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11 ΕΕΙΙΣΣΑ
ΑΓΓΩ
ΩΓΓΗ
Η
Το µέγεθος της ιατρικής – βιοϊατρικής πληροφορίας που παράγεται καθηµερινά στο
σύγχρονο κόσµο είναι τεράστιο και ίσως δύσκολο ακόµα και να εκφραστεί µε τρόπο απλό.
Οι πηγές πολλές (φορείς υγείας, εκπαίδευση, ερευνητικοί φορείς, θεσµικοί φορείς, κτλ.). Τα
µέσα διακίνησης άλλαξαν και αυτά µε την πάροδο του χρόνου, και η ψηφιακή µορφή τείνει
να επικρατήσει ολοκληρωτικά. Ο κυβερνοχώρος (WWW) και, σε αυτή την περίπτωση, είναι
αυτός που επιβάλλεται µε βάση τα µεγέθη. Το αναπόφευκτο ερώτηµα είναι αν και µε ποιο
τρόπο είναι δυνατό να αξιοποιηθεί πλέον αυτό το µέγεθος της πληροφορίας και να
µετατραπεί σε γνώση.
Σήµερα, ο χρήστης (είτε ερευνητής, είτε ασθενής, είτε άλλης κατηγορίας) έχει ιδιαίτερα
απλοϊκά εργαλεία ως υποβοήθηση στην προσπάθειά του να πλοηγηθεί ή να αναζητήσει
ιατρική πληροφορία: απλές µηχανές αναζήτησης γενικού σκοπού µε µόνη δυνατότητα
κάποιες λογικές εκφράσεις. Ειδικά δε για την ελληνική γλώσσα, που είναι γλώσσα µε
συγκεκριµένες ιδιοµορφίες (πλούσια µορφολογία, µακρόχρονη εξέλιξη, κτλ.), τα προβλήµατα
είναι ακόµα µεγαλύτερα.
Στο πλαίσιο αυτό, το έργο ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ έχει ως στόχο την ανάπτυξη της κατάλληλης
υποδοµής γλωσσικής τεχνολογίας για το βιοϊατρικό τοµέα, που θα υποβοηθήσει το µέσο
χρήστη, τον ερευνητή αλλά και κάθε ενδιαφερόµενο να βελτιώσει τις δυνατότητες
αναζήτησης, πλοήγησης, αλλά και κάθε µορφή επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδοµένων.
Το παρόν παραδοτέο (Π1) περιλαµβάνει το ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ. Η συγκρότηση σώµατος βιοϊατρικών κειµένων ήταν µια από τις
δύο βασικές ενέργειες της πρώτης Ενότητας Εργασίας του έργου. Ο σχεδιασµός ενός
σώµατος κειµένων υπόκειται σε ποσοτικές προδιαγραφές (π.χ. αντιπροσωπευτικότητα) και
σε ποιοτικές προδιαγραφές σχετικές µε το είδος των κειµένων που πρέπει να συλλεχθούν
(π.χ. κείµενα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, επιστηµονικά κείµενα, επιστηµονικά άρθρα
εκλαϊκευτικού χαρακτήρα κτλ.). Κι ενώ οι προδιαγραφές µπορούν να συλλεχθούν εύκολα
από τη διεθνή βιβλιογραφία, το δύσκολο είναι ο εντοπισµός των πηγών από τις οποίες θα
συλλεχθούν κείµενα που να πληρούν τις προδιαγραφές.
Στα επόµενα κεφάλαια περιγράφεται ο σχεδιασµός και η διαδικασία συγκρότησης του
σώµατος κειµένων βιοϊατρικών όρων στο πλαίσιο του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ.
Πιο συγκεκριµένα:
Στο κεφάλαιο 2 γίνεται µια εισαγωγή σε σχέση µε «ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ». Μετά από κάποιους βασικούς ορισµούς και µια σύντοµη ιστορική αναδροµή
του σχετικού γλωσσολογικού κλάδου, περιγράφονται οι δυνατότητες αξιοποίησής τους σε
ερευνητικά πεδία που µας ενδιαφέρουν στο παρόν έργο, όπως η γλωσσολογία, η ορολογία
και η κατασκευή οντολογίας.
Στο κεφάλαιο 3 αναλύονται τα βασικά «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ». Έτσι περιγράφονται οι βασικές αρχές σχεδιασµού, καθώς και οι πολλαπλές
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παράµετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη συγκρότηση τόσο των γενικών όσο και
των ειδικευµένων σωµάτων κειµένων.
Στο κεφάλαιο 4 αναπτύσσονται τα πρότυπα που εφαρµόζονται για «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ». Πιο συγκεκριµένα περιγράφεται το Πλαίσιο
Γλωσσικού Σχολιασµού και το πρότυπο κωδικοποίησης TEI Lite που θα χρησιµοποιηθεί στο
πλαίσιο του παρόντος έργου.
Στο κεφάλαιο 5 γίνεται αναφορά στα υπάρχοντα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ», τόσο
γενικής γλώσσας όσο και ειδικής χρήσης.
Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται οι βασικές προσπάθειες να συγκροτηθούν «ΣΩΜΑΤΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ» στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στο κεφάλαιο 7 περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη «ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ»». Παρουσιάζεται αναλυτικά η
διαδικασία συλλογής και κατηγοριοποίησης των βιοϊατρικών κειµένων που συλλέχθηκαν.
Στο κεφάλαιο 8 δίνονται τα «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ», ενώ στο κεφάλαιο 9 η «ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ».
Τέλος, το κεφάλαιο 10 περιλαµβάνει τα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» και πιο συγκεκριµένα κάποια
δείγµατα από τα κείµενα που συλλέχθηκαν, καθώς και ένα παράδειγµα κειµένου µε
κωδικοποίηση TEI Lite.
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2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ»
Πολλοί είναι οι ορισµοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς στον όρο σώµα κειµένων (corpus). Για
το παρόν έργο, θα δεχθούµε ως ορισµό εργασίας αυτόν που δόθηκε στο πλαίσιο του
προγράµµατος EAGLES από το Sinclair (1996): σώµα κειµένων είναι κάθε συλλογή
τµηµάτων µιας συγκεκριµένης γλώσσας τα οποία επιλέγονται και διατάσσονται σύµφωνα µε
συγκεκριµένα γλωσσολογικά κριτήρια, έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
αντιπροσωπευτικό δείγµα της γλώσσας αυτής. Ένα σώµα κειµένων όχι µόνον πρέπει να
είναι αντιπροσωπευτικό (representative) και ισορροπηµένο (balanced), όπως τονίζει ο
Rundell (1995), αλλά πρέπει και να έχει επιλεγεί µε βάση τους στόχους που έχουν θέσει οι
άνθρωποι που το έχουν σχεδιάσει.

Αντίστοιχα, ηλεκτρονικό σώµα κειµένων (ΗΣΚ) είναι ένα σώµα κειµένων φυσικής γλώσσας
που αποθηκεύεται σε µορφή αναγνώσιµη και επεξεργάσιµη από τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή (Renouf 1987, Leech & Fligelstone 1992). Αξίζει να επισηµάνουµε ότι, ενώ
παλαιότερα ένα σώµα κειµένων µπορεί να ήταν απλώς ένα σύνολο κειµένων, βιβλίων,
αποσπασµάτων από βιβλία ή αποµαγνητοφωνηµένων οµιλιών, αντίθετα στη σηµερινή
εποχή ένα σώµα κειµένων εµφανίζεται ως επί το πλείστον σε ηλεκτρονική µορφή. Είναι
γεγονός ότι σήµερα είναι σηµαντικός πλέον ο αριθµός των κειµένων που είναι είτε άµεσα
διαθέσιµος είτε εύκολα µετατρέψιµος σε ηλεκτρονική µορφή. Έτσι, όπως επισηµαίνει και ο
Aarts (1990), στις µέρες µας εξυπακούεται ότι όταν µιλάµε για σώµα κειµένων εννοούµε
σώµα µηχαναγνώσιµων (machine-readable) κειµένων. Επιπλέον, τα ΗΣΚ είναι ειδικά
κωδικοποιηµένα για τυποποιηµένες και οµοιογενείς εργασίες ανάκτησης γλωσσικής
πληροφορίας, ενώ τα γλωσσικά τµήµατα που περιέχουν περιλαµβάνουν πληροφορίες για
την προέλευση και την εξωγλωσσική λειτουργία τους.

Είναι φανερό ότι υπάρχουν συλλογές ηλεκτρονικών κειµένων που δεν µπορούν να
χαρακτηριστούν ως ΗΣΚ. Έτσι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν αποτελούν ΗΣΚ τα
ακόλουθα:
 ο παγκόσµιος ιστός, εφόσον δεν έχει συγκεκριµένο και σταθερό µέγεθος ούτε έχει
σχεδιαστεί για γλωσσολογικούς σκοπούς
 το αρχείο (archive): πρόκειται για αποθετήριο ηλεκτρονικών κειµένων χωρίς συστηµατικά
οργανωµένη διασύνδεση µεταξύ τους και χωρίς σαφείς περιορισµούς επιλογής
 η βιβλιοθήκη ηλεκτρονικών κειµένων (electronic text library): πρόκειται για συλλογή
ηλεκτρονικών κειµένων που, µολονότι παρουσιάζει κάποια ενιαία τυποποίηση και
συγκεκριµένες συµβάσεις στο περιεχόµενό τους, δεν υπόκειται σε σοβαρούς
περιορισµούς επιλογής
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Το ΗΣΚ θεωρείται υποσύνολο της βιβλιοθήκης ηλεκτρονικών κειµένων, µε τη διαφορά ότι
έχει σχεδιαστεί µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και συγκεκριµένη σκοπιµότητα και
περιλαµβάνει αποκλειστικά κείµενα που έχουν επιλεγεί µε αυστηρά καθορισµένα κριτήρια
(Atkins et al. 1991).

2.2 ΕΙ∆Η ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Τα ΗΣΚ διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη χρήση για την οποία προορίζονται και τις
προδιαγραφές σχεδιασµού τους. Οι τυπολογίες που έχουν προταθεί είναι πολλές (βλ. Aston
& Burnard 1998, McEnery & Wilson 1996) και διακρίνουν τα ΗΣΚ ως προς πολλά και
διαφορετικά µεταξύ τους επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικές διακρίσεις ως προς:









το περιεχόµενο των κειµένων (γενικό – ειδικευµένο ΗΣΚ)
τον τρόπο γλωσσικής παραγωγής (γραπτού/προφορικού λόγου – µεικτό ΗΣΚ)
τη χρονική κάλυψη των κειµένων (συγχρονικό – διαχρονικό ΗΣΚ)
το γλωσσολογικό σχολιασµό των κειµένων (σχολιασµένο – µη σχολιασµένο ΗΣΚ)
τον αριθµό των γλωσσών (µονόγλωσσο – πολύγλωσσο ΗΣΚ)
τη δυνατότητα ανανέωσης του σώµατος κειµένων (κλειστό – ανοιχτό ΗΣΚ)
το πεπερασµένο µέγεθος (στατικό – δυναµικό ΗΣΚ ή ΗΣΚ αναφοράς – ελέγχου)
κτλ.

Πολλοί ερευνητές έχουν χρησιµοποιήσει και άλλες παραµέτρους για την κατηγοριοποίηση
των σωµάτων κειµένων. Έτσι, για παράδειγµα, σύµφωνα µε τον Biber (1994) υπάρχουν
κατηγοριοποιήσεις που αφορούν το αν ένα σώµα κειµένων αποτελείται από πλήρη κείµενα
ή από αποσπάσµατα κειµένων (sampled corpus), αν τα ποσοστά κειµένων που ανήκουν σε
ένα τοµέα είναι τυχαία ή προκαθορισµένα (balanced corpus) κ.ο.κ.

Στο παρόν έργο, στόχος είναι να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα ηλεκτρονικό σώµα
βιοϊατρικών κειµένων. Πρόκειται για ένα ειδικευµένο ΗΣΚ (specialized corpus) που θα
περιλαµβάνει κείµενα που προέρχονται από τη θεµατική περιοχή της βιοϊατρικής µε στόχο
την απεικόνιση της συγκεκριµένης υπογλώσσας (sublanguage).

Σε αντίθεση µε τα γενικά ΗΣΚ ή ΗΣΚ αναφοράς (reference corpora) που σχεδιάζονται µε
στόχο να αναπαραστήσουν όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά το σύνολο του
λεξιλογίου µιας συγκεκριµένης γλώσσας και να προσφέρουν αναλυτικές πληροφορίες για τη
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γλώσσα αυτή1, τα ειδικευµένα ΗΣΚ ή ΗΣΚ ειδικής χρήσης (specialized/special corpora)2
αποτελούνται αποκλειστικά από τα κείµενα στα οποία στοχεύει η ανάλυση και
χαρακτηρίζεται από εύρος «σηµαδεµένων» γλωσσικών χαρακτηριστικών. Τα ειδικευµένα
ΗΣΚ δεν αντιπροσωπεύουν τη χρήση της γενικής γλώσσας, αλλά παρουσιάζουν σε υψηλή
συχνότητα γλωσσικά φαινόµενα που βρίσκουµε πολύ σπάνια ή και καθόλου σε ένα γενικό
ΗΣΚ. Ειδικά σε επίπεδο λεξιλογίου, τα ειδικευµένα ΗΣΚ περιλαµβάνουν κείµενα από
συγκεκριµένα θεµατικά πεδία και υψηλές συχνότητες εµφάνισης των όρων που σχετίζονται
µε αυτά.

Ειδική κατηγορία ΗΣΚ συνιστά το υποσώµα κειµένων (subcorpus) που είναι υποσύνολο
ενός ΗΣΚ. Αποτελεί είτε στατικό στοιχείο ενός σύνθετου σώµατος κειµένων, είτε δυναµικά
προσδιοριζόµενη επιλογή από ένα ΗΣΚ για τις ανάγκες µίας συγκεκριµένης ανάλυσης. Αν,
για παράδειγµα, θέλουµε να κάνουµε µια συγκριτική µελέτη µεταξύ των διαφόρων
κειµενικών ειδών (π.χ. για να εξετάσουµε το εύρος της χρήσης µιας λέξης ή για να
συγκρίνουµε τις υφολογικές παραλλαγές της µεταξύ των διαφόρων τοµέων κτλ.) θα είναι πιο
χρήσιµο να χωρίσουµε το ΗΣΚ µας σε υπο-ΗΣΚ. Η συγκρότηση ενός υπο-ΗΣΚ µπορεί να
γίνεται µε διάφορα κριτήρια, όπως είναι: η γλώσσα των κειµένων, τη γεωγραφική ποικιλία
(π.χ. κοινή γλώσσα ή διάλεκτο), το κειµενικό είδος (δηµοσιογραφικό, λογοτεχνικό,
επιστηµονικό, τεχνικό κτλ.), το ειδικό γνωστικό πεδίο, το επικοινωνιακό επίπεδο, κτλ.
Συνήθως ένα ΗΣΚ αποτελείται από πολλά υπο-ΗΣΚ, τα οποία οργανώνονται σε ιεραρχική
δοµή και µπορούν να λειτουργήσουν και αυτοτελώς.

1

Το γενικό ΗΣΚ είναι σαφώς και αυστηρώς προσδιορισµένο και ισορροπηµένο. Πρέπει να είναι

αρκετά µεγάλο για να αναπαριστά ικανοποιητικά το πιο χαρακτηριστικό λεξιλόγιο και τις
σηµαντικότερες ποικιλίες, έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση ανάπτυξης για αξιόπιστα
λεξικά, γραµµατικές, θησαυρούς και άλλα έργα γλωσσικής αναφοράς. Το µεγαλύτερο, αυτή τη στιγµή,
ΗΣΚ αναφοράς για τη γραπτή µορφή της νέας ελληνικής, που είναι προσβάσιµο και µέσω διαδικτύου
(http://corpus.ilsp.gr) είναι ο Εθνικός Θησαυρός για την Ελληνική Γλώσσα (ΕΘΕΓ) του Ινστιτούτου
Επεξεργασίας του Λόγου (Hatzigeorgiou et al. 2000) που περιλαµβάνει σήµερα 46 εκατοµµύρια
λέξεις. Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται επίσης το Σώµα Ελληνικών Κειµένων (ΣΕΚ) που εκπονείται µε
τη συνεργασία των Πανεπιστηµίων Αθηνών, Κύπρου, King’s College (London) και Birmingham
(http://www.ucy.ac.cy/sek)

το

οποίο

αναµένεται

να

περιλαµβάνει

30

εκατοµµύρια

λέξεις,

προερχόµενες από το γραπτό και τον προφορικό λόγο (Γούτσος 2003). Βλ. και κεφάλαια 5.2 και 5.3.
2

Ειδικευµένο ΗΣΚ της νέας ελληνικής, εξειδικευµένο για την ορολογική έρευνα, έχει αναπτυχθεί από

το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και ονοµάζεται ΟΡΟΣΗΜΟ (Μάντζαρη et al. 1999).
Περιλαµβάνει περίπου 3.000.000 λέξεις, σε κείµενα από 19 γνωστικές περιοχές (βλ. κεφάλαιο 5.4).
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2.3 ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η δυνατότητα πρόσβασης που έχουµε σήµερα σε µεγάλους όγκους κειµενικών δεδοµένων
σε ηλεκτρονική µορφή έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός νέου ρεύµατος στη
γλωσσολογία: τη γλωσσολογία των σωµάτων κειµένων (corpus linguistics). Η γλωσσολογία
των σωµάτων κειµένων εµφανίστηκε δυναµικά στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ως
απάντηση στη γενετική γραµµατική και τις νεοπλατωνικές θεωρίες που πρέσβευε, αφού
σήµανε την επιστροφή της γλωσσολογικής θεωρίας στον εµπειρισµό. Στόχος της είναι να
µελετήσει τη γλώσσα στο φυσικό της περιβάλλον, δίνοντας έτσι έµφαση στη γλωσσική
πραγµάτωση (linguistic performance) έναντι της γλωσσικής ικανότητας (linguistic
competence) η οποία βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τη γενετική
γραµµατική.

Πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η γλωσσολογία των σωµάτων κειµένων δε συνιστά αυτοτελή
κλάδο της γλωσσολογίας, µε τον τρόπο που συνιστά, για παράδειγµα, η σηµασιολογία, η
µορφολογία, η φωνολογία, η κοινωνιογλωσσολογία κτλ., υπό την έννοια ότι κάθε
γλωσσολογικός κλάδος έχει στόχο την περιγραφή και ανάλυση µιας συγκεκριµένης όψης της
γλώσσας. Αντίθετα, η γλωσσολογία των σωµάτων κειµένων αποτελεί µια µεθοδολογική
προσέγγιση που µπορεί να εφαρµοστεί σε διάφορους κλάδους της γλωσσολογίας. Έτσι, για
παράδειγµα, κάνουµε λόγο για σύνταξη ή σηµασιολογία που βασίζεται σε σώµατα κειµένων
(σε αντιδιαστολή προς τη σύνταξη ή τη σηµασιολογία που δε βασίζεται σε σώµατα
κειµένων).

2.3.1 Βασικά χαρακτηριστικά της γλωσσολογικής ανάλυσης που βασίζεται σε
σώµατα κειµένων
Τα βασικά χαρακτηριστικά της γλωσσολογικής ανάλυσης που χρησιµοποιεί σώµατα
κειµένων, όπως τα συνοψίζουν οι Mc Enery & Wilson (1996), είναι τα εξής:
 η εµπειρική προσέγγιση,
 η χρήση ΗΣΚ ως βάση της ανάλυσης,
 η χρήση Η/Υ για τη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδοµένων,
 οι ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές ανάλυσης.

Η εµπειρική προσέγγιση αποτελεί τη βάση για τη γλωσσολογία των σωµάτων κειµένων
(Leech 1992): ο γλωσσολόγος πρώτα συλλέγει και παρατηρεί την πληροφορία που
εντοπίζει µέσα στα κείµενα, και στη συνέχεια αναπτύσσει ένα θεωρητικό µοντέλο που να
συµπεριλαµβάνει το σύνολο των πληροφοριών που έχει συγκεντρώσει. Αυτό το µοντέλο
µπορεί στη συνέχεια να επαληθευτεί ή να αντιπαραβληθεί µε άλλα, ανάλογα µοντέλα. Με
άλλα λόγια, η θεωρία στηρίζεται στην παρατήρηση και όχι το αντίστροφο. Πιο αναλυτικά:
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1. Η συγκεκριµένη προσέγγιση βασίζεται σε πραγµατικά κείµενα, άρα σε εµπειρικά
δεδοµένα, και όχι στην ενδοσκόπηση του γλωσσολόγου. Το σώµα κειµένων εµφανίζεται
εδώ ως ο αντίποδας των κατασκευασµένων παραδειγµάτων που επινοούνται επί τούτου
από το γλωσσολόγο για τις ανάγκες µιας ορισµένης θεωρίας ή µιας µελέτης.

2. Η γλωσσολογία των σωµάτων κειµένων παρέχει στους γλωσσολόγους ερευνητές τη
δυνατότητα να διατυπώνουν αντικειµενικές και αξιόπιστες κρίσεις σχετικά µε το υλικό που
µελετούν, αφού τα σώµατα κειµένων φέρνουν στο φως γλωσσικά φαινόµενα που είναι
επαληθεύσιµα, γεγονός που αποτελεί σηµαντικό κριτήριο για κάθε έρευνα που θέλει να
λέγεται επιστηµονική.

3. Το σώµα κειµένων αποτελεί γενικά το εργαλείο µιας περιγραφικής ανάλυσης της
γλώσσας, που το παρατηρεί προκειµένου να ανασυστήσει εκ των υστέρων τις κανονικότητες
που τυχόν το διέπουν. Αντίθετα, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µια ρυθµιστική
προσέγγιση, αφού το «καθαρό» σώµα κειµένων σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να
υπακούσει σε εκ των προτέρων καθορισµένους κανόνες.

4. Η µελέτη των σωµάτων κειµένων αποτελεί τη βάση για την περιγραφή µιας γλώσσας,
χωρίς ωστόσο να αποτελεί εµπόδιο στην ανάπτυξη θεωριών, αφού η παρατήρηση των
κειµένων και η γλωσσική περιγραφή είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
µιας θεωρητικής προσέγγισης.

5. Τα εµπειρικά δεδοµένα αναγκάζουν το γλωσσολόγο να λάβει υπόψη του όλα τα γλωσσικά
φαινόµενα, αφού όλα ανεξαιρέτως τα φαινόµενα που καταγράφονται θα πρέπει και να
ερµηνευτούν. Ως εκ τούτου, ένα µοντέλο που βασίζεται στην ανάλυση των σωµάτων
κειµένων µπορεί να είναι ταυτόχρονα ποσοτικό (συχνότητες, αναλογίες κτλ.) και ποιοτικό
(ερµηνεία και ανάλυση των φαινοµένων).

