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Santrauka. Aukščiau paminėtame straipsnyje mes aprašome naują būdą panaudoti daugiakalbę 
logikos  teorijų,  aksiomatizacijų  ir  kitų  specifikacijų,  pvz.  verslo  taisyklių,  verbalizaciją.  Šį 
sprendimą demonstruojame  Objektų Rolių Modeliavimo kalbos pagalba, tačiau norint pagelbėti 
srities ekspertams, pagrindinius principus galima taikyti ir kitiems modeliams ar formalioms 
kalboms,  pvz.  Aprašomąjai  logikai.  Taip  pat  mūsų  sprendimas  pasižymi  lankstumu,  plėtros 
galimybėmis,  paprastai  tvarkomais  verbalizacijos  šablonais.  Tuo  būdu  modeliui  paprasta 
pritaikyti daugiau nei šiuo metu siūlomų 11 kalbų.

Ši ataskaita aprašo lietuvišką verbalizacijos šabloną. Turint ORM schemą (arba ORM-
ML bylą) ir verbalizacijos šabloną, lietuviška taisyklių ir faktų tipų verbalizacija generuojama 
automatiškai.  Ataskaitoje  pateikiamas  išsamus  ORM  schemos  ir  atitinkamai  sugeneruotos 
verbalizacijos pavyzdys.

1 vadasĮ

Aukš iau pamin tame straipsnyje mes aprašome nauj  b d  panaudoti č ė ą ū ą daugiakalb  logikos teorij ,ę ų  
formali  aksiomatizacij  ir  kit  specifikacij ,  pvz.  verslo  taisykli , ontologij  ir  kt.,  verbalizacij .ų ų ų ų ų ų ą  
Siekdami  pademonstruoti  sprendim ,  pateikiame  lankst  ir  ple iam  verbalizacijos  šablon ,  skirtą ų č ą ą ą 
Objekt  Roli  Modeliavimos kalbai. Šablon  lengva modifikuoti ir išversti  žmoni  kalbas. Ši ataskaitaų ų ą į ų  
aprašo lietuvišk  ORM modeli  ir taisykli  verbalizacij . Kit  kalb  (vokie i , ital , arab , rus , dan ,ą ų ų ą ų ų č ų ų ų ų ų  
ispan , pranc z  ir kt.) verbalizacij  aprašymai prieinami aukš iau nurodytu Interneto adresu.ų ū ų ų č

Pagrindiniai m s  sprendimo principai gali b ti panaudoti ir kitiems konceptinams modeliams beiū ų ū  
formalioms  kalboms,  pavyzdžiui  Aprašom jai logikai.  M s  tikslas  aprašyti  šablon  duotai  taisyklią ū ų ą ų 
aibei, modeliams arba aksiomoms, kurio išeiga b t  fiksuotos sintaks s pseudo-naturalios kalbos sakiniai.ū ų ė  
Pavyzdžiui, formali taisyklė

∀ x Knyga x∃ y  ISBN  y∧Turi x , y 
gali būti išversta į

Kiekviena Knyga privalo turėti ISBN.

Tokiu b du mes suteikiame galimyb  sri i  ekspertams patiems aprašyti ir  patikrinti  formaliasū ę č ų  
savo  srities  specifikacijas.  Jie  neturi  žinoti,  kad  šie  sakiniai  yra  formalios  aksiomos,  t.y.  vartotojui 
nereikia  žinoti  apie  giliau  slypin ius  loginius  formalumus.  M s  sprendim  kartu  su  pateikiamaisč ū ų ą  
šablonais galima panaudoti verslo taisykli , ontologij , žini  bazi  ir kt. modeliavimui. Straipsnyje [H04]ų ų ų ų  
pateikiamas panašus ORM verslo taisykli  verbalizacijos sprendimas.ų

1 Citavimui naudokite:  Jarrar, M., Keet, C.M., Gordevicius, J.: A Lithuanian Verbalization Template for  
ORM  conceptual  models  and  rules.  A  technical  report  of  the  article:  Jarrar,  M.,  Keet,  C.M.,  Dongilli,  P.  
Multilingual verbalization of ORM conceptual models and axiomatized ontologies. [Submitted].

