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Α πό την « Έκφραση » στο « Π ολύ τροπο » :
σ χ εδιασμός και οργάνωση ενός
εννοιολογικού λεξικού
Aγγελική Φωτοπούλου & Βούλα Γιούλη
ΙΕΛ/Ε.Κ «Αθηνά»
afotop@ilsp.athena-innovation.gr, voula@ilsp.athena-innovation.gr

Abstract
The paper presents work aimed at the development of a conceptual lexicon of Modern Greek.
The lexicon builds on the dictionary infrastructure defined within the project EKFRASIS and
is organized as a linguistic ontology. We present the main structure of the POLYTROPON
lexicon, and we focus on the methodological considerations thereof.
Λέξεις-κλειδιά: εννοιολογικό λεξικό, γλωσσική οντολογία, σημασιολογικά πεδία, σημασιολογικές σχέσεις, λεξικοί πόροι

1. Εισαγωγή
Η αποσαφήνιση της σημασίας των λέξεων και η επίλυση της λεξικής αμφισημίας
(word sense disambiguation) εξαρτάται από το συγκείμενο και - κατ’ επέκταση - από
το θέμα που πραγματεύεται το κείμενο. Οποιοδήποτε δε θέμα ενός κειμένου απαιτεί ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Αυτή η κυκλική καταρχήν σχέση μάς οδηγεί στην
θέση ότι η κατάλληλη ομαδοποίηση των λέξεων βάσει γενικότερων θεμάτων μπορεί
να είναι πολλαπλώς χρήσιμη. Σ’ αυτή την απλή αλλά πολύ επιτυχημένη ιδέα στηρίζονται τα εννοιολογικά ή ονομαστικά λεξικά (ή θησαυροί), στα οποία οι λέξεις ομαδοποιούνται γύρω από γενικότερου χαρακτήρα σημασιολογικές κατηγορίες ή έννοιες.
Για παράδειγμα, οι λέξεις εργασία, μισθωτή εργασία, επάγγελμα, βιοπορισμός, δημο-
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σιογραφία, επαγγελματική στέγη, επιτήδευμα, εργολαβία, μαστοράτζα, οικοβιοτεχνία
ανήκουν όλες στο θεματικό πεδίο που αναφέρεται στο «επάγγελμα».
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε τον σχεδιασμό και την οργάνωση ενός υπολογιστικού εννοιολογικού λεξικού, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ» και το οποίο έχει ως αφετηρία το οντολογικό μοντέλο που προτείνει
το λεξικό ΕΚΦΡΑΣΗ, (Μαρκαντωνάτου & Φωτοπούλου, 2007). Βασική σχεδιαστική
αρχή και των δύο λεξικών είναι η εξής: από μία τυχαία λέξη ενός σημασιολογικού
πεδίου να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στις άλλες λέξεις του πεδίου μέσω σημασιολογικών και μορφολογικών σχέσεων. Η απαίτηση αυτή οδηγεί στο να υιοθετηθούν
ως βασικές μονάδες ταξινόμησης τα λεγόμενα σημασιολογικά πεδία. Στην συνέχεια
θα αναφερθούμε σε σχετικές εργασίες (ενότητα 2), θα περιγράψουμε την δομή του
λεξικού (ενότητα 3), την μεθοδολογία ανάπτυξής του (ενότητα 4), την επιλογή του
υλικού (ενότητα 5) και τέλος τα συμπεράσματα (ενότητα 6).