Καλό είναι πάντως, όπως υποδεικνύει ο Svartvik (1992), η εµπειρική προσέγγιση να
συνδυάζεται µε την ενδοσκόπηση και την κριτική µατιά του γλωσσολόγου, αν θέλουµε να
σχεδιάσουµε γλωσσικά µοντέλα που να είναι πραγµατικά πλήρη, αξιόπιστα και
αντιπροσωπευτικά.

2.3.2 Λίγη ιστορία
Για να είµαστε ακριβείς, η µέθοδος που χρησιµοποιεί εµπειρικά δεδοµένα για την περιγραφή
και ανάλυση της γλώσσας, δεν εµφανίστηκε εντελώς ξαφνικά στις αρχές της δεκαετίας του
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1980. Πολύ νωρίτερα, υπήρξαν γλωσσολόγοι και ερευνητές που ακολούθησαν αντίστοιχες
µεθόδους, συλλέγοντας και χρησιµοποιώντας δεδοµένα από αυθεντικά κείµενα για τις
έρευνές τους, αν και στη βιβλιογραφία εκείνης της εποχής δεν αναφέρεται βεβαίως ο όρος
«γλωσσολογία σωµάτων κειµένων». Τοµή και ορόσηµο στην εξέλιξη αυτής της
µεθοδολογικής προσέγγισης αποτέλεσε η σκληρή κριτική που ασκήθηκε εναντίον της στη
δεκαετία του ’50 από το Noam Chomsky, µε αποτέλεσµα να περιπέσει σε παρακµή για
τριάντα σχεδόν χρόνια ως την εποχή που αναγεννήθηκε (δεκαετία του ’80). Στη συνέχεια θα
διαγράψουµε εν συντοµία την ιστορική της εξέλιξη, πριν και µετά την παρέµβαση του
Chomsky.

Η πρώιµη φάση
Ήδη από το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα και µέχρι τα µέσα του 20ού, οι γλωσσολόγοι
χρησιµοποιούσαν αυτοσχέδια «σώµατα κειµένων» (δηλ. επαρκώς µεγάλες συλλογές
αυθεντικών, φυσικών δεδοµένων από µια δεδοµένη γλώσσα) τα οποία συνέλεγαν µε τα
περιορισµένα µέσα της εποχής. Πράγµατι, υπήρξαν αρκετοί πρωτοπόροι ερευνητές που οι
εργασίες τους στηρίχθηκαν σε αυτή τη µέθοδο, και συγκεκριµένα σε τοµείς όπως η
κατάκτηση της µητρικής γλώσσας (Preyer 1889, Stern 1924), η εκµάθηση της ξένης
γλώσσας (Thorndike 1921, Palmer 1933, Traver 1940, Bongers 1947), η συγκριτική µελέτη
γλωσσών (Eaton 1940), η φωνολογία (Kaeding 1897), η σύνταξη (Fries 1952) και η
σηµασιολογία (Lorge 1949). Στον απόηχο του αµερικανικού δοµισµού, γλωσσολόγοι, όπως
ο Harris και ο Hill (δεκαετία του ’50) έχοντας µια θετικιστική και συµπεριφοριστική θεώρηση
της επιστήµης πρέσβευαν ότι το σώµα κειµένων ήταν αναγκαίο και επαρκές για τη µελέτη
µιας δεδοµένης γλώσσας, ενώ απέρριπταν εντελώς την ενδοσκόπηση και τη διαίσθηση ως
µέσα της έρευνας.

Η κριτική του Chomsky και άλλες ενστάσεις
Η κριτική που άσκησε ο Chomsky στη γλωσσολογική ανάλυση που χρησιµοποιεί τα σώµατα
κειµένων µπορεί να συνοψιστεί σε τρία βασικά σηµεία:
 Πρώτον, η µελέτη των σωµάτων κειµένων οδηγεί σε εσφαλµένη κατεύθυνση, δηλαδή
στη µοντελοποίηση της γλωσσικής πραγµάτωσης αντί της γλωσσικής ικανότητας.
Σύµφωνα µε τον Chomsky, στόχος της γλωσσολογίας είναι η ενδοσκόπηση και
ερµηνεία της γλωσσικής ικανότητας, και όχι η καταµέτρηση και περιγραφή των
φαινοµένων πραγµάτωσης της γλώσσας.
 ∆εύτερον, ακόµη και αν δεχθούµε ότι στόχος της γλωσσολογίας είναι η καταµέτρηση
και περιγραφή των γλωσσικών φαινοµένων, ο στόχος αυτός αποδεικνύεται
ανέφικτος, αφού οι φυσικές γλώσσες δεν είναι πεπερασµένα σύνολα. Κατά
συνέπεια, η καταµέτρηση των προτάσεων µιας γλώσσας δεν µπορεί ποτέ να µας
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οδηγήσει σε επαρκή περιγραφή της γλώσσας αυτής. Πώς µπορεί ένα πεπερασµένο
και ως εκ τούτου ανεπαρκές σώµα κειµένων να είναι το µοναδικό τεκµήριο ερµηνείας
µιας µη πεπερασµένης γλώσσας;
 Και τρίτον, δεν πρέπει να υποτιµούµε τη µέθοδο της ενδοσκόπησης, χωρίς την
οποία θα ήταν πολύ δύσκολο έως αδύνατο να καταφέρουµε να εντοπίσουµε τις
γραµµατικές δοµές που είναι αντιγραµµατικές ή αµφίσηµες.

Όπως ισχυριζόταν ο Chomsky: «Κάθε σώµα φυσικών κειµένων είναι ανοµοιογενές. Μερικές
προτάσεις δεν εµφανίζονται γιατί εννοούνται, κάποιες άλλες γιατί δεν είναι σωστές και άλλες
πάλι γιατί δεν είναι ευγενικές. Το σώµα κειµένων, όταν είναι φυσικό, παρουσιάζει τόσο
µεγάλη ανοµοιογένεια που η περιγραφή του δεν µπορεί να είναι κάτι περισσότερο από
λίστες.» (Chomsky, University of Texas, 1962).

Τα επιχειρήµατα αυτά του Chomsky είχαν όντως τεράστια απήχηση. Το αποτέλεσµα ήταν
αφενός η µελέτη των σωµάτων κειµένων να περιπέσει σε παρακµή και αφετέρου να
αναδυθεί µια νέα γλωσσολογική ορθοδοξία: η ορθολογιστική προσέγγιση που βασίζεται
στην ενδοσκόπηση του γλωσσολόγου.

Εκτός αυτού, υπήρχαν και άλλα προβλήµατα µε τα οποία ήρθε αντιµέτωπη η πρώιµη φάση
της γλωσσολογίας των σωµάτων κειµένων και τα οποία κατά κάποιο τρόπο ήταν πολύ πιο
πραγµατικά και πρακτικά, από αυτά που επεσήµανε ο Chomsky. Το βασικό πρόβληµα
αφορούσε τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδοµένων. Ο Abercrombie (1965) σε µία
συζήτηση σχετικά µε τη γλωσσολογική µεθοδολογία τής αποδίδει το χαρακτηρισµό «ψευδοδιαδικασία» (pseudo-procedure), ο οποίος ήταν µάλλον ακριβής, αν αναλογιστούµε τον
τρόπο µε τον οποίο οι περισσότερες αναλύσεις χρησιµοποιούσαν τα σώµατα κειµένων
εκείνη την εποχή. Είναι πράγµατι ασύλληπτο αν σκεφτούµε ότι κάποιος σαν τον Kaeding
(1897) έπρεπε να διατρέξει ένα σώµα κειµένων έντεκα εκατοµµυρίων λέξεων διαθέτοντας
µόνο τα µάτια του! Η κριτική του Abercrombie ανέδειξε τον πρακτικό και πραγµατικό
περιορισµό στον οποίο προσέκρουαν αναπόφευκτα εκείνες οι πρώιµες έρευνες πάνω σε
σώµατα κειµένων. Οι έρευνες αυτές απαιτούσαν τεχνικά µέσα για την επεξεργασία των
δεδοµένων που δεν ήταν διαθέσιµα εκείνη την εποχή, µε αποτέλεσµα να γίνονται εξαιρετικά
δαπανηρές, χρονοβόρες, λιγότερο ακριβείς και, εντέλει, λιγότερο εφικτές.

Η περίοδος 1950-1980
Παρά το σοβαρό κλονισµό που υπέστη µετά τις αµφισβητήσεις και τις κριτικές που δέχτηκε,
η µελέτη των σωµάτων κειµένων και η γλωσσολογική θεωρία που βασίζεται στον
εµπειρισµό δεν εγκαταλείφθηκε ολοκληρωτικά. Λίγα µόλις χρόνια αργότερα, εµφανίστηκαν
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εκείνοι που έµελλε να γίνουν οι «ιδρυτές» µιας νέας γλωσσολογικής σχολής: της
γλωσσολογίας των σωµάτων κειµένων (Leech 1992).

Το 1956 ο γλωσσολόγος Alphonse Juilland ήταν ο πρώτος που κατασκεύασε
µηχαναγνώσιµα σώµατα κειµένων, επέλεξε δείγµατα κειµένων µε συγκεκριµένες
προδιαγραφές, εξασφάλισε κείµενα από διαφορετικά κειµενικά γένη και είδη και από
διαφορετικούς συγγραφείς, εφάρµοσε ένα «πρωτόλειο» σύστηµα σχολιασµού των κειµένων
και, µε λίγα λόγια, ακολούθησε σύγχρονες µεθοδολογικές αρχές και τεχνικές.

Το 1959 ο Άγγλος Randolph Quirk ανήγγειλε το σχέδιο για την κατάρτιση ενός σώµατος
γραπτών και προφορικών κειµένων για τη βρετανική αγγλική, το Survey of English Usage
(SEU) Corpus. Το SEU, όταν ολοκληρώθηκε, περιείχε 50% προφορικά και 50% γραπτά
δεδοµένα.

Την ίδια σχεδόν εποχή, στο αµερικανικό πανεπιστήµιο Brown University ξεκίνησε από τους
Nelson Francis και Henry Kucera το περίφηµο Brown Corpus για την αµερικανική αγγλική,
«για χρήση σε ψηφιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές» (Francis & Kucera 1979/1982), το
οποίο ολοκληρώθηκε δυο δεκαετίες αργότερα.

Αυτό που σηµατοδοτεί την «αναγέννηση» της γλωσσολογίας των σωµάτων κειµένων είναι
κυρίως η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (αν και το SEU δεν είχε σχεδιαστεί αρχικά
ως ΗΣΚ). Το βασικότερο µειονέκτηµα των ΗΣΚ είναι συνήθως η τάση τους να παραβλέπουν
τα προφορικά δεδοµένα (λόγω των προβληµάτων που προκύπτουν από τη µεταγραφή και
την ενσωµάτωσή τους). Γι’ αυτό, το 1975 ο Jan Svartvik στο Lund είχε το όραµα και την
επιµονή να δηµιουργήσει το Survey of Spoken English µε στόχο να ψηφιοποιήσει τα
προφορικά (µη ψηφιοποιηµένα) δεδοµένα του SEU. Η σοβαρότερη δυσκολία βρισκόταν στη
λεπτοµερή προσωδιακή κωδικοποίηση την οποία είχαν υποστεί τα κείµενα. Καρπός αυτής
της εργασίας ήταν το περίφηµο London-Lund Corpus (LLC).

Το Brown Corpus (όπως και το αντίστοιχο βρετανικό LOB Corpus, Johansson et al. 1978)
ανήκει στα επονοµαζόµενα σώµατα «πρώτης γενιάς». Περιλαµβάνει ένα εκατοµµύριο λέξεις
που, για τα δεδοµένα της εποχής, θεωρείτο αστρονοµικός αριθµός. Στα σώµατα «δεύτερης
γενιάς», εκείνα δηλαδή που δηµιουργήθηκαν µετά το 1980 (βλ. Renouf 1984, Sinclair 1987)
το µέγεθος αυξάνεται δραµατικά, ενώ αλλάζουν πολύ και οι µέθοδοι εισαγωγής και
επεξεργασίας των δεδοµένων.

Η σύγχρονη εποχή: τοµείς εφαρµογής
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Στις µέρες µας έχει πλέον αποδειχθεί ότι η µελέτη των σωµάτων κειµένων παρουσιάζει
πολλά πλεονεκτήµατα για τη γλωσσολογική έρευνα, κυρίως ως πηγή συστηµατικής
άντλησης δεδοµένων και ως βάση για τη διατύπωση θεωρητικών υποθέσεων (Svartvik
1992, Leech 1992). Τα τελευταία χρόνια η µελέτη της γλώσσας στο φυσικό της περιβάλλον
κέρδισε σηµαντικό έδαφος, αφού εκτιµάται ότι οι σχετικές µελέτες διπλασιάζονται περίπου
κάθε 5 χρόνια (Altenberg 1991). Η γλωσσολογία των σωµάτων κειµένων έχει κάνει έντονα
αισθητή την παρουσία της σε πολλούς τοµείς της γλωσσολογικής έρευνας καθώς παρέχει
νέες δυνατότητες στην περιγραφή και ανάλυση της γλώσσας. Τα σώµατα κειµένων είναι µία
σηµαντική πηγή πληροφορίας για τη γλωσσολογία, προπαντός για κάποιους κλάδους της
εφαρµοσµένης γλωσσολογίας, όπως η λεξικογραφία, η αυτόµατη µετάφραση, η αναγνώριση
της οµιλίας, η παραγωγή ορολογικών έργων αναφοράς όπως γλωσσάρια υπογλωσσών,
ειδικευµένα λεξικά, ορολογικές βάσεις δεδοµένων κτλ., καθώς και η ανάπτυξη θεµατικών
θησαυρών και οντολογιών.

2.4 ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Τα τελευταία χρόνια η χρήση των ΗΣΚ στην ορολογική έρευνα έχει γενικευτεί. Παραδοσιακά
εξειδικευµένα
λεξικά,
αναγνωρισµένη
ορολογία,
ονοµατολογίες,
θησαυροί,
κατηγοριοποιήσεις και βάσεις δεδοµένων δεν επαρκούν για να προσφέρουν µια
ολοκληρωµένη λύση στο πρόβληµα της συστηµατικής καταγραφής, πρόσβασης και
ανάκτησης της εξειδικευµένης γνώσης και των όρων (µονολεκτικών και πολυλεκτικών) που
πραγµατώνουν γλωσσικά τις έννοιες ενός επιστηµονικού τοµέα. Τα ΗΣΚ έχουν καθιερωθεί
πλέον ως εργαλεία αναφοράς και συµβάλλουν σηµαντικά τόσο στην ανάπτυξη
υπολογιστικών εργαλείων που σχετίζονται µε την επεξεργασία ορολογίας όσο και στην
αξιολόγηση και τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων τους.

Η µεγαλύτερη πρακτική απήχηση από τη χρήση των ΗΣΚ στο χώρο της ορολογίας είναι η
δυνατότητα αυτόµατης αναγνώρισης όρων3. Οι ερευνητικές προσεγγίσεις που εφαρµόζονται
για την αντιµετώπιση των ιδιαίτερων προβληµάτων που παρουσιάζει η αναγνώριση όρων
βασίζονται σε τεχνικές και θεωρίες που προέρχονται από διάφορους ερευνητικούς τοµείς.
Έτσι, ανάλογα µε τον ερευνητικό χώρο από τον οποίο εµπνέονται, διακρίνουµε (Ανανιάδου
& Ζερβάνου 2004):
 τις µεθόδους που προέρχονται από το χώρο της επιστήµης της πληροφορίας, και
ειδικότερα τον τοµέα της ανάκτησης πληροφοριών: τέτοιες είναι οι στατιστικές µέθοδοι

3

Ας σηµειωθεί ότι οι Jacquemin & Bourigault (2003) χρησιµοποιούν τον όρο αυτόµατος εντοπισµός

όρων (term detection) ο οποίος καλύπτει τόσο την αναγνώριση όρων (term recognition) όσο και την
πρόσκτηση όρων (term acquisition).
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και άλλες τεχνικές δεικτοδότησης, κατηγοριοποίησης και οµαδοποίησης κειµένων
(ποσοτική προσέγγιση, βλ. Bourigault 1992)
 τις µεθόδους που βασίζονται σε γλωσσολογικές θεωρίες, κυρίως στους τοµείς της
λεξιλογικής, µορφολογικής και µορφοσυντακτικής έρευνας (ποιοτική προσέγγιση, βλ.
Calzolari & Bindi 1990)
 τις υβριδικές µεθόδους, που συνήθως συνδυάζουν στατιστικές τεχνικές µε
γλωσσολογικές θεωρίες και µεθόδους (βλ. ενδεικτικά Justeson & Katz 19954, Daille et
al. 19945, Frantzi & Ananiadou 19996, Maynard & Ananiadou 20007, Georgantopoulos
& Piperidis 2000)
 και τις µεθόδους που προέρχονται από το χώρο της τεχνητής νοηµοσύνης και
εφαρµόζουν διαφόρους αλγορίθµους µηχανικής µάθησης (Nobata et al. 1999, Collier
et al. 20008).

4

TERMS: σύστηµα µε στόχο την αναγνώριση πολυλεκτικών όρων σε κείµενα οποιουδήποτε

αντικειµένου και τύπου. Κατά την αξιολόγηση αναφέρεται ότι το σύστηµα επιτυγχάνει ποσοστά
ανάκλησης της τάξης του 71% και ακρίβειας 67-96% σε σύγκριση µε δεδοµένα αναγνώρισης όρων
στο ίδιο κειµενικό σώµα από ειδικούς επιστήµονες. Παρά το γεγονός ότι το σύστηµα επιτυγχάνει
ικανοποιητικά αποτελέσµατα, υποστηρίζεται ότι η χρήση µορφοσυντακτικού αναλυτή θα µπορούσε να
βελτιώσει την ανάλυση, παρά το ενδεχόµενο ποσοστό σφάλµατος (Jacquemin 2001).
5

ACABIT: υβριδικός αναλυτής που αποτελείται από επιφανειακό µορφοσυντακτικό αναλυτή και

στατιστικά φίλτρα για την αναγνώριση όρων στη γαλλική γλώσσα.
6

Τιµή C/CN: µέθοδος που συνδυάζει στατιστικές µετρήσεις µε γλωσσικές πληροφορίες και µπορεί να

εφαρµοστεί σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο και είδος κειµένου για αναγνώριση πολυλεκτικών
και ένθετων όρων.
7

TRUCKS: µέθοδος που αποτελεί επέκταση της τιµής C/CN και εστιάζει στον εντοπισµό

πληροφοριών για το γλωσσικό περιβάλλον ενός όρου µέσω διαφόρων πηγών µε στόχο τη
βελτιστοποίηση των στατιστικών µετρήσεων για αναγνώριση όρων. ∆ιακρίνει τρία είδη συγκειµενικής
πληροφορίας (µορφοσυντακτική, σηµασιολογική και ορολογική). Μεταξύ άλλων κάνει χρήση
ορολογικών θησαυρών, όπως ο θησαυρός ιατρικής ορολογίας UMLS.
8

Μέθοδος εποπτευόµενης εκµάθησης που βασίζεται σε κρυµµένα µαρκοβιανά µοντέλα (Hidden

Markov Models) για τον εντοπισµό όρων µοριακής βιολογίας σε κείµενα από το MEDLINE (Medical
Literature Analysis and Retrieval System On Line).
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Η χρήση των σωµάτων κειµένων επιτρέπει την εξέταση των όρων µέσα στο συµφραστικό
τους περιβάλλον, γεγονός που βελτιώνει σηµαντικά τις τεχνικές αυτόµατης αναγνώριση και
εξαγωγή τους και συµβάλλει στην ανάπτυξη ειδικών υπολογιστικών συστηµάτων (Frantzi &
Ananiadou 1997).

Τα σώµατα κειµένων είναι απαραίτητα επίσης όχι µόνο στην ανάπτυξη εργαλείων για την
ορολογική έρευνα, αλλά και στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που δίνουν τα εργαλεία
αυτά. Έτσι, όπως έχει διαπιστωθεί, οι στατιστικές προσεγγίσεις είναι πιο αποδοτικές στον
εντοπισµό όρων µε υψηλή συχνότητα εµφάνισης, αλλά µάλλον ασταθείς στον εντοπισµό πιο
σπάνιων όρων, µε αποτέλεσµα να παράγουν πολλή «σιωπή» (ανεπαρκή εξαγωγή
πληροφορίας). Αντίθετα, οι γλωσσολογικές προσεγγίσεις αποδίδουν καλύτερα
αποτελέσµατα όσον αφορά όρους που εµφανίζονται µε χαµηλή συχνότητα, αλλά παράγουν
περισσότερο «θόρυβο» (λανθασµένο εντοπισµό πληροφορίας). Προκειµένου να
συνδυαστούν τα πλεονεκτήµατα των δύο αυτών προσεγγίσεων και να βελτιωθεί η
αποτελεσµατικότητά τους, έχουν αναπτυχθεί υβριδικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τη
στατιστική µε τη γλωσσολογική πληροφορία.

Η χρήση σωµάτων κειµένων επιτρέπει στον ερευνητή να εντοπίσει τους όρους (ήδη
υπάρχοντες, νεοσύστατους ή ακόµη και εν τη γενέσει τους) και να βγάλει ασφαλή
συµπεράσµατα σχετικά µε τη χρήση τους και τη συχνότητα εµφάνισής τους σε µία δεδοµένη
υπογλώσσα. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα να εξεταστούν οι συµφραστικές τους σχέσεις,
γεγονός που οδηγεί στον εντοπισµό των γλωσσικών τους χαρακτηριστικών σε µορφολογικό,
συντακτικό και σηµασιολογικό επίπεδο (Bowker 1996, 2000). Συγκεκριµένα, η εξέταση των
συµφραζοµένων επιτρέπει τον εντοπισµό των βασικών µορφολογικών του παραγώγων, την
εξέταση των συντακτικών περιορισµών που επιβάλλονται στις συµφράσεις ενός όρου,
καθώς και της σηµασιολογικής του προσωδίας (semantic prosody, βλ. Sinclair 1987).