http://www.starlab.vub.ac.be/stuff/mustafa/orm/verbalization/


Sekan iame  skyriuje  pateikiame  ORM  pavyzd  kartu  su  vis  modelyje  esan i  taisyklič į ų č ų ų 
verbalizacija. Ši verbalizacija generuota  automatiškai pagal lietuvišk  verbalizacijos šablon , pateikt  3ą ą ą  
skyriuje. Tai pat, šis sprendimas pilnai realizuotas ir palaikomas DogmaModeler ontologij  modeliavimoų  
rankiui [J05]. Verta pasteb ti, kad DogmaModeler automatiška verbalizacija buvo panaudota dešim iį ė č ų 

teisinink  kuriant Vartotoj  nusiskundim  ontologij  [J05][JVM03].ų ų ų ą

Pastaba  apie  modališkumą:  M s  verbalizacijos  šablonas  gali  b ti  pritaikytas  pagalū ų ū  
aplikacijos/pagrindimo  scenarij , t.y.  priklausomai  nuo  to,  ar  modeliuojami  integralumo apribojimai,ų  
išvedimo taisykl s, verslo taisykl s ar kita. Pavyzdžiui, aukš iau pateikta taisykl  gali b ti verbalizuotaė ė č ė ū  
keliais skirtingais b dais: 1) Kiekviena ū Knygaprivalo Turi bent vien  ą ISBN. 2) Kiekviena Knyga Turi 
kok  nors į ISBN. 3) Jeigu yra Knyga, tai ji Turi ISBN. 4) Knyga, kuri Neturi ISBN, neleidžiama. 5) Jei 
Knyga Neturi ISBN, tai...

2 ORM schemos pavyzdys

Vienoje  diagramoje  pavaizduojame  daugum  ORM  palaikom  taisykli  tip . M s  straipsnisą ų ų ų ū ų  
[JKD06] aprašo technines detales, kaip realizuotas verbalizacijos sprendimas. Ži r kite [H01] nor damiū ė ė  
išsiaiškinti daugiau apie ORM ir [J05] apie DogmaModeler rank , kur  mes naudojame automatiniamį į į  
ORM modeli  ir verbalizacij  konstravimui.ų ų

Fig. 1. Example of ORM rules, in Lithuanian.

Apribojimai ir taisykl s aukš iau pateiktame ORM pavyzdyje verbalizuojami automatiškai pagalė č  
verbalizacijos šablon , pateikt  3 skyriuje.ą ą



-[Mandatory]  Kiekvienas Asmuo privalo Turi bent vieną PasoNumeris.
-[Mandatory]  Kiekvienas Asmuo privalo Turi bent vieną GimimoData.
-[Mandatory]  Kiekvienas Sąskaita turėtų būti Asmuo arba Priklauso Kompanija  Priklauso.
-[Uniqueness]  Kiekvienas Asmuo privalo Turi daugiausia vieną GimimoData.
-[Uniqueness]  Kiekvienas Asmuo privalo Turi daugiausia vieną Vardas.
-[Uniqueness]  Kiekvienas Asmuo privalo Turi daugiausia vieną PasoNumeris.
-[Uniqueness]  Kiekvienas PasoNumeris privalo Priklauso daugiausia vieną Asmuo.
-[Uniqueness]  įmanoma, kad  Asmuo Moko daugiau nei vieną Kursas  ir atvirkščiai.
-[Uniqueness]  įmanoma, kad  Asmuo Redaguoja daugiau nei vieną Knyga  ir atvirkščiai.
-[Uniqueness]  įmanoma, kad  Asmuo Rašo daugiau nei vieną Knyga  ir atvirkščiai.
-[Uniqueness]  įmanoma, kad  Asmuo Vairuoja daugiau nei vieną Automobilis  ir atvirkščiai.
-[Uniqueness]  { GimimoData ir Vardas } turi atitikti daugiausia vieną Asmuo.
-[Exclusive]  Kiekvienas Asmuo turėtų būti arba Vyras , arba Moteris.
-[Totality]  Kiekvienas Asmuo privalo būti mažiausiai Vyras , arba Moteris.
-[Subset]  Jei Asmuo  Vairuoja Automobilis , tai Asmuo  Autorizuotas VairuotojoPažymėjimas.
-[Subset]  Jei Vadovas  Valdo Kompanija , tai šis Asmuo  Dirba tam/tai Kompanija.
-[Equality]  Asmuo  Dirba  Universitetas tada ir tik tada, kai Asmuo  Moko  Kursas.
-[Equality]   Asmuo  SusijęsSu Kompanija tada ir tik tada, kai šis Asmuo  Dirba tam/tai Kompanija.
-[Exclusion]  Nei vienas Sąskaita ne- Priklauso  Asmuo , kai  Priklauso  Kompanija.
-[Exclusion]  Niekada Asmuo , kuris  Redaguoja Knyga , tos Knyga ne-  Rašo.
-[Value] Galimos Šalis reikšmės yra: { Belgija , Prancūzija, Vokietija }.
-[Irreflexive] Joks Asmuo nėra Kolega pats sau.
-[Symmetric] Jei Asmuo X Kolega Asmuo Y, tai ir atvirkščiai.
-[Acyclic]   Asmuo negali būti tiesiogiai (arba netiesiogiai)  AukštesnisUž pats sau .
-[Acyclic]   Moteris negali būti tiesiogiai (arba netiesiogiai)  Sesuo pats sau .
-[Asymmetric]  Jei Moteris X  Žmona  Moteris Y, tai ne atvirkščiai .
-[Intransitive] Jei Asmuo X Tėvas Asmuo Y, ir Y Tėvas Z, tai negali bti, kad X Tėvas Z.
-[Frequency] Jei Asmuo Moko Kursas, tai šis Asmuo Moko mažiausiai 3 ir daugiausiai 6 Kursas. 