2. Σχετικές εργασίες
Το υπολογιστικό εννοιολογικό λεξικό ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ έχει ως αφετηρία και έμπνευση τους θησαυρούς Roget’ s και «Ονομαστικόν» Βοσταντζόγλου ενώ οργανώνεται
κατά το πρότυπο των οντολογιών, υιοθετώντας τις αρχές της οντολογίας OntoClean
(Guarino & Welty 2004). Στην παρούσα υλοποίηση, αξιοποιήθηκαν, επίσης χαρακτηριστικά επιλεγμένων υπολογιστικών λεξικών (Wordnet, Framenet), γεγονός που καθιστά τον πόρο συμβατό με υφιστάμενους λεξιλογικούς πόρους. Στη συνέχεια, θα
αναφέρουμε τους γλωσσικούς πόρους οι οποίοι αποτέλεσαν πηγή αναφοράς και για
το δικό μας λεξικό.
Βασικός πόρος αναφοράς αποτελεί ο θησαυρός Roget’ s (Roget’ s Τhesaurus): το
πρώτο σχεδίασμα του του λεξικού συντάχθηκε το 1805 αλλά ο θησαυρός ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε για πρώτη φορά 47 χρόνια αργότερα, το 1852. Βασικό χαρακτηριστικό του θησαυρού είναι ο τρόπος σχεδιασμού του. Το ενδιαφέρον του λεξικογράφου
δεν είναι πια τι σημαίνει η κάθε λέξη, αλλά ποιες λέξεις έχουν περίπου την ίδια σημασία, ποια είναι αυτή η σημασία και αν μπορεί αυτή να ομαδοποιηθεί μαζί με άλλες.
Στην ίδια λογική, το Αντιλεξικόν Βοσταντζόγλου (1962) αποτελεί ένα καινοτόμο
για την εποχή του εννοιολογικά οργανωμένο λεξικό της ελληνικής, το οποίο συνδυάζει ερμηνεύματα με γραμματικο-συντακτικές πληροφορίες (μέρος του λόγου, βασική ρηματική σύνταξη). Αποτελεί προσπάθεια να γίνει μια «γενική απογραφή του
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λεκτικού πλούτου της νεοελληνικής γλώσσας, καθαρεύουσας και δημοτικής, και μια
λογική διάταξη της ύλης με τρόπο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά» προκειμένου
να γίνει ακριβέστερος ο διαχωρισμός των εννοιών και ευκολότερη η εξεύρεση των
λέξεων μέσα στο κείμενο.
Σε άλλη κατεύθυνση, το υπολογιστικό λεξικό WordNet (Fellbaum 1998) είναι οργανωμένο σημασιολογικά, και περιέχει ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα και επιρρήματα.
Η βασική σημασιολογική μονάδα του λεξικού είναι το σύνολο συνωνύμων (synset).
Υπάρχει διαχωρισμός εννοιών σε σημασίες (senses), ενώ ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα
και επιρρήματα ομαδοποιούνται σε σύνολα συνωνύμων με διακριτή σημασία. Τα σύνολα συνωνύμων συνάπτουν μεταξύ τους σχέσεις με κυρίαρχη αυτή της υπερωνυμίας-υπωνυμίας, η οποία αποτελεί τον βασικό άξονα ανάπτυξης του λεξικού. Παράλληλα, τα σύνολα συνωνύμων αναπτύσσουν μεταξύ τους και άλλου είδους σχέσεις (όπως
αυτή της αντωνυμίας, της μερωνυμίας, της μορφολογικά παραγόμενης συγγένειας
κ.λπ.).
Η λεξιλογική βάση VerbΝet (Kipper-Schuler 2005), αποτελεί ένα ρηματικό λεξικό,
συμβατό με το WordNet, στο οποίο, όμως, δηλώνονται ρητά οι συντακτικές και σημασιολογικές πληροφορίες κάθε ρηματικής εγγραφής. Η σημασιολογική αναπαράσταση αποτελεί συνδυασμό παραδοσιακής σημασιολογικής πληροφορίας και σύγχρονης
συντακτικής προσέγγισης (π.χ. με την παράθεση θεματικών ρόλων, πλαισίων υποκατηγοριοποίησης, επιλογικών περιορισμών), απεικονίζοντας τη σημασιοσυντακτική
συμπεριφορά των ρημάτων. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η αναπαράσταση σύνθετων σημασιοσυντακτικών σχημάτων.
Τέλος, ο λεξιλογικός πόρος FrameΝet (Fillmore et al. 2001), αναπτύχθηκε και οργανώθηκε στη βάση της θεωρίας των σημασιολογικών πλαισίων (Frame Semantics).
Έτσι, η λεξική σημασία στο FrameNet κωδικοποιείται βάσει γνωσιακών δομών που
συνδέονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε προκειμένου να κατανοήσει κανείς μια
ορισμένη έννοια είναι απαραίτητο να κατανοήσει ολόκληρο το σύστημα.
Ως προς τις οντολογίες και τα οντολογικά σχήματα αναφέρουμε ενδεικτικά :
i) το OntoWordnet Project (Gagnemi et al 2003), στόχος του οποίου είναι η σαφής
δήλωση των δεσμεύσεων (commitments) που εκφράζονται στο WordNet και η
συνεπής εφαρμογή τους. Έχει γίνει επίσης προσπάθεια να εμπλουτιστούν οι σαφώς ορισμένες σχέσεις του WordNet με τις επιπλέον σχέσεις που εννοούνται στο
κείμενο ορισμού (gloss),
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ii) η οντολογία SUMO (Niles & Pease 2000, Pease 2011), η οποία αποτελείται από
ένα βασικό οντολογικό σχήμα ανωτέρου επιπέδου και πλήθος οντολογιών πεδίου.
Συνιστά έτσι μία από τις μεγαλύτερες τυπικές οντολογίες που χρησιμοποιείται σε
ποικίλες εφαρμογές Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας,
iii) η οντολογία Mikrokosmos (Mahesh & Nirenburg 1995a, Mahesh & Nirenburg
1995b), η οποία είναι ανεξάρτητη γλώσσας (language-independant) και δε βασίζεται σε κάποια οντολογική θεωρία αλλά προέκυψε από την προσπάθεια επίλυσης
πρακτικών ζητημάτων εννοιολογικής αναπαράστασης,
iv) η οντολογία SENSUS (Corcho et al 2006) προέκυψε από την ανάγκη για την κατανόηση κειμένων ως προϋπόθεση για τη μετάφρασή τους μέσω εργαλείων μηχανικής μετάφρασης, και για την αποδοτική εξαγωγή και ανάκτηση πληροφορίας (information retrieval) από αυτά. Η οντολογία αυτή αποτελεί προέκταση του
WordNet έχοντας στοιχεία και από τo Penmann Upper Model.
Κυρίως, όμως, το εν λόγω λεξικό ακολουθεί το οντολογικό μοντέλο που προτείνει το
λεξικό ΕΚΦΡΑΣΗ, και το οποίο - με τη σειρά του - στηρίζεται στην ιδέα του γλωσσικού
σημείου, ως αδιάρρηκτης ένωσης μιας έννοιας (ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟ) με μια ακουστική
εικόνα (ΣΗΜΑΙΝΟΝ). Το οντολογικό αυτό μοντέλο θα περιγράψουμε στην ενότητα
που ακολουθεί.

