
ΣΧΕΔΙΑΣΗΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚUΧ ΚΙLΕΞΒΡΓΑΣΙΑΣ ΛΒΞΙΚΩΝ 

Ε. Ι. Γιαννακουδάκης 

ΠΕΡΙΛΗ'Ι'Η 

Ενα σύγχρονο μηχανογραφημένο λεξικό πρέπει να προσφέρε ι 
λήμματ~ με ετυμολογικές πληροφορ(ες , γραμματικά στοιχε ( α, 
ερμηνευματα, παραθέματα, συνώνυμα, κ.α. αλλά προπάντων 
πολύμορφες συσχετCσεις μεταξύ των στοιχε(ων αυτών. Η παρούσα 
εργασ(α αναφέρεται στην ανάπτυξη εργαλεCων λογισμικού για τη 

δημιουργία και την ενημέρωση ενός τέτοιου λεξικού. Τα εργαλε(α 
αυτά προσφέρουν λύση στα προβλήματα συνοχής και συνέπειας των 
περιεχομένων του λεξικού και διαθέτουν τις κατάλληλες διεπαφές 
επικοινωνίας με το χρήστη. Η εργασ(α περιγράφει επ(σης βασικές 
συναρτήσεις λογισμικού που σχεδιάστηκαν για την επεξεργασ(α 
του λεξικού Shorter Oxford Dictionary. 
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1. ΒΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σύγχρονη τεχνολογ(α επεξεργασ(ας της φυσικής γλώσσας 
προωθε( την ανάπτυξη εργαλε(ων λογισμικού για τη δημιουργ(α 
πολύπλοκων λεξικών επεξεργάσιμων με υπολογιστή. Τα λεξικά αυτά 

έχουν τη μορφή βάσης δεδομένων (1), (2) σε συνδυασμό με βάση 
γνώσεων όπου το μέγεθος και η πολυπλοκότητά τους καθιστά 

αναγκαία τη χρήση ευφυών εργαλείων λογισμικού για τη συντήρηση 
αυτών . 

Βασικός στόχος στο σχεδιασμό της βάσης δεδομένων είναι ο 
βέλτιστος χρόνος ανάκτησης πληροφοριών, δεδομένου ότι υπάρχει 
πλήθος στοιχε(ων υπό επεξεργασ(α και ποικιλία συσχετ(σεων, 
όπως λέξεις που συγγενεύουν σημασιολογικά, φωνητικά, κ.λπ. 

Ε(ναι φανερό ότι μια τέτοια βάση δεδομένων και το σχετικό 
λογισμικό είναι αναγκα(α σε διάφορα περιβάλλοντα όπως , 

επεξεργασία επιστημονικής ορολογ(ας, διόρθωση ορθογραφικών 
λαθών, αναγνώριση και σύνθεση φωνής, κ.α. 

Οι εφαρμογές αυτές απa ι τούν τόσο την άμεση προσπέλαση 
λέξεων όσο και ομάδων αυτών με συγκεκριμένα κριτήρια. Για το 

σκοπό αυτό ε(να ι αναγκα(ο να υλοποιήσουμε αλγορ(θμους 
κατακερματισμού (3) με σκοπό να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό 
προσπελάσεων της βάσης, προσφέροντας παράλληλα την επιλογή για 
σειριακή ανάκτηση. 

Η τεχνική του κατακερματισμού, η οποία κατά κύριο λόγο 

στοχεύει στην ανεύρεση της φυσικής διεύθυνσης μιας 
συμβολοσειράς που είναι καταχωρημένη σε μέσο μαζικής 
αποθήκευσης, ε(ναι γνωστή και χρησιμοποιείται συχνά για την 

προσπέλαση πλειάδων (1). Ομως, ο συνδυασμός της χρήσης του 
κατακερματισμού με την επ(σης γνωστή δομή "Β-δένδρου" (1) 
προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για την επεξεργασία λεξικών. 

Οι αλγόριθμοι που υλοποιούν Β-δένδρα και τεχνικές 
κατακερματισμού πρέπει να επαληθευθούν σε σχέση με τις 

εφαρμογές που αναφέρθηκαν παραπάνω έτσι ώστε να εξυπηρετούν 
ένα περιβάλλον όπου η συχνότητα εισαγωγής στοιχείων είναι 
μικρότερη της ανάκτησης και συσχέτισης των πληροφοριών. θα 
πρέπει για παράδε ι γμα να ερευνηθεί και η χρήση άμεσου 
κατακερματισμού με σκοπό να καταμετρηθούν οι συγκρούσει ς (4) 
μεταξύ των πλειάδων της βάσης δεδομένων. 