3 Lietuviškas verbalizacijos šablonas

Šablonas pateikiamas XML formatu, kuris realizuotas DogmaModeler rankyje siekiant pritaikytiį  
lietuvišk  verbalizacij  ORM modeliams. Daugiau detali  apie š  sprendim  pateikta [JKD06]. Taip patą ą ų į ą  
skaitykite [J05] apie DogmaModeler.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ORMSchema xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 

xsi:noNamespaceSchemaLocation='http://www.starlab.vub.ac.be/staff/mustafa/orm/verbaliz
ation/'>

<ORMNLMeta>
 <Meta name="DC.Title" content="Lithuanian verbalization template (Ver0.1)"/>
 <Meta name="DC.Version" content="0.1"/>
 <Meta name="DC.Creator" content="Mustafa Jarrar"/>
 <Meta name="DC.Contributor" content="Juozas Gordevicius"/>
 <Meta name="DC.Language" content="Lithuanian"/>
 </ORMNLMeta>

<ORMNLBody>

<FactType xsi:type="FactType" > 
<Text></Text> 
<Object index="0" /> 
<Role index="0" /> 
<Text>/</Text> 
<Role index="1" /> 
<Text></Text> 



<Object index="1" /> 
</FactType> 

<Constraint xsi:type="Mandatory">
 <Text> -[Mandatory]  Kiekvienas</Text>
 <Object index="0"/>
 <Text>privalo</Text>
 <Role index="0"/>
 <Text>bent vieną</Text>
 <Object index="1"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Backward Mandatory">
 <Text> -[Mandatory]  Kiekvienam</Text>
 <Object index="0"/>
 <Text>yra bent vienas</Text>
 <Object index="1"/>
 <Text>, kuris</Text>
 <Role index="1"/>
 <Text>tam</Text>
 <Object index="0"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Disjunctive Mandatory">
 <Text> -[Mandatory]  Kiekvienas</Text>
 <Object index="0"/>
 <Text>turėtų būti</Text>
 <Object index="1"/>
 <Loop index="1" >
  <Text>arba</Text>
  <Role index="n"/>
  <Object index="n"/>
 </Loop>
 <Role index="0"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Uniqueness">
 <Text> -[Uniqueness]  Kiekvienas</Text>
 <Object index="0"/>
 <Text>privalo</Text>
 <Role index="0"/>
 <Text>daugiausia vieną</Text>
 <Object index="1"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Backward Uniqueness">
 <Text> -[Uniqueness]  Kiekvienas</Text>
 <Object index="0"/>
 <Text>turi turėti daugiausia vieną</Text>
 <Object index="1"/>
 <Text>kuris</Text>
 <Role index="1"/>
 <Text>tam</Text>
 <Object index="0"/>
</Constraint> 

<Constraint xsi:type="Many Uniqueness">
 <Text> -[Uniqueness]  įmanoma, kad </Text>
 <Object index="0"/>
<Role index="0"></Role>
 <Text>daugiau nei vieną</Text>
 <Object index="1"/>
 <Text> ir atvirkščiai</Text>



</Constraint>

<Constraint xsi:type="External Uniqueness">
 <Text> -[Uniqueness]  {</Text>
 <Object index="1"/>
 <Loop index="1">
  <Text>ir</Text>
  <Object index="n"/>
 </Loop>
 <Text>} turi atitikti daugiausia vieną</Text>
 <Object index="0"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Subtype">
 <Text> -[Subtype]  Kiekvienas</Text>
 <Object index="child"/>
 <Text>taip pat yra</Text>
 <Object index="parent"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Value">
 <Text> -[Value]  Galimos </Text>
 <Object index="0"/>
 <Text> reikšmės yra: {</Text>
 <Value index="0"/>
 <Loop index="1">
  <Text>,</Text>
  <Value index="n"/>
 </Loop>
 <Text> }</Text>
 </Constraint>