3. Περιγραφή Λεξικού
Η βασική δομή της οντολογίας στην ΕΚΦΡΑΣΗ, η οποία υιοθετείται με κάποιες
αποκλίσεις και στην παρούσα υλοποίηση, ξεκινά από δύο βασικούς ανεξάρτητους
κλάδους: (α) τον κλάδο ΣΗΜΑΙΝΟΝ, με πραγματώσεις λεξήματα, και (β) τον κλάδο
ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟ, με πραγματώσεις έννοιες. Μονάδα οργάνωσης του λεξικού αποτελεί η λεξική εγγραφή, που μοντελοποιεί αυτή την ιδέα. Σύμφωνα με το οντολογικό
μοντέλο που υιοθετήθηκε, ο όρος εγγραφή, παραπέμπει στην κατηγορία ΛΕΞΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ της οντολογίας του λεξικού, η οποία είναι, με τη σειρά της, υποκατηγορία της κλάσης ΣΗΜΑΙΝΟΝ. Κάθε λεξική εγγραφή αποτελεί μοναδικό συνδυασμό
μορφής και σημασίας, ενώ το λεξικό περιλαμβάνει εγγραφές μονολεκτικές και πολυλεκτικές. Οι μονολεκτικές εγγραφές αποτελούν στιγμιότυπα της υποκατηγορίας ΜΟ-
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ΝΟΛΕΚΤΙΚΗ ΛΕΞΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ενώ οι πολυλεκτικές εγγραφές αποτελούν στιγμιό-

