρτογράφο του 14ου αιώνα.

Το άλλο αγαπημένο σώμα κειμένων για τους πρόωρους πίνακες
συμφραζομένων, τουλάχιστον στον αγγλόφωνο κόσμο, είναι ο Σαίξπηρ.
Η εγκυκλοπαίδεια Britannica μας λέει ότι ο Bartlett, ο αμερικανικός
βιβλιοπώλης και ο εκδότης, έγραψαν, μετά από πολλά έτη εργασίας,
έναν πλήρη πίνακα συμφραζομένων στις δραματικές εργασίες και
ποιήματα του Σαίξπηρ (1894), μια τυποποιημένη εργασία αναφοράς που
ξεπέρασε οποιουσδήποτε από τους προκατόχους της στον αριθμό και
την πληρότητα των παραπομπών της.

Αυτοί οι πρόωροι πίνακες συμφραζομένων, που έγιναν αργά και με
κόπο με το χέρι και ήταν ογκώδεις, λειτούργησαν ως αρχειοθέτηση των
εργαλείων, να καλύψουν την ανάγκη πρόσβασης, και ως εργαλεία
ανάλυσης κειμένων, που διευκολύνουν την ερμηνεία των εννοιών.

Οι

σημερινοί

αυτοματοποιημένοι

πίνακες

συμφραζομένων

εκπληρώνουν ακόμα αυτές τις δύο λειτουργίες, τη πρακτική και τη
μορφωμένη. Τα επαγγελματικά αρχεία, cno διαδίκτυο ή στο ενδοδίκτυο,
στις βιβλιοθήκες και στις επιχειρήσεις, απεικονίζουν την πρακτικότερη
χρήση.
Παραδείγματος χάριν, ένας δικηγόρος ή ένας σπουδαίτιής του νόμου
μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα πίνακα συμφραζομένων των νομπ<ών
πλαισίων για τη λέξη κλειδί που ενδιαφέρεται και έπειτα μπορεί να
αξιολογήσει τη κυκλοφορία και την κάλυψη μιας ιδιαίτερης νομικής
έννοιας.
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Αφ' ετέρου, εκείνοι που εργάζονται με την ίδια γλώσσα, όπως τους
λεξικογράφους, μεταφραστές, ειδικούς σε θέματα ορολογίας, ερευνητές
στη γλωσσολογία, μπορούν και να έχουν πρόσβαση στα σωστά κείμενα
γρήγορα και να ερμηνεύσουν τη γλώσσα. Ο ηλεκτρονικός πίνακας
συμφραζομένων παράγει το αποτέλεσμά του, μετά από την απαίτηση
προσαρμόζοντάς την στις αντίστοιχες ανάγκες. Τόσο έντονο είναι το
ενδιαφέρον για τη μορφωμένη εφαρμογή ότι αφού τη δεκαετία του '80
πολλοί εθνικοί πολιτισμοί έχουν επενδύσει βαριά στη δημιουργία των
μεγάλων ηλεκτρονικών εξερευνήσιμων βάσεων δεδομένων, οι οποίες
είναι πραγματικά μνημεία στη γλώσσα τους και στη λογοτεχνία τους.
Για τους πολιτισμούς που δεν μιλάνε αγγλικά, τέτοιες πρωτοβουλίες
μπορούν

επίσης να είναι

ένα

σημαντικό

μέρος της

πολιτικής

στρατηγικής τους για τη γλωσσική επιβίωση.

Ο εκπαιδευτικός πίνακας συμφραζομένων, έχει επίσης μια ιστορία, αν
και είναι αρκετά συντομότερη, η οποία ξεκίνησε στη δεκαετία του 198Θ.
Οι απόψεις που έγιναν αναφορικά του πίνακα συμφραζομένων για
εκπαιδευτικούς λόγους, έχουν διάφορα χαρακτηριστικά. Ένα είναι ότι
διευκολύνει την πρόσβαση στις «πραγματικές» λεξικολογικές και
γραμματικές δομές γλώσσας στόχου. Άλλο είναι ότι μπορούν να κάνουν
τους σπουδαστές τους πιο ενεργούς και ανεξάρτητους αναλυτές της
γλώσσας, μετατρέποντάς τους σε ένα σημείο ως γλωσσικούς ερευνητές. Ο
πίνακας συμφραζομένων ως παιδαγωγική στρατηγική, ήταν δυνατός
όταν οι φτηνοί υπολογιστές διατέθηκαν. Το MicroConcord (Oxford
University Press), στην αρχή της δεκαετίας του '90 ήταν ένας από τους
πρώτους εμπορικά διαθέσιμους πίνακες συμφραζομένων τάξεων που
ταίριαξαν την προσανατολισμένη προς τα στοιχεία έννοια εκμάθησης
(Data Driven Learning - DDL). Αυτές τις μέρες, χρησιμοποιείται εκτενώς
για τη δημιουργία των γλωσσάριων και των λεξικών, και καθιερώνονται
καλά στο αγγλικό επάγγελμα ξένης γλώσσας παγκοσμίως.
Παραγωγή Ευρετηρίων KWIC........................................................ Σελ.
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2.2

Παράλληλοι πίνακες συμφραζομένων

Είναι επίσης ενδιαφέρον να αναφερθούν οι δίγλωσσοι ή πολύγλωσσοι
πίνακες συμφραζομένων, επίσης γνωστοί ως παράλληλοι πίνακες
συμφραζομένων.

Παραδείγματος χάριν, στο πλαίσιο European, ένα επίσημο έγγραφο
είναι μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες της EU. Εάν υποτεθεί ότι
κάποιος θέλει να μελετήσει πώς μια γαλλική λέξη, όπως η πρόθεση
«pour» διατυπώνεται στα διαφορετικά μέρη του αρχικού κειμένου και
βρίσκει τις ισοδύναμες προτάσεις στο μεταφρασμένο κείμενο. Εδώ είναι
ένα παράδειγμα που επιδεικνύει πώς η γαλλική πρόθεση «pour»
σχετίζεται με διάφορες δομές στα αγγλικά με τη χρήση ενός παράλληλου
πίνακα συμφραζομένων.

Ένας παράλληλος Γαλλικό-Αγγλικός πίνακας συμφραζομένων στη
γαλλική πρόθεση «pour» (για) με τη χρησιμοποίηση ενός αποσπάσματος
από τον Μικρό Πρίγκιπα (Le Petit Prince) του Antoine de Saint
Exupery.

Original text

Translation

1. Ainsi, quand il apergut POUR la 1. The
'premiere fois man avion [...]

first time he saw my

aeroplane, for instance [...]

2. Alors elle avail force sa toux POUR lui 2. Then she forced her cough a little
infliger quand mime des remords.

more SO THAT he should suffer
from remorse just the same.

3. -Approche-toi que je te voie mieux, lui 3. "Approach, so that I may see you
dit le roi qui etait tout fier d'etre enfin roi better," said the king, who felt
Παραγωγή Ευρετηρίων KWIC........................................................ Σελ.
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consumingly proud of being at last

POUR quelqu'un.

a king OVER somebody.
4. Car, POUR les vaniteux, les autres 4. For, TO conceited men, all other
hommes sont des admirateurs.

men are admirers.

5. C'est comme POUR la fleur. "

5. It is just as it is WITH the flower.

6. C'est done POUR ςα encore que j'ai 6. It is FOR THAT PURPOSE,
achete une hoite de couleurs et des crayons. again, that I have bought a box of
paints and some pencils.
7. C'est le mime paysage que celui de la 7. It is the same as tliat on page 90,
page precedente, mats je I'ai dessine une but I have drawn it again TO
Jois encore POUR Men vous le montrer.

impress it on your memory.

8. Elle ferait semblant de mourir POUR 8. She would [...] pretend that she
echapper au ridicule.

was

dying,

TO

avoid

being

laughed at.
9. et e'etait Men commode POUR faire 9. and they were very convenient
chauffer le dejeuner du matin

FOR heating his breakfast in the
morning..

20. II commenga done par les visiter 10. He began therefore, by visiting
POUR

y chercher une occupation et them, IN ORDER TO add to his

POUR s'instruire.
'n .

II

me fallut

knowledge.
longtemps

POUR 11. It took me a long time TO learn

comprendre d'ou il venait.

where he came from.

'12. J’avais le reste du jour POUR me 12. I had the rest of the day FOR
reposer, et le reste de la nuit POUR relaxation and the rest of the night
dormir...

FOR sleep."

^3. POUR toi je ne suis qu'un renard 13. TO you, I am nothing more
seniMaMe d cent mille renards

than a fox like a hundred thousand
other foxes

Παραγωγή Εορετηρίων KWIC..
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Εννοείται,

είναι

μέρος

της

γλωσσολογίας

σωμάτων.

Τα

δύο

αναπόφευκτα πράγματα που απαιτούνται είναι ένα κομμάτι του
λογισμικού πίνακα συμφραζομένων, ενός πίνακας συμφραζομένων, και
ενός σώματος (των ηλεκτρονικών) κειμένων.

Σχετικά με το λογισμικό:
Οι ισχυροί επαγγελματικά πίνακες συμφραζομένων μπορούν να
παράγουν έναν πλήρη πίνακα συμφραζομένων περιλαμβάνοντας όλες
τις λέξεις ή άλλα στοιχεία / σύνθετα στοιχεία ενός σώματος, και πόσο
μάλλον καθώς αυτά είναι ανεκτίμητα στους γλωσσολογικούς και στους
λογοτεχνικούς ερευνητές και στους λεξικογράφους. Οι απλοί πίνακες
συμφραζομένων, εντούτοις, παράγουν τα KWIC concordances που είναι
τα δημοφιλέστερα.
Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολυάριθμες παράμετροι για να
ψάξουν, όπως η ταχύτητα, το μέγεθος του σώματος που το λογισμικό θα
χειριστεί, σι γλώσσες πσυ μπσρεί να υπσστηρίζσνται, τσ ποσό και η
πσιότητα της τεκμηρίωσης. Ειδικά το τελευταίο σημείο να είναι
σημαντικό για κάπσισν πσυ είναι αρχάριος ως προς τον πίνακα
συμφραζομένων.

Σχετικά με το σώμα:
Είναι απαραίτητο να υπάρξει κάποια έννοια σε αυτό, πσυ ένα σώμα
είναι, πρσκειμένου να εργαστεί με έναν πίνακα συμφραζομένων. Ένα
σώμα είναι είτε μόνο ένα κείμενο είτε μια συλλογή των κειμένων. Έτσι τα
περιεχόμενα ενός σώματσς βασίζσνται στσυς στόχσυς του χρήστη. Πώς
ένα μεγάλο σώμα απαιτείται επίσης, εξαρτάται από αυτό που πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί. Βασικά τσ σώμα πρέπει να είναι τόσσ μεγάλα πσυ
υπάρχσυν

αρκετά

περιστατικά

των

γλωσσικών

στσιχείων

που
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μελετώνται.

Κεφ.2: Πίνακας Συμφραζομένων

2.3

Βασικά χαρακτηριστικά

Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός απλσύ προγράμματσς
πίνακα συμφραζσμένων (ή "πίνακα συμφραζσμένων") θα έχουν τα
ακόλουθα γνωρίσματα:

• Επιλογή, για να διευκρινίσει για ποια λέξη(εις), θέλετε να δείτε
ένα πίνακα συμφραζομένων.
• Λημματοποίηση, να ομαδοποιήσει τις φόρμες - λέξεων μαζί,
κάτω από μια ενιαία λέξη κλειδί (ή "το λήμμα").
• Παράθεση, για να ανακαλύψει ποιες λέξεις βρίσκονται στη στενή
εγγύτητα σε μια δεδομένη λέξη.
• Επίδειξη, στην οθόνη με την επιλογή να τυπώσει.
• Ταξινόμηση, δηλ. ξαναπαραγγέλνοντας επιδειγμένη σύμφωνα με
τα διάφορα κριτήρια.
• Έξοδο, στον εκτυπωτή και αρχείο κειμένου.

