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Περίληψη
Τα tag clouds είναι οπτικοποιήσεις λέξεων σε συνδυασμό με τη βαρύτητα ή τη σημασία τους.
Σε ποικίλα σχήματα, χρώματα και μεγέθη σχηματίζονται tag clouds που αναφέρονται σε πρόσωπα,
κείμενα κ.α. Σύμφωνα με το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται μεταβάλλονται τα παραπάνω χαρακτηριστικά τους και σχηματίζεται κάθε φορά διαφορετικό tag cloud. Σε αυτή την οπτικοποίηση
εύκολα μπορεί να προστεθεί, ως βασικό χαρακτηριστικό, και η έννοια της αβεβαιότητας ορίζοντας
αντίστοιχα το βαθμό διαφάνειας της κάθε λέξης.
Για τη δημιουργία των tag cloud υπάρχουν πολυάριθμα εργαλεία καθώς και αρκετές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα. Η συνάδελφος κυρία Ευγενία - Ευαγγελία Ξάνδρη στην πτυχιακή της
εργασία ανέπτυξε μια εφαρμογή που βασίζεται σε υπάρχουσα βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα. Η
εφαρμογή αυτή με φιλικό προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον, επιτρέπει τον ορισμό των παραμέτρων του tag cloud, περιλαμβανομένων στοιχείων αβεβαιότητας, και στη συνέχεια τη δημιουργία
του. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την επέκταση αυτής της εφαρμογής, ώστε ο χρήστης
να έχει την δυνατότητα να παραμετροποίηση εκτενέστερα την εφαρμογή με αποτέλεσμα να έχει
μεγαλύτερη ακρίβεια ως προς το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Η επέκταση αυτή θα δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να αξιοποιεί κάποια ήδη υπάρχουσα
λίστα με δεδομένα ή και ακόμα να τα ανακτά μέσα από κείμενα, ώστε να δημιουργήσει με αυτά
ένα tag cloud σε οποιοδήποτε σχήμα επιθυμεί.
Τέλος, περιγράφονται και αναλύονται όλα τα στάδια της δημιουργίας της εφαρμογής, από
την μελέτη των λειτουργικών απαιτήσεων και την τεχνική υλοποίηση, μέχρι την παρουσίαση των
συμπερασμάτων και των μελλοντικών βελτιώσεων.

Abstract
Tag clouds are visualizations of words in relation to the severity or importance. Tag clouds take
the shape of various colors and sizes, which refer to persons, texts etc. According to the object,
that tag clouds are refered to, there is a change in their characteristics, so each time a different tag
cloud is created. In this visualization can easily be added as a standard feature, and the concept of
uncertainty defining respectively the degree of transparency of each word.
There are numerous tools and several open source libraries to create tag clouds.My colleague
mis Ευγενία - Ευαγγελία Ξάνδρη develop, in her diploma,an application which is relying on an
open code library . This application use a user-friendly enviroment and allows the definition of
the tag cloud parameters, including elements of uncertainty and it’s creation. The present diploma
concerns the extending of the previous application, in a way that the user can have the ability to
parameterization more extensive the application so it has better result with more accuracy.
This extension will give user the ability to exploits some already existing list with data or even
from documents, so he can create, with this data, a tag cloud in any shape he desires.
Finally, all creation stages of the application are described and analyzed, from the study of the
functional requirements and technical implementation, until the presentation of the conclusions
and future improvements.