τυπα της υποκατηγορίας ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΗ, ΛΕΞΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. Βασική ιδιότητα της
εγγραφής είναι η συσχέτισή της με μία έννοια της κλάσης ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΝ. Ένας
γραφηματικός τύπος (μονολεκτικός ή πολυλεκτικός) συνδέεται με μία έννοια μέσω
της σχέσης πραγμάτωσης (instantiates(X,Y)).
Η γλωσσική πληροφορία η οποία αφορά στη μορφή, κωδικοποιείται υπό τον κλάδο
ΣΗΜΑΙΝΟΝ ενώ στον κλάδο ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΝ συστηματοποιούνται οι σημασιολογικές σχέσεις. Η πληροφορία στον κλάδο ΣΗΜΑΙΝΟΝ αφορά στοιχεία όπως:
γραμματική κατηγορία, στοιχεία συμφωνίας (γένος, αριθμός, κλπ). Επιπλέον, στο
επίπεδο αυτό κωδικοποιήθηκαν λεξικές σημασιολογικές σχέσεις (συνωνυμία, αντωνυμία), αλλά και λοιπές λεξικές σχέσεις που σχετίζονται με τη μορφολογία (αλλομορφία, μορφολογικά συγγενείς λέξεις) μεταξύ των εγγραφών. Τέλος, πληροφορία αναφορικά με το επίπεδο ύφους (register) δόθηκε σε λεξικές εγγραφές όπου απαιτείται.
Παράδειγμα κωδικοποίησης εγγραφής στην κλάση ΣΗΜΑΙΝΟΝ δίνεται στην εικόνα
1 παρακάτω. Αντίστοιχα, στον κλάδο ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΝ κωδικοποιούνται σχέσεις
σημασιολογικές.