Παραγωγή Ευρετηρίων KWIC..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Κεφ.3: Παραδείγματα

3.1

Παράδειγμα 1

Ο απλούστερος τρόπος να αποκτηθεί μια ιδέα για το τι είναι ένας
πίνακας

συμφραζομένων,

είναι

να

εξεταστεί

ένας

αγγλικός.

Παραδείγματος χάριν εδώ είναι ένας πίνακας συμφραζομένων για την
λέξη «αμαρτία» (sin), προετοιμασμένος με το χέρι, και παρουσιασμένος
με το κείμενο από το οποίο οι τέσσερις χωριστά αναφορές αυτής της
λέξης λαμβάνονται.

Πίνακας συμφραζομένων 1 στη λέξη «αμαρτία» (sin):
1. Thus from my lips, by yours, my Sin is purged.
2. Then have my lips the Sin that they have took.
'
j
'

3. Sin from thy lips? O trespass sweetly urged!
....
4. Give me my Sin again.

Έτσι ένας πίνακας συμφραζομένων είναι ένας κατάλογος λέξεων
(αποκαλούμενες λέξεις κλειδιά, π.χ. εδώ «αμαρτία» (sin)), παρμένες από
ένα κομμάτι της αυθεντικής γλώσσας (σώμα, π.χ. εδώ Ρωμαίο και Ιουλιέτα),
επιδειγμένος στο κέντρο της σελίδας και που παρουσιάζεται με τα μέρη
των συμφραζόμενων στα οποία εμφανίζονται

(εδώ

μέγιστοι 29

χαρακτήρες αριστερά της λέξης κλειδιού και στα δεξιά). Αυτό είναι
επίσης γνωστό ως KeyWord In Context ή KWIC concordance.
To KWIC και η πληρέστερη επίδειξη πλαισίου είναι και τα δύο χρήσιμα,
ανάλογα με αυτό που θέλετε να κάνετε με το υλικό.

Παραγωγή Ευρετηρίων KWIC........................................................ Σελ.
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Κεφ.3: Παραδείγματα

3.2

Παράδειγμα 2

Αλλά όταν η διαδικασία είναι χειρωνακτική, μας δίνει ένα εξαιρετικά
περιορισμένο πίνακα συμφραζομένων (π.χ. μόνο τέσσερις παραπομπές,
εδώ), οι έννοιες της λέξης «αμαρτίας» (sin) που εμφανίζονται στον
ποπ^τικό κόσμο του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Συνεχίζοντας, αντίθετα,
είναι ένας πίνακας συμφραζομένων στην ίδια λέξη κλειδί, βασισμένη
αυτή τη φορά σε ένα δείγμα με 25-παραπομπές που δημιουργείται από
έναν πίνακα συμφραζομένων (αυτοματοποιημένο), που μπορεί να κάνει
την εργασία σε θέμα ωρών ή ακόμα και λεπτών και χρησιμοποιεί το
σύγχρονο, συμπεριλαμβανομένων των βρετανικών και αμερικανικών
βιβλίων, απόκομμα εφημερίδων, των εφημερίδων, των περιοδικών, των
ράδιο αντιγράφων και των μεταγραφών των συνηθισμένων συνομιλιών.

Πίνακας συμφραζομένων 2 στη λέξη «αμαρτία» (sin):
1. said cohabiting was no longer a sin . Serbs free last six
2. daily care of others was the ultimate sin . We arranged for Ted to spend a
3. remarkable. Shaw's rendition was a sin against culture, an insult to Eliot
4. them that God wants them to turn from sin and transform their lives. Women
5. the ascendancy to and loss of power; sin and redemption; self-doubt and
6. to prove that all that a life of sex. sin and St Tropez sun brings is wrinkles
7. taken seriously. Julian's account of sin and forgiveness stands unexcelled
]

8. deepening anxiety over the question of sin and evil, she took it up. Carolly
...........
9. can spring as much from a sense of sin as from sanctity. That, thank God,
10. Roebuck was dismissed to the sin bin for 10 minutes for his part in
11. is pride, covetousness, deceit and sin , but say you'll accept adultery and
12. is like Sodom and Gomorrah -you know, Sin City. So the very word Youngstown

Παραγωγή Ευρετηρίων KWIC..

Κεφ.3: Παραδείγματα
13. of rubber safety bumpers, as ugly as sin . Few mourned its passing, [p] That
14. White.26 He finds the earthly ideas of sin , guilt, punishment, good and evil
15. BERLIN CABARET NOW Decadence, satire. sin ... bohemian excess... Once
16. sumptuous food shops, with a sense of sin , 1 bought some on Nevsky Prospekt
17. to mine without a tumble. The only sin I've committed is not having you
18. sin of all: 1have heard of a certain sin . I thank God that I do not know of
19. carmot aimounce God's forgiveness of sin in the Absolution and carmot
20. It was during the Reformation that sin in Scotland really got going. Any
21.sin is prevalent. Although this sin is a comment on all of mankind, it
22. sounds a bit stage-ethnic: 'The only sin is to believe that happiness is gone
23. insisting on the concept of original sin . It would take on a kind of
24. bed the selfsame one! More primal than sin itself, this fell to me. [f]
25. do nothing to deal with her problem of sin . Joni was disturbed by Carl's

Παραγωγή Ευρετηρίων KWIC..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΙΔΗ

Κεφ.4: Είδη

Μια συνοπτική παρουσίαση μερικών από τους πίνακες συμφραζομένων
στην αγορά θα μας καταστήσει εξοικειωμένους με μερικά από τα κύρια
χαρακτηριστικά (π.χ. ποσό, ποιότητα της τεκμηρίωσης, τιμολόγηση) για
να ψάξουμε και στις οθόνες με τις οποίες κάποιος ασχολείται. Σε κάθε
περίπτωση οι εκδόσεις «δοκιμής» ή «επίδειξης» είναι διαθέσιμες στο
διαδίκτυο. Σε αυτές τις περιοχές, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες
μπορούν να βρεθούν.
4.1 Για το DOS
Το MicroConcord, ένας πίνακας συμφραζομένων για

το DOS (που

εκδίδεται από τον πανεπιστημιακό Τύπο της Οξφόρδης το 1993), μπορεί
μόνο να παράγει έναν KWIC πίνακα συμφραζομένων, αλλά είναι
πράγματι πολύ γρήγορο, που κάνει την εργασία πολύ καλά, παρά τη
χρονολογημένη
παράσταση).

διεπαφή
Επιτρέπει

DOS

(καμία

εικόνα,

επίσης

την

εκτύπωση

καμία

γραφική

ενός

πίνακα

συμφραζομένων (διαμόρφωση .txt), και υποστηρίζει τις περισσότερες
ευρωπαϊκές γλώσσες αν και οι χαρακτήρες που φέρουν διακριτικά είναι
ένα πρόβλιιμα.
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Κεφ.4: Είδη
4.2

Για τα Windows

α) Wordsmith: μπορεί να κάνει και τον KWIC πίνακα συμφραζομένων
και έναν πλήρη πίνακα συμφραζομένων, είναι αρκετά γρήγορος, με
πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και επιτρέπει την εκτύπωση ενός
πίνακα συμφραζομένων. [ Scott 2001 ]
β) Concordance: από τον Watt R.J.C. του πανεπιστημίου του Dundee,
κάνει και έναν πλήρες πίνακα συμφραζομένων και τον KWIC πίνακα
συμφραζομένων που είναι πραγματικά γρήγορος. Το ενδιάμεσο με το
χρήστη είναι αρκετά διαισθητικό μόλις εργαστείτε λίγο με αυτό. Η
διασπασμένη οθόνη, με έναν κατάλογο λέξεων στο αριστερό και τον
πίνακα

συμφραζομένων

στα

δεξιά,

είναι

ένα

συμπαθητικό

χαρακτηριστικό γνώρισμα. Η εκτύπωση ενός πίνακα συμφραζομένων
είναι δυνατή. Υποστηρίζει τις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες.
Αντίθετα από τους άλλους πίνακες συμφραζομένων, ο πίνακας
συμφραζομένων είναι σε θέση να μετατρέψει ένα πλήρες πίνακα
συμφραζομένων

σε

διαμόρφωση

HTML

έτσι

ώστε

σ

πίνακας

συμφραζομένων να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμφίδρομα μέσω ενός
ξεφυλλιστή Ιστσύ (Web Brσwser). [ Cσncordance 20Θ4 ]
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Κεφ.4: Είδη
Σχήμα 2: Ένα παράδειγμα από το Concordance

γ) MonoConc: από τον Athelstan είναι σαν μια έκδοση παραθύρων
MicroConcord. Μπορεί μόνο να παράγει πίνακα σομφραζομένων
μεμονωμένης λέξης, αλλά είναι πράγματι πολύ γρήγορο, και δεδομένου
ότι

δεν

γεμίζεται

έτσι

με

τα χαρακτηριστικά

γνωρίσματα,

το

σχεδιάγραμμα οθόνης είναι πολύ απλό να εργαστεί κανείς με αυτό.
Όπως και στα άλλα, αυτό το κομμάτι του λογισμικού επιτρέπει την
εκτύπωση των πινάκων συμφραζσμένων. [ Cnncordancer 2003 ]
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Κεφ.4: Είδη
Σχήμα 3: Ένα παράδειγμα από το MonoConc

Gavin is a twelve-year-old boy who has moved to Africa from England with his
parents and his sister. They have lived in Africa for two ye a rs and right now
Gavin has had Easie r holidays for three weeks. Gavin does not seem to m iss England, a'
G avin 's sister. Amanda, is at hnardinn schnni in Fnnlanri and Gavin is snnnnse

Original te?d order ptrtttga matching: lived In
|1 file in current corpus

δ) SCP ( Simple Concordance Program - Απλό πρόγραμμα πίνακα
σομφραζομένων) από τον Alan Reed και είναι διαθέσιμο δωρεάν από
την ιστοσελίδα του. [ Reed 2003 ] Αυτό το πρόγραμμα σας αφήνει να
δημιουργήσετε τις λίστες λέξεων και να αναζητήσετε αρχεία κειμένων
φυσικών γλωσσών για τις λέξεις, τις φράσεις, και τα σχήματα. Το SCP
είναι ένας πίνακας σομφραζομένων και ένα πρόγραμμα λίστας λέξεων
που είναι σε θέση να διαβάσει τα κείμενα που γράφονται σε πσλλές
γλώσσες. Υπάρχουν ενσωματωμένα αλφάβητα για τα αγγλικά, γαλλικά,
γερμανικά, ελληνικά, ρωσικά, κ.λ.π. Το SCP περιλαμβάνει ένα συντάκτη
αλφάβητου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τα
αλφάβητα για οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Αλλά υπάρχσυν επίσης σε απευθείας σύνδεση πίνακες σομφραζομένων.
[ Barlow ]
VLC Web Concordancer: Ένας απλός Ιστός πίνακα σομφραζομένων και απολύτως ελεύθερος - είναι διαθέσιμος στο εικονικό γλωσσικό
κέντρο του πολυτεχνικού πανεπιστημίου του Χογκ Κογκ.

[ Greaves

2ΘΘ0]
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Κεφ.4: Είδη
Το KWICFinder είναι ένας πίνακας συμφραζομένων που οδηγεί στο
πίοω μέρος μιας τυποποιημένης μηχανής αναζήτησης, επιτρέποντας σε
ολόκληρο το WWW να χρησιμοποιηθεί ως σώμα κειμένων - πολύ
εντυπωσιακό! Αυτό το ελεύθερο πρόγραμμα παραθύρων είναι διαθέσιμο
για μεταφόρτωση από την ιστοοελίδα του.