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή
Ένα tag cloud είναι μια λογική διάταξη των λέξεων-κλειδιών που σκοπό έχει να περιγράψει
οπτικά το θέμα μιας ιστοσελίδας, blog ή οποιουδήποτε άλλου κείμενου. Οι ετικέτες που αντιπροσωπεύουν τις πιο δημοφιλή πληροφορίες επισημαίνονται χρησιμοποιώντας μεγαλύτερες γραμματοσειρές ή αυξημένο κορεσμό χρωμάτων ώστε να είναι εύκολο να αναγνωριστούν. Αυτή η οπτικοποίηση αποτελεί ένα εργαλείο που βοηθάει τους χρήστες να κατανοούν το περιεχόμενο εύκολα,
ευχάριστα και γρηγορότερα.
Για να εκφραστούν οι πληροφορίες ενός κειμένου μέσω ενός tag cloud απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εκφραστούν πρώτα από ένα σύνολο λέξεων-κλειδιών που θα έχουν κάποια γνωρίσματα. Ένα ενδιαφέρον γνώρισμα, πέραν από την συχνότητα εμφάνισης της, είναι κατά πόσο η
ύπαρξη της είναι βέβαιη.
Σε προηγούμενη πτυχιακή η συνάδελφος Ευγενία - Ευαγγελία Ξάνδρη αξιοποιώντας την βιβλιοθήκη Kumo της Java δημιούργησε μια φιλική για τον χρηστή διεπαφή που παράγει tag clouds
δεχόμενη σαν παραμέτρους το βάρος, την γραμματοσειρά , το χρώμα αλλά και την αβεβαιότητα.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επέκταση αυτής της διεπαφής ώστε να αξιοποιήσει και
τις υπόλοιπες λειτουργίες της βιβλιοθήκης Kumo και ως προς τον τρόπο εισαγωγής των λέξεωνκλειδιών και ως προς την εμφάνιση του tag cloud.
Η δομή του υπόλοιπου κειμένου είναι ως ακολούθως: στη κεφάλαιο 2 δίνουμε έναν ορισμό
για 3 βασικές έννοιες τα tag clouds, την αβεβαιότητα και την βιβλιοθήκη kumo. Στη κεφάλαιο 3
δίνουμε την αρχική δομή της εφαρμογής και στην συνεχεία αναλύουμε τα στάδια και την φύση της
επέκτασης. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζουμε δυο σενάρια χρήσης ώστε να καταλάβουμε αν η επέκταση μας είναι λειτουργική στην χρήστη. Τέλος, στο κεφάλαιο 5 αναλύουμε τα συμπεράσματα
που λάβαμε και τις πιθανές επεκτάσεις και κλείνουμε με την βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.
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Κεφάλαιο 2

Ανασκόπηση
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αποσαφηνίσουμε με λίγα λόγια τις έννοιες: tag clouds ,αβεβαιότητα
και βιβλιοθήκη kumo.

2.1

Tag Clouds

Τα tag clouds (σύννεφα ετικετών) χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε δικτυακό τόπο υψηλής κυκλοφορίας, το Flickr [12]. Ήταν μια διαφορετική φιλοσοφία για την οργάνωση πληροφοριών, όπου οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ετικέτες εμφανίζονταν με μεγαλύτερη γραμματοσειρά
[13]. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος εμφάνισής τους ήταν με αλφαβητική σειρά. Η πρώτη δημοσίευση έγινε στη γερμανική γλώσσα. Στις 24 Μαρτίου 2009 το CNN ισχυρίστηκε πως δημιούργησε
το μεγαλύτερο σύννεφο λέξεων για τη διεύθυνση του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα [3].
Τα σύννεφα λέξεων κέρδισαν μεγάλη δημοτικότητα εξαιτίας του ρόλου τους στη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης των ιστοσελίδων. Σε κάποιες περιπτώσεις το να απαντήσεις σε
συγκεκριμένα ερωτήματα ψάχνοντας σε ένα tag cloud είναι προτιμότερο από το να κάνεις συμβατική αναζήτηση [14]. Όταν η πληροφορία που ψάχνουμε είναι ακριβής είναι πιο αποδοτική
η αναζήτηση, ενώ στην περίπτωση των tag clouds προτιμούνται αν η αναζήτηση της πληροφορίας είναι πιο γενική. Κατάλληλα παραμετροποιημένα σύννεφα λέξεων βοηθούν τους δικτυακούς
τόπους να βελτιώσουν την κατάταξή τους στον ευρετηριασμό των μηχανών αναζήτησης [2].
Επίσης χρησιμοποιούνται από ιστολόγια για να περιγράψουν το περιεχόμενο τους ή ακόμα
και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Πιο πρόσφατα όμως τo tag cloud έχει αναδειχθεί ως ένας
πολύ έξυπνος τρόπος οπτικοποίησης σημασιολογικής πληροφορίας [3]. Η χρήση τους επεκτάθηκε
στην απεικόνιση ενός κειμένου με λέξεις ανάλογα με την συχνότητα εμφάνισής τους σε αυτό,
σημαίνοντας ότι οι λέξεις που περιέχονται πολλές φορές εμφανίζονται μεγάλες και στη συνέχεια
οι υπόλοιπες όλο και πιο μικρές.