Τέλος, η χρήση σωµάτων κειµένων µπορεί να συµβάλει στον εντοπισµό ασυνέπειας στη
χρήση ταυτόσηµων όρων. Η ασυνέπεια µπορεί να παρατηρηθεί σε ορθογραφικό,
µορφολογικό ή σηµασιολογικό επίπεδο, και η αδυναµία εντοπισµού και διόρθωσής της
ενδέχεται να αποτελέσει σηµαντικό πρόβληµα για τη µετέπειτα επεξεργασία και αξιοποίηση
των όρων. Χάρη στους συµφραστικούς πίνακες που προκύπτουν µε αναζήτηση πιθανών
µορφών µε τις οποίες µπορεί να συναντάται ένας όρος, είναι δυνατή η γρήγορη και εύκολη
οµοιογενοποίησή του σώµατος κειµένων, µε αποτέλεσµα την αύξηση του ρυθµού
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επαναληψιµότητας9. Εννοείται ότι όσο µεγαλύτερη είναι η συνέπεια στη χρήση των όρων,
τόσο µεγαλύτερη είναι η επαναληψιµότητα.

2.5 ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Εκτός από την αναγνώριση των όρων ενός συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου, τα σώµατα
κειµένων παρέχουν επίσης σηµαντική βοήθεια στον εννοιολογικό προσδιορισµό αυτών των
όρων. Με άλλα λόγια, βοηθούν στον εντοπισµό των σηµασιολογικών σχέσεων που
συνδέουν τους όρους µέσα στο εννοιολογικό σύστηµα που αντικατοπτρίζει τη γνώση ενός
συγκεκριµένου πεδίου. Αυτό επιτρέπει τη δηµιουργία οντολογιών προσδιορισµένων
εµπειρικά από κείµενα µιας συγκεκριµένης υπογλώσσας.

Για τη διερεύνηση των σηµασιολογικών σχέσεων ενός όρου Χ, η Bowker (1996) προτείνει
την αναζήτηση µε χρήση τυποποιηµένων εκφράσεων, π.χ. «το Χ ανήκει στο Υ» ή «το Χ είναι
µέρος του Υ». Τέτοιες εκφράσεις αποκαλύπτουν σχέσεις σηµασιολογικής υπωνυµίας (δηλ.
µέρους-όλου) και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως συνθήκες αναζήτησης σε ένα σώµα
κειµένων ειδικής χρήσης στο οποίο θα εντοπίσουν προτάσεις όπου το Χ ως προς το Υ θα
λειτουργεί ως υπώνυµο.

Προκειµένου να διερευνήσει κανείς το σύνολο των σηµασιολογικών σχέσεων ενός όρου, θα
πρέπει να καθορίσει τη θέση αυτού του όρου σε ένα ειδικό γνωστικό πεδίο αίροντας τυχόν
ασάφεια που τον χαρακτηρίζει. Η ασάφεια είναι ένα γενικό φαινόµενο των φυσικών
γλωσσών, ειδικότερα όµως στην κατασκευή µιας οντολογίας, η ασάφεια των λεξιλογικών
µονάδων µπορεί να είναι µορφοσυντακτική, συντακτική, σηµασιολογική και ασάφεια
ταξινόµησης10.

Η σηµασιολογική ασάφεια οφείλεται κυρίως σε φαινόµενα πολυσηµίας και οµωνυµίας. Έτσι,
ενώ, θεωρητικά, οι όροι πρέπει να είναι µονοσήµαντοι (δηλαδή ένας και µόνο όρος πρέπει
να αντιστοιχεί σε µία και µόνον έννοια), εντούτοις πολύ συχνά στην πράξη εµφανίζονται
φαινόµενα αµφισηµίας και πολυσηµίας (όταν ένας όρος αντιστοιχεί σε πολλές έννοιες),

9

Εννοούµε το δείκτη που προσδιορίζει το πλήθος των όρων που επαναλαµβάνονται µέσα σε ένα

κείµενο.
10

Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι µια λεξιλογική µονάδα µπορεί να είναι όρος σε κάποιο ειδικό

γνωστικό πεδίο, αλλά όχι σε κάποιο άλλο. Επίσης, όροι µπορεί να είναι και λέξεις προερχόµενες από
τη γενική γλώσσα, οι οποίες όµως σε ένα συγκεκριµένο γνωστικό πεδίο χρησιµοποιούνται µε ειδική
έννοια.
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καθώς και συνωνυµίας (όταν πολλοί όροι εκφράζουν την ίδια έννοια). Πολύσηµοι είναι οι
όροι που έχουν την ίδια φωνολογική µορφή αλλά αναφέρονται σε διαφορετικές συγγενείς
έννοιες, είτε σε διαφορετικούς τοµείς (π.χ. ο όρος φακός απαντά στον τοµέα της
φωτογραφίας, της φυσικής και της ανατοµίας), είτε και στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο (π.χ. ο
όρος γονίδιο στη βιολογία έχει δύο έννοιες: α) το καταγεγραµµένο τµήµα του DNA που
µεταφράζεται σε πρωτεΐνη, και β) η περιοχή του DNA που κατονοµάζεται και φέρει ένα
γενετικό φαινότυπο). Οι οµώνυµοι όροι έχουν την ίδια φωνολογική µορφή, αλλά
αναφέρονται σε εντελώς διαφορετικές έννοιες (π.χ. διαβήτης: ασθένεια / γεωµετρικό
όργανο). Η σηµασιολογική αποσαφήνιση των όρων µπορεί να επιτευχθεί µε στατιστικές
µετρήσεις οµοιότητας µεταξύ των εξαχθέντων όρων και του γλωσσικού τους περιβάλλοντος.

Η ασάφεια ταξινόµησης είναι ένα άλλο είδος ασάφειας που δηµιουργείται όταν µία έννοια,
και συνεπώς ο όρος που την εκφράζει, µπορεί να κατηγοριοποιηθεί µε πολλούς τρόπους.
Αυτού του είδους η ασάφεια αφορά τους λεγόµενους πολυδιάστατους όρους (Bowker 1995).
Ως πολυδιαστατικότητα ενός όρου ορίζεται ένα ειδικό είδος αµφισηµίας που αφορά τη
δυνατότητα ενός όρου να ανήκει σε δύο ή και περισσότερα ιεραρχικά δίκτυα εννοιών
ταυτόχρονα και εµφανίζεται ως πολλαπλή κληρονοµικότητα σε µία ιεραρχία όρων (όταν ένας
κόµβος σε µία δενδρική ιεραρχία εµφανίζεται να έχει περισσότερους από ένα γονικούς
κόµβους). Για παράδειγµα, ο όρος πνευµονική φυµατίωση µπορεί να ταξινοµηθεί και ως
ασθένεια του αναπνευστικού συστήµατος και ως µεταδοτική ασθένεια. Η άρση της ασάφειας
είναι σηµαντική προκειµένου να µπορέσουµε να κατηγοριοποιήσουµε έναν όρο ανάλογα µε
τη σηµασία του. Ο βαθµός λεπτοµέρειας που επιθυµούµε να έχουµε στην ταξινόµηση και
διάκριση µεταξύ των εννοιών εξαρτάται από την εφαρµογή, που µπορεί π.χ. να σχετίζεται µε
εξαγωγή πληροφορίας ή µε ανάπτυξη οντολογιών.

∆εδοµένου ότι η εννοιολογική λειτουργία ενός όρου (είτε µονοσήµαντου είτε πολυδιάστατου)
σχετίζεται άµεσα µε τα συµφραζόµενα11, ο ειδικός µελετητής µπορεί να αξιοποιήσει τα
ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που προσφέρουν οι συµφραστικοί πίνακες ενός ειδικευµένου
ΗΣΚ, προκειµένου να µελετήσει τη συχνότητα συνεµφάνισης των λεξικών στοιχείων, για να
εντοπίσει τις εννοιολογικές λειτουργίες που προσδιορίζουν το συγκεκριµένο όρο στην
υπογλώσσα που µελετά.

11

Οι Maynard & Ananiadou (1998) περιγράφουν µια µεθοδολογία που στηρίζεται σε ειδικευµένα ΗΣΚ

και αξιοποιεί τη συµφραστική πληροφορία του όρου για να αποσαφηνίσει πολυδιάστατους όρους.
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3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Οι σχεδιαστικές επιλογές στην ανάπτυξη ενός ΗΣΚ βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο
σκοπό που θα εξυπηρετήσει η χρήση του. Οι βασικές αρχές που συνδέουν ΗΣΚ και κείµενο
δεν είναι αυστηρά καθορισµένες και βασίζονται κατά πολύ στο ορθό κριτήριο των
σχεδιαστών του αλλά και στην ανταπόκριση και ανατροφοδότηση εκ µέρους των χρηστών
του (Sinclair 2005). Έννοιες ρευστές και σχετικές, όπως αντιπροσωπευτικότητα
(representativeness) ή ισορροπία (balance), υπεισέρχονται αναπόφευκτα στο σχεδιασµό
ενός ΗΣΚ. Και οι δύο αυτές έννοιες αφορούν το αίτηµα για σύσταση ενός ΗΣΚ που να
µπορεί να αναπαραστήσει την ποσοτική πλευρά της γλωσσικής εµπειρίας σε µια δεδοµένη
γλωσσική κοινότητα ώστε αυτή να µπορεί να αξιοποιηθεί ποιοτικά (δηλ. λειτουργικά).

Η Bommier-Pincemin (1999) αναφέρει ότι ένα ΗΣΚ δεν ορίζεται µόνο ως προς τη µορφή
του, δηλαδή ως σύνολο κειµένων ή ακολουθία αλφαριθµητικών χαρακτήρων, αλλά οφείλει
να πληροί και ορισµένες προϋποθέσεις:
 Προϋποθέσεις σηµασιολογικής βαρύτητας (conditions de signifiance): ένα ΗΣΚ
προορίζεται για µια ορισµένη έρευνα (συνάφεια) και στοχεύει σε ένα ορισµένο
αντικείµενο έρευνας (συνοχή).
 Προϋποθέσεις αποδεκτότητας (conditions d’acceptabilité): ένα ΗΣΚ οφείλει να
αποδίδει µια όσο το δυνατόν πιστότερη αναπαράσταση της γλωσσικής
πραγµατικότητας (αντιπροσωπευτικότητα), χωρίς να παρεµβαίνουν εξωτερικοί
παράγοντες (κανονικότητα). Όσο πιο ευρύ και λεπτοµερές είναι το ΗΣΚ, τόσο πιο
πλούσιο και ποικίλο θα είναι το αποτέλεσµα της έρευνας (πληρότητα).
 Προϋποθέσεις επεξεργασιµότητας (conditions d’exploitabilité): τα κείµενα που
απαρτίζουν το ΗΣΚ πρέπει να έχουν ενιαία τυποποίηση (οµοιογένεια). Το ΗΣΚ
πρέπει να προσφέρει αρκετά στοιχεία για να µπορεί να εντοπίζει τα φαινόµενα που
έχουν στατιστική σηµασία (µέγεθος).

Αντιπροσωπευτικότητα. Η αντιπροσωπευτικότητα είναι ίσως το σηµαντικότερο
µεθοδολογικό ζήτηµα στο σχεδιασµό ενός ΗΣΚ. Για να θεωρείται επαρκής και επιτυχής η
δειγµατοληψία (sampling), θα πρέπει κάθε δείγµα (sample) να είναι αντιπροσωπευτικό της
γλώσσας, την οποία χρησιµοποιούν τα κείµενα που περιέχει. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει
και πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί σχετικά µε το τι ακριβώς σηµαίνει
«αντιπροσωπευτικό δείγµα» και ποια είναι τα γλωσσολογικά κριτήρια βάσει των οποίων
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επιλέγονται και διατάσσονται τα κείµενα ενός ΗΣΚ. Σύµφωνα µε τον Barnbrook (1996), ένα
τέτοιο δείγµα πρέπει να διαθέτει παρόµοια χαρακτηριστικά µε το γλωσσικό πληθυσµό που
στοχεύει να αντιπροσωπεύσει στην ανάλυση µιας γλώσσας. Στην πράξη, η δειγµατοληψία,
ιδίως σε περιπτώσεις ΗΣΚ γενικής γλώσσας µπορεί να πάρει διαφορετικές µορφές. Για
παράδειγµα, το British National Corpus (BNC) στηρίζεται σε µια αυστηρή ταξινόµηση
κειµενικών ειδών και χρησιµοποιεί στατιστική δειγµατοληψία για το κοµµάτι των προφορικών
δεδοµένων. Αντίθετα, το Bank of English έχει εξελιχθεί σε ΗΣΚ ελέγχου (monitor corpus),
δηλαδή ανανεώνεται συνεχώς µέσω της ευρείας συλλογής ενός πλήθους κειµένων. Εδώ η
αντιπροσωπευτικότητα µεταφράζεται ως η αναζήτηση της µέγιστης δυνατής ποικιλίας, µε
άλλα λόγια, επιδιώκεται να αναπαρασταθούν όλες οι δυνατές περιπτώσεις, αφού στόχος
είναι η περιγραφή της γλώσσας εν γένει. Σύµφωνα µε το Kučera (2002), µπορούµε να
θεωρήσουµε ότι η αντιπροσωπευτικότητα αναφέρεται σε τρεις διαστάσεις κάθε ΗΣΚ, το
µέγεθος, την αυθεντικότητα και την ισορροπία µεταξύ των κειµενικών ειδών που το
απαρτίζουν, ενώ ο Sinclair (2005) αναφέρει ότι η αντιπροσωπευτικότητα ενός ΗΣΚ είναι,
µεταξύ άλλων, η χρυσή τοµή µεταξύ πληρότητας και οµοιογένειας.

Συνοχή. Ένα ΗΣΚ πρέπει να διακρίνεται από συνοχή. Η συνολική του εικόνα πρέπει να
είναι οµοιόµορφη και ολοκληρωµένη ως προς τον τελικό στόχο που είναι η
αντιπροσωπευτική απεικόνιση µιας γλώσσας ή µιας υπογλώσσας. Το ΗΣΚ συνιστά
αντικείµενο έρευνας, που σηµαίνει ότι ο αναλυτής το προσεγγίζει ως οντότητα µέσα στο
δεδοµένο πλαίσιο αναφοράς που τον ενδιαφέρει. Η ανάλυση του ΗΣΚ έχει ως αποτέλεσµα
τη συνθετική αναπαράσταση αυτής της οντότητας που διαθέτει εσωτερική διάρθρωση και
δεν αποτελεί απλή παράθεση περισσότερων ανεξάρτητων στοιχείων.

Οµοιογένεια. Τα κείµενα που απαρτίζουν ένα ΗΣΚ πρέπει να είναι οµοιογενή, υπό την
έννοια ότι πρέπει να υπόκεινται σε συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής και τυποποίησης, όπως,
για παράδειγµα, συµβαίνει και µε τα ερωτηµατολόγια των σφυγµοµετρήσεων: πρέπει να
αφορούν όλα το ίδιο θέµα, να πραγµατοποιούνται µε την ίδια µέθοδο, να απευθύνονται σε
συγκρίσιµες οµάδες ατόµων κ.ο.κ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποκλείονται από το ΗΣΚ
τα κείµενα που περιέχουν στοιχεία ή φαινόµενα µη ενδεικτικά, ακραία ή σπάνια και γενικά
όσα παρεκκλίνουν από τα αρχικά κριτήρια επιλογής. Σύµφωνα µε την αρχή της
επαναληψιµότητας (recurrence), µία και µόνη εµφάνιση ενός γλωσσικού χαρακτηριστικού
είναι ελάχιστα πιθανό να αποτελεί αυθεντικό χαρακτηριστικό της γλώσσας ή της γλωσσικής
ποικιλίας. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να συµπεριλαµβάνονται στοιχεία ή φαινόµενα
µόνο και µόνο για λόγους αντικειµενικότητας, δεδοµένου ότι η αντικειµενικότητα δε
συνεπάγεται απαραίτητα και την αντιπροσωπευτικότητα.

Ποικιλία. Ένα ΗΣΚ πρέπει να περιλαµβάνει ποικιλία κειµενικών ειδών και ποικιλίες
γλώσσας. Η αναλογική κατανοµή τους καθορίζεται από το συγκεκριµένο γλωσσικό
υποσύνολο το οποίο σκοπεύει να παρουσιάσει το ΗΣΚ. Για την κατάρτιση ενός ΗΣΚ γενικής
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γλώσσας απαιτείται ο µεγαλύτερος δυνατός αριθµός γλωσσικών ποικιλιών. Οι απαιτήσεις
ως προς ένα ειδικευµένο ΗΣΚ αφορούν την επαρκή κάλυψη όλων των χρήσεων της
γλώσσας στο γνωστικό πεδίο που αντιπροσωπεύεται.

Ισορροπία. Οι ποικιλίες που εµφανίζονται σε ένα ΗΣΚ καθορίζονται από το σκοπό για τον
οποίο καταρτίστηκε ώστε το σώµα να χαρακτηρίζεται από ισορροπία. Σε γενικές γραµµές,
ένα ΗΣΚ θεωρείται «ισορροπηµένο» (balanced corpus) όταν έχει συγκροτηθεί µε βάση
κάποιες συγκεκριµένες παραµέτρους, όπως είναι η αναλογία των διαφορετικών κειµενικών
γενών και ειδών που το απαρτίζουν. Έτσι, για παράδειγµα, η ισορροπία ενός ΗΣΚ γενικής
γλώσσας έγκειται στην αναλογία γραπτού και προφορικού λόγου, στην αναπαράσταση των
διαφορετικών επικοινωνιακών επιπέδων, στην αναλογία κειµένων από ειδικά γνωστικά
πεδία κτλ.

Πληρότητα. Το ΗΣΚ πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο πλήρες, εξαντλητικό και λεπτοµερές
στο βαθµό που απαιτείται από τις ανάγκες µιας συγκεκριµένης ανάλυσης. Πλήρες θεωρείται
ένα ΗΣΚ όταν το µοντέλο σχεδιασµού του ανταποκρίνεται επαρκώς στο σύνολο των
δεδοµένων που καλείται να αναπαραστήσει. Η πληρότητα απορρέει τόσο από το τελικό
µέγεθος του ΗΣΚ όσο και από το µέγεθος των δειγµάτων που περιέχει.

Μέγεθος. Το συνολικό µέγεθος ενός ΗΣΚ είναι άλλη µία πολύ σηµαντική παράµετρος που
αφορά το σχεδιασµό του, που όµως δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά σε όλες της τις
διαστάσεις. Το µέγεθος ενός ΗΣΚ ποικίλλει ανάλογα µε τις πηγές και το σκοπό για τον οποίο
έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί. Σύµφωνα µε το Sinclair (2005), το ελάχιστο µέγεθος για ένα
ΗΣΚ εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: α) το είδος των αναζητήσεων που
αναµένεται να κάνουν οι µελλοντικοί του χρήστες και β) τη µεθοδολογία που οι χρήστες
αυτοί θα χρησιµοποιήσουν για να αναλύσουν τα δεδοµένα. Μέγιστο µέγεθος δεν υπάρχει.
Γενικά, το τελικό µέγεθος ενός σώµατος κειµένων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
µεγαλύτερο12. Από τη στιγµή που στόχος της ανάλυσης ενός ΗΣΚ είναι η ανάδειξη και ο
εντοπισµός των γλωσσικών εκείνων χαρακτηριστικών που είναι συστηµατικά και άρα
σηµαντικά, είναι απαραίτητο το ΗΣΚ να είναι αρκετά, συχνά δε και υπερβολικά, µεγάλο. Ο
παρακάτω πίνακας (Langlois 1996) δείχνει το ρόλο που παίζει το µέγεθος του ΗΣΚ στην
αντιπροσωπευτικότητά του:

12

Είναι γεγονός ότι όσο περνούν τα χρόνια το µέγεθος των σωµάτων γενικής γλώσσας παρουσιάζει

µια έντονα αυξητική τάση. Έτσι, από τα σώµατα κειµένων πρώτης γενιάς (Brown Corpus, LOB) µε
1.000.000 λέξεων φτάσαµε σήµερα στα σύγχρονα σώµατα κειµένων (British National Corpus, Bank of
English) που αριθµούν εκατοντάδες εκατοµµύρια λέξεων.
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Αριθµός εµφανίσεων
Brown Corpus

τάξη µεγέθους

The Gazette

English Canadian Press

1

7

130

blouses

1

19

345

alarming

1

45

782

administration

1

643

9668

horrid

1

7

120

lexicostatic

1

0

0

enterotoxemia

1

0

0

waitress

2

23

635

colloquial

2

3

53

(σε εκατ. λέξεων)

Πίνακας 1: Ρόλος του µεγέθους των ΗΣΚ

Είναι φανερό ότι το µέγεθος είναι σηµαντική προϋπόθεση για τις στατιστικές αναλύσεις,
προκειµένου να µπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν επαρκή στατιστική σηµασία. Εντούτοις, το
να παρουσιάζουµε την αναζήτηση του µεγέθους ουσιαστικά ως ένα µέσο για να έχουµε µια
ικανοποιητική «γενική» αντιπροσωπευτικότητα (Church & Mercer 1993) είναι άτοπη: το
µέγεθος και η αντιπροσωπευτικότητα είναι χαρακτηριστικά εξ ολοκλήρου συµπληρωµατικά.

3.2 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Χωρίς να θέλουµε να προδιαγράψουµε τη χρήση των ΗΣΚ στην έρευνα, ωστόσο είναι πολύ
σηµαντικό για το σχεδιασµό ενός ΗΣΚ να γνωρίζουµε εκ των προτέρων το πώς µπορεί να
χρησιµοποιηθεί, από τον άνθρωπο ή/και τη µηχανή, κάτι που ισχύει άλλωστε και για όλα τα
υπολογιστικά εργαλεία.
Στόχος της ανάλυσης
Η ανάλυση ενός ΗΣΚ επικεντρώνεται: α) στον αριθµό και τη συχνότητα εµφανίσεων των
αντικειµένων (εν προκειµένω των λεκτικών τύπων) και β) στην επαναληψιµότητα που
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παρουσιάζουν, δηλαδή το δείκτη που προσδιορίζει το πλήθος των αντικειµένων που
επαναλαµβάνονται µέσα σε ένα κείµενο.
Οι µελέτες πάνω στα ΗΣΚ ξεκινούν από την ανάλυση της κειµενικής ερµηνείας µε βάση
περιορισµένο αριθµό εµφανίσεων των αντικειµένων (πρώτο επίπεδο), προχωρούν στην
περιγραφή της γλώσσας µε βάση τις σηµαντικές ποσότητες αντικειµένων (εξ ου και η
σηµασία της έννοιας του «µεγέθους») (δεύτερο επίπεδο) και καταλήγουν τέλος σε
στατιστικές επεξεργασίες µεγάλης κλίµακας (τρίτο επίπεδο). Και τα τρία αυτά επίπεδα
βασίζονται στην έννοια της επαναληψιµότητας. Το αντίθετο της επαναληψιµότητας, η
µοναδικότητα, δεν µπορεί να καταµετρηθεί µε ασφάλεια σε ένα ΗΣΚ, διότι η µοναδικότητα
ενός στοιχείου σε ένα ΗΣΚ δε συνεπάγεται αυτόµατα και µοναδικότητα στο σύνολο της
γλώσσας.