[

Fletcher 2003 ]

Παραγωγή Ευρετηρίων KWIC........................................................Σελ.

21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Kfcp.S: Διαμόρφωση
Κεφάλαιο 5

Διαμόρφωση
Όλοι οι πίνακες συμφραζομένων που περιγράφονται ανωτέρω απαιτούν
την απλή κείμενο-διαμόρφωση ASCII / Ansi και συνήθως οι πίνακες
συμφραζομένων προτιμούν το κείμενο που σχηματοποιείται με το CL /
LF (αποκαλούμενη "σκληρή επιστροφή") μετά από κάθε γραμμή.
Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της διαμόρφωσης κειμένων ASCII και
Ansi, η οποία είναι σημαντική εάν εργάζεται με άλλες γλώσσες από
αγγλικά.
Το ASCII είναι το παλαιότερο πρότυπο διαμόρφωσης κειμένων
οπσλογιστών και δημιουργήθηκε βάσει των αγγλικών. Τσ κείμενα Ansi,
μια παραλλαγή της διαμόρφωσης ASCII, χρησιμσπσιείται από τα
παράθυρα. Το πλεονέκτημα είναι ότι η κείμενο-διαμόρφωση Ansi
περιλαμβάνει

τους

σταθερούς

κώδικες

για

τους

χαρακτήρες

χρησιμοποιώντας τα διακριτικά σημάδια που επιτρέπουν να κάνει τους
πίνακες συμφραζομένων όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών - και μη
ευρωπαϊκών εάν οι κατάλληλες πηγές εγκαθίστανται στον υπολογιστή.
Οι πίνακες συμφραζσμένων παραθύρων οι οποίοι αναφέρθηκαν πιο
πάνω, όλοι δουλεύουν με την κείμενο-διαμόρφωση Ansi, ενώ τσ
MicroCσncord

(ένα πρόγραμμα DOS) λειτουργεί με τη κείμενο-

διαμόρφωση ASCII.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΝΑΛΥΣΗ

Κεφ.6: Απαιτήσεις

6.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα, το οποίο θα δέχεται ένα
αρχείο και

> Θα δημιουργεί ένα καινούριο αρχείο KWIC από κάποιο κείμενο
ή
> Θα ενημερώνει κάποιο υπάρχον αρχείο KWIC με λέξεις από
κάποιο κείμενο ή

> Θα εμφανίζει το υπάρχον αρχείο KWIC.

Τα αρχεία, που θα δημιουργούνται θα είναι ως εξής:

> Για κάθε μη-τετριμμένη λέξη του αρχείου, που θα δίνεται, θα
εμφανίζει το συγκείμενό της πριν και μετά την λέξη, αν υπάρχει.

> Στο τέλος της πρότασης, θα εμφανίζεται και το αρχείο,, από όπου
υπάρχει η πρόταση.

> Όταν εμφανίζεται το αρχείο KWIC θα πρέπει οι λέξεις να είναι
ταξινομημένες αλφαβητικά.
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Κεφ.6: Προδιαγραφές

Υπηρεσία :

Περιγραφή :

1. Επιλογή.

Το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα
επιλέξουμε μία από τις παρακάτω επιλογές:
1. Δημιουργία καινούριου αρχείου KWIC.
2. Ενημέρωση υπάρχοντος αρχείου KWIC.
3. Εμφάνιση υπάρχοντος αρχείου KWIC.
4. Έξοδος.

Είσοδος:

Προέλευση :

Έξοδος:

Προορισμός;

Από το χρήστη.

Μία από τις υπηρεσίες 2,3, 4 ή έξοδος
προγράμματος.

Η οθόνη.

Προϋπόθεση:

Απαίτηση :

Να υπάρχουν τα αρχεία.
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Κεφ.6: Προδιαγραφές

Υπηρεσία :

Περιγραφή :

Είσοδος:

Προέλευση :

Έ ξο δσς:

2. Δημιουργία καινούριου αρχείου KWIC.

Θα δημιουργείται ένα νέο αρχείο KWIC από το
κείμενο του αρχείου που θέλουμε.

Το όνομα του αρχείου.

Από το χρήστη.

Το νέο αρχείο KWIC.

Προσρισμός:

Η οθόνη.

Προϋπόθεση :

Να υπάρχει το αρχείο με κείμενο.

Απαίτηση :

Να δημιουργηθεί καινούριο KWIC.
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Κεφ.6: Προδιαγραφές

Υπηρεσία:

Περιγραφή :

Είσοδος:

Προέλευση :

Εξοδος:

3. Ενημέρωση υπάρχοντας αρχείου KWIC.

Θα γίνεται ενημέρωση ενός αρχείου KWIC από
διάφορα αρχεία με κείμενα.

Το όνομα του αρχείου.

Από το χρήστη.

Το ενημερωμένο αρχείο με τις νέες λέξεις.

Προορισμός:

Η οθόνη.

Προϋπόθεση:

Να υπάρχουν και τα δύο αρχεία.

Απαίτηση :

Να γίνει η ενημέρωση του σωστού αρχείου.
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Κεφ.6 : Προδιαγραφές

Υπηρεσία :

Περιγραφή :

Είσοδος;

Προέλευση :

Έ ξοδος:

4. Εμφάνιση του αρχείου KWIC.

Θα γίνεται η εμφάνιση του αρχείου KWIC που
θέλουμε στην οθόνη ή στον εκτυπωτή.

Το αρχείο KWIC.

Από το χρήστη.

Η εμφάνιση του KWIC.

Προορισμός:

Η οθόνη.

Προϋπόθεση :

Να υπάρχει το αρχείο KWIC που θέλουμε να
εμφανίσουμε.

Απαίτηση :

Να γίνει η εμφάνιση του σωστού αρχείου KWIC.
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Κεφ.6 : Προδιαγραφές
Υπηρεσία :

Περιγραφή :

Είσοδος:

Προέλευση :

Εξοδος:

5. Εμφάνιση αρχείου KWIC.
Το αρχείο KWIC θα δημιουργείται ως εξής:
• Για κάθε μη-τετριμμένη λέξη του αρχείου, θα
εμφανίζεται το συγκείμενό της, πριν και μετά
από αυτήν.
• Στο τέλος κάθε πρότασης θα εμφανίζεται και
το αρχείο, από όπου υπάρχει η λέξη.
• Οι λέξεις θα είναι ταξινομημένες αλφαβητικά.
Κείμενα από αρχεία.

Από το χρήστη.

Το ολοκληρωμένο αρχείο KWIC.

Προορισμός:

Η οθόνη.

Προϋπόθεση :

Να υπάρχει το αρχείο KWIC.

Απαίτηση :

Να δημιουργηθεί σωστά.
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Κεφ.6 : Λειτουργικό Μοντέλο

6.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
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Κεφ.6: Διάγραμμα Ροής Δεδομένων

6.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Κεφ.7: Σχεδίαση

7.1 Του προγράμματος
Από τις προδιαγραφές και από το λειτουργικό μοντέλο παρατηρήθηκε
ότι για να γίνει καλύτερη η εμφάνιση του αρχείου σε τέσσερις στήλες
είναι καλό να δημιουργηθεί μία απλή λίστα. Κάθε ένα κουτάκι της
λίστας αυτής θα περιέχει α)το συγκείμενο πριν, β)την μη-τετριμμένη
λέξη, γ)το συγκείμενο μετά και δ)το αρχείο από όπου είναι παρμένη η
μη-τετριμμένη λέξη και τέλος ένα βέλος για το επόμενο.

ί.

Για την δημιουργία:
Δημιουργούμε μια λίστα
Διαβάζουμε ανά χαρακτήρα το αρχείο για kwic
Όσο δεν έχει τελειώσει το διάβασμα του αρχείου και βρεθεί τελεία
ή τέλος γραμμής
{
Η λέξη δεν πρέπει να έχει μέσα της σύμβολα
Βάλε στο κάθε ένα κουτάκι της λίστας την λέξη και τα
συγκείμενά του
Έλεγχε αν η λέξη είναι τετριμμένη
Κάνε την εισαγωγή της λίστας στο αρχείο

Για την ενημέρωση:
Δημιουργούμε μια λίστα
Εισάγουμε το αρχείο kwic σπ] λίστα μας
Διαβάζουμε ανά χαρακτήρα το αρχείο για kwic
Όσο δεν έχει τελειώσει το διάβασμα του αρχείου και βρεθεί τελεία
ή τέλος γραμμής

Η λέξη δεν πρέπει να έχει μέσα της σύμβολα
Παραγωγή Ευρετηρίω ν K W IC ....................................................Σελ.

34

Κεφ.7: Σχεδίαση
Βάλε στο κάθε ένα κουτάκι της λίστας την λέξη και τα
συγκείμενά του
Έλεγχε αν η λέξη είναι τετριμμένη
Κάνε την εισαγωγή της λίστας στο αρχείο

ίϋ.

Για την εμφάνιση:
Όσο υπάρχει η λίστα μας
Εμφάνισε σωστά τη λίστα στις στήλες της (συγκείμενο πριν
- λέξη - συγκείμενο μετά - αρχείο)

ίν.

Για την ταξινομημένη εισαγωγή:
Δημιουργία λίστας
Κάνε ταξινόμηση της λέξης, ανεξαρτήτως αν η λέξη είναι
γραμμένη στα κεφαλαία ή στα μικρά (μετατροπή σε πεζά)

V.

Για την μετατροπή σε πεζά:
Βρες όλα τα κεφαλαία από τις λέξεις και μετέτρεψέ τα σε πεζά

νί.

Για τον έλεγχο της τετριμμένης λέξης:
Έλεγξε αν λέξεις από το αρχείο μας βρίσκονται μέσα στο αρχείο
με τις τετριμμένες λέξεις
Αν βρεθεί η λέξη τότε δεν εμφανίζεται στην λίστα.
Αλλιώς εμφανίζεται
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7.2

Της εμφάνισης των παραθύρων

Αρχική σκέψη για το πώς θα εμφανίζονται τα παράθυρα είναι η εξής:

Πάνω στην γραμμή εργαλείων και αριστερά θα υπάρχουν τρία μενού, οι
οποίες αναλύονται παρακάτω.
Στην δεξιά μεριά της γραμμής εργαλείων θα υπάρχουν τα εικονίδια της
ελαχιστοποίησης ΕΞΙ, της μεγιστοποίησης ΕΟΐ - επαναφοράς m και το
κλείσιμο a .

1° μενού: Αρχείο
2° μενού: Επεξεργασία
3° μενού: Περί

Στο μενού Αρχείο θα υπάρχει μόνο η επιλογή Έξοδος, η οποία θα κάνει
την ίδια δουλειά με το κλείσιμο Ξ .

Στο μενού Επεξεργασία θα υπάρχουν τρεις επιλογές:
-Δημιουργία
-Ενημέρωση
-Εμφάνιση

Και στις τρεις επιλογές θα εμφανίζεται ένα νέο ενεργό παράθυρο το
οποίο θα έχει ως όνομα την επιλογή, που θα εμφανίζεται αριστερά στη
γραμμή τίτλου και στα δεξιά το εικονίδιο κλείσιμο Ξ , το οποίο θα
απενεργοποιεί το παράθυρο κλείνοντάς το.