Τα κύρια κριτήρια υλοποίησης ενός συστήματος που προσφέρει 
το συνδυασμό Β-δένδρου και κατακερματισμού είναι τα παρακάτω: 

(1) Διαλογική σύνδεση με το χρήστη και βοήθε ια επιγραμμής. 

(2) Ανάκτηση πλε ιάδων με αφετηρ(α τη ρίζα του δένδρου με τον 
ελάχιστο δυνατό αριθμό προσπελάσεων της βάσης . 

(3) Χρήση ισοσταθμισμένου δένδρου και υποδένδρων. 

(4) Αμεση ανάκτηση πλ ε ιάδων, 
αφετηρία τη διεύθυνση 
κατακερματισμού. 

καθώς και σειριακή προσπέλαση με 
που υπολογίζει ο αλγόριθμος του 



(5) Αναγνώριση και επεξεργασία ολοκληρωμένων στοιχείων (π.χ. 
μορφημάτων) αλλά και τμημάτων αυτών με βάση το η-γράμμα 
(5). 

Τέλος, βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω 
απαιτήσεων είναι ο σχεδιασμός τόσο του εννοιολογικού όσο και 
του λογικού σχήματος (1) μιας εξειδικευμένης βάσης δεδομένων 
και κατά συνέπεια ο σχεδιασμός μιας βέλτιστης φυσικής δομής η 
οποία είνα ι επεξεργάσιμη ανεξάρτητα από το λογικό σχήμα. 

Τονίζουμε ότι κύριος στόχος του εννοιολογικού σχήματος είναι η 
τεκμηρίωση του όλου πληροφοριακού συστήματος. 

2. ΑΝΑΓΙCΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΡΓΑΛΒΙΑ 

Με δεδομένη την πολυπλοκότητα της δομής ενός εξελιγμένου 
και μεγάλου λεξικού η χειρωνακτική επαλήθευση των στοιχείων 

είναι σχεδόν αδύνατη . Σε πολλές περιπτώσεις μια μικρή μεταβολή 
σε ένα λήμμα μπορεί να απαιτεί τον έλεγχο πολλών άλλων για να 
εξασφαλιστεί η ορθότητά του. Η απαιτούμενη επαλήθευση αφορά 
αφενός τη συντακτική δόμηση και αφετέρου τη συνοχή των 
πληροφοριών του λεξικού. 

Η επαλήθευση της συντακτικής δόμησης εξασφαλίζει τη 
συμμόρφωση των πληροφοριών του λεξικού με ορισμένους τυπικούς 
κανόνες που χρησιμεύουν για τη συστηματική διατύπωσή τους. Η 
ορθή συντακτική δόμηση είναι απαραίτητη και για τον ορισμό και 
την εφαρμογή κανόνων συνοχής. Η αυτόματη επαλήθευση της 
συντακτικής δόμησης απαιτεί την ανάπτυξη ενός εργαλείου 
συντακτικής ανάλυσης βασισμένου σε τυπική γραμματική. 

Η επαλήθευση της συνοχής ενός λεξικού αφορά θέματα όπως 

τον έλεγχο της συνέπειας των πληροφοριών, τον έλεγχο της 
κυκλικότητας των ορισμών, τον έλεγχο συνωνύμων κ.λπ. Η 
επαλήθευση για όλα αυτά τα θέματα απαιτεί την ανάπτυξη ενός 

αριθμού ευφυών εργαλείων βασισμένων σε μια σύγχρονη φυσική 
δομή η οποία προσφέρει στο χρήστη πλήρη ευελιξία στην 
επεξεργασία λέξεων και υποσυνόλων αυτών (3). 

Είναι αναγκα ί ο να τονίσουμε εδώ ότι ο προτεινόμενος 
σχεδιασμός λογισμικού είναι σε θέση να υποστηρίξει πλήρως την 
ανάπτυξη μιας βάσης γνώσεων ορολογίας (6), η οποία θα 
επικαλε ίται τα εργαλεία που περιγράφονται παρακάτω. 