2.2

Αβεβαιότητα

Aβεβαιότητα είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό του ανθρώπου, το οποίο έχουμε συνηθίσει
να αντιμετωπίζουμε σε οποιαδήποτε πληροφορία συναντάμε. Αυτό συμβαίνει τόσο συχνά που η
ύπαρξή της είναι ανεπαίσθητη. Το πιο σημαντικό είναι οτι συνήθως εμείς θεωρούμε ότι ο όρος
“αβεβαιότητα” αναφέρεται σε οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία κάτι δεν είναι σίγουρα βέβαιο
και ακριβές, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι πολλοί ανομοιογενείς τύποι πληροφοριών περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία [7].
7
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2. Ανασκόπηση

Σχήμα 2.1: Χωρίς διαφορετικά χαρακτηριστικά [picad]

2.3

Βιβλιοθήκη Kumo

Η Κumo είναι μία δημοφιλής βιβλιοθήκη της Java που αναπτύχθηκε από τον Kenneth Cason
[9]. Ο στόχος της είναι η δημιουργία μιας open source φιλικής προς το χρήστη Word Cloud βιβλιοθήκης. Κύριες δυνατότητες που παρέχει για την δημιουργία ενός tag cloud είναι οι ακόλουθες.
• Υποστηρίζει την αλληλοκάλυψη σε επίπεδο λέξεων και pixel
• Ευέλικτο μέγεθος εικόνας
• Ευέλικτο μέγεθος γραμματοσειράς
• Υποστηρίζει συγκεκριμένες ή τυχαίες παλέτες χρωμάτων.

2.3. Βιβλιοθήκη Kumo
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Σχήμα 2.2: Διαφορετικό μέγεθος [picb]

Σχήμα 2.3: Διαφορετικό μέγεθος & χρώμα [picc]

Σχήμα 2.4: Ταξινόμηση με βάση την βαρύτητα [picad]
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2. Ανασκόπηση

Σχήμα 2.5: Tag Cloud “Head” [pice]

Σχήμα 2.6: Tag “Cloud” [picf]

Σχήμα 2.7: Σημαντικές λέξεις στο κέντρο [picg]

Κεφάλαιο 3

Σχεδίαση Επέκτασης
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε αρχικά την αρχική δομή της διεπαφής και έπειτα θα
σχεδιάσουμε την επέκταση.

3.1

Αρχική Δομή

Η εφαρμογή από την συνάδελφο Ευγενία - Ευαγγελία Ξάνδρη είχε σχεδιαστή να δέχεται ως
παραμέτρους από τον χρήσης το χρώμα, το σχήμα, το collision mode, την γραμματοσειρά και το
μέγεθος του tag cloud. Όσο αφορά τις λέξεις-κλειδιά η εισαγωγή τους μπορούσε να γίνει χειροκίνητα.
Αναλυτικότερα, ανοίγοντας την εφαρμογή εμφανιζόταν ένα παράθυρο (Εικόνα 3.1) όπου αρχικά έχεις την επιλογή να επιλέξεις ξεχωριστό χρώμα για το background και τις λέξεις. Έπειτα για
το σχήμα μπορείς να επιλέξεις είτε κυκλικό είτε παραλληλόγραμμο. Το collision mode σου επιτρέπει να το καθορίσεις είτε σε επίπεδο pixel είτε σε επίπεδο λέξης. Στην γραμματοσειρά μπορείς
να καθορίσεις το μέγεθος της και να επιλέξεις μεταξύ Lenea και Sqrt.
Οι λέξεις-κλειδιά διαχειρίζονται μέσα από ένα άλλο παράθυρο (Εικόνα 3.2) στο οποίο μπορείς να μεταβείς πατώντας το πλήκτρο word list. Το νέο αυτό παράθυρο περιέχει ένα πίνακα με τις
λέξεις και τα χαρακτηριστικά τους όπου μπορείς να τις επεξεργαστείς επιλέγοντας τες. Περιέχει
επίσης το πλήκτρο add για εισαγωγή μιας λέξεις μέσα από μια φόρμα που σου εμφανίζεται σε
νέο παράθυρο• επίσης μπορείς να διαγράψεις μια λέξη, αρκεί να την επιλέξεις και να πατήσεις το
πλήκτρο delete. Στο παράθυρο αυτό παρέχεται και ένα μενού μέσα από το οποίο μπορείς να αποθηκεύσεις την λίστα σε ένα αρχείο σε συγκεκριμένη θέση, να διαγράψεις τελείως την λίστα, να βγεις
από το πρόγραμμα. Τέλος, πατώντας το οκ σου έδινε την δυνατότητα αν ήθελες να αποθηκεύσεις
την λίστα σε ένα txt σε συγκεκριμένο σημείο.
Επιστρέφοντας στο αρχικό παράθυρο υπάρχει χαμηλά το πλήκτρο create όπου μπορείς να
αποθηκεύσεις το tag cloud που παράχθηκε όπου επιθυμεί.