Για να µετρηθεί η επαναληψιµότητα πρέπει πρώτα να πραγµατοποιηθεί µια διαδικασία
ληµµατοποίησης ώστε λεκτικοί τύποι που µορφολογικά δε συµπίπτουν απόλυτα να
µπορέσουν να κατηγοριοποιηθούν ως εµφανίσεις του ίδιου αντικειµένου. Η αναπαράσταση
της επαναληψιµότητας των λεκτικών τύπων γίνεται µε τους συµφραστικούς πίνακες13. Με
αυτό τον τρόπο, όλες οι εµφανίσεις ενός λεκτικού τύπου συγκεντρώνονται σε πίνακα, η
καθεµία µέσα στο συµφραστικό της περιβάλλον (Sinclair 1991). Το µεγάλο πλεονέκτηµα
αυτής της αναπαράστασης είναι ότι παρατίθενται άµεσα όλες οι χρήσεις µιας λέξης και
έρχονται στο φως φαινόµενα που θα µπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα, ενώ
ταυτόχρονα συνδυάζονται οι δύο άξονες της γλώσσας: ο οριζόντιος (συνταγµατικός) άξονας
δείχνει το συγκείµενο για µία εµφάνιση της λέξης, ενώ ο κάθετος (παραδειγµατικός) άξονας
δείχνει τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ των διαφορετικών εµφανίσεων (χρήσεων)
αυτής της λέξης. Το βασικό πλεονέκτηµα ενός ΗΣΚ είναι ακριβώς ο κάθετος άξονας, που
επιτρέπει στον ερευνητή να προβεί σε γενικεύσεις χάρη στις επαναλήψεις των λεκτικών
τύπων.
Στόχος της ανάλυσης των ΗΣΚ δεν είναι µόνο η µέτρηση της συχνότητας των εµφανίσεων
ενός αντικειµένου (ή χαρακτηριστικού), αλλά και ο εντοπισµός της σηµασιολογικής του
βαρύτητας και της στατιστικής του σηµασίας. Για το λόγο αυτό, η µέτρηση της συχνότητας
δεν είναι αρκετή αν δε συνδυαστεί µε τη µέτρηση της διασποράς εµφανίσεων (dispersion).
∆ιασπορά ονοµάζεται η µέτρηση της οµοιόµορφης κατανοµής της εµφάνισης ενός
αντικειµένου σε ένα κείµενο ή σώµα κειµένων – για παράδειγµα, αν η εµφάνισή του
βρίσκεται συγκεντρωµένη σε λίγα σηµεία ή αν είναι πιο εκτεταµένη. Έτσι, σε ένα ΗΣΚ που
περιέχει δέκα κειµενικά είδη, δύο λέξεις µπορεί να εµφανίζονται και οι δύο µε συχνότητα 20,

13

Το πρότυπο εργαλείο για την αυτόµατη δηµιουργία συµφραστικών πινάκων από τα ΗΣΚ είναι το

KWIC (Key word In Context).
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ωστόσο η µία λέξη να έχει από δύο εµφανίσεις σε καθένα από τα κειµενικά είδη, ενώ η άλλη
να έχει και τις 20 εµφανίσεις σε ένα µόνο κειµενικό είδος. Η διασπορά µπορεί να δείξει πόσο
βασική είναι η λέξη και όχι µόνο πόσες φορές εµφανίζεται. Οι µετρήσεις διασποράς, παρόλο
που λαµβάνονταν υπόψη στις πρώτες έρευνες που χρησιµοποίησαν ηλεκτρονικούς
υπολογιστές για να µετρήσουν τις συχνότητες των λέξεων, στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν,
ενώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι επανέρχονται σταδιακά στις αναλύσεις των ΗΣΚ.

Χαρακτήρας της ανάλυσης
Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι τα εµπειρικά δεδοµένα, όπως σωστά είχε επισηµάνει ο
Chomsky, εµπερικλείουν αναπόφευκτα και ένα ποσοστό τυχαιότητας ώστε είναι πιθανό να
µας οδηγήσουν σε εσφαλµένα συµπεράσµατα: π.χ. ενδέχεται ένα σπάνιο γλωσσικό
φαινόµενο να εµφανίζεται µε υψηλότερη συχνότητα σε ένα ΗΣΚ απ’ ό,τι στο σύνολο της
γλώσσας, και αντίθετα ένα συνηθισµένο φαινόµενο να εµφανίζεται πολύ σπανιότερα.
Φαίνεται λοιπόν ότι ένα καθαρά ποσοτικό ζήτηµα, όπως αυτό της συχνότητας, επηρεάζει
ένα ποιοτικό ζήτηµα, αυτό της αντιπροσωπευτικότητας. Ωστόσο, το ΗΣΚ διαφοροποιείται
σηµαντικά από άλλου είδους σύνολα εµπειρικών δεδοµένων τα οποία δε συλλέγονται µε
αυστηρά καθορισµένο τρόπο, δεν έχουν ως κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητα και ως εκ
τούτου δεν επιτρέπουν τη συναγωγή γενικότερων συµπερασµάτων. Αυτό που είναι
σηµαντικό στη µελέτη των ΗΣΚ είναι τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική τους αξιοποίηση.
Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ’ όλα να εξετάσουµε και να σταθµίσουµε τη σχέση µεταξύ
ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης στην ανάλυση των ΗΣΚ. Πρόκειται για δύο εντελώς
διαφορετικές (όχι όµως και ασύµβατες µεταξύ τους) προσεγγίσεις όσον αφορά την ανάλυση
των δεδοµένων, που καθεµία έχει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά της.

α) Ποιοτική ανάλυση. Σκοπός της ποιοτικής ανάλυσης είναι η συστηµατική, πλήρης και
λεπτοµερής περιγραφή των δεδοµένων. ∆εν την ενδιαφέρει να αποδώσει συχνότητες
εµφάνισης στα γλωσσικά χαρακτηριστικά που εντοπίζει, µε αποτέλεσµα να µεταχειρίζεται
και να επεξεργάζεται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο τόσο τα συχνά όσο και τα σπάνια
φαινόµενα. Είναι σε θέση να κάνει λεπτές διακρίσεις (εφόσον δεν είναι υποχρεωµένη να
ακολουθεί ένα πεπερασµένο αριθµό κατηγοριών) και να αναγνωρίζει τις, εγγενείς στη
φυσική γλώσσα, αµφισηµίες. Το βασικό µειονέκτηµά της είναι ότι τα ευρήµατά της δεν
εξετάζονται ως προς τη στατιστική τους σηµασία και γι’ αυτό το λόγο δεν µπορούν να
γενικευτούν σε µεγαλύτερα πλήθη κειµένων.

β) Ποσοτική ανάλυση. Η ποσοτική ανάλυση καταµετρά και κατηγοριοποιεί τα γλωσσικά
χαρακτηριστικά και δηµιουργεί πολύπλοκα στατιστικά µοντέλα προκειµένου να ερµηνεύσει
αυτό που παρατηρεί. Σε αντίθεση µε την ποιοτική ανάλυση, τα ευρήµατά της µπορούν να
γενικευτούν. Επιτρέπει τη σύγκριση µεταξύ δύο σωµάτων κειµένων, µε την προϋπόθεση
τόσο η δειγµατοληψία όσο και η µέτρηση της σηµασιολογικής βαρύτητας να έγιναν µε
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αυστηρά κριτήρια. Μας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε σαφή αντίληψη για τη συχνότητα ή τη
σπανιότητα των φαινοµένων, και κατά συνέπεια να διακρίνουµε αν πρόκειται για κάτι που
αντανακλά τη γενική γλωσσική συµπεριφορά ή ποικιλία ή για κάτι που αποτελεί τυχαία
εµφάνιση. Το µειονέκτηµά της είναι ότι η εικόνα των δεδοµένων είναι πιο φτωχή και
περιορισµένη από αυτή που δίνει η ποιοτική ανάλυση. ∆εν επιτρέπει πολλαπλές
κατηγοριοποιήσεις και αγνοεί τις σπάνιες εµφανίσεις.
γ) Μικτή ανάλυση. Για να συνδυαστούν τα πλεονεκτήµατα και των δύο παραπάνω
προσεγγίσεων η σύγχρονη τάση στις κοινωνικές επιστήµες γενικότερα, αλλά και στην
ανάλυση εµπειρικών δεδοµένων ειδικότερα, είναι οι µικτές (multi-method) προσεγγίσεις.
Όπως σηµειώνει ο Schmied (1993), την τάση αυτή θα πρέπει να ακολουθεί και η ανάλυση
των ΗΣΚ προκειµένου να αξιοποιήσει την πληρότητα και την ακρίβεια της ποιοτικής
ανάλυσης µαζί µε την αξιοπιστία και την αντικειµενικότητα της ποσοτικής ανάλυσης.

3.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Οι ίδιες τυποποιηµένες τεχνικές δειγµατοληψίας που εφαρµόζονται σήµερα στις
περισσότερες θετικές και κοινωνικές επιστήµες, εφαρµόζονται και στην ανάπτυξη των
σωµάτων κειµένων, µε κάποιες επιπλέον και πιο ειδικές προδιαγραφές (McEnery & Wilson
1996). Οι προδιαγραφές για µια συστηµατική (και όχι τυχαία) δειγµατοληψία µε στόχο την
κατασκευή ενός όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερου ΗΣΚ είναι οι εξής:
 προσανατολισµός και πλαίσιο δειγµατοληψίας (από ποια κείµενα επιλέγουµε)
 κριτήρια επιλογής (τι είδους κείµενα επιλέγουµε)
 µέγεθος και αριθµός δειγµάτων (πόσα επιλέγουµε)

3.3.1 Προσανατολισµός και πλαίσιο δειγµατοληψίας
Πρώτα από όλα, η επιλογή των κειµένων που θα αποτελέσουν τα δείγµατα για τη
συγκρότηση ενός ΗΣΚ καθορίζεται από το γενικότερο προσανατολισµό του συγκεκριµένου
ΗΣΚ (Sinclair 2005). Τα δείγµατα πρέπει να αποτελούν ενδεδειγµένη πηγή πληροφορίας για
αυτό που απαιτεί η συγκεκριµένη ανάλυση (Bardin 1977). Έτσι, για ένα ρυθµιστικό ΗΣΚ θα
επιλεγούν δείγµατα µόνον από τη γενική, κοινή (standard) γλώσσα, για παράλληλα ΗΣΚ θα
επιλεγούν πολύγλωσσα δείγµατα, ενώ για δυναµικά ΗΣΚ τα δείγµατα θα ανήκουν σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ο Biber (1993) υπογραµµίζει ότι πριν καθορίσουµε τις διαδικασίες για τη δειγµατοληψία θα
πρέπει να έχουµε καθορίσει αυστηρά το πλαίσιο δειγµατοληψίας που θα ακολουθήσουµε.
Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να έχουµε καθορίσει όσο το δυνατό καλύτερα το σύνολο των
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κειµένων από το οποίο θα επιλέξουµε τα δείγµατά µας. Για τα γραπτά κείµενα (όπως βιβλία
ή άρθρα) µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα βιβλιογραφικό ευρετήριο. Για ανεπίσηµα
κείµενα (όπως αλληλογραφία) ή για δείγµατα προφορικού λόγου, το πλαίσιο δειγµατοληψίας
µπορεί να βασίζεται σε δηµογραφικά κριτήρια (ηλικία, φύλο, περιοχή, κοινωνική τάξη κ.ο.κ.).

3.3.2 Τα κριτήρια επιλογής των δειγµάτων
Τα κριτήρια επιλογής των κειµενικών δειγµάτων που θα συγκροτήσουν ένα σώµα κειµένων
πρέπει να είναι εξωτερικά (ή εξωγλωσσικά) και όχι εσωτερικά: να αφορούν δηλαδή
αποκλειστικά την επικοινωνιακή λειτουργία των κειµένων και όχι τα γλωσσικά τους
χαρακτηριστικά.

Σύµφωνα µε το Sinclair (2005), τα συνηθέστερα κριτήρια επιλογής δειγµάτων είναι:
1. ο τρόπος (προφορικός – γραπτός λόγος)
2. το µέσο (ραδιόφωνο, τηλεόραση, βιβλίο, εφηµερίδα, κτλ.)
3. το γένος (πληροφορίας – µη πληροφορίας)
4. το είδος (ακαδηµαϊκός λόγος, ενηµερωτικά έντυπα, νόµοι, διοίκηση, ιδιωτικά κείµενα,
λογοτεχνία, ειδήσεις, άρθρα γνώµης, συνέντευξη, δηµόσια οµιλία κτλ.)
5. η γεωγραφική ποικιλία (π.χ. αγγλική της Αµερικής, της Αυστραλίας ή της Μ.
Βρετανίας, κοινή νέα ελληνική ή κυπριακή κτλ.)
6. η χρονική ένδειξη (ηµεροµηνία)

Τα κριτήρια αυτά καθορίζουν τη δοµή ενός ΗΣΚ και δεν είναι απλώς µεταγλωσσικές
πληροφορίες για τα κείµενα. Ως δοµικά στοιχεία του ΗΣΚ, θα πρέπει λοιπόν να έχουν
κάποια χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: α) ο περιορισµένος αριθµός, β) οι
σαφείς διακρίσεις µεταξύ τους (ώστε να µην επικαλύπτονται), γ) η αποτελεσµατικότητα και
δ) η κανονικότητα. Αυτό σηµαίνει ότι από τη στιγµή που ορίσουµε επακριβώς το γνωστικό
πεδίο ενός ΗΣΚ πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία που καλύπτουν αυτό το
γνωστικό πεδίο χωρίς κανένα περιθώριο απόκλισης. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να
παραλειφθεί κανένα στοιχείο και για κανένα λόγο (π.χ. επειδή δεν είναι εύκολα προσβάσιµο
ή επειδή φαίνεται να είναι µικρής σηµασίας).

Ο εκ των προτέρων καθορισµός των κειµενικών γενών και ειδών που θα συµπεριληφθούν
σε ένα ΗΣΚ προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στο σχεδιασµό ενός ΗΣΚ σε αντίθεση µε
την τυχαία δειγµατοληψία. Ο Biber (1993) επισηµαίνει ότι η δειγµατοληψία που βασίζεται σε
ιεραρχική δοµή (ή διαστρωµάτωση) των κειµενικών ειδών (όπως ρεπορτάζ εφηµερίδας,
µυθοπλασία, νοµικοί θεσµοί, επιστηµονικά κείµενα, ποίηση κτλ.) είναι εξίσου – αν όχι
περισσότερο – αντιπροσωπευτική σε σχέση µε τη δειγµατοληψία που βασίζεται σε
στατιστικά/πιθανοκρατικά µοντέλα, αφού επιτρέπει ταυτόχρονα και τη στατιστική
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δειγµατοληψία ανά «στρώµα». Εντούτοις, η διαστρωµάτωση (όπως άλλωστε και ο
σχολιασµός του ΗΣΚ) συνιστά πράξη ερµηνείας και έχει να κάνει µε το θεωρητικό πλαίσιο
στο οποίο εντάσσεται ο ερευνητής που συγκροτεί, υλοποιεί το ΗΣΚ. Τέλος, σύµφωνα πάντα
µε τον Biber (1993), η διαµόρφωση διακριτών τµηµάτων σε ένα ΗΣΚ βάσει συγκεκριµένης
τυπολογίας έχει το πλεονέκτηµα ότι αυξάνει την ευελιξία του, καθώς το ΗΣΚ µπορεί να
χρησιµοποιείται τµηµατικά και να επιλέγονται δυναµικά από το χρήστη οι κειµενικές
κατηγορίες στις οποίες θέλει να εξετάσει τη λειτουργία γλωσσικών χαρακτηριστικών.

3.3.3 Το µέγεθος και ο αριθµός των δειγµάτων
∆ύο από τις βασικότερες ποσοτικές παραµέτρους που υπεισέρχονται στο σχεδιασµό ενός
ΗΣΚ είναι ο αριθµός λέξεων ανά κειµενικό δείγµα και ο αριθµός κειµένων ανά κειµενική
κατηγορία. Ο Sinclair (2005) υποστηρίζει ότι πρέπει να επιδιώκεται τα δείγµατα ενός ΗΣΚ
να είναι – στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό – ολόκληρα κείµενα ή τουλάχιστον όσο το δυνατό
πιο ολοκληρωµένα, γεγονός που σηµαίνει ότι τα δείγµατα µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά
µεταξύ τους ως προς το µέγεθος. Σχετικές µελέτες που έχουν γίνει τόσο για την αγγλική
(Biber 1993) όσο και για την νέα ελληνική (Mikros 2002) έδειξαν ότι 1.000 λέξεις ανά
κειµενικό δείγµα επιτρέπουν µια σχετικά οµοιόµορφη αντιπροσώπευση πολλών και
διαφορετικής συχνότητας χαρακτηριστικών. Ως προς τον αριθµό των αρχείων ανά ελάχιστη
κειµενική κατηγορία, ο Biber (1993) υποστηρίζει ότι 10 κειµενικά δείγµατα µε 1.000 λέξεις
ανά δείγµα εξασφαλίζουν µια ικανοποιητική αντιπροσωπευτικότητα για ένα ΗΣΚ, ενώ
αντίστοιχες µελέτες για τη νέα ελληνική (Mikros 2002) διαφοροποιούνται και προτείνουν ως
ελάχιστο αριθµό τα 15 κείµενα ανά δείγµα.

Ο Biber (1993) επισηµαίνει ότι υπάρχουν δύο στατιστικοί δείκτες που χρησιµοποιούνται στις
δειγµατοληψίες για τον καθορισµό του µεγέθους και του αριθµού των δειγµάτων και που,
στην περίπτωση του ΗΣΚ, δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν συνολικά: α) οι πρότυπες
αποκλίσεις (standard deviations) που θα πρέπει να υπολογίζονται για κάθε χαρακτηριστικό
χωριστά και β) το ανεκτό λάθος (tolerable error) που µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τη
συνολική συχνότητα ενός χαρακτηριστικού. Αυτές οι τιµές είναι προβληµατικές, δεδοµένου
ότι ένα ΗΣΚ, όταν δε συλλέγεται για ένα συγκεκριµένο (ειδικό) σκοπό, συνήθως σχεδιάζεται
για τη µελέτη πολλών και διαφορετικών χαρακτηριστικών. Όπως προτείνει ο Biber, σ’ αυτή
την περίπτωση, προκειµένου να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα των δειγµάτων, καλό
είναι οι υπολογισµοί να γίνονται βάσει του χαρακτηριστικού που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη
ποικιλία. Όσον αφορά τα µεγέθη των δειγµάτων, η λήψη δειγµάτων σε µεγέθη που να είναι
αντιπροσωπευτικά για το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό σηµαίνει ότι τα δείγµατα είναι επίσης
αντιπροσωπευτικά για τα χαρακτηριστικά εκείνα που παρουσιάζουν µικρότερη ποικιλία στην
κατανοµή. Οµοίως, όσον αφορά τον αριθµό των κειµένων ανά κειµενικό είδος, ο βαθµός
ποικιλίας ως προς το χαρακτηριστικό που εµφανίζεται σε ορισµένα κειµενικά είδη
χρησιµοποιείται ως κλίµακα για τον αριθµό των κειµένων που απαιτούνται για να
αντιπροσωπευτεί κάθε κειµενικό είδος.
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3.4 ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Παραπάνω παρουσιάσαµε τις γενικές προδιαγραφές για το σχεδιασµό ηλεκτρονικών
σωµάτων κειµένων. Εντούτοις, ο σχεδιασµός ειδικευµένων σωµάτων κειµένων, δηλαδή ΗΣΚ
που αναφέρονται σε µια δεδοµένη υπογλώσσα, απαιτεί κάποιες περαιτέρω διευκρινίσεις.

3.4.1 Τα χαρακτηριστικά των υπογλωσσών
Βασικό χαρακτηριστικό των υπογλωσσών είναι ο υψηλός βαθµός κλειστότητας (closure)
στα διάφορα επίπεδα. Κλειστότητα για ένα ορισµένο χαρακτηριστικό γλωσσικής ποικιλίας
σηµαίνει ότι το χαρακτηριστικό αυτό τείνει να είναι πεπερασµένο, µε άλλα λόγια είναι δυνατό
να καταρτιστούν απλές λίστες που να περιέχουν τους προτασιακούς τύπους (sentence
types) στους οποίους απαντά και τους κανόνες που το περιγράφουν για τη δεδοµένη
γλωσσική ποικιλία. Όπως είναι φυσικό, κάτι τέτοιο δε συµβαίνει ποτέ σε µια φυσική γλώσσα,
αντίθετα ισχύει συστηµατικά για τις υπογλώσσες.

Η ανάλυση που βασίζεται στα ΗΣΚ ενδείκνυνται ιδιαίτερα για την περιγραφή των
υπογλωσσών για το λόγο ότι τόσο το ΗΣΚ όσο και η υπογλώσσα έχουν ένα κοινό
χαρακτηριστικό: τον πεπερασµένο χαρακτήρα τους. Έτσι, όσο πιο µεγάλο είναι το ΗΣΚ
που παίρνουµε για µια δεδοµένη υπογλώσσα, τόσο η περιγραφή αυτής της υπογλώσσας θα
µπορεί σταδιακά να φτάσει να ολοκληρώνεται. Αντίθετα, όσο µεγαλύτερο είναι το ΗΣΚ της
γενικής γλώσσας τόσο πολλαπλασιάζονται τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει, όπως π.χ.
οι προτασιακοί τύποι.