3. ΤΒΧΝΙ:κΒΣ ·ΣΧΒΔΙΑΣΜΟΥ 

Σκοπός μας εδώ είναι να παρουσιάσουμε ορισμένες από τις 
τεχνικές σχεδιασμού, τι ς οποίες υλοποιήσαμε σε περιβάλλον 
γλώσσας 3ης γενεάς για λόγους μεταφερσιμότητας του λογισμικού . 
Οι τεχνικές που περιγράφονται αφορούν στις βασικές ενότητες 
λογισμικού και σε αλγορίθμους διάσχισης της φυσικής δομής, 
σύμφωνα με τα κρ ι τήρια που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο 

κεφάλαιο . 

Η υλοποίηση του όλου συστήματος έγινε με δομημένες 
ενότητες, έτσι ώστε · να προσφέρει υπηρεσίες τόσο στους χρήστες 
με άμεση εκτέλεση όσο και σε ανεξάρτητα προγράμματα μέσω 
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επ(χλησης. Στα ακόλουθα παραδε(yματα περιyράφονται ενότητες οι 
οπο(ες είναι επανεισαyόμενες: 

(1) CLUSTER-W(ord): δημιουρy(α συyκροτημάτων λέξεων, λημμάτων, 
χ.λπ. με κοινά χαρακτηριστικά τα οποία μπορε( να ε(ναι 

λεξιχοyραφιχά, φωνηματιχά, n-yράμματα, χ.λπ. 

(2) CLUSTER-S(emantic): δημιουρyία ενός 
συyκροτήματος yια χάθε λέξη που περιέχεται 
μιας άλλης. 

σημασιολοyικού 
στο ερμήνευμα 

(3) WORD RANGE: προσπέλαση πλειάδων που ανήχουν σε καθορισμένη 
περιοχή τιμών, όπως από ΓΝΩΜ σε ΓΝΩΣ. 

(4) NUMBER OF WORDS: σειριακή προσπέλαση πλειάδων από μια 
αρχιχή πληροφορία, όπως λέξεις από ΓΝΩΜΟΝ χαι άνω. 

(5) STARTING STRING: προσπέλαση πλειάδων που έχουν χάποια 
χοινά αρχικά n-yράμματα. 

(6) ENDING STRING: προσπέλαση πλειάδων που έχουν κάποια κοινά 
τελιχά n-yράμματα. 

(7) ·coNTAINING: προσπέλαση πλειάδων που περιέχουν συyχεχριμένα 
n-yράμματα. 

(8) CHARACTERS ΑΤ POSITIONS: προσπέλαση πλειάδων που περι έχουν 
συyχεχριμένα n-yράμματα αλλά και σε συyχεχριμένη θέση σε 

λέξη, μόρφημα κ.λπ., όπως λέξεις της μορφής -ΚΤ-ΣΗ-. 

(9) SIMILAR WORDS: προσπέλαση 
συyyενιχής ορθοyραφίας , όπως 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ. 

πλειάδων με 
οι λέξεις 

υψηλό βαθμό 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΣ, 

Το σύστημα επιτρέπει επίσης τη χρήση των παραπάνω ενοτήτων 
σε οποιονδήποτε λοyικό συνδυασμό, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει 
πολύπλοκες προσπελάσεις και συσχετίσεις. 

Οι προδιαyραφές των προσπελάσεων είνα ι τέτοιες που 

απαιτούν δύο κατηyορίες αναζήτησης: (α) CLUSTER που χάνουν 
ανάκτηση άσχετα από τη θέση των δεδομένων και (β) WORD RANGE 
που χάνουν ανάκτηση λαμβάνοντας υπόψη και το δεδομένο πεδ(ο 
τιμών. Είναι λοιπόν φανερό ότι η σειριακή αναζήτηση είναι 
εξ(σου σπουδαία με την άμεση προσπέλαση. 

3.1 Σχεδιασμός φυσιχής δομής 

Γ ι α την επαλήθευση των 
χρησιμοποιήσαμε το Shorter 
καταχωρίσαμε 92722 λέξεις 
( 7). 