11

12

3. Σχεδίαση Επέκτασης

Σχήμα 3.1: Αρχική οθόνη εφαρμογής

Σχήμα 3.2: Λίστα λέξεων

3.2. Επέκταση

3.2
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Επέκταση

Η επέκταση χωρίστηκε σε δυο σκέλη. Πρώτο σκέλος αποτέλεσε η διεύρυνση της διαχείρησης
των λέξεων-κλειδιών, και δεύτερο σκέλος αποτέλεσε η αύξηση στην ελευθερία του χρήστη στην
μορφοποίηση του tag cloud.

3.2.1

Διαχείριση λέξεων-κλειδιών

Όσο αναφορά το πρώτο σκέλος, την διεύρυνση του τρόπου εισαγωγείς των λέξεων-κλειδιών
σκοπός μας ήταν να δώσουμε νέες δυνατότητες στο χρήστη για να τον διευκολύνουμε.
Έτσι πρώτα προσαρμόσαμε την δυνατότητα της Kumo να ανακτά λέξεις-κλειδιά με την βαρύτητα τους από ένα κείμενο. Ειδικότερα προσαρμόσαμε στο μενού του παραθύρου word list την
επιλογή open documents (Εικόνα 3.4), όπου μέσα από ένα νέο παράθυρο (Εικόνα 3.5) του δίνετε
η δυνατότητα να επιλέξει οποιαδήποτε κείμενα σε format txt θέλει ακόμη και ταυτόχρονα (Εικόνα 3.6). Επίσης έχει την δυνατότητα να ορίσει αν θέλει μια δικιά του λίστα με stop words ώστε
να έχει καλύτερο έλεγχο στο ποιες λέξεις τον ενδιαφέρουν. Τέλος του δίνει την δυνατότητα να
ορίσει πόσα θα είναι τα ελάχιστα γράμματα που θα έχουν οι ανακτηθέντες λέξεις• αλλά και να
καθορίσει πόσες θα είναι αυτές οι λέξεις.
Μια νέα δυνατότητα που προσαρμόσαμε στην διεπαφή μας είναι να μπορεί να δέχεται λέξειςκλειδιά από ένα αρχείο σε format txt (Εικόνα 3.3). Ειδικότερα προσαρμόσαμε στο μενού του παραθύρου word list την επιλογή open text (Εικόνα 3.4), όπου επιλεγεί το αρχείο που επιθυμεί ο
χρήστης . Αν οι λέξεις που περιέχονται στο αρχείο είναι αποδεκτές, δηλαδή αποτελούνται από ένα
αλφαριθμητικό, έναν αριθμό ως βάρος και προαιρετικά έναν αριθμό στο εύρος (0-255) ως αβεβαιότητα, τοποθετούνται στον πίνακα του παραθύρου word list. Αν δε είναι αποδεκτές τοποθετούνται
στον πίνακα ενός νέου παραθύρου εν ονόματι wrong lines (Εικόνα 3.7). Εκεί επισημαίνετε στο
χρηστή το λάθος σε κάθε λανθασμένη καταχώρηση και του δίνετε η δυνατότητα είτε να την διορθώσει και η καταχώρηση να μεταβεί στον πίνακα του παραθύρου word list, είτε να το αφήσει έτσι
και απλά να μην καταχωρηθεί.
Για να μπορεί ο χρήστη να διαχειρίζεται την εισροή τον λέξεων-κλειδιών από τα διάφορα
πλέων αρχεία, δώσαμε σε κάθε σε κάθε λίστα με λέξεις δικό της πίνακα στο παράθυρο word list. Ειδικότερα, μετατρέψαμε τον πίνακα του παραθύρου word list σε καρτέλες από πίνακες (TabbedPane)
(Εικόνα 3.8). Το όνομα κάθε καρτέλας είναι το όνομα του αρχείου από το οποίο προήρθε, ώστε ο
χρήστης να έχει ομαδοποιημένες της λέξεις κλειδιά. Υπάρχει και μια αρχική καρτέλα εν ονόματι
My words, για να υπάρχει ένα παράδειγμα, αλλά και σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί
να βάλει όλες του τις λέξεις χειροκίνητα. Η διαχείριση των λέξεων όσο αναφορά την επεξεργασία
και την διαγραφή έμειναν ως είχαν. Μια επιπλέον λειτουργιά προστέθηκε στην διαγραφή όπου αν
πατήσει το πλήκτρο delete χωρίς να έχεις επιλέξει κάποια λέξει, τότε εμφανίζεται ένα παράθυρο
με την ερώτηση αν θέλεις να διαγράψεις την συγκεκριμένη καρτέλα στην οποία βρίσκεσαι.
Τέλος, τροποποίηση έγινε και στον τρόπο που αποθηκεύονται οι λέξεις-κλειδιά Ειδικότερα,
πλέον η αποθήκευση των λέξεων-Κλειδιών μπορεί να γίνει οπουδήποτε επιλέξετε μέσα στον υπολογιστή σαν. Επιπλέον κάθε καρτέλα αποθηκεύει τις λέξεις της σε ένα αρχείο με το όνομα της και
με τον τρόπο που παρουσιάζεται στο σχήμα ( 3.3).