3.4.2 Τα χαρακτηριστικά των ειδικευµένων ΗΣΚ
∆υο γενικά ΗΣΚ µπορεί να διαφέρουν ως προς τις συχνότητες εµφάνισης ειδικών όρων που
παρουσιάζει το καθένα, σε περίπτωση που το ένα είναι πιο οµοιογενές από το άλλο.
Αντίθετα τα ειδικευµένα ΗΣΚ, έχοντας µειωµένες µεταβλητές, παρουσιάζουν αυξηµένη
οµοιογένεια. Η έννοια της οµοιογένειας µπορεί να είναι χρήσιµη στο σχεδιασµό ενός
ειδικευµένου ΗΣΚ, δεν πρέπει όµως να συγχέεται µε γλωσσικά κριτήρια που συνδέονται µε
την επιλογή λεξιλογίου, γιατί τότε µειώνεται η αντιπροσωπευτικότητα του ΗΣΚ και
δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος.
Τα ειδικευµένα ΗΣΚ ποικίλλουν σε µέγεθος και σύνθεση ανάλογα µε τη γνωστική περιοχή
που καλούνται να καλύψουν. Τα ειδικευµένα ΗΣΚ χαρακτηρίζονται από ισορροπία στο
πλαίσιο της δεδοµένης γνωστικής περιοχής, ώστε εάν χρησιµοποιηθούν για άλλες χρήσεις
να δίνουν µια διαστρεβλωµένη όψη της γλωσσικής χρήσης. Το κύριο πλεονέκτηµά τους είναι
ότι τα κείµενα µπορούν να επιλεγούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα φαινόµενα που αναζητεί
κανείς να µπορούν να αναδειχθούν µε µεγαλύτερη συχνότητα σε ένα ειδικευµένο ΗΣΚ παρά
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σε ένα ισορροπηµένο ΗΣΚ γενικής γλώσσας. Συνεπώς, το ειδικευµένο ΗΣΚ µπορεί να είναι
µικρότερο σε µέγεθος από ένα ισορροπηµένο ΗΣΚ που δίνει τα ίδια γλωσσικά δεδοµένα
(Sinclair and Ball 1995).

Είναι ευνόητο ότι ένα ειδικευµένο ΗΣΚ παρουσιάζει µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε
λεξιλόγιο της δεδοµένης υπογλώσσας από ό,τι ένα ΗΣΚ γενικής γλώσσας. Ενδεικτικά
αναφέρουµε το παράδειγµα που παραθέτει ο Sinclair (2005), ο οποίος συγκρίνει ένα
αγγλικό ΗΣΚ ειδικευµένο στην Πληροφορική (English of Computing Science (ECS), James
et al. 1994), το οποίο περιέχει 1.000.000 λέξεις, µε ένα ΗΣΚ γενικής γλώσσας ιδίου
µεγέθους (LOB), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

LOB

ECS

%

Αριθµός διαφορετικών λεκτικών τύπων

69990

27210

39%

Αριθµός λέξεων που απαντούν µόνο µία φορά

36796

11430

31%

Αριθµός λέξεων που απαντούν µόνο δύο φορές

9890

3837

39%

Αριθµός λέξεων που απαντούν 20 φορές και άνω

4750

3811

80%

Αριθµός λέξεων που απαντούν 200 φορές και άνω

471

687

(69%)

Πίνακας 2: Σύγκριση συχνοτήτων σε ένα γενικό και ένα ειδικευµένο ΗΣΚ

Ο αριθµός των διαφορετικών λεκτικών τύπων επιτρέπει µια πρόχειρη εκτίµηση του
συνολικού µεγέθους του λεξιλογίου. Όπως φαίνεται στον πίνακα, είναι πολύ πιο
περιορισµένος στο ειδικευµένο ΗΣΚ από ό,τι στο γενικό ΗΣΚ – µικρότερος από 40%. Η
αναλογία των λέξεων που εµφανίζονται άπαξ αποτελεί ακόµη µία ένδειξη της συνολικής
έκτασης του λεξιλογίου, και εδώ η διαφορά στις αναλογίες µεταξύ των δύο σωµάτων
κειµένων είναι ακόµη µεγαλύτερη, καθώς το ειδικευµένο ΗΣΚ έχει µόνον 31% του συνόλου
του άλλου (γενικού) ΗΣΚ. Οι λεκτικοί τύποι που απαντούν δύο φορές είναι πολύ πιο σπάνιοι
στο ειδικευµένο ΗΣΚ, όµως η απόκλιση γίνεται ακόµη πιο έντονη στα ποσοστά που
αντιστοιχούν στις είκοσι εµφανίσεις. Στη συχνότητα των 200 και άνω εµφανίσεων, οι
αναλογίες ανατρέπονται καθώς το γενικό ΗΣΚ έχει µόνο 69% του αριθµού των τύπων που
απαντούν στο ειδικευµένο ΗΣΚ. ∆εδοµένου ότι οι πολύ κοινές λέξεις (π.χ. γραµµατικές
λέξεις) θα πρέπει να έχουν σχεδόν παρόµοια κατανοµή στα δύο ΗΣΚ, εκείνο που σύµφωνα
µε τα ποσοστά αναδεικνύει το ειδικευµένο ΗΣΚ είναι ένα µικρό, κατά πάσα πιθανότητα
τεχνικό, λεξιλόγιο. Όπως αποδεικνύεται από την παραπάνω σύγκριση, το χαρακτηριστικό
λεξιλόγιο ενός θεµατικού πεδίου διαγράφεται ανάγλυφα στις λίστες µε τις συχνότητες
εµφανίσεων και συνεπώς το ΗΣΚ που χρειάζεται για τη µελέτη µιας δεδοµένης υπογλώσσας
µπορεί να είναι πολύ µικρότερο από το ΗΣΚ που χρειάζεται για τη µελέτη της γενικής
γλώσσας (Sinclair 2005).
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3.4.3 Προδιαγραφές σχεδιασµού ειδικευµένων ΗΣΚ
Το είδος των δειγµάτων. Όπως είπαµε παραπάνω, ο εκ των προτέρων καθορισµός των
κειµενικών γενών και ειδών που θα συµπεριληφθούν σε ένα ΗΣΚ προσφέρει σηµαντικά
πλεονεκτήµατα στο σχεδιασµό ενός ΗΣΚ. Ενδεικτικά αναφέρουµε την τυπολογία κειµενικών
γενών που προτείνει η Bowker (1996) για ειδικευµένα ΗΣΚ. Η τυπολογία αυτή αναγνωρίζει
την ύπαρξη τριών βασικών κειµενικών ειδών που θα πρέπει να περιλαµβάνει κάθε ΗΣΚ που
φιλοδοξεί να καλύψει µία υπογλώσσα µε αντιπροσωπευτικό τρόπο:
 κείµενα εκπαιδευτικού χαρακτήρα (διδακτικά εγχειρίδια, τεχνικά εγχειρίδια, άρθρα σε
εγκυκλοπαίδειες κτλ.)
 επιστηµονικά κείµενα (επιστηµονικά άρθρα, διατριβές, συνεντεύξεις µε ειδικούς κτλ.)
 επιστηµονικά άρθρα εκλαϊκευτικού χαρακτήρα (άρθρα σε εφηµερίδες, διαφηµίσεις
κτλ.).

Το µέγεθος των δειγµάτων. Όσον αφορά το µέγεθος των κειµενικών δειγµάτων, αυτό δεν
αποτελεί βασικό κριτήριο σχεδιασµού για τα ειδικευµένα ΗΣΚ. Κατά την Bowker (1996) ένα
ΗΣΚ που προορίζεται για ορογραφική χρήση δε θα πρέπει να έχει κανένα περιορισµό στο
µέγεθος των κειµένων που θα συµπεριλάβει. Ανεξαρτήτως µεγέθους, ένα ορολογικά
πλούσιο κείµενο θα πρέπει να προστίθεται ολόκληρο (και όχι µέρος του) σε ένα σώµα
κειµένων ειδικής χρήσης, γιατί αφενός ένας όρος µπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε µέσα στο
κείµενο και αφετέρου στην ορολογία το κείµενο εξετάζεται και εννοιολογικά ως ολότητα
(Μικρός 2004).

Μέγεθος του ΗΣΚ. Για τα ειδικευµένα ΗΣΚ, το πρόβληµα του συνολικού µεγέθους δε
φαίνεται να παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο. Η άποψη που επικρατεί γενικά είναι ότι θα
πρέπει να είναι µικρότερα από τα σώµατα κειµένων γενικής γλώσσας (Engwall, 1994) και να
κυµαίνονται από 500.000 έως 5.000.000 λέξεων για να µπορούν να καλύψουν
ικανοποιητικά τη λεξιλογική και γραµµατική χρήση µίας υπογλώσσας (Friedbicher &
Friedbicher, 1997).
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4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως περιγράφουν οι Cole et al. (1997), χρόνια έρευνας στον τοµέα της υπολογιστικής
γλωσσολογίας (computational linguistics) και της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural
Language Processing, εφεξής ΕΦΓ) έχουν αποφέρει αρκετά και σηµαντικά αποτελέσµατα τα
οποία µε τη σειρά τους έχουν ενσωµατωθεί σε σχετικές εφαρµογές και σε βιοµηχανικό
λογισµικό. Ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, ερευνητές και εργαζόµενοι στον τοµέα της
ανάπτυξης λογισµικού έχουν κατανοήσει την ανάγκη για καθορισµό κοινών πρακτικών και
τυπολογίας όσον αφορά τους γλωσσικούς πόρους. Μια σειρά από έργα (projects) έχουν
ξεκινήσει και αρκετά έχουν ήδη ολοκληρωθεί µε βασικό στόχο να θέσουν τις βάσεις για
προτυποποίηση στην αναπαράσταση και στο σχολιασµό των γλωσσικών πόρων. Ενδεικτικά
αναφέρουµε το TEI (Text Encoding Initiative), τα Corpus Encoding Standards (CES και
XCES), το Expert Advisory Group on Language Engineering Standards (EAGLES) και το
International Standard for Language Engineering (ISLE). Επιπλέον, για τη δηµιουργία, το
σχολιασµό και τη χρήση ηλεκτρονικών πόρων, έχουν υλοποιηθεί πλατφόρµες λογισµικού
όπως οι: MULTEXT, LT XML, GATE, NITE, ATLAS. Παρ’ όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι
έχει αρχίσει να αναπτύσσεται κοινή συνείδηση για την αναγκαιότητα προτύπων, οριστικά και
καθολικώς αποδεκτά πρότυπα δεν έχουν προκύψει ακόµα. Στην πραγµατικότητα αυτό που
έχει συµβεί είναι ότι οι εξελίξεις της τεχνολογίας µαζί µε την εµφάνιση ενός σώµατος
προτύπων για τον παγκόσµιο ιστό, έχουν δραµατικά επηρεάσει και επαναπροσδιορίσει
πολλές από τις αρχικές ιδέες σε σχέση µε τους τρόπους που πρέπει οι γλωσσικοί πόροι να
αποθηκεύονται και να προσπελαύνονται. Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι ο τρόπος µε
τον οποίο επεξεργαζόµαστε και αναλύουµε τα γλωσσικά δεδοµένα, καθώς και κάθε είδους
«επικοινωνιακά» δεδοµένα (όπως χειρονοµίες, εκφράσεις προσώπου, χαρακτηριστικά
οµιλίας, κ.ο.κ.) θα συνεχίσει να αλλάζει, όσο θα δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην άµεση
επεξεργασία ρεύµατος συνεχούς ροής δεδοµένων. Όποιο και αν είναι όµως το σενάριο, αν
θέλουµε η ΕΦΓ να γίνει λειτουργική στην καθηµερινότητά µας, τα δεδοµένα, ο σχολιασµός
τους και η επεξεργασία τους θα πρέπει να αναπαρίστανται µε τρόπους που να επιτρέπουν
την πλήρη αξιοποίησή τους από όλες τις σχετικές τεχνολογίες που έχουν παραχθεί.

Η ανάπτυξη του κυβερνοχώρου και η έκρηξη του αριθµού των δεδοµένων σε διάφορους
τοµείς της ζωής σήµερα έχουν δηµιουργήσει µια άµεση και επείγουσα ανάγκη για γενικά
εργαλεία επεξεργασίας της γλώσσας, για δεικτοδότηση και κατηγοριοποίηση κειµένων, για
εξαγωγή πληροφορίας, αυτόµατη παραγωγή περιλήψεων, κ.ο.κ. (για να µην αναφερθούµε
σε µηχανική µετάφραση και δυνατότητες επικοινωνίας ανθρώπου – µηχανής). Και όσο
συνεχίζεται η πρόοδος, η ΕΦΓ έχει φτάσει σε ένα σηµείο όπου έχει γίνει ορατή και είναι
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κοινώς παραδεκτή η ανάγκη για ένα κοινό πλαίσιο για την επεξεργασία και την
αναπαράσταση γλωσσικών δεδοµένων µε δύο βασικούς στόχους:
α) να εξασφαλίσει τη δυνατότητα χρήσης και επαναχρησιµοποίησης γλωσσικών
δεδοµένων από όλες τις εφαρµογές και σε όλα τα επίπεδα της γλωσσικής περιγραφής
και
β) να διευκολύνει τη συντήρηση ενός συνεπούς κύκλου ζωής των κειµένων µέσω µιας
σειράς από διαφορετικά στάδια επικοινωνίας.

4.2

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ

Τα τελευταία 20 χρόνια µια σειρά από έργα και πρωτοβουλίες έχουν κινηθεί προς την
ανάπτυξη προτύπων, αλλά και προς την κατασκευή µιας αρχιτεκτονικής για την
αναπαράσταση γλωσσικών πόρων. Από τα πλέον επιτυχηµένα και καθιερωµένα πρότυπα
είναι τα εξής:
TEI, CES και XCES και MATE/NITE για την αναπαράσταση των πρωτογενών δεδοµένων
και σχολίων,
EAGLES/ISLE για το σχολιασµό του περιεχοµένου,
OLIF, SALT και ISLE για διάφορα είδη λεκτικών και ορολογικών δεδοµένων,
RDF/OWL και Topic Maps για δοµές γνώσης,
Dublin Core και Open Archives Initiative για γενικά µεταδεδοµένα,
MPEG7, IMDI και OLAC για µεταδεδοµένα συγκεκριµένων πεδίων,
Corba και W3C SOAP για πρωτόκολλα πρόσβασης
MULTEXT, πλαίσιο Edinburgh’s LT, TIPSTER, GATE και ATLAS για γενικές αρχιτεκτονικές.
Τα περισσότερα από τα έργα αυτά αφορούν κάποια από τις πολλές διαστάσεις της
αναπαράστασης γλωσσικών δεδοµένων, και ειδικότερα:
1. Απεικόνιση (rendering) διαφόρων µορφοτύπων (format) και µηχανισµών, όπως
SGML, XML, δοµές Lisp-like, γράφοι σχολιασµού (annotation graphs) ή κάποιο
συγκεκριµένο µορφότυπο βάσης δεδοµένων.
2. Περιεχόµενο σχολιασµού, και συγκεκριµένα τις κατηγορίες δεδοµένων σχολιασµού
για γλωσσικά φαινόµενα και τις τιµές που µπορούν να αντιστοιχιστούν για κάθε
κατηγορία.
3. Γενικές αρχιτεκτονικές αρχές για γλωσσικούς πόρους, όπως οι ευρέως αποδεκτές
σήµερα έννοιες της αρχιτεκτονικής σωληναγωγού (pipeline) και του επιπλέον
σχολιασµού (stand-off annotation).
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Το 2002 πραγµατοποιήθηκε µια συνάντηση ειδικών µε µεγάλη εµπειρία τόσο στην ανάπτυξη
σχηµάτων σχολιασµού όσο και στην ανάπτυξη συστηµάτων λογισµικού για τη διαχείριση
µεγάλων γλωσσικών πόρων. Στη συνάντηση αυτή, τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη του
Linguistic Annotation Framework (LAF – Πλαίσιο Γλωσσικού Σχολιασµού, εφεξής ΠΓΣ), το
οποίο θα περιγραφεί αναλυτικά στη συνέχεια.

4.3

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ (ΠΓΣ)

Για να καθορίσει το απαραίτητο πλαίσιο για την ανάπτυξη και χρήση γλωσσικών πόρων, ο
∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International Organization for Standardization – ISO)
θέσπισε µια υποεπιτροπή (SC4) κάτω από την Τεχνική Επιτροπή 37 (TC37, Terminology
and Other Language Resources) µε βασικό αντικείµενο τη ∆ιαχείριση Γλωσσικών Πόρων.
Στόχος της ISO/TC 37/SC 4 ήταν να ετοιµάσει τα απαραίτητα πρότυπα και κατευθύνσεις για
την αποτελεσµατική διαχείριση γλωσσικών πόρων στη σηµερινή πολύγλωσση κοινωνία της
πληροφορίας.
Οι εφαρµογές Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ) µπορούν να «σχολιάσουν» ένα
κείµενο, κάνοντας την απαραίτητη ανάλυση προκειµένου να καθορίσουν τα γλωσσικά
χαρακτηριστικά του, και στη συνέχεια να αναρτήσουν τη σχετική πληροφορία. Επιπλέον οι
εφαρµογές ΕΦΓ χρησιµοποιούν γλωσσικά σχόλια για να επιτύχουν την κατανόηση και την
παραγωγή φυσικής γλώσσας (language understanding and generation). Η ανάπτυξη ενός
τυποποιηµένου γλωσσικού περιβάλλοντος πρέπει να γίνει λαµβάνοντας υπόψη και τις δυο
παραπάνω πλευρές των εφαρµογών ΕΦΓ.
Ο σχολιασµός (annotation) γλωσσικών δεδοµένων µπορεί να περιλαµβάνει πολλαπλά
βήµατα, για παράδειγµα µορφοσυντακτικό σχολιασµό, συντακτική ανάλυση, σηµασιολογικό
σχολιασµό, κτλ. Ο σχολιασµός στα ανώτερα γλωσσικά επίπεδα τυπικά βασίζεται στον
αντίστοιχο σχολιασµό των κατώτερων επιπέδων.
Η ανάγκη να υποστηριχτεί ο σχολιασµός στο πλαίσιο του σηµασιολογικού ιστού (semantic
web) είναι από τα βασικότερα κριτήρια για την κατασκευή ενός Πλαισίου Γλωσσικού
Σχολιασµού (ΠΓΣ). Σήµερα, τα σχολιασµένα κείµενα είναι κυρίως στατικές οντότητες που
χρησιµοποιούνται τόσο στην «εκπαίδευση» σχετικού λογισµικού όσο και στις
γλωσσολογικές έρευνες που βασίζονται σε σώµατα κειµένων, κυρίως στη Γλωσσολογία
Σωµάτων Κειµένων (corpus linguistics) και στη λεξικογραφία. Η ανάπτυξη του
σηµασιολογικού ιστού και η εξέλιξη των σχετικών υποστηρικτικών τεχνολογιών θα αλλάξει
δραµατικά τις δυνατότητες αξιοποίησης των σχολιασµένων κειµένων στο µέλλον.

4.3.1 Γενικές απαιτήσεις για ένα Πλαίσιο Γλωσσικού Σχολιασµού
Ο στόχος της επιτροπής ISO/TC 37/SC 4 ήταν να αναπτύξει ένα κοινό πλαίσιο για το
σχεδιασµό και την υλοποίηση µορφότυπων και διαδικασιών των γλωσσικών πηγών µε
σκοπό να διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των λογισµικών ΕΦΓ.
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Στο κοινό αυτό πλαίσιο ένας γλωσσικός σχολιασµός θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω
προϋποθέσεις:


Εκφραστική Επάρκεια (expressive adequacy)



Ανεξάρτητο µέσου (media independence)



Σηµασιολογική επάρκεια (semantic adequacy)



Σταδιακή αύξηση (incrementality)



∆ιαχωριστικότητα (separability)



Οµοιοµορφία (uniformity)



Ανοιχτή αρχιτεκτονική (openness)



Επεκτασιµότητα (extensibility)



Ευαναγνωσιµότητα (human readability)



Επεξεργασιµότητα (processability)



Συνέπεια (consistency)

Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αυτές, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσει κανείς ένα
συνεπές µοντέλο δεδοµένων για τα δεδοµένα και το σχολιασµό τους. Το µοντέλο δεδοµένων
είναι µια τυποποιηµένη περιγραφή αντικειµένων, δεδοµένων και σχέσεων µεταξύ τους,
ανεξάρτητα από συγκεκριµένη εµφάνιση.

4.3.2 Όροι και Ορισµοί
Οι παρακάτω όροι χρησιµοποιούνται στο Πλαίσιο Γλωσσικού Σχεδιασµού (ΠΓΣ):
Σχολιασµός (annotation): Η διαδικασία προσθήκης γλωσσικής πληροφορίας στα δεδοµένα
ή η ίδια η γλωσσική πληροφορία, ανεξάρτητα από τον τρόπο αναπαράστασής της. Για
παράδειγµα, κάποιος µπορεί να σχολιάσει ένα κείµενο συντακτικά, χρησιµοποιώντας είτε
κάποια αναπαράσταση βασισµένη στη Lisp, είτε κάποια αναπαράσταση σε XML, κτλ.
Αναπαράσταση (representation): Το µορφότυπο στο οποίο παρουσιάζεται ο σχολιασµός,
π.χ. XML, LISP, κτλ., ανεξάρτητα από το περιεχόµενό του.
Τύποι σχολιασµού: αναγνωρίζονται δυο βασικοί τύποι σχολιασµού:
1. Κατάτµηση (segmentation): διαχωρίζει τα γλωσσικά στοιχεία που εµφανίζονται στο
πρωτογενές κείµενο και περιλαµβάνει:


συνεχόµενα τµήµατα



υπέρ- και υπό- τµήµατα



ασυνεχή τµήµατα



όρια
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2. Γλωσσικός σχολιασµός (linguistic annotation): προσφέρει γλωσσική ή/και
επικοινωνιακή πληροφορία σχετικά µε τα τµήµατα στο πρωτογενές κείµενο, π.χ. σε
ένα µορφοσυντακτικό σχολιασµό όπου ένα µέρος του λόγου και ένα λήµµα
αντιστοιχίζονται µε τα αντίστοιχα τµήµατα µέσα στο κείµενο.
Επιπλέον σχολιασµός (stand-off annotation): Σχολιασµός πάνω σε ένα κείµενο ο οποίος
εµφανίζεται σε κείµενο ξεχωριστό από το πρωτογενές. Τα σχόλια αναφέρονται σε
συγκεκριµένες θέσεις του πρωτογενούς κειµένου δηλώνοντας τις µετατοπίσεις (byte offsets),
τα στοιχεία κτλ. στα οποία αντιστοιχούν τα σχόλια.