Μέσα στο νέο παράθυρο θα ζητείται το όνομα του αρχείου που θα θέλει
να γίνει KWIC και το όνομα του αρχείου KWIC που θέλουμε να
δημιουργηθεί ή θέλουμε να ενημερωθεί αντίστοιχα με την επιλογή.
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Στο τέλος από ττς δύο αναζητήσεις θα υπάρχει ένα εικονίδιο για ν
αιιοθηκεύει αυτό που ζητήσαμε. Το εικονίδιο αυτό θα είναι το

Στην επιλογή Εμφάνιση θα εμφανίζεται ένα νέσ παράθυρο Άνοιγμα,
από το οποίο θα επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να εμφανίσουμε και
όταν το επιλέξουμε θα πατήσουμε το κουμπί Άνοιγμα. Με το που θα
πατήσουμε το κουμπί αυτό θα εμφανιστεί σε ένα νέο παράθυρο το
αρχείο Kwic που επιλέξαμε.

Η εμφάνιση θα είναι ως εξής:
Συγκείμενο
πριν

Μητετριμμένη

Συγκείμενο

λέξη

μετά

Αρχείο

Στο μενού Περί θα υπάρχει μία μόνο επιλογή, που θα είναι Για την
εφαρμογή, όπου θα εμφανίζεται ένα νέο ενεργό παράθυρο με τίτλο την
επιλογή στα αριστερά και στα δεξιά το εικονίδιο Ξ . Το παράθυρο αυτό
θα εμφανίζει από πού προέρχεται όλη αυτή η εφαρμογή.
Στο τέλος θα υπάρχει το εικονίδιο 1— — ^—^
παράθυρο. Δηλαδή το εικονίδιο

οποίο θα κλείνει το
και το εικονίδιο [ 3 εδώ θα

έχουν την ίδια σημασία.
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7.3

Του εγχειριδίου του χρήστη

• Τι πρόγραμμα τρέχουμε
ο Πού το βρίσκουμε
ο Ποιο είναι το εκτελέσιμο
ο Πώς το ανοίγουμε

• Η εφαρμογή μας
ο Πώς είναι το παράθυρο
ο Η γραμμή τίτλου
ο Μενού

• Βασικά στοιχεία
ο Πώς επιλέγουμε τα μενού και τις επιλογές
ο Τα εικονίδια στα παράθυρα

• Ανάλυση μενού / επιλογής
ο Μενού και επιλογές
ο Τι κάνουν οι επιλογές των μενού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφ.8 : KWIC.H

8.1

KWIC.H

#defme IDM_EXIT 100
#define IDM_ABOUT 200
#defme IDM ADD 400
#defme IDM ENHM 500
#define IDM_EMF 600
#defme IDC_NAME 1000
#define 1DC_PBNAME1 1040
#define 1DC_NAME1 1050
#define IDC PBNAME2 1060
#defme IDC_NAME2 1070
#define 1DC_EMF

1080

int WINAPl WinMain (HINSTANCE hinstance, HINSTANCE hPrevlnstance,PSTR
IpCmdLine, int nCmdShow);
LRESULT CALLBACK MainWndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM
wParam, LPARAM IParam);
bool CALLBACK About (HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam,
LPARAM IParam);
bool
CALLBACK Dimiourgia (HWND hDlg, UINT message, WPARAM
wParam, LPARAM IParam);
bool
CALLBACK Enimerosi (HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam,
LPARAM IParam);
bool CALLBACK Emfanisi (HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam,
LPARAM IParam);
char emfname[30];
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Κεφ.8 : KWIC.RC

8.2

KWIC.RC

^include <windows.h>
#include "kwic.h"
kwicico ICON "Kwic.ico"
KwicMenu MENU
BEGIN
POPUP "&Αρχεία"
BEGIN
MENUITEM "&Τέλος",
IDM EXIT
END
POPUP "&Επεξεργασία"
BEGIN
MENUITEM "&Δημιουργία", IDMADD
MENUITEM "Ε&νημέρωση", IDM_ENHM
MENUITEM "Ε&μφάνιση",
IDM EMF
END
POPUP "&Περί"
BEGIN
MENUITEM "&Για την εφαρμογή", IDM ABOUT
END
END
AboutBox DIALOG 22, 17, 144, 95
STYLE DS_MODALFRAME |WS OVERLAPPED |WS_CAPT10N |
WS_SYSMENU
CAPTION "Περί"
FONT 10, "Tahoma"
BEGIN
CTEXT "KWIC",
-1, 0, 10, 144, 10,0
CTEXT "Keyword In Context",
-1, 0, 18, 144, 10,0
CTEXT 'Έκδοση 3.0",
-1, 0,28, 144, 10,0
CTEXT "T.E.I. ΚΑΒΑΑΑΣ",
-1, 0, 40, 144, 10,0
CTEXT "Γιασεμούλα Κωνσταντάκη",
-1, 0, 48, 144, 10, 0
PUSHBUTTON "OK",
IDOK, 56, 64, 32, 14,0
END
Dimiourgia DIALOG 0, 0, 300, 73
STYLE DS_MODALFRAME |WS_OVERLAPPED |WS_CAPTION |
WS_SYSMENU
CAPTION "Δημιουργία KWIC σε νέο αρχείο"
FONT 10, "Tahoma"
BEGIN
PUSHBUTTON "ΕΠΙΑΟΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ", IDC_PBNAME1, 16,
7, 150, 14, BS_CENTER |WS_CHILD |WS_VISIBLE |WS_TABSTOP
LTEXT
"", 1DC_NAME1, 5, 22, 290, 14
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PUSHBUTTON "ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ KWIC", IDC_PBNAME2,
16, 37, 150, 14, BS_CENTER |WS_CHILD |WS VISIBLE |WS_TABSTOP
LTEXT
"", IDC_NAME2, 5, 52, 290, 14
DEFPUSHBUTTON "ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ", IDOK, 220, 7, 50, 12,
BS_CENTER I WS_CHILD |WS_VISIBLE |WS_TABSTOP
PUSHBUTTON "ΤΕΛΟΣ", IDCANCEL, 220, 37, 50, 12,
BS_CENTER I WS_CHILD |WS_VISIBLE |WS_TABSTOP
END
Enimerosi DIALOG 0, 0, 300, 73
STYLE DS_MODALFRAME |WS_OVERLAPPED |WS CAPTION |
WS_SYSMENU
CAPTION "Ενημέρωση Υπάρχοντος Αρχείου KWIC"
FONT 10, "Tahoma"
BEGIN
PUSHBUTTON "ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ", 1DC_PBNAME1, 16,
7, 150, 14, BS_CENTER |WS_CHILD |WS_VISIBLE |WS_TABSTOP
LTEXT
" ", IDC_NAME1, 5, 22, 290, 14
PUSHBUTTON "ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ KWIC",
IDC_PBNAME2, 16, 37, 150, 14, BS_CENTER 1WS_CHILD |
WS_VISIBLE I WS_TABSTOP
LTEXT
" ", IDC_NAME2, 5, 52, 290, 14
DEFPUSHBUTTON "ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ", IDOK, 180, 6, 50, 12, BS_CENTER |
WS_CHILD I WS_VISIBLE |WS_TABSTOP
PUSHBUTTON "ΤΕΛΟΣ", IDCANCEL, 180, 46, 50, 12, BS_CENTER |
WS_CHILD I WS_VISIBLE |WS_TABSTOP
END
Emfanisi DIALOG 0, 0, 500, 300
STYLE DS_MODALFRAME |WS OVERLAPPED |WS_CAPTION |
WS_SYSMENU
CAPTION "Εμφάνιση Αρχείου KWIC"
FONT 10, "Courier New"
BEGIN
EDITTEXT 1DC_EMF, 10, 10, 480, 280, WS_CHILD |WS_VIS1BLE |ES_LEFT
ES_MULTILINE |WS_BORDER |WS_HSCROLL |WS_VSCROLL
END

I
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8.3

POPFILE.CPP

^include <fstream.h>
#include <windows.h>
^include <commdlg.h>
^include <stdlib.h>
static OPENFILENAME ofn ;
void PopFileInitialize( HWND hwnd, char* szFilter)
ofn.lStructSize = sizeof (OPENFILENAME);
ofn.hwndOwner = hwnd ;
ofn.hinstance = NULL;
ofn.lpstrFilter = szFilter;
ofn.lpstrCustomFilter = NULL;
ofn.nMaxCustFilter = 0;
ofn.nFilterIndex = 0;
ofn.lpstrFile = NULL;
ofn.nMaxFile = MAXPATH;
ofn.lpstrFileTitle = NULL;
ofn.nMaxFileTitle = MAXPATH;
ofn.lpstrInitialDir = NULL;
ofn.lpstrTitle = NULL;
ofn.Flags = 0;
ofn.nFileOffset = 0;
ofn.nFileExtension = 0;
ofn.lpstrDefExt = TEXT("txt");
ofh.lCustData = OL;
ofn.lpfnHook = NULL;
ofn.lpTemplateName = NULL;
} //PopFilelnitialize
bool PopFileOpenDlg( HWND hwnd, PSTR pstrFileName, PSTR pstrTitleName )
ofn.hwndOwner = hwnd;
ofn.lpstrFile = pstrFileName;
ofn.lpstrFileTitle = pstrTitleName;
ofn.Flags = OFN_HIDEREADONLY |OFN CREATEPROMPT;
return bool( GetOpenFileName(&ofn));
} //PopFileOpenDlg
bool PopFileSaveDlg( HWND hwnd, PTSTR pstrFileName, PTSTR pstrTitleName )
ofn.hwndOwner = hwnd;
ofn.lpstrFile = pstrFileName;
ofn.lpstrFileTitle = pstrTitleName;
ofn.Flags = OFN_OVERWRITEPROMPT;
return bool( GetSaveFileName(&ofn));
} //PopFileSaveDlg
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bool PopFileRead( PSTR pstrFileName, PSTR& pBuffer)
long int iFileLength;
ifstream a;
bool iV;
a.open( pstrFileName, ios::binary);
a.seekg( 0, ios::end);
iFileLength = a.tellg();
pBuffer = new char[ iFileLength+1 ];
if ( pBuffer — 0 )
{
a.closeO;
fv = false;
}
else
{
a.seekg( 0 );
a.read( pBuffer, iFileLength);
if(a.failO)
{
a.closeQ;
fv = false;

a.closeO;
pBuffer[iFileLength] = '\0';
fv = true;
return fv;
} //PopFileRead
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8.4

KWIC.CPP

#include <windows.h>
#include <string>
#include <stdio>
#include <iostream.h>
#include <fstream>
#include <ctype>
#include 'kwic.h"
#include "popFile.cpp"
struct kwic {
std::string first;
std::string medium;
std::string last;
std::string arxprl;
struct kwic "‘ptr;
void apotelesma(char*, char*);
void apotelesma_enhm(char*, char*);
void insert(struct kwic *element, std::string si, std::string s2, std;;string s3,
std::string s4);
void display(struct kwic *element, char*);
std::string peza(std:;string);
bool stopword(std::string);
struct kwic * create_list(void);
static char szAppName[]="KWlC";
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hlnstance, HINSTANCE liPrevInstance,
PSTR pCmdLine, int iCmdShow)
{
static char szAppName[] = "KWIC";
MSG msg;
WNDCLASS wc;
HWND hWnd
int fv;
wc.style = CS_HREDRAW |CS_VREDRAW
wc.lpfnWndProc = MainWndProc;
wc.cbClsExtra = 0;
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wc.cbWndExtra = 0;
wc.hinstance = hinstance;
wc.hicon = LoadIcon(hInstance, "KWICIco");
wc.hCursor = LoadCursor(0, IDC_ARROW);
wc.hbrBackground = static_cast<HBRUSH>(GetStockObject(WHITE_BRUSH));

wc.IpszMenuName = "KwicMenu";
wc.lpszClassName = szAppName;

if ( RegisterClass(&wc) = 0 )
{
MessageBox(0, "Αποτυχία καταχώρισης στο πρόγραμμα ",
szAppName, MBJCONERROR);
fv = 0;
}
else
{
hWnd = CreateWindow(szAppName, "KeyWord In Context - KWIC"
WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
CW USEDEFAULT, 0, 0, hinstance, 0);
if(hWnd==0)
{
MessageBox(0, "Αποτυχία δημιουργίας παραθύρου στο πρόγραμμα ",
szAppName, MB_ICONERROR);
fv = 0;
}
else
{
ShowWindow(hWnd, iCmdShow);
UpdateWindow(hWnd);
while ( GetMessage(&msg, 0, 0, 0) != 0 )
{
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
} //while
fv = msg.wParam;
}//if(hWnd = 0)...
} //if (RegisterClass(&wc) — 0 )...
return fv;

static char * pBuffer;
static char szFileName[MAX_PATH];
static char szTitleName[MAX_PATH];
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static char szFilterl [] = "Text Files (*.TXT)\0*.txt\0" \
"Data Files (*.KWIC)\0M(wic\0" \
"All Files (*.*)\0*.*\0\0";
static char szFilter2[] = "Data Files (*.KWIC)\0*.kwic\0" \
"All Files (*.*)\0*.*\0\0";