3.2.2

Mορφοποίηση του tag cloud

Όσο αναφορά το δεύτερο σκέλος, την αύξηση στην ελευθερία του χρήστη στην μορφοποίηση του tag cloud, σκοπός μας ήταν να δώσουμε νέες δυνατότητες στο χρήστη για να έχει ένα
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Σχήμα 3.3: Παράδειγμα αρχείου με λέξεις-κλειδιά
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Σχήμα 3.4: Menu στο παράθυρο word list

Σχήμα 3.5: Παράθυρο για παραμετροποίηση ανάκτησης
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Σχήμα 3.6: Παράθυρο για επιλογή κειμένων

Σχήμα 3.7: Παράθυρο για λάθος λέξεις-κλειδία

3.2. Επέκταση
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Σχήμα 3.8: Παράθυρο word list στην νέα του μορφή
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Σχήμα 3.9: Παράθυρο για την επιλογή χρωμάτων
αποτέλεσμα όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που επιδιώκει.
Αρχικά δώσαμε την δυνατότητα στον χρήστη να μπορεί να χρησιμοποίηση διάφορα χρώματα
στον χρωματισμό των λέξεων του tag cloud ώστε να μπορεί να επιτύχει μια πιο όμορφη διάθεση και
μια μεγαλύτερη εκκεντρικότητα. Ειδικότερα, πατώντας το κουμπί Letters στο κεντρικό παράθυρο,
εμφανίζεται το παράθυρο colors (Εικόνα 3.9) στο οποίο ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει
ποια χρώματα θα έχουν οι λέξεις του tag cloud που παράγει. Η επιλογή του γίνετε μέσα από μια
πλούσια χρωμοπαλέτα (Εικόνα 3.10) και δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσα χρώματα θα επιλέξει.
Εκτός αυτού σε περίπτωση λάθους του δίνετε και η δυνατότητα να διαγράψει κάποιο χρώμα που
δεν θέλει εκ των υστέρων.
Μια νέα δυνατότητα που προσαρμόσαμε στην διεπαφή μας είναι να μπορεί να δέχεται πέρα
από τον κύκλο και το παραλληλόγραμμο ως σχήμα του tag cloud και εικόνες. Ειδικότερα, για
την υλοποίηση αυτής της επέκτασης χρειάστηκα να κάνουμε μια αλλαγή στο κεντρικό παράθυρο,
αντικαταστήσαμε τα radio buttons με ένα κουμπί, το Change Shape (Εικόνα 3.11). Πατώντας το
κουμπί εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο (Εικόνα 3.12) όπου σου δίνει το δικαίωμα να διαλέξεις
μια από τις 3 επιλογές. Επιλέγοντας το image η μορφή του παράθυρου αλλάζει (Εικόνα 3.13) και
μπορεί ο χρήστης να φορτώσει ότι και όσες φωτογραφίες θέλει για να πάρει το tag cloud το σχήμα
τους.
Η τελευταία και ίσως πιο εντυπωσιακή επέκταση της διεπαφής μας ήταν η προσαρμογή της
δυνατότητας της Kumo, να παράγεται ένα tag cloud από το συνδυασμό άλλων tag clouds. Ειδικότερα, αυτή η δυνατότητα εμφανίζεται στο χρήστη μόνο στην περίπτωση που αυτός επιλέξει
παραπάνω από μια εικόνες, έτσι ώστε να έχει νόημα. Έτσι, μόλις ο χρήστης έχει επιλέξει >=2 εικόνες πατώντας το create και αποφασίζοντας για το όνομα και το σημείο όπου θα αποθηκεύσει το tag
cloud, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο, το Final form(Εικόνα 3.14). Σε αυτό το παράθυρο υπάρχουν
κάποιες καρτέλες που ονομάζονται layers. Τα layers είναι όσες και οι εικόνες που έχει φορτώσει
στο πρόγραμμα ο χρήστης. Ουσιαστικά κάθε layer αντιπροσωπεύει ένα tag cloud από αυτά που
θα συνδεθούν ώστε να παραχθεί το τελικό tag cloud. Κάθε layer περιέχει μια από τις εικόνες, μια
λίστα με τα ονόματα των πινάκων με τις λέξεις-κλειδιά και την δυνατότητα να μορφοποιήσει τις
λέξεις κλειδιά του. Η μορφοποίηση αυτή περιλαμβάνει την επιλογή των χρωμάτων που επιθυμεί
για αυτά καθώς και την γραμματοσειρά.