Σχήμα 1 | Παράδειγμα κωδικοποίησης εγγραφής στον κλάδο ΣΗΜΑΙΝΟΝ
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Σε αντίθεση με την ΕΚΦΡΑΣΗ, στην παρούσα υλοποίηση δόθηκε έμφαση στον προσδιορισμό και την αυστηρή δόμηση των κλάδων ΕΙΔΟΣ Χ και ΠΕΡΙ Χ του ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. Έτσι, στον κλάδο ΕΙΔΟΣ Χ έχουν υπαχθεί έννοιες οι οποίες πρωτίστως
συνδέονται μεταξύ τους με τη σχέση is_a, ή σχέση υπωνυμίας – υπερωνυμίας. Υπό την
έννοια αυτή, ο κλάδος ΕΙΔΟΣ Χ εμφανίζει μία ιεραρχική δόμηση. Αντιθέτως, υπό τον
κλάδο ΠΕΡΙ Χ οι έννοιες οργανώνονται σε σημασιολογικά πεδία και συνδέονται μεταξύ
τους με σχέσεις συνάφειας. Υπό την έννοια αυτή τα σημασιολογικά πεδία αποτελούν
σύνολα σημασιών τα οποία αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητες οντότητες στις οποίες
εγκλείονται έννοιες ή σημασίες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με ένα πυκνό δίκτυο
σχέσεων. Οι σχέσεις συνάφειας δεν είναι κοινές για όλα τα πεδία, και προσδιορίζονται
ανάλογα με τις σημασίες του εκάστοτε σημασιολογικού πεδίου. Έτσι, για κάποια σημασιολογικά πεδία, έχουν οριστεί σχέσεις οι οποίες είναι εγγενείς και τις χαρακτηρίζουν.
Εφόσον στο λεξικό οργανώνονται κάτω από κάθε κλάση εγγραφές με κοινό
σημασιολογικό παρονομαστή, οι σχέσεις που προβλέπονται για κάθε κλάση συνδέουν
εγγραφές που ανήκουν σε διαφορετικές γραμματικές κατηγορίες (π.χ. τα ουσιαστικά
με τα ρήματα, επίθετα και επιρρήματα) καθώς επίσης και εγγραφές που ανήκουν σε
διαφορετικά αλλά σχετιζόμενα σημασιολογικά πεδία (π.χ. επάγγελμα με τον τόπο
άσκησης του επαγγέλματος, κλπ). Στην κατεύθυνση αυτή, έχει οριστεί μία σειρά
σχέσεων οι οποίες συνδέουν εγγραφές που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες (π.χ.,
η σημασιολογική σχέση μεταξύ ουσιαστικών και ρημάτων, επιθέτων και ουσιαστικών,
κλπ). Για παράδειγμα, η σχέση is_the_action_of συνδέει ένα ρήμα με το ουσιαστικό,
ενώ η σχέση is_the_property_of συνδέει ουσιαστικό με επίθετο:
is_the_action_of (οδηγώ, οδήγηση)
is_the_property_of (εξυπνάδα,έξυπνος)
Δίνουμε ακόμα κάποια παραδείγματα για το πώς προβλέπονται οι σχέσεις που
οργανώνουν τις εγγραφές σε σύνολα και υποσύνολα. Πρόκειται για σχέσεις απλού
εγκλεισμού και σχέσεις κληρονομικότητας, παρόμοια με την Inheritance στο Framenet. Προκειμένου για τη διευκόλυνση του λεξικογράφου, όταν ορίζεται μία σχέση,
ορίζεται ταυτόχρονα και μία ή περισσότερες κλάσεις (δηλαδή ομάδες εννοιών
ή γραμματικών κατηγοριών, κλπ) στις οποίες μπορούν να ανήκουν τα μέλη που
συμμετέχουν στην σχέση αυτή:
1. is_made_of (ξύλινος, ξύλο) σχέση στο σημασιολογικό πεδίο MATERIAL
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2. is_related_to.feels_emotion(έκπληκτος, έκπληξη) σχέση στο σημασιολογικό
πεδίο EMOTION
3. is_the_emotion_of (χαίρομαι, χαρά) σχέση στο σημασιολογικό πεδίο ΕΜΟΤΙΟΝ
4. is_the_state_of (κοιμάμαι, ύπνος) σχέση στο σημασιολογικό πεδίο STATE
5. causes_emotion (λυπητερός, λύπη) σχέση στο σημασιολογικό πεδίο EMOTION
6. is_the_manifestation_of (δάκρυ, λύπη) σχέση στο σημασιολογικό πεδίο EMOTION
7. is_the_manifestation_of (δάκρυ, συγκίνηση) σχέση στο σημασιολογικό πεδίο
EMOTION
Όπως είναι φυσικό, κάποιες από τις σχέσεις αυτές μπορούν να οριστούν και
αντιστρόφως, και αυτή η λειτουργικότητα δίνεται με τον ορισμό αντίστροφων
σχέσεων (inverse_relations):
is_the_property_of ↔ has_property
is_the_quality_of ↔ has_the_quality
needs_tool ↔ is_used in
is_practiced_by ↔ practices
uses_tool ↔ is_used_by
works_in ↔ is_the_workplace_of
Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των σχέσεων στα διάφορα επίπεδα δημιουργεί ένα
πυκνό δίκτυο συνδεόμενων εγγραφών, που θα επιτρέψει την επιδιωκόμενη εύκολη και
συστηματική μετάβαση από μία τυχαία λέξη ενός σημασιολογικού πεδίου στις άλλες
λέξεις του πεδίου. Να σημειωθεί, τέλος, ότι κάθε στιγμιότυπο-έννοια αναπαρίσταται
μέσω σύντομου ορισμού (gloss), και εν συνεχεία συμπληρώνονται οι μεταβλητές για
τις εκάστοτε σχέσεις.
Συνολικά, το λεξικό στην παρούσα φάση αποτελείται από ~16,5Κ εγγραφές. Στον
κλάδο ΕΙΔΟΣ Χ έχουν οριστεί συνολικά 114 κλάσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε
σημασιολογικά πεδία, ενώ στην κλάση ΠΕΡΙ Χ ορίστηκαν ~7000 έννοιες. Αριθμητικά
στοιχεία για τη σύσταση του λεξικού δίνονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί.