LRESULT CALLBACK MainWndProc(HWND hWnd, UINT iMessage,
WPARAM wParam, LPARAM IParam)
static HINSTANCE hinstance;
LRESULT fV;
bool ok;
std::string msg("Aev μπορώ να διαβάσω το αρχείο");
switch (iMessage)
{
case WM_CREATE;
hinstance = reinterpret_cast<CREATESTRUCT*>(lParam)->hInstance·
fv = 0;
break;
case WM_COMMAND;
switch (wParam)
{
case IDM_ABOUT:
DialogBox(hInstance, "AboutBox", hWnd,
reinterpret_cast<DLGPROC>(About));
fv = 0;
break;
case IDM ADD:
DialogBoxParam(hInstance, "Dimiourgia", hWnd,
reinterpret_cast<DLGPROC>(Dimiourgia),
reinterpret_cast<LPARAM>(hInstance));
fv = 0;
break;
case IDM ENHM:
DialogBoxParam(hInstance, "Enimerosi", hWnd,
reinterpret_cast<DLGPROC>(Enimerosi),
reinterpret_cast<LPARAM>(hInstance));
fv = 0;
break;
case IDM_EMF:
PopFileInitialize(hWnd, szFilter2);
ofn.lpstrDefExt = TEXT("kwic");
ok = PopFileOpenDlg( hWnd, szFileName, szTitleName );

Παραγωγή Ευρετηρίων K W IC ............................................................... Σελ, 47

-ΚΓφ8· Kmc.crr
if (o k )
{
ok = PopFileRead( szFileName, pBuffer )·
if(!o k )
{
msg = msg + szTitleName +
MessageBox( hWnd, msg.c_str(),
szAppName, MB_OK |MB_ICONEXCLAMATION V
szFileName[0] = '\0';
szTitleName[0] = '\0';

DialogBox( hinstance, "Emfanisi", hWnd,
^

reinterpret_cast<D LG PR O C >(Em fenisi));

}
fv = 0;
break;
case IDM_EXIT;
PostQuitMessage(O);
fv = 0;
break;
}
break;
case WM DESTROY;
PostQuitMessage(O);
fv = 0;
break;
default:
fv = DefWindowProc(hWnd, iMessage, wParam, IParam)·
} //switch (iMessage)

bool CALLBACK About(HWND hDlg, UINT iMessage, WPARAM wParam
LPARAM IParam)
bool fv;
switch (iMessage)
{
case WM INITDIALOG:
fv = true;
break;
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case WM_COMMAND:
switch (wParam)
{
case IDOK;
case IDCANCEL:
EndDialog(hDlg, wParam);
fV = true;
break;
} //switch (wParam)
break;
default:
fV = false;
} //switch (iMessage)

bool CALLBACK Dimiourgia (HWND hDlg, UINT iMessage, WPARAM wParam
LPARAM IParam)
bool fv;
static char namel[MAX_PATH],name2[MAX_PATHl·
static char title 1[MAX_PATH],title2[MAX_PATH];
switch (iMessage)
{
case WMJNITDIALOG:
fv = true;
break;
case WM COMMAND:
switch (wParam)
{
case IDC_PBNAME1:
PopFileInitialize(hDlg, szFilterl);
ofn.lpstrDefExt = TEX Tftxt"); ’
PopFileOpenDlg( hDlg, namel, titlel );
SendDlgItemMessage(hDlg,IDC_NAMEl, WM_SETTEXT, 0,
reinterpret_cast<LPARAM>(namel) V ’
fv = true;
break;
case IDC_PBNAME2:
PopFileInitialize(hDlg, szFilter2);
Ofn.lpstrDefExt = TEXT("kwic")’;
PopFileSaveDlg( hDlg, name2, title2 );
SendDlgItemMessage(hDlg,IDC_NAME2, WM_SETTEXT, 0,
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fV = true;
break;

reinterpret_cast<LPARAM>(name2));

case IDOK:
apotelesma(namel ,name2 );
fV = true;
break;
case IDCANCEL:
EndDialog(hDlg, wParam);
fV = true;
break;
} //switch (wParam)
break;
default:
fv = false;
} //switch (iMessage)
return fv;

bool CALLBACK Enimerosi( HWND hDlg, UINT iMessage, WPARAM wParam
^
LPARAM IParam)
bool fv;
static char namel [MAX_PATH], name2[MAX_PATH]·
static char title 1[MAX_PATH], title2[MAX_PATH];
switch (iMessage)
{
case WM_INITDIALOG;
fv = true;
break;
case WM_COMMAND;
switch (wParam)
{
caseIDC_PBNAMEl:
PopFileInitialize(hDlg, szFilterl);
ofo.lpstrDefExt = TEXT("txt");
PopFileOpenDlg( hDlg, namel, title 1 );
SendDlgItemMessage(hDlg, 1DC_NAME1, WM_SETTEXT, 0,
reinterpret_cast<LPARAM>(namel));
fv = true;
break;
case 1DC_PBNAME2:
PopFileInitialize(hDlg, szFilter2);
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ofn.lpstrDefExt = TEXT("kwic");
PopFileOpenDlg( hDIg, name2, title2 );
SendDlgItemMessage(hDlg,IDC_NAME2, WM SETTEXT, 0,
reinterpret_cast<LPARAM>(name2));
fV = true;
break;
case IDOK:
apotelesma_enhm(namel,name2);
fV = true;
break;
case IDCANCEL;
EndDialog(hDlg, wParam);
fv = true;
break;
} //switch (wParam)
break;
default:
fv = false;
} //switch (iMessage)

bool CALLBACK Emfanisi(HWND hDlg, UINT iMessage, WPARAM wParam,
LPARAM IParam)
{
bool fv;
HWND hwndEdit;
switch ( iMessage )
{
case WM_INITDIALOG:
hwndEdit = GetDlgItem( hDlg, IDC_EMF );
SetWindowText( hwndEdit, pBuffer);
SetWindowText( hDlg, szTitleName);
delete [] pBuffer;
pBuffer = 0;
fv = true;
break;
case WM COMMAND:
switch (wParam)
{
case IDCANCEL:
EndDialog(hDlg, wParam);
fv = true;
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break;
} //switch (wParam)
break;
default;
fv = false;
} //switch (iMessage)
}
void apotelesma(char *namel, char *naine2)
ifstream inkwic;
int posl_space, pos2_space;
char ch;
struct kwic * start;
std::string si, s2, s3, s4;
std:: string buff;
start = new kwic;
inkwic.open(name 1);
s4 = namel;
start->ptr = NULL;
inkwic.get(ch);
int k,m;
std.’string s2new;
while (linkwic.eofQ)
{
if ((ch !=s '\n') && (ch != '\.'))
buff += ch;
}
else
{
poslspace = 0;
pos2_space = 0;
while (pos2_space != -1)
{
si =s2 = s3 = "";
pos2_space = buff.fmd(" ",posl_space+l);
if (pos2_space !=-1)
{
sl = buff.substr(0,posl_space);
s2 - buff.substr(posl space, pos2_space-posl_space);
s3 = buff.substr(pos2_space, bufflengthQ);
posl_space = pos2_space;
s2new="";
m=s2.1ength();
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for (k = 0;k<=m -I;k++)
if isalpha(static_cast<char>(s2 [k]))
s2new = s2new + s2 [k];
s2 = s2new;
if ((s2 != " ") && (stopword(s2)))
insert(start, si, s2, s3, s4)·
}
else
{
s3 =
si = buff.substr(0, posl_space);
s2 = buff.substr(posl_space, buff.length());
s2new =
m = s2.1ength();
for (k = 0;k<=m -l;k++)
if isalpha(static_cast<char>(s2 [k]))
s2new = s2new + s2[k];
s2 = s2new;
if ((s2 != " ") && (stopword(s2)))
insert(start, si, s2, s3, s4);

inkwic.get(ch);
}
inkwic.closeO;
display(start->ptr, name2);

void apotelesma_enhm(char *namel, char *name2)
ifstream inkwic, in;
int posl_space, pos2_space;
char ch;
struct kwic *start;
std::string si, s2, s3, s4, str, s5;
std::string buff;
int k;
start = new kwic;
inkwic.open(namel);
in.open(name2);
start->ptr = NULL;
str =
in.get(ch);
while (lin.eofQ)
while (!in.eof() && ch != '\n')
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str = str + ch;
in.get(ch);
}
in.get(ch);
si = str.substr(0,29);
s5 =str.substr(30,17);
k = s5.rfind(" ");
s2 = s5.substr(k+l);
s3 = str.substr(49,30);
s4 = str.substr(80,30);
insert(start, si, s2, s3, s4);
str=
}
in.closeO;
s4 = namel;
std::string s2new;
int m;
inkwic.get(ch);
while (!inkwic.eof())
if ((ch != '\n') && (ch !='/.'))
buff += ch;
}
else
{
posl_space = 0;
pos2_space = 0;
while (pos2_space != -1)
si =s2 = s3 = "";
pos2_space = bufffmd("", posl_space+l);
if (pos2_space != -1)
si = buff substr(0, posl_space);
s2 = buffsubstr(posl_space, pos2_space-posl_space);
s3 - buff substr(pos2_space, buff lengthQ);
pos l_space = pos2_space ;
s2new ~
m = s2.1ength();
for(k = 0;k<=m-l;k-H-)
ifisalpha(static_cast<char>(s2 [k]))
s2new = s2new + s2[k];
s2 = s2new;
if ((s2 != " ") && (stopword(s2)))
insert(start, si, s2, s3, s4); }
else
s3 =
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si = buff.substr(0,posl_space);
s2 = buff.substr(posl_space,buff.length());
s2new =
m = s2.1ength();
for(k = 0; k <= m-1; k++)
if isalpha(static_cast<char>(s2[k]))
s2new = s2new + s2[k];
s2 = s2new;
if ((s2 != " ") && (stopword(s2)))
insert(start, si, s2, s3, s4);
}
buff = "" ;
}
inkwic.get(ch);
}
itikwic.closeO;
display(start->ptr,name2);

void display(struct kwic * 6161116111, ehar ♦naiTi62)
{
ofstr6am outkwic(name2,ios::trune);
std:: string pr;
int k,l;
if(6l6m6nt != NULL)
{
whil6 (6l6m6nt->ptr != NULL)
{
if ((6l6m6nt->first).l6ngth() <= 29)
{
outkwic.width(29);
outkwie « (6l6m6nt->first).c_str();

outkwie.width(29);
outk w ic«(6l6n i6n t->first).su b str(((6l6m 6n t-> first).l6n gth ()-29),29);