<Constraint xsi:type="Exclusive">
<Text> -[Exclusive]  Kiekvienas</Text>
<Object index="0"/>
<Text>turėtų būti arba</Text>
<Object index="1"/>
<Loop index="1">
  <Text>, arba</Text>
  <Object index="n"/>
</Loop>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Total">
 <Text> -[Total]  Kiekvienas</Text>
 <Object index="0"/>
 <Text>privalo būti mažiausiai</Text>
 <Object index="1"/>
 <Loop index="1">
  <Text>, arba</Text>
  <Object index="n"/>
 </Loop>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Partition">
 <Text> -[Partition]  Kiekvienas</Text>
 <Object index="0"/>
 <Text>yra bent vienas iš</Text>
 <Object index="1"/>
 <Loop index="1">
  <Text>, arba</Text>
  <Object index="n"/>
 </Loop>



 <Text>, bet ne visi kartu</Text>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Subset">
 <Text> -[Subset]  Jei</Text>
 <Object index="0"/>
 <Role index="child"/>
 <Object index="child"/>
 <Text>, tai</Text>
 <Object index="0"/>
 <Role index="parent"/>
 <Object index="parent"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Subset FactType">
 <Text> -[Subset]  Jei</Text>
 <Object index="0"/>
 <Role index="child"/>
 <Object index="child"/>
 <Text>, tai šis</Text>
 <Object index="1"  />
 <Role index="parent"/>
 <Text>tam/tai</Text>
 <Object index="parent"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Equality">
 <Text> -[Equality]  </Text>
 <Object index="0"/>
 <Role index="first"/>
 <Text> </Text>
 <Object index="first"/>
 <Text>tada ir tik tada, kai </Text>
 <Object index="0"/>
 <Role index="second"/>
<Text> </Text>
 <Object index="second"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Equality FactType">
 <Text> -[Equality]  </Text>
 <Object index="0"/>
 <Role index="First"/>
 <Object index="First"/>
 <Text>tada ir tik tada, kai</Text>
 <Text>šis</Text>
 <Object index="1"/>
 <Role index="Second"/>
 <Text>tam/tai</Text>
 <Object index="Second"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Exclusion">
 <Text> -[Exclusion]  Nei vienas </Text>
 <Object index="0"/>
 <Text>ne-</Text>
 <Role index="first"/>
 <Text> </Text> 
 <Object index="first"/>
 <Text>, kai</Text>
 <Role index="second"/>
 <Text> </Text>



 <Object index="second"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Exclusion FactType">
 <Text> -[Exclusion]  Niekada</Text>
 <Object index="0"/>
 <Text>, kuris</text>
 <Role index="first"/>
 <Object index="first"/>
 <Text>, tos</Text>
 <Object index="second"/>
 <Text>ne-</Text>
 <Role index="second"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Frequency">
 <Text> -[Frequency] Jei </Text>
 <Object index="0"/>
 <Role index="0"/>
 <Object index="1"/>
 <Text>, tai šis </Text>
 <Object index="0"/>
 <Role index="0"/>
 <Text>mažiausiai </Text>
 <Minimum/>
 <Object index="1"/>
 <Text> ir daugiausiai </Text>
 <Maximum/>
 <Object index="1"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Irreflexive">
 <Text> -[Irreflexive]  Joks</Text>
 <Object index="0"/>
 <Text>nėra</Text>
 <Role index="0"/>
 <Text> pats sau</Text>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Symmetric">
 <Text> -[Symmetric]  Jei</Text>
 <Object index="0"/>
 <Text>X</Text>
 <Role index="0"/>
 <Object index="0"/>
 <Text>Y</Text>
 <Text>, tai ir atvirkščiai</Text>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Asymmetric">
 <Text> -[Asymmetric]  Jei</Text>
 <Object index="0"/>
 <Text> X</Text>
 <Role index="0"/>
 <Text> </Text>
 <Object index="0"/>
<Text> Y, tai ne atvirkščiai</Text>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Acyclic">
 <Text> -[Acyclic]  </Text>
 <Object index="0"/>



 <Text> negali būti tiesiogiai (arba netiesiogiai)</Text>
 <Role index="0"/>
 <Text> pats sau</Text>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Transitve">
 <Text> -[Intransitve]  Jei</Text>
 <Object index="0"/>
 <Text>X</Text>
 <Role index="0"/>
 <Object index="0"/>
 <Text>Y, ir Y</Text>
 <Role index="0"/>
 <Text> Z, tai negali bti, kad X</Text>
 <Role index="0"/>
 <Text>Z</Text>
</Constraint>

</ORMNLBody>
</ORMSchema>

Pad kaė
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