4.3.3 Βασικές αρχές σχεδιασµού ενός Πλαισίου Γλωσσικού Σχολιασµού
Η ανάπτυξη του ΠΓΣ διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
1. Το µοντέλο δεδοµένων και η φόρµα του κειµένου είναι διαφορετικές οντότητες αλλά
απεικονίζονται το ένα στο άλλο.
2. Το µοντέλο δεδοµένων πρέπει να είναι οικονοµικό, γενικό και τυπικά ακριβές.
3. Το µοντέλο δεδοµένων είναι διαρθρωµένο γύρω από ένα σαφή διαχωρισµό δοµής
και περιεχοµένου.
4. Το µοντέλο δεδοµένων υποστηρίζει µια σειρά από λογικές λειτουργίες οι οποίες
ορίζουν τους αφηρηµένους σηµασιολογικούς κανόνες.
5. Η φόρµα του κειµένου είναι στον έλεγχο του χρήστη.
6. Η απεικόνιση µεταξύ της εύχρηστης φόρµας κειµένου (flexible document) και του
µοντέλου δεδοµένων γίνεται µέσω ενός στέρεου απλοϊκού µορφότυπου (dump
format).
7. Η αντιστοίχιση της φόρµας του κειµένου µε το απλοϊκό µορφότυπο τεκµηριώνεται σε
ένα XML σχήµα που συνδέεται µε το κείµενο.
8. Η αντιστοίχιση υλοποιείται είτε µέσω µιας διαδικασίας διάδεσης δεδοµένων (databinding) βασισµένης σε σχήµα (schema-based) είτε µέσω µιας απεικόνισης
µορφοποίησης (stylesheet mapping) εξαγόµενης από σχήµα (schema-derived),
µεταξύ του κειµένου του χρήστη και του κειµένου σε απλοϊκό µορφότυπο.
9. Πρέπει να είναι δυνατή η αποµόνωση συγκεκριµένων επιπέδων σχολιασµού από τα
άλλα επίπεδα σχολιασµού ή από το πρωτογενές κείµενο, µε άλλα λόγια θα πρέπει
να είναι δυνατή η δηµιουργία επιπλέον σχολιασµού.
10. Το απλοϊκό µορφότυπο πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένο ώστε να επιτρέπει
διάταξη συνεχούς ροής.
Η συνολική αρχιτεκτονική του ΠΓΣ βασίζεται στις παραπάνω αρχές. Ο θεµελιώδης κανόνας
είναι ότι ο χρήστης ελέγχει το µορφότυπο αναπαράστασης για το γλωσσικό σχολιασµό ο
οποίος απεικονίζεται στο µοντέλο δεδοµένων.
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4.3.4 Συµπερασµατικά
Το πρότυπο ISO/TC 37/SC 4 WG1 υλοποιεί ένα Πλαίσιο Γλωσσικού Σχολιασµού (ΠΓΣ) στα
πλαίσια της προσπάθειας τυποποίησης των γλωσσικών πόρων. Σχεδιάστηκε µε στόχο να
επιτρέπει αφενός τη µέγιστη δυνατή ευελιξία για τους σχολιαστές και αφετέρου την
αποδοτική επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση των γλωσσικών πόρων. Αυτό
επιτυγχάνεται µε το διαχωρισµό του µορφότυπου των σχολίων του χρήστη από το
µορφότυπο της επεξεργασίας/ανταλλαγής.
Μέρος της εργασίας του WG1 είναι να παράσχει αναπτυξιακές πηγές όπως σχήµατα,
σχεδιαστικά δείγµατα (design patterns) και φύλλα µορφοποίησης (style sheets), τα οποία θα
επιτρέπουν στους σχολιαστές και σε όσους αναπτύσσουν λογισµικό να προσαρµόζονται
άµεσα στις απαιτήσεις του ΠΓΣ. Επιπλέον θα παραχθούν και παραδείγµατα απεικονίσεων,
π.χ. για σχολιασµό σε κωδικοποίηση XCES – encoding. Με αυτόν τον τρόπο, ο στόχος είναι
να πραγµατοποιηθεί στο άµεσο µέλλον η επιθυµητή εναρµόνιση και δυνατότητα
επαναχρησιµοποίησης των γλωσσικών πόρων.

4.4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η κωδικοποίηση ενός σώµατος κειµένων είναι ο εµπλουτισµός του καθαρού κειµένου µε
συγκεκριµένη κωδικοποιηµένη πληροφορία που αντιπροσωπεύει την ερµηνεία διαφόρων
κειµενικών στοιχείων και χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται δύο γνωστά
πρότυπα κωδικοποίησης κειµένων.

4.4.1 TΕΙ
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, µια από τις σηµαντικότερες προσπάθειες για την
προτυποποίηση της διαδικασίας κωδικοποίησης κειµένων ήταν το Text Encoding Initiative
(TEI) και οι αντίστοιχες οδηγίες που εκπονήθηκαν (TEI Guidelines). Οι οδηγίες αυτές
απευθύνονται σε όποιον θέλει να ανταλλάξει πληροφορία αποθηκευµένη σε µορφή
κειµένου. ∆ίνεται έµφαση σε δεδοµένα κειµένου, αλλά παράλληλα καλύπτονται και άλλες
µορφές δεδοµένων, όπως εικόνα και ήχος. Οι οδηγίες είναι εφαρµόσιµες τόσο στη
δηµιουργία νέων κειµένων όσο και στην ανταλλαγή (interchange) υπαρχόντων κειµένων.
Οι οδηγίες προσφέρουν ένα µέσο για να διασαφηνίζονται τα χαρακτηριστικά ενός κειµένου
ώστε να υποβοηθείται η επεξεργασία του, από εξειδικευµένο λογισµικό που εκτελείται σε
άλλους (από αυτόν στον οποίο υπάρχει το κείµενο) υπολογιστές. Οι οδηγίες του ΤΕΙ
περιγράφουν ένα σχήµα κωδικοποίησης που µπορεί να εκφραστεί µέσω µια σειράς τυπικών
γλωσσών. Η τελευταία έκδοση (ΤΕΙ P4) µπορεί να εκφραστεί και µέσω XML (εκτός της
SGML).
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To TEI υποστηρίχθηκε από την Association of Computers and the Humanities, την
Association of Computational Linguistics και την Association of Literary and Linguistic
Computing, ενώ στη συνέχεια (και µέχρι σήµερα) συντηρείται και αναπτύσσεται από ένα
ανεξάρτητο σχήµα που φιλοξενείται σε 4 µεγάλα Πανεπιστήµια.
Ο τελικός στόχος των οδηγιών του ΤΕΙ µπορεί να συµπυκνωθεί µέσα στις επόµενες
γραµµές. Οι οδηγίες:


πρέπει να επαρκούν για την αναπαράσταση των κειµενικών χαρακτηριστικών που
απαιτούνται για την έρευνα,



πρέπει να είναι απλές, καθαρές και συµπαγείς,



πρέπει να είναι εύκολο για τους ερευνητές να τις χρησιµοποιήσουν χωρίς εξειδικευµένο
λογισµικό,



πρέπει να επιτρέπουν τον αυστηρό ορισµό και την αποτελεσµατική επεξεργασία
κειµένων,



πρέπει να επιτρέπουν επεκτάσεις από τους χρήστες,



πρέπει να συµµορφώνονται µε υπάρχοντα και υπό ανάπτυξη πρότυπα.

4.4.2 TΕΙ Lite
Το ΤΕΙ Lite είναι ένα πιο διαχειρίσιµο υποσύνολο των οδηγιών του ΤΕΙ. Έχει γίνει επιλογή
από το σύνολο των αρκετών εκατοντάδων στοιχείων που ορίζονται στο ΤΕΙ µε στόχο να
παραχθεί ένα χρήσιµο αλλά και πιο «ελαφρύ» σχήµα. Το σχήµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί για
την κωδικοποίηση και το σχολιασµό των κειµένων στο παρόν έργο (και περιγράφεται
εκτενώς στο κεφάλαιο 7).
Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε η υλοποίηση του TEI Lite είναι:


Πρέπει να περιλαµβάνει τα περισσότερα από τα βασικά σύνολα ετικετών (tags)



Πρέπει να µπορεί να διαχειριστεί κατάλληλα µια ευρεία ποικιλία κειµένων



Πρέπει να είναι χρήσιµο τόσο για την παραγωγή νέων κειµένων όσο και για την
κωδικοποίηση υπαρχόντων κειµένων



Πρέπει να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί µε µια ευρεία έκταση υπαρχόντων
λογισµικών XML



Πρέπει να µπορεί να παραχθεί από το πλήρες ΤΕΙ µε χρήση των µηχανισµών
επεκτάσεων που περιγράφονται στις οδηγίες του ΤΕΙ



Πρέπει να είναι µικρό και απλό.

Στο παράρτηµα περιλαµβάνεται ένα αγγλικό κείµενο και η κωδικοποίησή του σε TEI Lite.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις µέρες µας, όποιος αναζητά σώµατα κειµένων γενικής γλώσσας µπορεί να βρει εύκολα
ιδιαίτερα αξιόλογες περιπτώσεις, κυρίως για την αγγλική γλώσσα. Μια τέτοια είναι αυτή του
BNC – British National Corpus (http://www.natcorp.ox.ac.uk/). Το BNC είναι ένα σώµα
κειµένων που αποτελείται από 100 εκατ. λέξεις, από δείγµατα γραπτού και προφορικού
λόγου, από µια ευρεία σειρά πηγών, σχεδιασµένο να εκπροσωπεί ένα µεγάλο τµήµα της
Βρετανικής Αγγλικής γλώσσας από το τελευταίο µέρος του 20ού αιώνα. Η υλοποίησή του
ξεκίνησε το 1991 και ολοκληρώθηκε το 1994. Έκτοτε δεν έχει προστεθεί κανένα κείµενο,
αλλά το συνολικό σώµα, ανανεώθηκε ελαφρώς πριν την ολοκλήρωση της 2ης έκδοσης: BNC
World.
Το γραπτό τµήµα (90%) του BNC περιλαµβάνει για παράδειγµα κοµµάτια από
περιφερειακής και εθνικής εµβέλειας εφηµερίδες, ειδικά περιοδικά και για όλες τις ηλικίες και
ενδιαφέροντα, ακαδηµαϊκά βιβλία και λαϊκά µυθιστορήµατα, δηµοσιευµένα και αδηµοσίευτα
γράµµατα και µνηµόνια, σχολικές και πανεπιστηµιακές εργασίες και διατριβές, και άλλα
πολλά είδη κειµένων. Το προφορικό τµήµα (10%) περιλαµβάνει ένα µεγάλο µέρος από
αυτοσχέδιες άτυπες συζητήσεις, ηχογραφηµένες από εθελοντές, µεταξύ ανθρώπων
διαφόρων ηλικιών, περιφερειών και κοινωνικών τάξεων σε µια ισορροπηµένη δηµογραφικά
επιλογή, µαζί µε διαλόγους συλλεγµένους από διάφορα περιβάλλοντα, από τυπικές
επιχειρηµατικές συζητήσεις ή κυβερνητικές συναντήσεις έως ραδιοφωνικές εκποµπές και
τηλεφωνικές συζητήσεις.
Το BNC είναι κωδικοποιηµένο µε βάση το Guidelines of the Text Encoding Initiative (TEI),
µε χρήση του ISO standard 8879 (SGML: Standard Generalized Markup Language) για την
αναπαράσταση τόσο της εξόδου από το CLAWS (automatic part-of-speech tagger) καθώς
και µια σειρά από άλλες δοµικές ιδιότητες του κειµένου (π.χ. επικεφαλίδες, παραγράφους,
λίστες κτλ.). Πλήρης κατηγοριοποίηση και συναφής βιβλιογραφική πληροφορία
περιλαµβάνεται επίσης σε κάθε κείµενο µε τη µορφή µιας συµµορφούµενης ως προς το TEI
επικεφαλίδας.
Εκτός από το BNC υπάρχουν και άλλα σηµαντικά σώµατα κειµένων για την αγγλική
γλώσσα. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται µερικά στοιχεία για διάφορες ευρωπαϊκές
γλώσσες:
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερµανικά

Bank of English Corpus
Cancode corpus
Ottawa-Hull
ELRA Parole Corpus
TLF
Mannheim Corpus

329.000.000 λέξεις περίπου
5.000.000 λέξεις περίπου
3.500.000 λέξεις περίπου
20.000.000 λέξεις περίπου
150.000.000 λέξεις περίπου
8.000.000 λέξεις περίπου
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Muenster Textbank
Pisa Corpus
Corpus Oral de Referencia Del Espanol
Mark Davies Modern Newspapers
Πορτογαλικά Mark Davies Modern Newspapers
Ιταλικά
Ισπανικά
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94.000.000 λέξεις περίπου
10.000.000 λέξεις περίπου
1.100.000 λέξεις περίπου
35.000.000 λέξεις περίπου
26.000.000 λέξεις περίπου

Για την ελληνική γλώσσα είναι ελάχιστες οι προσπάθειες που έχουν γίνει για τη σύσταση
σωµάτων κειµένων. Μερικές από αυτές θα περιγράψουµε στις επόµενες παραγράφους.

5.2

ΕΘΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΘΕΓ)

Το σώµα κειµένων αναφοράς του ΙΕΛ ονοµάζεται Εθνικός Θησαυρός για την Ελληνική
Γλώσσα (ΕΘΕΓ - http://hnc.ilsp.gr/) και αποτελείται από κείµενα και αποσπάσµατα κειµένων
που γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα από το 1970 και ύστερα. Ο συνολικός όγκος του
ΕΘΕΓ ανέρχεται σήµερα περίπου στα 46.500.000 λέξεις14 και εµπλουτίζεται συνεχώς και
περιλαµβάνει αποκλειστικά δείγµατα γραπτού λόγου (εκ των οποίων 10% περίπου
επιστηµονικά κείµενα).

Για την ταξινόµηση των κειµένων του ΕΘΕΓ έχουν υιοθετηθεί οι προδιαγραφές του
προγράµµατος PAROLE, οι οποίες προβλέπουν κατηγοριοποίηση σύµφωνα µε τα εξής τρία
κριτήρια: Μέσο Επικοινωνίας (medium), Θέµα/Περιεχόµενο (topic) και Γένος/Κειµενικό Είδος
(genre).

Ως προς το Μέσο Επικοινωνίας προσδιορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες:
Βιβλία (Book): στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται γενικά βιβλία, κάθε έντυπο που φέρει
έναν κωδικό της µορφής ISBN ή ISSN
Περιοδικά (Periodical): στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται γενικά οι περιοδικές
εκδόσεις. Πιο συγκεκριµένα ως PERIODICAL θεωρούνται: εβδοµαδιαία, δεκαπενθήµερα,
µηνιαία, διµηνιαία κ.λπ. περιοδικά ποικίλης ή εξειδικευµένης ύλης, τα περιοδικά
επαγγελµατικών σωµατείων ή συλλόγων και τα τοπικά έντυπα (τοπικές εφηµερίδες)
Εφηµερίδες (Newspaper): στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι κάθε είδους εφηµερίδες,
ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες (κυριακάτικες), γενικές ή εξειδικευµένες
∆ιάφορα (Miscellaneous):
υποκατηγορίες:

14

η

κατηγορία

αυτή

περιλαµβάνει

τις

εξής

επιµέρους

σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνονται στον ιστότοπο του ΕΘΕΓ (τελευταία επίσκεψη στις

8/12/2006).
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 Αλληλογραφία
 Ηλεκτρονικά Κείµενα (κείµενα ειδικά σχεδιασµένα για τα ηλεκτρονικά µέσα όπως το
WWW, υπότιτλοι ταινιών ή τηλεοπτικών σειρών κ.λπ.)
 Φυλλάδια (διαφηµιστικά ή ενηµερωτικά φυλλάδια, προσπέκτους, φέιγ βολάν κ.λπ.)
 Χειρόγραφο Υλικό (ηµερολόγια, ιδιωτικές επιστολές, σχολικές εκθέσεις ή δοκίµια
κ.λπ.)
 ∆ακτυλογραφηµένο Υλικό (αναφορές, αιτήσεις, νόµοι, πρακτικά, ανακοινώσεις κ.λπ.)

Ως προς το Θέµα/Περιεχόµενο, προσδιορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες:
BUSiness (Επιχειρήσεις, Οικονοµία, ∆ιαφήµιση)
GEOgraphy (Γεωγραφία, Ταξίδια, Ανθρωπολογία)
HEAlth (Υγεία, Ιατρική, Ψυχολογία, Παιδαγωγική)
HIStory (Ιστορία, Αρχαιολογία, Βιογραφίες)
HUManities (Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Τέχνη, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Θρησκεία κ.λπ.)
LEIsure (Ελεύθερος Χρόνος, Αθλητισµός, Τηλεόραση κ.λπ.)
SCIence (Επιστήµη, Τεχνολογία, Μαθηµατικά, Περιβάλλον κ.λπ.)
SOCiety (Πολιτική, Κοινωνιολογία, Νοµική, Άµυνα κ.λπ.)
N/A (κείµενα που δεν ανήκουν σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες)

Ως προς το Γένος/Κειµενικό είδος, προσδιορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες:
ADVertising (διαφηµιστικά κείµενα, κείµενα που προαναγγέλλουν εκδηλώσεις)
DIScussion (συζητήσεις, οµιλίες, συνεντεύξεις, επιστολές)
FEAture (βασικά άρθρα, επιφυλλίδες, κριτικές, µόνιµες στήλες, δοκίµια, επιστηµονικές
ανακοινώσεις, διατριβές, επιστηµονικά βιβλία)
FICtion (λογοτεχνικά έργα, σενάρια, παραµύθια κ.λπ.)
INFormation (ειδήσεις, ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, ερωτηµατολόγια, δελτία καιρού, περιλήψεις
κ.λπ.)
INStruction (εγχειρίδια, τουριστικοί οδηγοί, βιβλιογραφικοί πίνακες, εγκυκλοπαίδειες,
διδακτικά βιβλία κ.λπ.)
NON-fiction (βιογραφίες, αυτοβιογραφίες, βιογραφικά, αποφθέγµατα, κηρύγµατα, επικήδειοι,
µικρές αγγελίες κ.λπ.)
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OFFicial (νοµικά κείµενα, διοικητικές αναφορές, αξιολογήσεις, πρακτικά κ.λπ.)
PRIvate (προσωπικές επιστολές, ηµερολόγια)
N/A (κείµενα που δεν ανήκουν σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες)
Επειδή οι κατηγορίες της ταξινόµησης ως προς το Θέµα/Περιεχόµενο και το Γένος/Κειµενικό
Είδος είναι πολύ γενικές, χρησιµοποιούνται οι υποκατηγορίες Ειδικότερο Θέµα (detailed
topic) και Ειδικότερο Γένος (detailed genre), οι οποίες είναι ανοιχτές και εµπλουτίζονται κάθε
φορά που γίνεται κανονικοποίηση των κειµένων του ΕΘΕΓ.

5.2.1 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΓ
Ο εµπλουτισµός των κειµένων του ΕΘΕΓ µε κωδικοποιηµένες πληροφορίες ονοµάζεται
σχολιασµός (εξωτερικός και εσωτερικός).
Τα στοιχεία εξωτερικού σχολιασµού των κειµένων του ΕΘΕΓ είναι:
♦ medium – µέσο επικοινωνίας
♦ genre – γένος / κειµενικό είδος
♦ detailed genre – ειδικότερο γένος / κειµενικό είδος
♦ detailed topic – ειδικότερο θέµα
♦ τίτλος κειµένου
♦ συγγραφέας
♦ εκδότης
♦ ηµεροµηνία έκδοσης
♦ σύνολο λέξεων κειµένου
♦ όνοµα αρχείου
♦ αριθµός αρχείου
♦ parole dtd
♦ µετάφραση (ή όχι)

Για κάθε κείµενο υπάρχουν επιπλέον στοιχεία εσωτερικού (δοµικού) σχολιασµού, τα οποία
είναι:
♦ παράγραφος
♦ λίστα
♦ κεφάλαιο
♦ τίτλος
♦ στοιχεία µορφοποίησης (π.χ. bold, italics)

Τα στοιχεία εξωτερικού σχολιασµού των κειµένων παρατίθενται ως επικεφαλίδα (header)
στην αρχή κάθε κειµένου, ενώ ακολουθεί το ίδιο το κείµενο εσωτερικά σχολιασµένο µε τη
χρήση ενός συνόλου ετικετών χαρακτηρισµού (tagset).

Π1: Σχέδιο Συγκρότησης Σώµατος Βιοϊατρικών Κειµένων

42

Ε.Π. «Κ.τ.Π.» Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ», Πράξη Επεξεργασία
εικόνων, ήχου και γλώσσας»,

Έργο 9:
«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ»

Τέλος, ένα υποσύνολο 250.000 λέξεων του ΕΘΕΓ είναι ληµµατοποιηµένο και γραµµατικά
χαρακτηρισµένο.

5.3

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΕΚ)

Το πρόγραµµα «Βασικό Σώµα Ελληνικών Κειµένων» (http://www.ucy.ac.cy/sek/) αποτελεί
προϊόν συνεργασίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του
Πανεπιστηµίου Κύπρου. Στοχεύει στη συλλογή ενός ηλεκτρονικού σώµατος σύγχρονων
κειµένων για την ελληνική γλώσσα (30 εκατοµµύρια λέξεις) που θα περιλαµβάνει γλωσσικά
δεδοµένα τόσο από γραπτές όσο και από προφορικές πηγές της Ελλάδας και της Κύπρου.
Η πρώτη δηµόσια παρουσίαση του προγράµµατος έγινε στο 6ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής
Γλωσσολογίας που διεξήχθη στο Ρέθυµνο (Γούτσος 2003). Η γενική σύνθεση του ΣΕΚ έχει
σχεδιαστεί ως εξής:
Προφορικά δεδοµένα (10%):
Αυθόρµητη συνοµιλία: 500.000 λέξεις
∆ηµόσιες συνεντεύξεις: 1.500.000 λέξεις
Ραδιοφωνική/τηλεοπτική συνοµιλία: 1.000.000 λέξεις
Γραπτά δεδοµένα (90%):
Λογοτεχνικά βιβλία: 5.000.000 λέξεις
Ενηµερωτικά βιβλία: 5.000.000 λέξεις
Ακαδηµαϊκή γραφή: 5.000.000 λέξεις
Τύπος/Ειδήσεις: 5.000.000 λέξεις
Απόψεις: 5.000.000 λέξεις
Επίσηµα έγγραφα: 2.000.000 λέξεις

Η ταξινόµηση του ΣΕΚ είναι πολλαπλή και αναφέρεται στα ακόλουθα στοιχεία:
Τρόπος: προφορικός-γραπτός λόγος
Μέσο: ραδιόφωνο, τηλεόραση, ζωντανό, βιβλίο, τηλέφωνο, εφηµερίδα, περιοδικό,
ηλεκτρονικό, άλλο
Γένος: πληροφορίας-µη πληροφορίας
Είδος: ακαδηµαϊκός λόγος, ενηµερωτικά κείµενα, νόµοι-διοίκηση, ιδιωτικά κείµενα,
λογοτεχνία, ειδήσεις, άρθρα γνώµης, συνέντευξη, δηµόσια οµιλία, αυθόρµητη συνοµιλία,
διάφορα
Υπο-είδος:01-99
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Γεωγραφική ποικιλία: κοινή-κυπριακή
Λέξεις-κλειδιά
Η λεπτοµερής και πολλαπλή ταξινόµηση διασφαλίζει τη λεπτοµερή ταυτοποίηση κάθε
κειµένου που περιλαµβάνεται στο ΣΕΚ ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την ευελιξία στην επιλογή
των δεδοµένων. Με άλλα λόγια, η ταξινόµηση δεν είναι δεσµευτική για την ανάκληση µιας
υπο-οµάδας κειµένων, αλλά αντίθετα επιτρέπει την πολλαπλή και διαφοροποιηµένη
σύνθεση υπο-σωµάτων κειµένων ανάλογα µε τις ανάγκες της έρευνας και τις µεθοδολογικές
προτεραιότητες του ερευνητή. Το ΣΕΚ αναµένεται ότι θα αποτελέσει τη βάση
γλωσσολογικής έρευνας και πηγή πληροφοριών για εκπαιδευτικές και υπολογιστικές
εφαρµογές.