}
outkwie. width(2);
outkwie « "
if ((elenient->inedium).length() <= 16)
{
outkwie.width(16);
outkwie « (element->niedium).e_str();
}
else
{
outkwie.width(16);
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^outkwic « (element->medium).substr(0 , 16 );
outkwic.width(2);
outkwic « "
((element->last).length() < 29)
outkwic « element->last.c_str();
k = 29 - ((element->last).length());
for (1 = 1; I > k; 1-H-)
pr = pr+"
outkwic.width(k);
outkwic « pr.c_str();
outkwic « " "·
}
else
{
outkwic « ((element->last).substr(0,29)).c_str();
outkwic « "
}
outkwic« element->arxprl«endl;
pr =
element=element->ptr;
if ((element->first).length() < 29)
outkwic.width(29);
outkwic « (element->first).c_str();

outkwic.width(29);
^ outkwic « ((element->first).substr(((element->first).length()-29),29)).c_str();
outkwic.width(2);
outkwic « "
if((element->medium).length() <= 16)
{
outkwic. width( 16);
outkwic « (element->medium).c_str();

outkwic.width(16);
outkwic « ((element->medium).substr(0,16)).c_str()·
}
outkwic.width(2);
outkwic « "
if ((element->last).length() < 29)
{
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outkwic « element->last.c_str();
k = 29 - ((element->Iast).length());
for (I = 1; 1< k; 1++)
pr = pr+"
outkwic « pr;
outkwic « "

outkwic « ((element->last).substr(0,29)).c_str();
outkwic « " "·
}
outkwic« element->arxprl«endl;
outkwic.closeO;
}
void insert(struct kwic *header, std;;string si, std;:string s2, std::string s3,
std:;string s4)
{
struct kwic *elem, *cur, *prev;
bool found;
elem = new kwic;
elem->first = si;
elem->medium = s2;
elem->last = s3;
elem->arxprl = s4;
found = false;
cur = prev = header;
while (cur && Ifound)
{
if (peza(cur->medium) >= peza(s2))
found = true;
else
{
prev = cur;
cur = cur->ptr;
}
}
elem->ptr = cur;
if (cur = header)
header = elem;
else prev->ptr = elem;
}
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std;:string peza(std::string str)
int len, i;
std::string speza;
speza = str;
len = str.lengthQ;
for (i = 0; i < len; i++)
{
speza[i] = tolower(static_cast<char>(str[i]));
return speza;

bool stopword(std:: string str)
{
ifstream stopw;
stopw.openCstopw.txt");
int stpw = 0;
std::string stopword;
str = peza(str);
stopw » stopword;
while ((Istopw.eofO) && (stpw = 0))
{
if (str = stopword)
stpw = 1;
if (str < stopword)
stpw = 2;
stopw » stopword;
}
stopw.closeO;
if (stpw = 1)
return false;
else return true;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Παράρτημα A: Εγχειρίδιο Χρήστη

A. Εγχειρίδιο Χρήστη
1.
1.1

Ποιο είναι το πρόγραμμα που τρέχουμε
Ποιο είναι το εκτελέσιμο πρόγραμμα

Το εκτελέσιμο πρόγραμμα είναι το kwic.exe, οπότε για να τρέξει η

εφαρμογή, τρέχουμε αυτό το εκτελέσιμο πρόγραμμα (εφαρμογή) θ

.

1.2 Πού βρίσκουμε το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα το βρίσκουμε στον κατάλογο στον οποίο το έχουμε
αποθηκεύσει.

1.3 Πώς το τρέχουμε
Το τρέχουμε κάνοντας διπλό αριστερό κλικ με το ποντίκι πάνω του ή
δεξί κλικ πάνω του και επιλέγουμε την επιλογή Άνοιγμα.

2.
2.1

Η εφαρμογή μας
Πώς είναι το παράθυρο

Ανοίγοντας αυτό το πρόγραμμα εμφανίζεται το παράθυρο που φαίνεται
στο σχήμα 1, πσυ είναι και η εφαρμογή μας:
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Το παράθυρο περιέχει τα ακόλουθα:
-

Μια γραμμή τίτλου (title bar)

-

Μια γραμμή καταλόγου επιλογής (menu bar)
Μια περιοχή χρήσης ή πελατειακή περιοχή (client area): Όπου
γράφουμε κείμενα, ζωγραφίζουμε σχήματα κ.ο.κ ..

2.2

Η γραμμή τίτλου

Αυτή περιέχει το εικονίδιο (που "κρύβει" τον κατάλογο επιλογής
συστήματος), τον τίτλο (KeyWordInContext - KWIC) και τα κουμπιά
ρύθμισης μεγέθους και κλεισίματος τα οποία είναι:
• της ελαχιστοποίησης Q ,
• της μεγιστοποίησης Μ - επαναφοράς
• και το κλείσιμο Ξ .

2.3

Γραμμή καταλόγου επιλογής

Στη γραμμή εντολών υπάρχουν τα μενού της εφαρμογής που είναι τρία,
όπως και δείχνει το Σχήμα 1:
Παραγωγή Ευρετηρίων KWIC.........................................................Σελ. 61

Παράρτημα A: Εγχειρίδιο Χρήστη
• Αρχεία,
• Επεξεργασία,
• Περί,
που αναλύονται παρακάτω.

3.

Βασικά στοιχεία

3.1 Πώς επιλέγουμε τα μενού και τις επιλογές
Η επιλογή των μενού και των επιλογών τους γίνεται κάνοντας μονό
αριστερό κλικ πάνω στο μενού / στην επιλογή.

3.2 Τα βασικά εικονίδια μέσα στα παράθυρα
Τα βασικά εικονίδια που υπάρχουν μέσα στα παράθυρα είναι τα εξής;
[ 3 : Μ' αυτό το εικονίδιο γίνεται η έξοδός μας από το παράθυρο που
είναι ενεργό αυτή την στιγμή. Έτσι, αν επιλέξαμε κατά λάθος αυτή
την επιλογή μπορούμε να την απενεργοποιήσουμε κλείνοντάς την.

If. δκ. ί|

'--------- ' : Μ' αυτό το εικονίδιο γίνεται η εκχώρηση αυτών που
ζητούνται από το νέο παράθυρο.
: Μ’ αυτό το εικονίδιο της μετατροπής θα κάνει την
μετατροπή που θέλουμε από το ένα αρχείο στο άλλο.
I : Μ' αυτό το εικονίδιο όπως είναι φανερό θα κλείνει το
πλαίσιο διαλόγου.

4.
4.1

Ανάλυση των μενσύ και των επιλσγών τσυς
Τι επιλσγές περιέχουν τα μενού
• Το μενού Αρχεία περιέχει την επιλογή Τέλος.
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• Το μενού Επεξεργασία περιέχει τις επιλογές:

Δημιουργία,

Ενημέρωση και Εμφάνιση.
• Το μενού Περί περιέχει την επιλογή Για την εφαρμογή.

4.2

Τι κάνουν οι επιλογές των μενού

4.2.11° μενού:Αρχεία
Το πρώτο μενού είναι Αρχεία. Ανοίγοντας το μενού αυτό μας δίνει μία
μόνο επιλογή, η οποία είναι Τέλος.
φ Keyword In Context - KWIC
Αρχεία Επεξεργασία Περί

Σχήμα 2: Η επιλογή Τέλος από το μενού Αρχεία

Η επιλογή αυτή κλείνει όλη την εφαρμογή. Εκτελεί την ίδια διαδικασία
με το κουμπί κλείσιμο που υπάρχει την γραμμή τίτλου.

4.2.2

2° μενού:Επεξεργασία

Το δεύτερο μενού είναι Επεξεργασία. Από αυτό το μενού οι επιλογές
είναι τρεις: Δημιουργία, Ενημέρωση και Εμφάνιση.
φ Keyword 1η Context -1220311
Αρχείο I Επεξεργασία Περί
Δημιουργία
Ενημέρωση
Εμφάνιση

Σχήμα 3: Οι επιλογές από το μενού Επεξεργασία

Επιλέγοντας την Δημιουργία εμφανίζεται το εξής παράθυρο:
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■ϋ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΕΛΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ KWIC

I

Σχήμα 4: Το παράθυρο της επιλογής Δημιουργία

Το παράθυρο μας δίνει άλλα 2 εικονίδια:
Πρώτα

επιλέγουμε

το

"'ΐπΐλδπΗΟΝ^^

όπου

πρώτο

εικονίδιο

εμφανίζεται

το

εξής

Σχήμα 4α: Το παράθυρο της επιλογής Δημιουργία-Επιλογή ονόματος κειμένου
Από αυτό το καινούριο παράθυρο επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να
κάνουμε KWIC. Το αρχείο το επιλέγουμε από οποιαδήποτε διαδρομή.
Αφού επιλέξουμε το αρχείο πατάμε το κουμπί ΟΚ ή το πλήκτρο ENTER.
Έτσι στο παράθυρο επιλογής Δημιουργία κάτω από αυτό το εικονίδιο
εμφανίζεται το όνομα του αρχείου και η διαδρομή του.
Στην συνέχεια επιλέγουμε το εικονίδιο από κάτω, για να επιλέξουμε το
όνομα που θέλουμε να δώσουμε στο νέο KWIC:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ KWIC

|
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Και εδώ βγαίνει το εξής παράθυρο:
Save in: | tS iasmine

“ 3

^ s Ci·

-T ]
Save as type:

jOata FBes (-.KWIC)

Σχήμα 4β: To παράθυρο της επιλογής Δημιουργία-Επιλογή ονόματος αρχείου
KWIC

Στο κουτί Είΐε name, πληκτρολογούμε το όνομα που θέλουμε να
ονομάσουμε το KWIC αρχείο. Τέλος πατάμε το κουμπί Save ή το
πλήκτρο Enter.
Έτσι στο παράθυρο επιλογής Δημιουργία κάτω και από αυτό το
εικονίδιο εμφανίζεται το όνομα του αρχείου και η διαδρομή του.
Δηλαδή το παράθυρο γίνετε ως εξής:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ____

I

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ |

C;\jasmine\doc4.t)(t
I

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ KWIC

|

__

J

C:\jas mlne\docu ment4.kw ic

Σχήμα 4γ: To παράθυρο της επιλογής Δημιουργία-Μετά τις επιλογές ονομάτων
αρχείων

Πατάμε το εικονίδιο Μετατροπή και μετά το εικονίδιο Τέλος.
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Επιλέγοντας την Ενημέρωση εμφανίζεται το εξής παράθυρο:

I

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

|

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ |

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ KWIC

J

Σχήμα 5: Η επιλογή Ενημέρωση

Το παράθυρο μας δίνει άλλα 2 εικονίδια:
Πρώτα

I

Ε Π Ϊ / Β ί τ Η '^

επιλέγουμε

το
όπου

πρώτο

εικονίδιο

εμφανίζεται

το

εξής

παράθυρο:

Σχήμα 5α: Το παράθυρο της επιλογής Ενημέρωση-Επιλογή ονόματος κειμένου

Από αυτό το καινούριο παράθυρο επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να
κάνουμε KWIC. Το αρχείο το επιλέγουμε από οποιαδήποτε διαδρομή.
Αφού επιλέξουμε το αρχείο πατάμε το κουμπί ΟΚ ή το πλήκτρο ENTER.
Έτσι στο παράθυρο επιλογής Δημιουργία κάτω από αυτό το εικονίδιο
εμφανίζεται το όνομα του αρχείου και η διαδρομή του.
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Στην συνέχεια επιλέγουμε το εικονίδιο από κάτω, για να επιλέξουμε το
όνομα που θέλουμε να δώσουμε στο νέο KWIC:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ KWIC

Και εδώ βγαίνει το εξής παράθυρο:

Σχήμα 5β: Το παράθυρο της επιλογής Ενημέρωση-Επιλογή υπάρχοντος αρχείου
KWIC
Από αυτό το παράθυρο επιλέγουμε το όνομα του αρχείου KWIC που
θέλουμε να ενημερώσουμε. Μόλις επιλέξουμε πατάμε το κουμπί Open ή
το πλήκτρο Enter.
Έτσι στο παράθυρο επιλογής Ενημέρωση κάτω και από αυτό το
εικονίδιο εμφανίζεται το όνομα του αρχείου και η διαδρομή του.
Δηλαδή το παράθυρο γίνετε ως εξής:
JiJ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ I

C:\]asmine\doc3.ti(t
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ KWIC
C;\]as mine\docu m1. kw ic

Σχήμα 5γ: To παράθυρο της επιλογής Ενημέρωση-Μετά τις επιλογές ονομάτων
αρχείων
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Παράρτημα A: Εγχειρίδιο Χρήστη
Πατάμε το εικονίδιο Μετατροπή και μετά κανένα λεπτό το Τέλος.