3.2. Επέκταση
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Σχήμα 3.10: Παράθυρο για την χρωμοπαλέτα

Σχήμα 3.11: Νέο κεντρικό παράθυρο

Σχήμα 3.12: Παράθυρο για την επιλογή σχήματος
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Σχήμα 3.13: Μορφή παράθυρου με την επιλογή image

3.2. Επέκταση

21

Σχήμα 3.14: Το παράθυρο για την τελική μορφοποίηση

Κεφάλαιο 4

Δοκιμαστική λειτουργία
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε διαφορετικά σενάρια χρήσης της εφαρμογής μας. Αναλυτικότερα θα παραθέσουμε την βασική λειτουργικότητα που προσφέρει η εφαρμογή UncertainCloud,
μέσα από μία σειρά εικόνων και σεναρίων.

4.1

Σενάριο πρώτο

Η Μαρία είναι ένα κοριτσάκι που θέλει να φτιάξει ένα tag cloud που θα χαρακτηρίζει την αγαπημένη της γάτα. Πρώτη του κίνηση είναι να ανοίξει την εφαρμογή. Όταν εμφανιστεί η Οθόνη 1:
UncertainCloud - Create a new tag cloud. Η Μαρία ξεκίνησε να παραμετροποιεί για την δημιουργία του tag cloud.
Πρώτα επιλέγει το κουμπί background για να επιλέξει το χρώμα του, (Εικόνα 4.1). Της εμφανίζει την χρωμοπαλετα και επιλεγεί το χρώμα 990099 και πατάει οκ. Αφού επιστρέψει στην αρχική
οθόνη επιλεγεί το Letters για να διαλέξει τα χρώματα των λέξεων. Μόλις της εμφανίσει την οθόνη
Colors πατάει add. Της εμφανίζει την χρωμοπαλετα και επιλέγει το χρώμα FFCCCC. Και πατάει
οκ. Έπειτα επαναλαμβάνει το ίδιο για τα χρώματα FF9999, FFFF66 και FFFF33 (Εικόνα 4.2) και
πατάει back.
Μετά επιλέγει το κουμπί Change Shape όπου την οδηγεί σε μια νέα οθόνη . Εκεί επιλέγει
το radio button image και μέσω της εξερεύνησης (Εικόνα 4.3) βρίσκει την εικόνα της γάτας της
και πατάει οκ όπου επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. (Εικόνα 4.4) αφού δει ότι έχει ανέβει
η εικόνα του πατάει το κουμπί back και επιστρέφει στην κεντρική οθόνη. To CollisionMode το
προτίμα στην προεπιλογή του οπότε το αφήνει στο Pixel Perfect. Το ίδιο κάνει και με το Size που
τυχαίνει να έχει τις τιμές που θέλει 1024 Χ700.
Έπειτα επιλέγει το πλήκτρο Word List για να διαλέξει μια έκθεση που είχε γραφεί για αυτήν στην ώρα των Αγγλικών, και της εμφανίζει την οθόνη word list. Εκεί κάνει κλικ στο μενού
File και επιλέγει το open document και τις εμφανίζει την οθόνη open Docs. Εκεί επιλέγει το load
Documents και της εμφανίζει την οθόνη load Docs. Επιλέγει το add και φορτώνει το αρχείο με
την έκθεση (Εικόνα 4.5) και πατάει back από την επιστρέφει στο load Docs. StopWords list δεν
θέλει να αλλάξει από την default, απλά αλλάζει το Minimum Word Length σε 4 και το number of
words to return σε 700. Πατάει back και βλέπει τις λέξεις που έχουν ανακτηθεί στο πίνακα word
list (Εικόνα 4.6) και πατάει οκ όπου την επιστρέφει στην κεντρική οθόνη.
Τέλος, επιλέγει το Create, ορίζοντας το Desktop ως προορισμό αποθήκευσης της εικόνας. H
εφαρμογή αφού επεξεργαστεί τα δεδομένα, δημιουργεί το tag cloud. Αποθηκεύει την εικόνα στην
επιφάνεια εργασίας που ορίστηκε με όνομα my little cat και την εμφανίζει (Εικόνα 4.7).
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Σχήμα 4.1: Οθόνη 1