Επίθετα

Μονολεκτικές εγγραφές

Πολυλεκτικές εγγραφές

Σύνολο

3259

41

3300
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Ουσιαστικά

8514

573

9087

Ρήματα

2179

687

2866

Επιρρήματα

868

209

1077

14820

1510

16330

Σύνολο

Πίνακας 1 | Κατανομή εγγραφών του λεξικού

Τέλος, ένα δίκτυο το οποίο συνέχουν ~70 σημασιολογικές σχέσεις, ενώνει τις εγγραφές του λεξικού στο επίπεδο της σημασίας.

4. Μεθοδολογία ανάπτυξης του λεξικού
Ακολουθώντας σύγχρονες λεξικογραφικές πρακτικές, η ανάπτυξη του εν λόγω λεξικού στηρίχθηκε σε αυστηρώς καθορισμένες μεθοδολογικές αρχές. Επιγραμματικά, οι
αρχές στις οποίες υπόκειται η ανάπτυξη του λεξικού συνίσταντα στα ακόλουθα: (α)
λεπτομερής σχεδιασμός των βημάτων συλλογής υλικού, και της εννοιολογικής οργάνωσης καθώς επίσης και λήψη αποφάσεων για τα κριτήρια επιλογής και τον τρόπο
ταξινόμησης του λεξικού υλικού, (β) στήριξη στα εμπειρικά δεδομένα (corpus-based
lexicography), και τέλος (γ) ακρίβεια στην κωδικοποίηση.
Οι αρχές αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω με μία σειρά από βήματα τα οποία συνιστούν μια υβριδική μεθοδολογία ανάπτυξης του λεξικού από-κάτω-προς τα-πάνω
(bottom-Up) αλλά και από πάνω-προς-τα-κάτω (Top-down) για την ολοκλήρωση
της ερευνητικής εργασίας. Ειδικότερα, η bottom-Up προσέγγιση ξεκινά από το λημματολόγιο και καταλήγει στη δόμηση των σημασιολογικών πεδίων. Οι εργασίες εδώ
συνίστανται στα ακόλουθα: (α) κατάρτιση λημματολογίου και διάκριση σημασιών,
(β) στοίχιση σημασιών με εγγραφές του λεξικού (επιλογή σημασιών), (γ) ταξινόμηση εγγραφών σε σημασιολογικά πεδία, (δ) εύρεση σχέσεων μεταξύ εγγραφών εντός
και εκτός του σημασιολογικού πεδίου, και (ε) ιεραρχική οργάνωση σημασιολογικών
πεδίων με στόχο τον ορισμό ενός οργανωμένου ταξινομικού σχήματος. Αντιθέτως, η
top-down προσέγγιση λαμβάνει ως αφετηρία τα σημασιολογικά πεδία και καταλήγει
στις εγγραφές. Η μεθοδολογία αυτή αποσκοπεί στην οργάνωση και τον εμπλουτισμό
των επιμέρους σημασιολογικών πεδίων, αλλά και στον εντοπισμό σχέσεων συνάφειας
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μεταξύ εγγραφών διαφορετικών σημασιολογικών πεδίων. Σύμφωνα με αυτή, για κάθε
πεδίο χωριστά, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: (α) οργάνωση εγγραφών ανάλογα με τη γραμματική κατηγορία/σημασία, (β) ιεραρχική οργάνωση εγγραφών μέσω
σχέσεων υπωνυμίας, υπερωνυμίας, (γ) εξαντλητική μελέτη και εύρεση σχέσεων μεταξύ εγγραφών εντός του πεδίου, (δ) εξαντλητική μελέτη και εύρεση σχέσεων μεταξύ
εγγραφών εκτός του πεδίου, και τέλος (ε) εμπλουτισμός με νέες εγγραφές προκειμένου για την πληρέστερη και ακριβέστερη απεικόνιση κάθε πεδίου.
Σε γενικές γραμμές, η πρώτη προσέγγιση (bottom-up) συντελεί περισσότερο στη
δόμηση του κλάδου ΕΙΔΟΣ_Χ της οντολογίας ενώ η δεύτερη (top-down) βοηθά στη
δόμηση του κλάδου ΠΕΡΙ_Χ και στον ορισμό των σχέσεων συνάφειας οι οποίες συνδέουν στιγμιότυπα διαφορετικών κλάσεων ΕΙΔΟΣ_Χ μέσα στο ΠΕΡΙ_Χ. Η συγκεκριμένη υβριδική προσέγγιση προσφέρει τη δυνατότητα μίας συνολικής θεώρησης του
λεξικού, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την περαιτέρω ολοκληρωμένη ανάπτυξη των επιμέρους πεδίων. Στη διάρκεια του έργου, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές επαναλήψεις
της ανωτέρω διαδικασίας για την διενέργεια ελέγχων και διορθώσεων.