Επιλέγοντας την Εμφάνιση εμφανίζεται το εξής παράθυρο;

Σχήμα 6: Το παράθυρο Άνοιγμα οτην επιλογή Εμφάνιση
Εδώ μας ζητάει να επιλέξουμε το όνομα του αρχείου kwic που θέλουμε
να

εμφανιστεί.

Έτσι

στο

πλαίσιο

που

υπάρχει

(File

name),

πληκτρολογούμε το όνομα του αρχείου μας ή επιλέγουμε το αρχείο.
Πατώντας το κουμπί Open ή το πλήκτρο Enter εμφανίζεται σε ένα
καινούργιο παράθυρο το ταξινομημένο kwic αρχείο. Για να βγούμε
πατάμε το εικονίδιο κλείσιμο.
4.2.3 3° μενού:Περί
Το τρίτο μενού είναι Περί. Ανοίγοντας το μενού αυτό μας δίνει μία μόνο
επιλογή, η οποία είναι Για την εφαρμογή.

Σχήμα 7: Η επιλογή Για την εφαρμογή από το μενού Περί
Παραγωγή Ευρετηρίων KWIC......................................................... Σελ.

Παράρτημα A: Εγχειρίδιο Χρήστη
Η επιλογή, μας δίνει πληροφορίες για αυτήν την εφαρμογή. Δηλαδή το
όνομά της, την έκδοση, το συγγραφέα κτλ., όπως φαίνεται στο σχήμα
παρακάτω:

Σχήμα 8: Περιεχόμενο της επιλογής αυτής
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ΦΥΛΛΟ ΤΕΚ Μ Η ΡΙΩ ΣΗ Σ ΣΥΝΑΡΤΗ ΣΗ Σ
Ονομα Συνόρτηαης:
nim irmroia

1
1
1
Μετατοοπή: 1 V
Ημερομηνία:
2 7 /4 / 2004

Προγραμματιστής/στρια:
Κωνσταντάκη Γιασεμούλα
Βιβλιοθήκη:
windows

Πρόγραμμα:
Kwic.cpp

Αρχείο:

ΚαλεΙ τις συναρτήσεις:
Καλείται αττό τις συναρτήσεις:
Χρησιμοποιεί τα καθολικά αντικείμενα:
Ενημερώνει τις καθολικές μεταβλητές:
Παράμετροι:
HWND hDlg

// λαβή παραθύρου

UINT iMessage

// είδος μηνύματος

WPARAM wParam
LPARAM IParam

// πρόσθετη πληροφορία
// πρόσθετη πληροφορία

Επεξεργάζεται μηνύματα για το πλαίσιο διαλόγου Dimiourgia
WM_INITDIALOG: Εκκίνηση πλαισίου διαλόγου.
WM_COMMAND: Επιλογή του χρήστη

static char namel[MAX_PATH],name2[MAX_PATH];
static char titlel [MAX_PATH],title2[MAX_PATH];
Μεταβλητές
bool fv;
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ΠπρήρτημπΠ: φήρρρσ

Κώδικας:
bool CALLBACK Dimiourgia (HWND hDIg,
UINT iMessage,

/ / λαβή παραθύρου

/ / είδος μηνύματος

WPARAM wParam,

/ / πρύσθετη πληροφορία

LPARAM IParam)

/ / πρόσθετη πληροφορία

bool fv;
static char namel[MAX_PATH],name2[MAX_PATH];
static char titlel[MAX_PATH],title2[MAX_PATH];

switch (iMessage)

case WMJNITDIALOG:

/ / εκκίνηση πλαισίου διαλόγου

fv = true;
break;

case WM_COMMAND:

/ / επεξεργασία επιλογής του χρήστη

switch (wParam)

{
case IDC_PBNAME1:
PopFileInitiali2e(hDlg, szFilterl);
ofn.lpstrDefExt = TEXT("txt") ;
PopFileOpenDlg( hDlg, namel, titlel);
SendDlgItemMessage(hDlg,IDC_NAMEl, WM.SETTEXT, 0,
reinterpret_cast<LPARAM>(namel));
fv = true;

case IDC_PBNAME2:
PopFileInitialize(hDlg, szFilter2);
ofn.lpstrDefExt = TEXT("kwic");
PopFileSaveDlg( hDlg, name2, title2);
SendDlgItemMessage(hDlg,IDC_NAME2, WM_SETTEXT, 0,
reinterpret_cast<LPARAM>(name2));
fv = true;
break;
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Ππρπρτη}ΐπΗ; d)npjirr
caselDOK:

/ / διάλεξε ΌΚ"

apotelesma(namel,name2);
fv = true;
break;

case roCANCEL:

/ / ζητήθηκε κλείσιμο του πλαισίου

EndDίalog(hDlg, wParam);

/ / τέλος διαλόγου

fv = true;
break;
) / / switch (wParam)
break;

default:
fv = false;
} / / switch (iMessage)
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ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Ονομα Συνάρτησης:
Fnim^mvi
Προγραμματιστής/στρια:
Κωνσταντάκη Γ ιασεμούλα
Βιβλιοθήκη:
windows

Ημερομηνία:
2 7 / 4 / 2004
Πρόγραμμα:
Kwic.cpp

Αρχείο:

Καλεί τις συναρτήσεις:
Καλείται από τις συναρτήσεις:
Χρήσιμοποιεί τα καθολικά αντικείμενα:
Ενημερώνει τις καθολικές μεταβλητές:
Παράμετροι:
HWND hDIg

// λαβή παραθύρου

UINT iMessage

// είδος μηνύματος

WPARAM wParam
LPARAM IParam

// πρόσθετη πληροφορία
// πρόσθετί] πληροφορία

Επεξεργάζεται μηνύματα για το πλαίσιο διαλόγου Enimerosi
WM_IN1TDIAL0G: Εκκίνηση πλαισίου διαλόγου.
WM COMMAND: Επιλογή του χρήστη

static char namel [MAX_PATH],name2[MAX_PATH];
static char titlel[MAX_PATH],title2[M AX_PATH];
Μεταβλητές:
bool fv;
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Παρπρτη]ΐΓτΒ·_φ ή ρρΓΓ

Κώδικας:
bool CALLBACK Enimerosi( HWND hDlg,
UINT iMessage,

/ / λαβή naf

/ / είδος μηνύματος

WPARAM wParam,

/ / πρόοθετη πληροφορία

LPARAM IParam)

/ / πρόσθετη πληροφορία

bool fv;
static char namel[MAX_PATH],name2[MAX_PATH];
static char titlel[MAX_PATH],title2[MAX_PATH];

switch (iMessage)

case WMJNITDIALOG:

case WM_COMMAND:

/ / εκκίνηση πλαισίου διαλόγου

/ / επεξεργασία επιλογής του χρήστη

switch (wParam)

case roC_PBNAMEl:
PopFileInitialize(hDlg, szFilterl);
ofn.lpstrDefExt = TEXT("txt");
PopFileOpenDlg( hDlg, namel, titlel);
SendDlgItemMessage(hDlg,IDC_NAMEl, WM_SETTEXT, 0,
reinterpret_cast<LPARAM>(namel));
fv = true;

case IDC_PBNAME2:
PopFUeInitialtze(hDlg, szFtlter2);
ofn.lpstrDefExt = TEXT("kwic'');
PopFileOpenDlg( hDlg, name2, title2);
SendDlgItemMessage(hDlg,IDC_NAME2, WM_SETTEXT, 0,
reinterpret_cast<LPARAM>(name2) );
fv = true;
break;
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[αράρτη|ΐαΒ: Φήρ)ΐΓς
caselDOK:

/ / διάλεξε ΌΚ"

apotelesma_enhm(namel,name2);
fv = true;
break;

case IDCANCEL:

/ / ζητήθηκε κλείσιμο του πλαισίου

EndDialog(hDlg, wParam);

/ / τέλος διαλόγου

fv = true;

} / / switch (wParam)

default:
fv = false;
) / / switch (iMessage)
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ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Όνομα Συνάρτησης:
Pmfanich
Προγραμματιστής/στρια:
Κωνσταντάκη Γιασεμούλα
Βιβλιοθήκη:
windows

--------1 ........
1
Μετατοοπή: 1 V
Ημερομηνία:
27/4/ 2004
Πρόγραμμα:
Kwic.cpp

Αρχείο:

Καλεί τις συναρτήσεις:
Καλείται από τις συναρτήσεις:
Χρησιμοποιεί τα καθολικά αντικείμενα:
Ενημερώνει τις καθολικές μεταβλητές:
Παράμετροι:

HWND hWnd
UINT iMessage

// λαβή παραθύρου
// είδος μηνύματος

WPARAM wParam
// πρόσθετη πληροφορία
LPARAM IParam
// πρόσθετη πληροφορία

Επεξεργάζεται μηνύματα για το πλαίσιο διαλόγου Emfanisi
WM_rNITDIALOG: Εκκίνηση πλαισίου διαλόγου.
WM COMMAND: Επιλογή του χρήστη

bool fv;
HWND hwndEdit;
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ΠπρπρτηρπΒ: (bnp|iFr
Κώδικας:
bool CALLBACK Emfanisi(HWND hDIg, UINT iMessage, WPARAM wParam, LPARAM IParam)

{
bool fv;
HWND hwndEdit;

switch ( iMessage)

{
case WM_INITDIALOG:

// εκκίνηση πλαισίου διαλόγου

hwndEdit = GetDlgltem( hDIg, IDC_EMF );
SetWindowText( hwndEdit, pBuffer);

// εμφάνισε το κείμενο που

II δείχνει το pBuffer στο iDC_NAME
SetWindowText( hDIg, szTitleName);
delete [] pBuffer; pBuffer = 0;
II δεν μας χρειάζεται πια η μνήμη
fv = true;

case WM_COMMAND:

// επεξεργασία επιλογής του χρήστη

switch (wParam)

{
case IDCANCEL:

// ζητήθηκε κλείσιμο του πλαισίου

EndDialog(hDlg, wParam);

// τέλος διαλόγου

fv = true;
break;
} // switch (wParam)
break;

default:
fv = false;
) II switch (iMessage)
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------------------------------------------------------------------------------------------------- . ΙΐΏοαρτημα Β: Φήρρε.ς

ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜ ΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
I Λ..„.Α
I
I
Μετατοοπή- I V
Ημερομηνία:
27/4/2004

Ονομα Συνάρτησης:
Anntpipcmi,
Προγραμματιστής/στρια:
Κωνσταντάκη Γιασεμούλα
Βιβλιοθήκη:
windows