5.4

ΟΡΟΣΗΜΟ

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω σώµατα κειµένων που είναι γενικής γλώσσας, το ΟΡΟΣΗΜΟ
είναι µάλλον το µόνο ειδικευµένο σώµα κειµένων διαθέσιµο για τα ελληνικά. Αντικείµενο του
έργου που εκπονήθηκε από το ΙΕΛ (Μάντζαρη 1999) ήταν η συγκέντρωση ηλεκτρονικών
ορολογικών πόρων, δηλαδή ψηφιοποιηµένων επιστηµονικών και τεχνικών κειµένων και των
περιλαµβανόµενων σε αυτά όρων, µε στόχο τη χρησιµοποίησή τους σε εφαρµογές
Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας. Το αποτέλεσµα της δράσης αυτής ήταν η δηµιουργία:
•
•

µιας συλλογής κειµένων 2.500.000 λέξεων της σύγχρονης επιστηµονικής και
τεχνικής γλώσσας, και
µιας συλλογής των περιλαµβανόµενων στα κείµενα όρων (25.000) περίπου στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα

στους ακόλουθους θεµατικούς τοµείς:
1. Aρχαιολογία
2. Ανθρωπολογία
3. Ανοσοχηµεία
4. Αστρονοµία
5. Βιολογία
6. Γενετική
7. Γεωλογία
8. Γεωπονική
9. Γλωσσολογία
10. ∆ίκαιο
11. Ιατρική
12. Ιστορία
13. Μαθηµατικά
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14. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
15. Μηχανική Αεροσκαφών
16. Οικονοµικά
17. Περιβαλλοντική
18. Πληροφορική
19. Ραδιο-οικολογία
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66 ΣΣΩ
ΩΜ
ΜΑ
ΑΤΤΑ
Α Β
ΒΙΙΟ
ΟΪΪΑ
ΑΤΤΡ
ΡΙΙΚ
ΚΩ
ΩΝ
Ν Κ
ΚΕ
ΕΙΙΜ
ΜΕ
ΕΝ
ΝΩ
ΩΝ
Ν
Παρότι τα ηλεκτρονικά σώµατα κειµένων (ΗΣΚ) αποτελούν πλέον σηµαντικό µέρος της
επιστήµης της γλωσσολογίας, εξειδικευµένες (ως προς το θεµατικό πεδίο) µορφές τους είναι
λιγότερο ή περισσότερο ανεπτυγµένες, ανάλογα πάντα µε το θεµατικό πεδίο. Στο βιοϊατρικό
χώρο τα ΗΣΚ έχουν εδώ και αρκετό καιρό καταστεί σηµείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

6.1

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΩΣ

Τα τελευταία χρόνια, η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ) γνωρίζει σηµαντική ανάπτυξη
στο βιοϊατρικό κλάδο διεθνώς (όπου µάλιστα έχει αρχίσει να καθιερώνεται ο όρος
Επεξεργασία Βιοϊατρικής Γλώσσας – biomedical language processing). Αρκετές είναι οι
ερευνητικές προσπάθειες που περιλαµβάνουν τη συλλογή και την επεξεργασία
ηλεκτρονικών σωµάτων βιοϊατρικών κειµένων (ΣΒΚ).

6.1.1 Υλοποίηση Σώµατος Βιοϊατρικών Κειµένων
Οι Zweigenbaum et al. (2001) προτείνουν ένα πλαίσιο για την υλοποίηση ενός ΣΒΚ µε βάση
ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να έχει ένα ΣΒΚ και που είναι τα εξής:
Μελέτη και Αναπαράσταση της διαφορετικότητας: Θα πρέπει να περιλαµβάνονται όλες
οι δυνατές διαφορετικές µορφές κειµένων µε βάση το στόχο που έχει η συγκεκριµένη
συλλογή.
Επικεφαλίδα: Θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη επικεφαλίδα που ορίζει και περιγράφει τα
χαρακτηριστικά του ΣΒΚ.
Περίγραµµα κειµένων: Παραµένει ανοιχτό το θέµα του αν θα πρέπει να συλλέγονται
οµοιόµορφα (σε µέγεθος και µορφή) κείµενα ή όχι.
Πληθύσµωση του ΣΒΚ: Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση και προσοχή σε θέµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας (π.χ. συγγραφικά δικαιώµατα) καθώς και σε θέµατα προστασίας
προσωπικών δεδοµένων, όπως π.χ. στην περίπτωση των κλινικών εγγράφων.

6.1.2 Υλοποίηση Σώµατος Κειµένων Καρδιολογίας
Οι Teufel et al. (2002) περιγράφουν την υλοποίηση ενός ΗΣΚ ειδικευµένου στο πεδίο της
καρδιολογίας στο πλαίσιο του έργου PERSIVAL. Το ΗΣΚ αυτό αποτελείται από 85
εκατοµµύρια λέξεις και αποτελείται από επιστηµονικά άρθρα, τα οποία συλλέχθηκαν από
καρδιολογικά περιοδικά, µε βασικό κριτήριο την επιστηµονική τους ποιότητα (impact factor
και citation index). Προέκυψαν συνολικά 22 περιοδικά από τα οποία συµπεριλήφθηκαν
29.890 άρθρα. Από την αρχική µορφή (κυρίως σε html) τα κείµενα µετατράπηκαν σε XML
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ώστε να έχουν κοινή και οµοιόµορφη αναπαράσταση. Στη συνέχεια, έγινε αυτόµατος
σχολιασµός µε βάση το µέρος του λόγου (part of speech annotation) για κάθε όρο.

6.1.3 Υλοποίηση Σώµατος Κειµένων για το σχολιαστή MedPost
Οι Smith et al. (2005) περιγράφουν το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός σχολιαστή
κειµένων – MedPost – µε βάση το µέρος του λόγου (Part of Speech). To MedPost
«εκπαιδεύτηκε» ειδικά για το σχολιασµό βιοϊατρικών κειµένων. Για το σκοπό αυτό,
κατασκευάστηκε ένα ΣΒΚ που περιέχει 5.700 προτάσεις οµαδοποιηµένες σε 12 σετ που
επιλέχθηκαν τυχαία από 12 διαφορετικά σύνολα περιλήψεων της MEDLINE. Τα κείµενα των
περιλήψεων από κάθε σύνολο χωρίστηκαν σε προτάσεις από τον αναλυτή που
κατασκευάστηκε γι’ αυτό το σκοπό πριν από την τυχαία επιλογή. Οι περισσότερες
προτάσεις είναι οι µοναδικές από την περίληψη που βρέθηκαν, ενώ ελάχιστες είναι οι
περιλήψεις από τις οποίες επιλέχθηκαν παραπάνω από µία προτάσεις. Κάποιες προτάσεις
που ήταν λάθος χωρισµένες (1,2%) ή που δεν περιείχαν πληροφορία (επικεφαλίδες)
απορρίφθηκαν.
Για το σχολιασµό του ΣΒΚ, όλες οι προτάσεις αρχικά σχολιάστηκαν από τον MedPost και
στη συνέχεια επιθεωρήθηκαν από ειδικούς.

6.1.4 Υλοποίηση Σώµατος Κειµένων Κλινικών Σηµειώσεων
Οι Pakhamov et al. (2006) περιγράφουν το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός ΣΒΚ από
κλινικές σηµειώσεις (clinical notes) της Mayo Clinic των ΗΠΑ. Οι κλινικές σηµειώσεις στην
Mayo Clinic αποτελούν καταγραφή της συνάντησης ενός ιατρού µε έναν ασθενή. Μετά από
κάθε ιατρική επίσκεψη, οι ιατροί είναι υποχρεωµένοι από το νόµο να γράφουν µια αναφορά
που να περιγράφει τα ευρήµατα και τη διάγνωση καθώς και άλλες πιθανές πληροφορίες
σχετικές µε το θέµα. Ένα χαρακτηριστικό της όλης διαδικασίας είναι ότι οι αναφορές
αναπαριστούν σχεδόν αυθόρµητους διαλόγους, οι οποίοι καταγράφονται από µνήµης ή από
σηµειώσεις που κράτησε ο ιατρός.
Το ΣΒΚ που συλλέχθηκε αποτελείται από 273 κλινικές σηµειώσεις, που έχουν σχολιαστεί
από ειδικούς µε βάση το µέρος του λόγου. Στο ΣΒΚ περιέχονται 7.299 προτάσεις, και
100.650 χαρακτηρισµούς από 8.702 διαφορετικούς τύπους.

6.1.5 Υλοποίηση Σώµατος Κειµένων Ιατρικών Φακέλων
Οι Hersh et al. (1998) παρουσιάζουν την υλοποίηση ενός ΣΒΚ από Ιατρικούς Φακέλους
Ασθενών µε στόχο την αναγνώριση των λεκτικών στοιχείων ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί
η δυνατότητα επεξεργασίας τους µε εργαλεία Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας. Έτσι
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συλλέχθηκε ένα ΣΒΚ µεγέθους 560Mbytes που αποτελείται από ιατρικούς φακέλους
ασθενών από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενών του Oregon Health Sciences University.
Περιέχει όλες τις αναφορές που υπαγορεύτηκαν (περιλήψεις εξιτηρίου, ακτινοδιαγνωστικές
διαγνώσεις, αναφορές προόδου υγείας, αναφορές Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών και
επιστολές) και εισήχθηκαν στο σύστηµα το 1995. Κάθε αναφορά του ΣΒΚ υπέστη
κατάτµηση σε λέξεις και καθαρισµό από µεταδεδοµένα που τυχόν ήδη υπήρχαν. Στη
συνέχεια, οι λέξεις κανονικοποιήθηκαν µε βάση το UMLS.
Το αποτέλεσµα της επεξεργασίας του ΣΒΚ ήταν: 238.898 κείµενα οδήγησαν σε 124.993
µοναδικά λεκτικά στοιχεία. Η µέση λέξη εµφανίστηκε 613,9 φορές σε 311,6 κείµενα. Το
µεγαλύτερο ποσοστό των λέξεων βρέθηκε να υπάρχει σε λεξικά όπως: UMLS
Metathesaurus, SNOMED, Unix Spell, κτλ. Παρ’ όλ’ αυτά, ένα 23,1% των λέξεων δε
βρέθηκαν σε κανένα άλλο λεξικό, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα λεξικά δεν περιέχουν το
σύνολο των λέξεων που µπορούν να βρεθούν σε ένα ΗΣΚ.

6.1.6 Υλοποίηση Σώµατος Βιοϊατρικών Κειµένων για τη Σουηδική Γλώσσα
Ο Kokkinakis (2004) περιγράφει την υλοποίηση ενός Σουηδικού Σώµατος Βιοϊατρικών
Κειµένων, το MEDLEX corpus, καθώς και τις τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για το
λεπτοµερή και εκτενή σχολιασµό του. Για την ιατρική ορολογία χρησιµοποιήθηκε η σουηδική
µετάφραση του MeSH.
Το ΣΒΚ MEDLEX αποτελείται από µια ποικιλία κειµένων σχετικών µε διάφορα ιατρικά πεδία
χωρίς να εστιάζει σε κάποια συγκεκριµένη ειδικότητα, κυρίως λόγω έλλειψης µεγάλων
σχετικών πηγών. Έτσι τα κείµενα είναι διαφόρων ειδικοτήτων, ακόµα και φαρµακολογίας.
Όλα τα είδη κειµένων (6 εκατοµµύρια λέξεις) έχουν συλλεγεί από το διαδίκτυο και
περιλαµβάνουν: εκπαιδευτικό υλικό, οδηγίες, επίσηµα κείµενα, επιστηµονικά άρθρα από
περιοδικά, περιλήψεις συνεδρίων, περιγραφές ασθενειών, ορισµούς από on-line λεξικά,
άρθρα περιοδικών, κτλ. Ένα µεγάλο µέρος των κειµένων ήταν σε µορφή html, ενώ υπήρχαν
και κείµενα σε pdf και MS Word. Όλα µετατράπηκαν σε αρχεία κειµένου (txt), χωρίστηκαν σε
λέξεις και σχολιάστηκαν (µε βάση το µέρος του λόγου), ενώ κάποια δοµικά χαρακτηριστικά
τους διατηρήθηκαν µε τη χρήση XML.

6.1.7 Σύγκριση Έξι Σωµάτων Βιοϊατρικών Κειµένων
Οι Cohen et al. (2005) επιχειρούν µια κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση έξι διαφορετικών
ΣΒΚ που είναι διαθέσιµα δωρεάν στο ερευνητικό κοινό. Στον παρακάτω πίνακα
παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά αυτών των ΣΒΚ:
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Όνοµα

Χρονολογία

Είδος

Μέγεθος

PDG

1999

Προτάσεις

10.291

Wisconsin

1999

Προτάσεις

1.529.731

GENIA

1999

Περιλήψεις

432.560

MEDSTRACT

2001

Περιλήψεις

49.138

Yapex

2002

Περιλήψεις

45.143

GENETAG

2004

Προτάσεις

342.574

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά των 6 διαφορετικών ΗΣΚ

Τα ΣΒΚ αυτά αξιολογήθηκαν µε βάση το κατά πόσο µπορούν να υποστηρίξουν την
αποτίµηση της απόδοσης εργαλείων ΕΦΓ. Το αποτέλεσµα είναι ότι µόνο ένα (GENIA)
ανταποκρίνεται σε αυτό το κριτήριο: ο βασικός λόγος είναι ότι το GENIA είναι το µόνο που
έχει επιµεληµένο δοµικό σχολιασµό καθώς και σχολιασµό µε βάση το µέρος του λόγου (part
of speech).
Στη συγκεκριµένη αναφορά, γίνεται ιδιαίτερη µνεία στο θέµα της µορφοποίησης (format) των
κειµένων. Αυτό που εξάγεται από τη σύγκριση των έξι ΣΒΚ είναι ότι δεν υπερισχύει κάποιο
πρότυπο µορφοποίησης, αλλά ότι το καθένα είναι διαµορφωµένο µε διαφορετικό τρόπο!
Μόνο δύο από αυτά χρησιµοποιούν και διανέµονται σε XML.

6.2

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Στην παρούσα παράγραφο θα εξετάσουµε σχετικές προσπάθειες που έχουν περιέλθει στην
αντίληψή µας σχετικά µε συλλογή ΣΒΚ για την ελληνική γλώσσα.

6.2.1 NOESIS
Το έργο NOESIS15, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2004 και αναµένεται να ολοκληρωθεί το
∆εκέµβριο 2006, είναι ένα «δυναµικό σύστηµα διαχείρισης γνώσης» που υποστηρίζει ένα
περιβάλλον λήψης αποφάσεων για την υποστήριξη της διάγνωσης. Στόχος του είναι η
ανάπτυξη µιας εφαρµογής ιστού (web-based) µε επαυξηµένη ευφυΐα που θα µπορεί να
υποστηρίζει τους επαγγελµατίες υγείας στη λήψη απόφασης για την πρόληψη, διάγνωση και
αντιµετώπιση περιστατικών υγείας. Στο πλαίσιο του έργου επιλέχτηκε το πεδίο των

15 http://www.noesis-eu.org/. Από Ελληνικής πλευράς παίρνουν µέρος το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
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καρδιαγγειακών παθήσεων λόγω της σπουδαιότητας αλλά και της διασύνδεσής του τόσο µε
άλλα ιατρικά πεδία όσο και µε επιπλοκές υγείας.
Το σύστηµα NOESIS θα βοηθάει τους επαγγελµατίες υγείας στη λήψη της κατά το δυνατόν
αποτελεσµατικότερης απόφασης, επιτρέποντας µια οµαλή µεταφορά από την ήδη
καθορισµένη ιατρική γνώση στην προσωπική κρίση, µέσω ενός εξελιγµένου συστήµατος
πρόβλεψης για την ιατρική επιστήµη και ενός συστήµατος λήψης αποφάσεων, ικανού να
παραγάγει µια αρχική διάγνωση. Το σύστηµα πρόβλεψης θα βασίζεται σε µια πλατφόρµα
σηµασιολογικής ολοκλήρωσης όπου θα διασυνδέονται οι ιατρικές έννοιες µε αντικείµενα
πληροφορίας, σε ένα µοντέλο γνώσης για την κατηγοριοποίηση των εξαγόµενων στοιχείων
γνώσης και σε διαδραστικά πολυµεσικά και «αφοσιωµένα» (dedicated) συστήµατα
επικοινωνίας µε το χρήστη. Η σηµασιολογική ολοκλήρωση θα βοηθάει έξυπνους πράκτορες
(agents) να «αιτιολογήσουν» αυτόµατα τη λογική µε την οποία επέλεξαν κάποια
πληροφορία κατά τη διάρκεια της ανάκτησης δεδοµένων.
Για το συγκεκριµένο έργο πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε πολλά πεδία, όπως στην ανάκτηση
πολυµεσικών δεδοµένων, στους αλγορίθµους κατηγοριοποίησης, στα συστήµατα
υποστήριξης λήψης αποφάσεων κτλ.
Το ενδιαφέρον είναι ότι η έρευνα για την κατασκευή µιας οντολογίας καρδιαγγειακών όρων
περιλάµβανε και τη συγκρότηση σώµατος κειµένων. Βέβαια το σώµα κειµένων
συγκροτήθηκε µόνο για την αγγλική γλώσσα (προφανώς για την ελληνική υπήρξε απλά η
απόδοση των όρων που αναγνωρίστηκαν στην αγγλική). Το αγγλικό σώµα κειµένων
κατασκευάστηκε µε βάση την ιστοσελίδα του INFOBIOMED (www.infobiomed.org), απ’
όπου επιλέχτηκαν τα περιοδικά που είχαν σχέση µε το καρδιαγγειακό πεδίο. Έτσι,
προέκυψαν 490 κείµενα (documents) από 5 περιοδικά (journals). Στη συνέχεια εφαρµόστηκε
ένας αλγόριθµος εξαγωγής όρων, ο οποίος εξήγαγε συνολικά 114.509 όρους. Η
επεξεργασία των όρων αυτών κατέληξε στον εντοπισµό 82.489 όρων. Οι όροι αυτοί
δόθηκαν για έλεγχο στους ειδικούς προκειµένου να αποφασιστεί αν θα πρέπει να ενταχθούν
στην οντολογία. Ο αριθµός αυτός βέβαια είναι ιδιαίτερα µεγάλος, και γι’ αυτό στη συνέχεια
περιορίστηκε στο επίπεδο των 20.000 όρων.

6.2.2 Health Memory
Το έργο Health Memory16 έχει ως σκοπό να αναπτύξει ένα έξυπνο συνεργατικό περιβάλλον
εργασίας (intelligent collaborative work environment) για τη διαχείριση της ιατρικής γνώσης
και ικανότητας στο πλαίσιο µεγάλων συστηµάτων υγείας. Στόχος του είναι να συνδέσει τους
επαγγελµατίες υγείας, και ειδικά εκείνους που δεν ανήκουν ή δε συνδέονται µε Κέντρα
Αριστείας, µε µια εύκολα προσπελάσιµη αποθήκη γνώσεων, όπου θα µπορούν να βρουν

16 http://www.health-memory.org/. Από ελληνικής πλευράς παίρνει µέρος η εταιρεία ΑΝΚΟ Α.Ε.
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χρήσιµες πληροφορίες και άµεση βοήθεια για τη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών τους.
Το έργο εστιάζεται και αυτό στο πεδίο της καρδιολογίας.
Το έργο θα µπορεί να δίνει ποιοτικές και υψηλού επιπέδου πληροφορίες σε σχέση µε
συγκεκριµένες περιπτώσεις ασθενειών, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους χρήστες να έρθουν
σε επαφή µε την «άλλη πλευρά», τους ειδικούς δηλαδή από τους οποίους µπορούν να
ζητήσουν συµβουλές.
Ο Indexer είναι µια κεντρική βάση του συστήµατος, που ευθύνεται για την αποθήκευση και
την ανάσυρση του πλήρως δεικτοδοτηµένου περιεχοµένου. Ευθύνεται επίσης για την
αποθήκευση και ανάσυρση όλων των σχολίων που προστίθενται από το εργαλείο
σχολιασµού. Τέλος, διατηρεί δέσµες (clusters) από κείµενα για χρήση από το σύστηµα
προτάσεων που απευθύνονται στους επαγγελµατίες υγείας. Έτσι έχουµε ουσιαστικά ένα
ιδιότυπο σώµα κειµένων, το οποίο διαρκώς επεκτείνεται και µεγαλώνει.
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Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε τις φάσεις συλλογής και σχεδιασµού ενός
Ελληνικού Σώµατος Βιοϊατρικών Κειµένων (ΣΒΚ) στο πλαίσιο του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ.
Η πρώτη ενέργεια (βλέπε 7.1) ήταν να εντοπιστούν οι πηγές στο διαδίκτυο και να
αξιολογηθούν ως προς την ποικιλία των κειµένων που περιέχουν .
Η δεύτερη ενέργεια ήταν η κατηγοριοποίηση των κειµένων σε ιατρικές θεµατικές ενότητες
(βλέπε 7.2) καθώς και ο διαχωρισµός τους µε βάση το είδος και τη µορφή τους (βλέπε 7.3).
Τέλος, η τρίτη ενέργεια (βλέπε 7.4) ήταν να σχεδιαστεί ένας τρόπος κωδικοποίησης των
κειµένων που θα βοηθήσει στην περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση του ΣΒΚ.