5. Επιλογή και ταξινόμηση του γλωσσικού υλικού
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, βασικό στοιχείο της παρούσας προσέγγισης είναι η
ανάπτυξη του εννοιολογικού λεξικού στη βάση εμπειρικών δεδομένων κατά το πρότυπο της σύγχρονης Λεξικογραφικής πρακτικής που βασίζεται σε Σώματα Κειμένων
(Corpus-based Lexicography). Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη γλωσσικών πόρων: (α) ένα γενικό Σώμα Κειμένων (στο εξής ΣΚ) και (β) μικρότερα ειδικά ΣΚ
(specialized corpora) τα οποία συνελέγησαν από ετερογενείς πηγές. Ειδικότερα, για
την ανάπτυξη του λεξικού χρησιμοποιήθηκε εκτενώς ο Εθνικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ)1 (Hatzigeorgiou et al 2000), ένα ΣΚ αναφοράς (~47Μ λέξεις), το
οποίο έχει αναπτυχθεί στο ΙΕΛ με απώτερο στόχο την καταγραφή της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας. Επιβοηθητικά, συγκροτήθηκαν μικρότερα ΣΚ με προέλευση από το
διαδίκτυο: ιστολόγια, forums, κείμενα έκφρασης γνώμης (π.χ. επιστολές αναγνωστών
σε διαδικτυακές εκδόσεις εφημερίδων), κείμενα life-style, σχολιασμός ειδήσεων, κ.τ.λ.,
καθώς επίσης και από μεταγραμμένα κείμενα προφορικού λόγου. Η εργασία αυτή,
όπως αναμενόταν, έδωσε γλωσσικά δεδομένα τα οποία περιελάμβαναν λήμματα τα
1

http://hnc.ilsp.gr
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οποία δεν είναι υψίσυχνα στον ΕΘΕΓ, χρησιμοποιούνται, όμως, ευρύτατα στον καθημερινό λόγο. Επίσης, από τα ειδικά κείμενα εξήχθησαν εγγραφές για τον εμπλουτισμό
των επιμέρους σημασιολογικών πεδίων με τα οποία ασχοληθήκαμε (υγεία, εκπαίδευση, τέχνη). Τέλος, τα κειμενικά αυτά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για τον με ημι-αυτόματο τρόπο εμπλουτισμό του εννοιολογικού λεξικού με πολυλεκτικές εγγραφές.