Πρόγραμμα:
Kwic.cpp

Αρχείο:

stopword(s2)
insert(start,s1,s2,s3,s4)
display(start->ptr,name2)
Καλείται αττό τις συναρτήσεις:
Χρησιμοποιεί τα καθολικά αντικείμενα:
Ενημερώνει τις καθολικές μεταβλητές:
Παράμετροι:
char *n am el, //όνομα του πρώτου αρχείου
char *name2, //όνομα του δεύτερου αρχείου

Περιγραφή:
Παίρνει τα αποτελέσματα από τα αρχεία για την δημιουργία

Μεταβλητές:
int posl_space, pos2_s[
char ch;
struct kwic *start;
std::stringsl,s2,s3,s4;
std::string buff;
start=new kwic;
int k,m;
std::string s2new;
Προδιαγραφές:
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-ΠαοάητημαΒ: Φίίρ|ΐΡΓ

void apotelesma(char *name1, char *name2)

{
ifstream inkwic;
inf pos1_space, pos2_space;
charch;
struct kwic 'start;
std::string s1,s2,s3,s4;
std::string buff;
start=new kwic;
inkwic.open(namel);
s4=name1;
start->ptr=NULL;
inkwic.get(ch);
int k,m;
std:string s2new;
while (linkwic.eofO)

{
if ((ch != '\n') && (ch != 1 ’)) {
buff += ch;

pos1_space = 0;
pos2_space = 0;
ie (pos2_space != -1)

{

s1=s2=s3='"';
pos2_space = buff.find(" ",pos1_space+1);
if (pos2_space != -1)

{

s1 =buff.substr(0,pos1_space);
s2=buff.substr(pos1_space,pos2_space-pos1_space);
s3=buff.substr(pos2_space,buff.length());
pos1_space = pos2_space;
// kathari lexi
s2new='"';
m=s2.length();
for(k=0;k<=m-1;k++)
if isalpha(static_cast<char>(s2[k]))
s2new=s2new+s2[k];
s2=s2new;
// insert eiement
if ((s2 != "") && (stopword(s2)))
insert(start,s1 ,s2,s3,s4);

}

eise

{

s3="··;
s1=buff.substr(0,pos1_space);
s2=buff.substr(pos1_space,buff.length());
// kathari lexi
m=s2.length();
for(k=0;k<=m-1;k++)
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—Παράρτημα Β: Φόρμες
if isalpha(static_cast<char>(s2[k]))
s2new=s2new+s2[k];
s2=s2new;
//insert element
if ((s2 != "") && (stopword(s2)))
insert(start,s1 ,s2,s3,s4);

)
}
// Midenismos buff

inkwic.closeO;
display(start->ptr,name2);
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Φ ό ρ ρ ες

ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Όνομα Συνάρτησης:
AnnTpIpcma Pnhm

1
1
1
Μετατοοπή: | V
Ημερομηνία:
2 7 / 4 /2004

Προγρσμματιστής/στρια:
Κωνσταντάκη Γιασεμούλα
Βιβλιοθήκη:
windows

Πρόγραμμα:
■Kwic.cpp

Αρχείο:

Καλεί τις συναρτήσεις:
stopword(s2)
insert(starl,s1,s2,s3,s4)
display(star1->ptr,name2)
Καλείτσι από τις συναρτήσεις:

Ενημερώνει τις καθολικές μεταβλητές:
Παράμετροι:
char *namel, //όνομα του πρώτου αρχείου
char *name2, //όνομα του δεύτερου αρχείου

Περιγραφή:
Παίρνει τα αποτελέσματα από τα αρχεία για την ενημέρωση

Μεταβλητές:
int posl_space, pos2_space;
char ch;
struct kwic *start;
std: istring s 1,s2,s3 ,s4,str,s5;
std::string buff;
int k;
std::string s2new;
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—Παράρτημα R:_ΦήρρΓΓ
void apotelesma_enhm(char *name1,char *name2)

{
ifstream inkwicjn;
int pos1_space, pos2_space;
char ch;
struct kwic “start;
std::string s1,s2,s3,s4,str,s5;
std::string buff;
int k;
start=new kwic;

// Εισαγωγή apxsiou KWIC στην Aicrra
inkwic.open(namel);
in.open(name2);
start->ptr=NULL;
str='"';
in.get(ch);
while (lin.eofO)

{
while (lin.eofO && ch != An')

{
str=str+ch;
in.get(ch);

)
in.get(ch);
s1=str.substr(0,29);
s5=str.substr(30,17);
k=s5.rfind("");
s2=s5.substr(k+1);
s3=str.substr(49,30);
s4=str.substr(80,30);
insert(start,s1,s2,s3,s4);
str="";

Παραγωγή Ευρετηρίων KWIC..
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s4=name1;
std::string s2new;
int m;
inkwic.get(ch);
while (linkwic.eofO)

{
if ((ch != An') && (ch !='/.'))

{
buff += ch;

}
else

{
pos1_space = 0;
pos2_space = 0;
while (pos2_space != -1)

{
s1=s2=s3="";
pos2_space = buff.find(" ",pos1_space+1);
if (pos2_space != -1)

{
s1=buff.substr(0,pos1_space);
s2=buff.substr(pos1_space,pos2_space-pos1_space);
s3=buff.substr(pos2_space,buff.length());
pos1_space = pos2_space;
// kathari lexi
s2new="":
m=s2.length();
for(k=0;k<=m-1;k++)
if Isalpha(static_cast<char>(s2[k]))
s2new=s2new+s2[k];
s2=s2new;
II insert element
if ((s2 != "") && (stopword(s2)))
insert(start,s1,s2,s3,s4);

}
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s3='"';
s1 =buff.substr(0,pos1_space);
s2=buff.substr(pos1_space,buff.length());
// kathari lexi
s2new='"';
m=s2.length();
for (k=0;k<=m-1;k++)
if isalpha(static_cast<char>(s2[k]))
s2new=s2new+s2[k];
s2=s2new;
//insert element
if ((s2 != "") && (stopword(s2)))
insert(start,s1 ,s2,s3,s4);

}
}
// Midenismos buff
buff="":

inkwic.closeO;
display(start->ptr,name2);
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_ ΠαράρτηααΒ: ΦόρμΕς
ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Προγραμματιστής/στρια:
Κωνσταντάκη Γιασεμούλα

ΚαλεΙ τις συναρτήσεις:
Καλείται αττό τις συναρτήσεις:
void apotelesma(char *name1 ,char *name2)
void apotelesma_enhm(char *name1 ,char *name2)
•i τα καθολική αντικείμενα:
Ενημερώνει τις καθολικές μεταβλητές:
Παράμετροι:
Struct kwic *element //δομή για λίστα
char *naine2 // όνομα του δεύτερου αρχείου

Περιγραφή:
Πώς θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Μεταβλητές:
std:.String pr;
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Παράρτημα Β: Φόρμες
Κώδικας:
void display(struct kwic 'element,char *name2)

{
ofstream outkwic(name2,ios:;trunc);
std::string pr;
int k,l;
if(element!=NULL)

{
while (element->ptr != NULL)

{
if ((element->first).length()<=29)

{
outkwic.width(29);
outkwic « (element->first).c_str();

outkwic.width(29);
outkwic«(element->first).substr(((element->first).length()-29),29):

}
outkwic.width(2);
outkwic « "
if ((element->medium).length()<=16)

{
outkwic.width(16);
outkwic « (element->medium).c_str();

)
else

{
outkwic.width(16);
outkwic « (element->medium).substr(0,16);

)
outkwic.width(2);
outkwic « "
if ((element->last).length()<29)
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{
outkwic « element->last.c_str();
k=29-((element->last).length());
for (l=1;l>k;l++)
pr=pr+"
oulkwic.width(k);
outkwic « pr.c_str();
outkwic « ’’

outkwic « ((element->last).substr(0,29)).c_str();
outkwic « ''

outkwic« element->arxprl«endl;

element=element->ptr;

}
if ((element->first).length()<29)

{
outkwic.width(29);
outkwic « (element->first).c_str();

}
else

{
outkwic.width(29);
outkwic « ((element->first).substr(((element->first).length()-29),29)).c_str();

}
outkwic.width(2);
outkwic « '■
if ((eleroent->medium).length()<=16)

{
outkwic.width(16);
outkwic « (element->mediunn).c_str():

}
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outkwic.width(16);
outkwic « ((element->medium).substr(0,16)).c_str();

)
outkwic.width(2);
outkwic « "
if ((element->last).length()<29)

{
outkwic « element->last.c_str();
k=29-((element->last).length());
for (l=1;l<k;l++)
pr=pr+"
outkwic « pr;
outkwic « "

}
else

outkwic « ((element->last).substr(0,29)).c_str();
outkwic « "

outkwic« element->arxprl«endl;
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ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Προγραμματιστής/στρια:
Κωνσταντάκη Γιασεμούλα
Πρόγραμμα:
Kwic.cpp
ΚαλεΙ τις συναρτήσεις:

peza(s2)
Καλείται από τις συναρτήσεις:
void apotelesma(char *name1,char *name2)
void apotelesma_enhm(char *name1,char *name2)
Χρησιμοποιεί τα καθολικά αντικείμενα:
Ενημερώνει πς καθολικές μεταβλητές:
Παράμετροι:
Struct kwic *header // δομή της λίστας
std::string si // Τα περιεχόμενα της λίστας
std::string s2
std:;string s3
std::string s4
Εξαιρέσεις:
Περιγραφή:
Πώς θα γίνετε η εισαγωγή

struct kwic *elem,*cur,*prev;
bool found;
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Κώδικας:
void insert(struct kwic 'header, std::string s1, std::string s2, std::string s3, std::string
{
struct kwic *eiem,*cur,*prev;
bool found;
=new kwic;
->first=s1;
->medium=s2;
iem->last=s3;
>arxpri=s4;
found=faise;
cur=prev=header;
whiie (cur && Ifound)

{

if (peza(cur->medium) >= peza(s2)) found=trr
else
{
cur=cur->ptr;

}
}
elem->ptr=cur;
if (cur == header) header=elem;
else prev->ptr=elem;
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ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Προγραμματιστής/στρια:

Κωνσταντάκη Γιασεμούλα
Πρόγραμμα:
Kwic.cpp
ΚαλεΙ τις συναρτήσεις:
Καλείται από τις συναρτήσεις:
insert(struct kwic 'header, std::string s i, std::string s2, std::string s3, std::string s4)

Ενημερώνει τις καθολικές μεταβλητές:
Παράμετροι:

std::stringstr //Χαρακτήρας

Περιγραφή:

Μετατροττή των κεφαλαίων χαρακτήρων σε πεζών

int len,i;
std::string speza;
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Κώδικας:
std::string peza(std::string str){
int lend;
std::string speza;
speza=str;
len=str.length();
for (i=0; i<len; i++) {
speza[i]=tolower(static_cast<char>(str[i]));
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ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Ονομα Συνάρτησης:

Stopword
Προγραμματιστής/στρια:

Κωνσταντάκη Γιασεμούλα
Πρόγραμμα:
Kwic.cpp
Καλεί τις συναρτήσεις:
Καλείται από τις συναρτήσεις:
void apotelesma(char *name1,char *name2)
void apotelesma_enhm(char *name1,char *name2)
Χρησιμοποιεί τα καθολικά αντικείμενα:
Ενημερώνει τις καθολικές μεταβλητές:
Παράμετροι:

std::string str //Χαρακτήρας

Περιγραφή:

Έλεγχος αν η λέξη υπάρχει στο αρχείο με τις τετριμμένες λέξεις
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Κώδικας:

bool stopword(std::string str){
ifstream stopw;
stopw.openCstopw.txt");
int stpw=0;
std::string stopword;
str=peza(str);
stopw » stopword;
while ((!stopw.eof()) && (stpw==0)){
if (str == stopword) stpw=l;
if (str < stopword) stpw=2;
stopw » stopword;

stopw.close();
if (stpw==l){
return false;
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