ενοτήτων λοyισμιχού που αναπτύξαμε 
Oxford Dictionary από το οποίο 
και τα σχετικά με αυτές στοιχεία 

Ο σχεδιασμός των αρχε(ων του συστήματος, σύμφωνα πάντα με 
όσα αναφέραμε προηyουμένως, επιτρέπει τη διάσχιση του λεξικού 
προς όλες τις κατευθύνσεις χαι από οποιοδήποτε σημείο. 
Σημειώνουμε ότι η χρήση όλων των ενοτήτων είναι πλήρως 
παραμετρική. Για παράδε ιyμα, η εξεύρεση μέχρι 100 πλειάδων που 



έχουν 7 γράμματα, όπου το πρώτο εCναι 'R', εντοπCζει 50 λέξεις 
από κάθε μεριά της λέξης "RETRIEVE" την οποία υιοθετε( (μέσω 
της δομής του Β-δένδρου ) ως τη λέξη αφετηρCα. 

Το σύστημα σαρώνει κάθε σελ(δα, αρχίζοντας από τη ρCζα του 
Β-δένδρου και ανιχνεύει τις αντ(στοιχες μονάδες αποθήκευσης. 
Αν η τρέχουσα μονάδα αποθήκευσης δεν περιλαμβάνει την 

επι θυμητή πλειάδα(δες), τότε ανιχνεύεται η επόμενη σελCδα, 
καταλήγοντας στο επόμενο επ(πεδο του Β-δένδρου. Ο αλγόριθμος 
που ακολουθε( διασχίζει το Β-δένδρο με τρόπο "άνωθεν", 
καταλήγοντας στη βάση ή στην αναζητούμενη πλειάδα. 

MODULE (Retrieve a word from the B-tree) 
SET (ADDRESS = the record at the root of the tree) 
REPEAT 

ΟΒΤΑΙΝ (Α page of words at the current ADDRESS) 
BINARY-CHOP (Page UNTIL the POSITION of the WORD is found) 
IF (The word was not found in that page) ΤΗΕΝ 

SET (ADDRESS = the pointer at that POSITION) 
IF (ADDRESS = zero) ΤΗΕΝ 

(Base of the tree is reached, WORD is ΝΟΤ found) . 
END IF 

END IF 
UNTIL (WORD is found or WORD is not found) 

Υλοποιήσαμε επίσης μια τεχνική "ιδεατής σελιδοποίησης", 
κάνοντας έτσι βέλτιστη χρήση της υπάρχουσας κεντρικής μνήμης. 
Κάθε· σελίδα περιλαμβάνει 120 λέξεις οι οποίες φυσικά 
συμμορφώνονται με τα στατιστικά χαρακτηριστικά των Αγγλικών 
λέξεων (7) . Οσον αφορά στο Ελληνικό λεξικό, θα πρέπει να γ(νει 
μια στατιστική ανάλυση (συμπεριλαμβανομένης τη ς εντροπ(ας 
αυτού) με σκοπό να εξακριβωθε( το ιδανικό μήκος της σελCδας . 

Ολο το λεξικό των 92722 λέξεων καταχωρήθηκε στην 
προαναφερόμενη δομή και η τεχνική που υλοποιήθηκε τελικά 
προσφέρει μια σελίδα σε κάθε επίπεδο του δένδρου. 

Τα παρακάτω αποτελούν τυπικά αποτελέσματα ενός Β-δένδρου 
το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση 1000 λέξεων
μορφημάτων που είχαν επιλεγε( τυχαία από ένα λεξ ικό των 19920 
λέξεων-μορφημάτων: 

TOTAL NUMBER OF PAGES 
NUMBER OF WORDS PER PAGE 
MAXIMUM NUMBER OF WORDS ΟΝ FILE 
ACTUAL NUMBER OF WORDS ΟΝ FILE 

NUMBER OF TRANSACTIONS 
VIRTUAL READS 
VIRTUAL WRITES 
PHYSICAL READS 
PHYSICAL WRITES 

PER CENT STORAGE USED 
VIRTUAL READS PER TRANSACTION 
VIRTUAL WRITES PER TRANSACTION 
PHYSICAL READS PER TRANSACTION 
PHYSICAL WRITES PER TRANSACTION. 