5.1. Ταξινόμηση εγγραφών σε θεματικά πεδία
Στην παρούσα εργασία, η έννοια του θεματικού πεδίου ορίστηκε ως σημασιολογικό
ή λεξιλογικό πεδίο. Στην βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος λεξιλογικό πεδίο (από
τον γερμανικό όρο Wortfeld) για να δηλώσει το σύνολο των λέξεων, οι οποίες βρίσκονται σε στενή αλληλεξάρτηση. Κάθε λέξη προσδιορίζεται σημασιολογικώς από
τις σχέσεις της προς τις συγγενείς λέξεις και το σύνολο. Σύμφωνα με την άποψη αυτή,
το Λεξιλογικό πεδίο αποτελείται από λεξιλογικές μονάδες συνδεόμενες με στενότερη
σημασιολογική σχέση, ενώ καθορίζονται και διακρίνονται με κριτήρια επιλογής και
αλληλοαποκλεισμού, όπως φαίνεται στα παραδείγματα (1) και (2) αντιστοίχως:
α) Θα πάω στη Ρόδο σε {μέρες, μήνες, χρόνια...}
β) το φόρεμά μου είναι πράσινο {κόκκινο, μπλε, μαύρο...}
Επιπλέον, το σημασιολογικό πεδίο ορίζεται ως το σύνολο των όρων που συνδέονται
μεταξύ τους με μια δομή σχέσεων, μορφολογικών, σημασιολογικών / εννοιολογικών /
νοητικών, μορφο-σημασιολογικών.
Τα παραπάνω κριτήρια ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία ταξινόμησης των
εγγραφών σε σημασιολογικά πεδία. Ειδικότερα, αρχικά το σύνολο των επιλεγμένων
εγγραφών ομαδοποιήθηκε με βάση έναν κοινό σημασιολογικό παρονομαστή. Εν συνεχεία, ακολούθησε η εργασία για την εύρεση του αρχιλεξήματος, του χαρακτηριστικού ή αντιπροσωπευτικού, δηλαδή λεξήματος για τον χαρακτηρισμό του θεματικού
πεδίου. Στο επόμενο στάδιο, η εργασία ολοκληρώθηκε με την εύρεση και τον εντοπισμό σε πρωτογενή δεδομένα (σώματα κειμένων) και σε άλλα έργα αναφοράς (π.χ.
λεξικά) άλλων εγγραφών-λεξημάτων καθώς και η ταξινόμηση αυτών στα θεματικά
πεδία που προέκυψαν. Απώτερο στόχο της εργασίας αυτής αποτελεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη δόμηση των θεματικών πεδίων με την υπαγωγή σε αυτά ικανού
αριθμού εγγραφών.
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Οι ανωτέρω εργασίες πραγματοποιήθηκαν από 2 γλωσσολόγους οι οποίοι επισημείωσαν τις επιλεγμένες εγγραφές αναφορικά με το θεματικό πεδίο με τρόπο συστηματικό. Τακτικοί έλεγχοι για την εύρεση του ποσοστού συμφωνίας μεταξύ των
γλωσσολόγων (inter-annotator agreement) συνετέλεσαν στον επαναπροσδιορισμό
και περαιτέρω ταξινόμηση. Τόσο κατά την διάρκεια των παραπάνω διαδικασιών (επιλογή και κωδικοποίηση εγγραφών), όσο και μετά το πέρας αυτών, προβλέφθηκε η διενέργεια πολλαπλών ελέγχων τόσο τυπικών (formal validation) όσο και περιεχομένου
(content validation) με στόχο την – κατά το δυνατόν διασφάλιση τόσο της ορθότητας
της γλωσσικής πληροφορίας που κωδικοποιείται, όσο και της συνέπειας και συστηματικότητας στη χρήση των σχέσεων, ιδιοτήτων, κλπ. Εννοείται ότι η αναδιοργάνωση
των πεδίων και ο εμπλουτισμός τους με νέα δεδομένα συνεχίζεται.

6. Συμπεράσματα
Στόχος του παρόντος κειμένου, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν η παρουσίαση του
εννοιολογικού λεξικού που αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου.
Στα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας καταγράφονται τα πρωτογενή δεδομένα
(Σώματα Κειμένων), τα οποία συνελέγησαν για την ανάπτυξη του λεξικού, το οντολογικό σχήμα, η οντολογία, και – φυσικά – το υπολογιστικό λεξικό (~16,5 εγγραφές
μέχρι τώρα). Μελλοντική εργασία προβλέπει τον εμπλουτισμό του λεξικού με νέες
εγγραφές, στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα θεματικά πεδία καθώς επίσης και τον ορισμό νέων σχέσεων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων λέξεων. Αυτό το υπολογιστικό εννοιολογικό λεξικό, βασική υποδομή για την ελληνική γλώσσα, μπορεί να αξιοποιηθεί
οριζόντια σε διάφορες εφαρμογές και γλωσσικές τεχνολογίες, όπως: αποσαφήνιση
σημασίας λεκτικών μονάδων (WSD), διασύνδεση εννοιών (Concept Linking), αλλά
μπορεί επίσης με την κατάλληλη διεπαφή να αποτελέσει εργαλείο για εκπαιδευτικές
και παντός τύπου, συγγραφικές, εφαρμογές.

Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε από το έργο ΚΡΗΠΙΣ Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική Επικοινωνία (ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ),
ΟΠΣ : 448306).
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