Σχήμα 4.2: Οθόνη 2
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Σχήμα 4.3: Οθόνη 3

Σχήμα 4.4: Οθόνη 4
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Σχήμα 4.5: Οθόνη 5
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Σχήμα 4.6: Οθόνη 6

Σχήμα 4.7: Οθόνη 7
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Σενάριο δεύτερο

Ο κύριος Βαγγέλης διατηρεί ένα κινέζικο street food και θέλει να διαφήμιση την σούπα του
από noodles, που είναι γνωστή ως pho, μέσω ενός tag cloud. Πρώτη του κίνηση είναι να ανοίξει
την εφαρμογή. Όταν εμφανιστεί η Οθόνη 1: UncertainCloud - Create a new tag cloud. Η κύριος
Βαγγέλης ξεκίνησε να παραμετροποιεί για την δημιουργία του tag cloud.
Πρώτα επιλέγει το κουμπί background για να επιλέξει το χρώμα του. Της εμφανίζει την χρωμοπαλέτα και επιλεγεί το χρώμα 333333 και πατάει οκ. Στην συνέχεια πατάει το change shape και
επιλέγει 4 εικόνες (Εικόνα 4.8). Και πατάει οκ. Έπειτα ρυθμίζει τις διαστάσεις και το βάζει 1000
Χ 1000 (Εικόνα 4.9). Για να ανακτήσει και τις λέξεις που θέλει από κείμενα που περιγράφουν τα
αντικείμενα , πατάει το κουμπί word list και στο μενού file πατάει open documents. Ρυθμίζει το
number of words to return σε 2000, ώστε να πάρει 500 λέξεις από κάθε κείμενο, και το Minimum
Word Length σε 2. Έπειτα πατάει το load Documents και φορτώνει τα κείμενα (Εικόνα 4.10).
Στην συνέχεια back, add words και βλέπει τις λέξεις που ανακτήθηκαν (Εικόνα 4.11). Πατάει οκ
και στην συνέχεια create στην κεντρική οθόνη και του εμφανίζεται το παράθυρο final form, όπου
στο layer 0 βλέπει ότι έχει την εικόνα pho και επιλέγει το κείμενο pho history, στην συνέχεια
βάζει την γραμματοσειρά στο 7 και πατάει το πλήκτρο choose colors. Εκεί επιλέγει τα χρώματα
339900,00CC00 (Εικόνα 4.12)και πατάει back.
Τέλος, αφού παραμετροποίηση και τα υπόλοιπα 3 layers με αντίστοιχο τρόπο πατάει οκ.
H εφαρμογή αφού επεξεργαστεί τα δεδομένα, δημιουργεί το tag cloud. Αποθηκεύει την εικόνα
στην επιφάνεια εργασίας που ορίστηκε με το όνομα pho και την εμφανίζει (Εικόνα 4.13).