166.000 
120.000 

19,920.000 
9,977 . 000 

1,000 . 000 
1,523 . 000 

0.000 
1,459.000 

0.000 

50.000 
1.523 
0.000 
1.459 
ο.οοο 
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3.2 Ο Αλγ6ριθμος διάσχισης της δομής 

Η σειριακή προσπέλαση των πλειάδων σε συνδυασμ6 με τις 
συσχετίσεις που προσφέρει το Β-δένδρο υλοποιήθηκε μέσω του 
παρακάτω αλγορίθμου: 

MODULE (Traverse the B-tree) 
REPEAT 

CALL (Check whether the word conforms with the parameters) 
IF (Search is not at an end) ΤΗΕΝ 

CALL (Advance one word) 
END IF 

UNTIL (The search is at an end) 
END MODULE 

3.3 Λειτουργικές εv6τητες του συστήματος 

Το σύστημα είναι σε θέση να προσφέρει δύο φράσει ς εντολών: 

(α) Full commands και (β) Search details. Κάθε έκδοση εντολής 
μπορεί να περιλαμβάνει ένα Command ή Search detail. Οι 
παράμετροι είναι επιτακτικοί και μόνον τα πρώτα 4 γράμματα της 
κάθε Co:mmand/Search detail είναι αναγκαία για τον πλήρη έλεγχο 
των αποτελεσμάτων του κατακερματισμού . Ενδεικτικά και μόνον 
παρουσιάζουμε ορ ισμένες ενότητες του λογισμ ικού. 

(α\ Full commands 

Εντολή 

FIND 

CHECK 

SEARCH 

Παοάuετρος Επεf ήχnσn 

(WORD) Αναφέρει εάν η 'WORD' υπάρχει ή 6χι. 

(WORD) Ελέγχει εάν η 'WORD ' υπάρχει και 
εντοπίζει παρόμοιες 'WORD ' . 

Αλλάζει το περιβάλλον σε "SEARCH MODE". 

MAXOUT (INTEGER) Ορίζει το μέγιστο αριθμό των 'WORD' που 
ζητούνται μέσω των εντολών CHECK ή SEARCH 
να είναι η τιμή του ΊNTEGER'. Η τιμή που 
ορίζει το σύστημα αυτόματα είναι 1000. 

MAXCHECK (INTEGER) 

SCREEN 

OUTGET (FNAME) 

OUTNEW (FNAME) 

Ορίζει το μέγιστο αριθμό των 'WORD ' που 
ελέγχονται μέσω των εντολών CHECK ή SEARCP. 
να είναι η τιμή ~ου ΊNTEGER'. Η τιμή που 
ορίζει το σύστημα αυτόματα είναι 1000. 

Εμφανίζει στην οθόνη τα αποτελέσματα των 
εντολών CHECK και SEARCH. 

Ανοίγει το υπάρχον αρχείο 'FNAME' ως το 
αρχείο εξόδου δεδομένων. 

Δημιουργεί και ανοίγει το αρχείο 'FNAME' 
ως το αρχείο εξόδου δεδομένων. 



SAVE 

LOAD 

Μεταφέρει τα αποτελέσματα της τελευταίας 
εντολής CHECK ή SEARCH στο τρέχον αρχε(ο 
εξόδου δεδομένων . 

Αναθεωρε( χαι ελέγχει την εγχυρότητα της 
δομής όλου του λεξιχού. 

PROFF Αποτρέπει την εμφάνιση στην οθόνη των 
αποτελεσμάτων των εντολών CHECK χαι SEARCH. 

PRON Επιτρέπει την εμφάνιση στην οθόνη των 
αποτελεσμάτων των εντολών CHECK χαι SEARCH. 

ΕΧΙΤ 

MENU 

Κλε(νει το σύστημα. 

Αλλάζει από περιβάλλον χρήσης Coπunand σε 
περιβάλλον χρήσης Menu. 

/β\ Search details 

Το SEARCH MODE ενεργοποιε(ται όταν εχδ(δεται μια εντολή. 
Τα Search details εχδίδονται έτσι ώστε να ορίσουν τα στοιχε(α 
της αναζήτησης ή/χαι συσχέτισης. Στη συνέχεια η εντολή "GO" 
ενεργοποιε( την εχτέλεση (αναζήτηση/συσχέτιση). Οι εντολές 
''MAXOUT", "MAXCHECK", "PRON" χαι "PROFF" μπορε( να εχδοθούν 
μέσα σε ένα SEARCH MODE. 

Εντολή 

CLUSTER 

Παράuετροι Επεf ήχnσn 

(WORD ΙΝΤ1:ΙΝΤ2) Εντοπ(ζει INTl λέξεις που 
προηγούνται της λέξης WORD χαι 
ΙΝΤ2 λέξεις που αχολουθούν αυτής. 
Για παράδειγμα, "CLUSTER ABACK 2:3" 
εντοπ(ζει τις αχόλουθες λέξεις: 

WRANGE (WORDl: WORD2) 

SIMILAR (WORD) 

STARTS (STRING) 

ENDS (STRING) 

LENG (MiN:MAX) 

ABACINATE, ABACIST, ABACK, 
ABACTINAL, ABACUS, ABADDON. 

Εντοπ(ζει όλες τις λέξεις στο 
διάστημα 'WORDl' - 'WORD2' . 
Π.χ. "WRANGE ABACUS:DADDY". 

Εντοπίζει όλες τις λέξεις που 
ε(να ι λεξ ιχά όμοιες με τη WORD, 
άσχετα εάν η WORD υπάρχει ή όχι. 
Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με την CLUSΊ·ER ή/χαι 
την WRANGE. 

Εντοπίζει όλες τις λέξεις που 
αρχίζουν από τη δεδομένη 
συμβολοσειρά 'STRING'. 

Εντοπίζει όλες τις λέξεις που 
τελειώνουν με τη δεδομένη 
συμβολοσειρά 'STRING'. 

Εντοπίζει όλες τις λέξεις με 
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CONTAINS (STRING) 

NGRAM (STRING) 

CHPOSITION ( STRING) 

ABORT 

4. ΣΧΕΤΙΧΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

η-γράμμα 
Αμεση προσπ~λαση 
Αμεσος κατακερματισμός 
Αναγνώριση φωνής 

Ανάκτηση 
Ανωθεν διάσχιση 
Βάση γνώσεων 
Βάση δεδομένων 
lιιάσχιση δομής 
lιιεπαφή 
lιομή δένδρου 
Εννοιολογικό σχήμα 
Εντροπία 
Επανεισαγόμενη ενότητα 

Επιγραμμή 

Επίκληση ενότητας 
Ιδεατός 
Ισοσταθμισμένο δένδρο 
Κατακερματισμός 
Λογικό σχήμα 

Λογ ισμικό 
Μεταφερσιμότητα 
Μονάδα αποθήκευσης 

Πλειάδα 
Προσπέλαση 
Ριζα δένδρου 
Σε ιριακή προσπέλαση 
Σελίδα αποθήκευσης 

Σελιδοποίηση 
Σύγκρουση 
Σύνθεση φωνής 
Συγκρότημα 
Συσχέτιση 
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αριθμό γραμμάτων από ΜΙΝ έως ΜΑΧ . 
Οταν το ΜΑΧ = Ο, τότε ΜΑΧ = ΜΙΝ. 

Εντοπίζει όλες τις λέξεις που 
περιέχουν τη συμβολοσε ιρά 'STRING'. 
Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με την CLUSTER ή/και 
την WRANGE. 

Οπως και η εντολή CONTAINS. 
Παράλληλα, η NGRAM υπολογίζει 
τη συχνότητα εμφάνισης του 
η-γράμματος STRING. 

Εντοπίζει όλες τις λέξεις με τη 

μορφή STRING, όπου STRING δηλώνει 
τη θέση συγκεκριμένων γραμμάτων. 
Π .χ . η εντολή CHPOSOTION -ΒΒ-
εντοπCζει τι ς λέξεις : ΑΒΒΕΥ, ΑΒΒΟΤ. 

Τερματίζει την τρέχουσα αναζήτηση. 

η-gram 

Direct access 
Direct hashiηg 
Speech recogηitioη 
Retrieval 
Top dowη traversiηg 
Kηowledge base 
Database 
Traversal of the structure 
Iηterface 
Tree structure 
Coηceptual schema 
Eηtropy 

Re-entrant module 
Oηline 

Calling of modul e 
Virtual 
Balanced tree 
Hashing 
Logical schema 
Software 
Portability 
Bucket 
Tuple 
Access 
Root of tree 
Serial access 
Page 
Pagiηg 
Collision 
Speech synthesis 
Cluster 
Relatioηship 
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