4.2. Σενάριο δεύτερο
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Σχήμα 4.11: Οθόνη 4
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Σχήμα 4.13: Οθόνη 6

Κεφάλαιο 5

Συμπεράσματα
Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαμε με τον ορισμό διαφορετικών εννοιών σχετικά με τα tag
clouds και την έννοια της αβεβαιότητας. Στην συνέχεια προχωρήσαμε στην ανάλυση της ήδη
υπάρχουσας εφαρμογής και υλοποιήσαμε την επέκταση της διεπαφής αυτής με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο σεβασμό προς το χρήστη και την ήδη υπάρχουσα εφαρμογή. Βασικό εργαλείο για την
υλοποίηση της επέκτασης μας ήταν η επέκταση της βιβλιοθήκης Kumo της Java. Παρουσιάστηκαν λεπτομερώς τα πακέτα που την αποτελούν ώστε να γνωρίσουμε όλες τις δυνατότητες που μας
παρέχει και να τις ενσωματώσουμε στην εφαρμογή αυτές που δεν είχαν ενσωματωθεί.
H επέκταση της εφαρμογής Uncertain Cloud εκτελέστηκε σε δυο σκέλη, την επέκταση στην εισαγωγή των λέξεων-κλειδιών και την βελτιστοποίηση της εμφάνισης των παραγόμενων tag cloud.
Συγκεκριμένα, στο σκέλος της εισαγωγής δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής λέξεων από λίστα και
η δυνατότητα ανάκτησης λέξεων από κείμενο. Στο σκέλος της εμφάνισης δόθηκε η δυνατότητα το
σχήμα του tag cloud να προέρχεται από εικόνα, επίσης δόθηκε η επιλογή πολλαπλών χρωμάτων
για τις λέξεις και τέλος δόθηκε η δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων tag cloud για την παραγωγή
του επιθυμητού tag cloud.
Γενικά, μέσω της επέκτασης μπορέσαμε και βελτιώσαμε μια ήδη πολύ καλή εφαρμογή. Δώσαμε την δυνατότητα στην απλό χρήστη να δημιουργήσει σύνθετα tag cloud και να μπορεί μέσω
της εφαρμογής αυτής να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες ενός τόσο καλού προγραμματιστικού
εργαλείου όπως είναι η βιβλιοθήκη της java kumo.

5.1

Επεκτάσεις και βελτιώσεις

Παρότι η επέκταση που έγινε στην εφαρμογή Uncertain Cloud ήταν σημαντική, υπάρχουν
ακόμα κάποια περιθώρια βελτιώσεις. Η περεταίρω βελτιώσεις αυτές αφορούν τόσο το κομμάτι
της εισαγωγής των δεδομένων, όσο και το κομμάτι της εμφάνισης.
Εκτενέστερα, όσον αφορά το κομμάτι της εισαγωγής δεδομένων θα μπορούσαμε να δεχόμαστε
και αρχεία όπου το format τους να μην είναι αποκλειστικά txt αλλά και άλλα format όπως doc,
xml,html και άλλα. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα επέκταση είναι να ενσωματωθεί αποδοτικότερος
αλγόριθμος ανάκτησης των δεδομένων από τα κείμενα σε σχέση με αυτόν της kumo, ώστε τα
tag cloud να πλησιάζουν περισσότερο τις πληροφορίες που προσφέρουν. Μια τελευταία και πολύ
ενδιαφέρουσα επέκταση στο κομμάτι της εισαγωγής δεδομένων είναι αντί να δίνονται λέξεις ή
κείμενα στην εφαρμογή μα δίνεται μια ιδεα ή ενα όνομα και μέσω διαδικτυακής αναζήτησης να
ανακτά τις λέξεις-κλειδιά που την χαρακτηρίζουν.
Όσον αφορά το κομμάτι της εμφάνισης, θα μπορούσαμε να δώσουμε επιλογή συνδυασμού
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χρωμάτων και στο background. Επίσης ενδιαφέρουσα επέκταση θα ήταν να καθόριζε η εφαρμογή
την θέση των λέξεων-κλειδιών με γνώμονα τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, σημαντική βελτίωση
ως προς την εμφάνιση θα ήταν αν τα χρώματα που επιλέγονται για τις λέξεις κλειδιά να μην τοποθετούνταν σε αυτές τυχαία, αλλά με στόχο την καλύτερη αποτύπωση της ιδέας που αντιπροσωπεύει
το tag cloud.
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