7.1

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Το έργο ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ στοχεύει στο βιοϊατρικό χώρο χωρίς να εστιάζει σε κάποιο
συγκεκριµένο πεδίο. Κατά συνέπεια, το ΣΒΚ που καλούµαστε να συγκροτήσουµε θα πρέπει
να περιέχει άρθρα από όλες τις ιατρικές ειδικότητες (οφθαλµολογία, παθολογία, γενικής
ιατρικής, κ.ο.κ.). Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3, προκειµένου το ΣΒΚ να είναι
αντιπροσωπευτικό, θα πρέπει να υπάρχει ικανός αριθµός κειµένων από κάθε ειδικότητα
καθώς και από κάθε είδος (π.χ. κείµενα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, επιστηµονικά κείµενα,
επιστηµονικά άρθρα, επιστηµονικά άρθρα συνεδρίων κτλ.).
Έτσι, έπρεπε να εντοπιστούν πηγές που να περιέχουν ηλεκτρονικά βιοϊατρικά κείµενα που
να πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές. Η αναζήτηση στο διαδίκτυο εστιάστηκε σε
ιστοτόπους που περιέχουν ελληνικά ιατρικά περιοδικά και σε ιστοτόπους ελληνικών
ιατρικών συνεδρίων. Πιο συγκεκριµένα, η αναζήτηση των πηγών έγινε σε δύο επίπεδα. Σε
πρώτο επίπεδο µέσω των ιστοτόπων:
•

του Ελληνικού Ιατρικού ∆ικτύου (MedNet Hellas - http://www.mednet.gr),

•

του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (http://antigua.ekt.gr/portal/dt) και

•

της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (http://www.lib.uom.gr/index.php)

και σε δεύτερο επίπεδο µέσω των µηχανών αναζήτησης:
•

του Google (http://www.google.com) και

•

του Yahoo (http://www.yahoo.com/).

Η συγκεκριµένη αναζήτηση µας οδήγησε στα εξής συµπεράσµατα για την ελληνική
πραγµατικότητα σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και δόµηση της
πληροφορίας για τα ελληνικά ιατρικά περιοδικά. Η κατάταξη των τίτλων στις λίστες ήταν είτε
αλφαβητική είτε θεµατική κάτω από αυτοσχέδιες θεµατικές κατηγορίες που δηµιουργήθηκαν
για τις ανάγκες θεµατικής περιγραφής της κάθε συγκεκριµένης συλλογής περιοδικών. Οι
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λίστες περιλάµβαναν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τίτλους περιοδικών ευρείας
κυκλοφορίας (magazines) και, εκτός από τη ζεύξη µε το δικτυακό τόπο του περιοδικού, την
προαναφερθείσα θεµατική κατηγοριοποίηση και, σε ορισµένες περιπτώσεις, µια υποτυπώδη
αξιολόγηση των δικτυακών τόπων των περιοδικών, δεν παρείχαν καµιά άλλη πληροφορία.
Ένα ποσοστό 10-15% των ζεύξεων δε λειτουργούσε, ένα άλλο περίπου 10% οδηγούσε σε
δικτυακούς τόπους που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν καλύτερα ως θεµατικές πύλες
πρόσβασης ευρύτερου ενδιαφέροντος (π.χ. υγεία) παρά ηλεκτρονικά περιοδικά και ένα
µικρότερο ποσοστό οδηγούσε σε υπό κατασκευή ιστοτόπους. Οι ελληνικοί οδηγοί-κατάλογοι
του Internet περιελάµβαναν τίτλους περιοδικών χωρίς καµιά διάκριση ως προς:
•

Τον τύπο του περιοδικού (ηλεκτρονικές εκδόσεις εντύπων – ηλεκτρονικές µόνον
εκδόσεις)

•

Το είδος του περιοδικού (περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας – ακαδηµαϊκά περιοδικά –
ενηµερωτικά φυλλάδια κτλ.)

•

Το ηλεκτρονικό περιεχόµενο (πλήρες κείµενο, µερικό κείµενο, µόνο πίνακες
περιεχοµένων χωρίς κείµενο, περιλήψεις ή απλώς γενικές πληροφορίες για το
περιοδικό)

•

Το µορφότυπο του ηλεκτρονικού περιεχοµένου (html, pdf, txt, doc, jpeg κ.λπ.)

•

Τη γλώσσα και τη χώρα έκδοσης (περιοδικά σε ελληνική γλώσσα που εκδίδονται σε
οποιαδήποτε χώρα, περιοδικά σε άλλες γλώσσες που εκδίδονται στην Ελλάδα)

•

Την κάλυψη (περιοδικά που διατηρούν µόνον το τρέχον τεύχος, περιοδικά που
διατηρούν αρχείο και περιοδικά που διαθέτουν απλώς ένα δείγµα τευχών)

•

Την κατάσταση (τρέχοντα περιοδικά – περιοδικά που έχουν αναστείλει την έκδοσή
τους)

•

Την ενηµέρωση (δικτυακοί τόποι περιοδικών που ενηµερώνονται ή που δεν έχουν
καµία ενηµέρωση από τότε που κατασκευάστηκαν)

•

Την πρόσβαση (περιοδικά µε ελεύθερη ή περιορισµένη πρόσβαση).

Συνολικά βρέθηκαν 40 ιστότοποι οι οποίοι περιέχουν υλικό για ιατρικά επιστηµονικά
περιοδικά και τα ιατρικά συνέδρια. Στον πίνακα 4 φαίνονται οι παραπάνω υπερσύνδεσµοι
των ιστοτόπων, το πλήθος των κειµένων που βρέθηκαν και η µορφή τους (pdf, htm, txt
κ.ο.κ.).

Α/Α

1

Ιστότοπος

Πλήθος
Αρχείων

Τύπος
Αρχείων

152

.htm

Εγκέφαλος (Τριµηνιαίο επιστηµονικό περιοδικό
νευρολογίας, ψυχιατρικής και νευροχειρουργικής)
(http://www.encephalos.gr/index.html)
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2

Οφθαλµολογικά χρονικά (Επιστηµονικό περιοδικό της
Ελληνικής Οφθαλµολογικής Εταιρείας)
(http://www.eyenet.gr/edition_gr/)

135

.htm

3

Ελληνική καρδιολογική επιθεώρηση (Επιστηµονικό
περιοδικό της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας)
(http://www.hcs.gr)

380

.pdf

4

Ελληνική ακτινολογία (Τριµηνιαίο επιστηµονικό
περιοδικό της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας)
(http://www.helrad.org/journal/index.htm)

320

.htm

5

Ιατρικά θέµατα (Περιοδική ενηµερωτική έκδοση του
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης)
(http://www.isth.gr/doc_themes.asp)

25

.pdf

6

Επιθεώρηση (Όργανο ενηµέρωσης του Πανελληνίου
Συνδέσµου Νεφροπαθών)
(http://www.psnrenal.gr/periodiko/palaiotera.html)

103

.htm

7

Αρχεία ελληνικής ιατρικής (Επιστηµονικό περιοδικό
της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών)
(http://www.mednet.gr/archives/index.html)

309

.pdf

Ιατρικά ανάλεκτα (Ιατρική περιοδική έκδοση του
∆ιαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών
"Υγεία") (http://www.hygeia.gr/analekta/analekta.shtml)

78

Ιατρικό βήµα (Επίσηµη έκδοση του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου)
(http://www.iatrikionline.gr/index1.htm)

260

10

Medicus Hippocraticus (Περιοδική έκδοση της Ιατρικής
Εταιρείας Χίου) (http://www.chiosmedical.gr/medicus.htm)

15

.htm

11

Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος (Επιστηµονικό
περιοδικό της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος)
(http://www.paediatriki.gr/)

209

.pdf

12

Posithiv (Περιοδικό για το AIDS)
(http://users.hol.gr/%7Ecfil/Periodiko/issue-10.htm)

2

.htm

13

Monthly review of risk factors in cardiology (Ιατρικό
περιοδικό µε ελληνικές µεταφράσεις των
σηµαντικότερων άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία
στον τοµέα των καρδιακών παθήσεων)

22

.pdf

8

9
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(http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Pe
riodikoReviewRisk.asp)
14

Στόµα (Τριµηνιαία επιστηµονική έκδοση της
Στοµατολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος)
(http://www.sebe.gr/sebe_home_gr.htm)

51

.pdf

15

∆ελτίον Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου
Αθηνών (Ενηµερωτική έκδοση)
(http://www.iatrikionline.gr/index1.htm)

144

.pdf

Θέµατα µαιευτικής, γυναικολογίας (Επιστηµονική
ενηµερωτική ιατρική έκδοση της Ενώσεως Μαιευτήρων
Γυναικολόγων Ελλάδος)
(http://www.iatrikionline.gr/index1.htm)

194

Ωτορινολαρυγγολογία (Ενηµερωτικό φυλλάδιο της
Ελληνικής Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας)
(http://www.iatrikionline.gr/index1.htm)

114

18

Ελληνική µαιευτική και γυναικολογία (Επιστηµονικό
ενηµερωτικό ιατρικό περιοδικό)
(http://www.iatrikionline.gr/index1.htm)

190

.htm

19

Info derma (Ενηµερωτικό φυλλάδιο για δερµατολόγους)
(http://www.iatrikionline.gr/index1.htm)

28

.pdf

20

Info gastroenterology (Ενηµερωτικό φυλλάδιο για
γαστρεντερολόγους)
(http://www.iatrikionline.gr/index1.htm)

144

.pdf

Info orthopaedics & traumatology (Ενηµερωτικό
φυλλάδιο για ορθοπαιδικούς, τραυµατολόγους)
(http://www.iatrikionline.gr/index1.htm)

95

Info respiratory medicine (Ενηµερωτικό φυλλάδιο για
πνευµονολόγους) (http://www.iatrikionline.gr/index1.htm)

120

Info urology (Ενηµερωτικό φυλλάδιο για ουρολόγους)
(http://www.iatrikionline.gr/index1.htm)

152

24

∆ιαβητολογικά νέα (Τριµηνιαία έκδοση της Ελληνικής
∆ιαβητολογικής Εταιρείας)
(http://www.mednet.gr/greek/soc/ede/top.htm)

196

.htm

25

Ελληνική χειρουργική (Επιστηµονικό περιοδικό της
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας)
(http://www.mednet.gr/hss/ach.htm)

235

.pdf

16

17

21

22

23
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26

Πνεύµων (Τετραµηνιαίο επιστηµονικό περιοδικό της
Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας)
(http://www.mednet.gr/pneumon/top.htm)

238

.pdf

27

Στοµατολογία (Επιστηµονικό περιοδικό της
Στοµατολογικής Εταιρείας της Ελλάδος)
(http://www.mednet.gr/stomsoc/journal-gr.htm)

78

.pdf

28

Ευγλυκαιµία (Περιοδικό για το σακχαρώδη διαβήτη µε
αναδηµοσιεύσεις επιστηµονικών άρθρων σε µετάφραση
στα ελληνικά)
(http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Pe
riodikoEfglykaimia.asp)

8

.pdf

29

Woman’s health (Ιατρικό γυναικολογικό περιοδικό)
(http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Pe
riodikoWomansHealth.asp)

8

.pdf

30

Review of Diabetes (Μηνιαίο. Μετάφραση περιλήψεων
και πρωτότυπων άρθρων από τα αγγλικά στα ελληνικά,
σχετικά µε διαβητολογικά θέµατα)
(http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Pe
riodikoReviewDiabetes.asp)

10

.pdf

31

Review of Endocrinology-Metabolism (Μηνιαίο.
Μετάφραση περιλήψεων και πρωτότυπων άρθρων από
τα αγγλικά στα ελληνικά, σχετικά µε διαβητολογικά και
ενδοκρινολογικά θέµατα)
(http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Pe
riodikoReviewEndocrinology.asp)

22

.pdf

32

Review of Vaccines (∆ιµηνιαίο. Μετάφραση
περιλήψεων και πρωτότυπων άρθρων από τα αγγλικά
στα ελληνικά, σχετικά µε εµβόλια)
(http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Pe
riodikoReviewVaccines.asp)

13

.pdf

33

Review of Paediatric Nutrition (∆ιµηνιαίο. Μετάφραση
περιλήψεων και πρωτότυπων άρθρων από τα αγγλικά
στα ελληνικά, σχετικά µε θέµατα διατροφής, κυρίως σε
παιδιά)
(http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Pe
riodikoReviewNutrition.asp)

13

.pdf

34

Infectious Diseases (∆ιµηνιαίο. Μετάφραση
περιλήψεων και πρωτότυπων άρθρων από τα αγγλικά

6

.pdf
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στα ελληνικά, σχετικά µε ιογενείς λοιµώξεις)
(http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Pe
riodikoInfectious.asp)
35

Η Πνευµονολογία Σήµερα (Τριµηνιαίο. Πρωτότυπα
άρθρα και περιλήψεις άρθρων από τη διεθνή
βιβλιογραφία για θέµατα πνευµονολογίας)
(http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Pe
riodikoPneumonologia.asp)

10

.pdf

36

Άποψη (Τριµηνιαίο. Πρωτότυπα άρθρα Ελλήνων
ιατρών, παρουσίαση περιστατικών και µεταφράσεις
ξένης αρθρογραφίας σε θέµατα ορθοπαιδικής)
(http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Pe
riodikoApopsi.asp)

4

.pdf

37

Neuroscience News (Τριµηνιαίο. Πρωτότυπα άρθρα
Ελλήνων ιατρών, παρουσίαση περιστατικών και
µεταφράσεις ξένης αρθρογραφίας σε θέµατα
νευρολογίας και νευροχειρουργικής)
(http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Pe
riodikoNeuroscienceNews.asp)

6

.pdf

38

Orthopaedic News (Τριµηνιαίο. Πρωτότυπα άρθρα
Ελλήνων ιατρών, παρουσίαση περιστατικών και
µεταφράσεις ξένης αρθρογραφίας σχετικά µε την
ορθοπαιδική χειρουργική)
(http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Pe
riodikoOrthopaedicNews.asp)

4

.pdf

39

22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
(http://www.mednet.gr/greek/epis/form5.htm)

450

.htm

40

26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
(http://www.mednet.gr/greek/26o-epis/index.htm)

31

.htm

4574

.htm

Σύνολο

. pdf
Πίνακας 4: Αποτελέσµατα αναζήτησης ιστοτόπων που περιέχουν βιοϊατρικά κείµενα.

7.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα κείµενα που βρέθηκαν δεν είχαν κάποια συγκεκριµένη
κατηγοριοποίηση ως προς την θεµατική ενότητα µε αποτέλεσµα το σώµα κειµένων να είναι
µη λειτουργικό για κάποιον που θέλει να το χρησιµοποιήσει για συγκεκριµένο σκοπό (π.χ.

Π1: Σχέδιο Συγκρότησης Σώµατος Βιοϊατρικών Κειµένων

57

Ε.Π. «Κ.τ.Π.» Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ», Πράξη Επεξεργασία
εικόνων, ήχου και γλώσσας»,

Έργο 9:
«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ»

να αντλήσει πληροφορίες για τον καρδιολογικό τοµέα µόνο). Έτσι, για την καλύτερη
τεκµηρίωση του σώµατος κειµένων που έχουµε, διαχωρίσαµε και κατηγοριοποιήσαµε τα
κείµενα µε βάση τη θεµατική ενότητα στην οποία ανήκουν. Τα αποτελέσµατα αυτής της
προσπάθειας φαίνονται στον πίνακα 5.

Θεµατική Ενότητα
(Ειδικότητα)

Αριθµός Κειµένων

Αγγειολογία

3

Αιµατολογία

20

Αλλεργιολογία

4

Αναισθησιολογία

12

Ανοσολογία

14

Γαστρεντερολογία

157

Γενετική

4

Γενική Ιατρική

2

Γεροντολογία

5

Γυναικολογία-Μαιευτική

403

∆ερµατολογία

28

∆ιαβήτης-Μεταβολισµός

231

∆ιατροφή

18

Εµβόλια

13

Ενδοκρινολογία

29

Εντατική Θεραπεία

8

Επιδηµιολογία

15

Ιατρικά Θέµατα (Γενικά)

680

Ιατρική Απεικόνιση

341

Ιατρική Εκπαίδευση

7

Ιατροδικαστική

2

Ιστορία Ιατρικής

18

Καρδιολογία

454

Κοινωνική Ιατρική

22
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Κυτταρολογία

6

Λιπιδιολογία

1

Λοιµώξεις

36

Μικροβιολογία

19

Νευρολογία

100

Νευροχειρουργική

82

Νεφρολογία

118

Ογκολογία

12

Ορθοπεδική

110

Ουρολογία

164

Οφθαλµολογία

137

Παθολογική Ανατοµική
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1

Παιδιατρική

366

Πνευµονολογία

383

Προληπτική Ιατρική

9

Ρευµατολογία

15

Στοµατολογία

129

Υπέρταση

13

Χειρουργική

254

Ψυχιατρική

5

Ψυχοσωµατική

1
123

ΩΡΛ
Σύνολο

4574

Πίνακας 5: Κατηγοριοποίηση βιοϊατρικών κειµένων που βρέθηκαν ανά θεµατική ενότητα.

7.3 ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ως προς τη µορφή, τα κείµενα που βρέθηκαν ήταν περιλήψεις άρθρων, πλήρη άρθρα,
κείµενα µε πολλά άρθρα σε ένα αρχείο και πρακτικά συνεδρίων. Τα περισσότερα από αυτά
περιέχουν εκτός από κείµενο και άλλα στοιχεία, όπως εικόνες, πίνακες, γραφικές
παραστάσεις κ.ά. Επιπρόσθετα, ένα µέρος από το πλήθος των κειµένων που συλλέξαµε
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περιέχει ελληνικά και αγγλικά (µετάφραση) κοµµάτια µε αποτέλεσµα να µας δίνεται η
δυνατότητα (στο µέλλον) για το σχεδιασµό ενός παράλληλου σώµατος κειµένων. Συνολικά,
βρέθηκαν 4.574 κείµενα από τα οποία, το 57,8% ήταν σε hypertext markup language (.htm)
και το 42,2% ήταν σε Portable Document Format (.pdf) µορφή (βλέπε πίνακα 6). Το
επόµενο στάδιο είναι η µετατροπή των κειµένων από την πραγµατική µορφή τους (HTML,
PDF) σε XML µορφή.

Σύνολο Κειµένων

HTM

PDF

4574 / 100%

2644 / 57,8 %

1930 / 42,2 %

Πίνακας 6: Ποσοστά τύπων αρχείων που αποτελούν το σώµα κειµένων.

Ως προς τα είδη των κειµένων, η οµάδα τυποποίησης του TEI (Text Encoding Initiative) έχει
δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον καθορισµό ενός συνόλου ειδικών επικεφαλίδων (headers). Οι
επικεφαλίδες είναι ένας τρόπος τεκµηρίωσης των ηλεκτρονικών κειµένων. Περιγράφουν το
ηλεκτρονικό κείµενο και την πηγή στην οποία βρέθηκε (βιβλιογραφικές πληροφορίες, όταν
είναι διαθέσιµες), προσδιορίζουν τις µεθόδους και τις συγγραφικές αρχές που συνηγορούν
στην αντιγραφή του κειµένου, περιέχουν µη βιβλιογραφικές πληροφορίες που
χαρακτηρίζουν το κείµενο και ιστορικό ενηµερώσεων και αλλαγών του κειµένου. Στο µέρος
των µη βιβλιογραφικών πληροφοριών µπορεί να περιέχονται και θέµατα που αφορούν τη
συντακτική και µορφολογική ανάλυση των κειµένων.
Για την παραγωγή των επικεφαλίδων για τα βιοϊατρικά κείµενα που συλλέξαµε, µελετήσαµε
µε βάση τη βιβλιογραφία, τον τρόπο που ορίζονται οι επικεφαλίδες σε σχέση µε τα είδη των
κειµένων µε σκοπό να αναγνωρίσουµε τα διαφορετικά είδη βιοϊατρικών κειµένων που
βρέθηκαν και να τεκµηριώσουµε το καθένα µε τις σχετικές επικεφαλίδες.

7.4 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Το σχήµα κωδικοποίησης των κειµένων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ βασίζεται στις οδηγίες του TEI
Lite, όπως αυτό περιγράφηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο 4.4.2. Παρακάτω (βλέπε σχήµα 1)
ακολουθεί το βασικό σχήµα του σώµατος κειµένου (corpus) το οποίο αποτελείται από µία
βασική επικεφαλίδα (corpus header) ακολουθούµενη από ένα σύνολο κειµένων. Το κάθε
κείµενο αποτελείται από µία επικεφαλίδα κειµένου (document header) και το ίδιο το κείµενο
(text). Η επικεφαλίδα του σώµατος κειµένου (βλ. 7.4.1) τεκµηριώνει το σώµα κειµένου σαν
µια ολότητα, ενώ η επικεφαλίδα κειµένου (βλ. 7.4.2) περιέχει µεταδεδοµένα για το κάθε
κείµενο (βλ. 7.4.3).
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<teiCorpus.2>
<teiHeader type=corpus>

<!-- header for corpus-level information -->

</teiHeader>
<tei.2>
<teiHeader type=text>

<!-- header for text-level information -->

</teiHeader>
<text> ... </text>
</tei.2>
<tei.2>
<teiHeader type=text> ... </teiHeader>
<text> ... </text>
</tei.2>
<!-- etc. -->
</teiCorpus.2>
Σχήµα 1: Μοντέλο κωδικοποίησης του σώµατος κειµένου του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ.

7.4.1 Επικεφαλίδα σώµατος κείµενων
Η επικεφαλίδα του σώµατος κειµένων περιέχει πληροφορίες σχετικά µε το ΗΣΚ. Για το ΗΣΚ
που σχεδιάστηκε στα πλαίσια του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, η TEI επικεφαλίδα θα περιέχει πληροφορίες
σχετικά µε το είδος των κειµένων <type> που απαρτίζει το σώµα κειµένων <corpus>, την
ηµεροµηνία κατασκευής του <dateConstruction>, την ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσής
του <dateUpdating>, το συνολικό αριθµό των κειµένων που περιέχει <totalFileCount>, το
συνολικό αριθµό λέξεων που το απαρτίζουν <totalWordCount> και το δηµιουργό του
<creator>.
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< teiHeader type=corpus Contents > =
<!ELEMENT type >
<!ELEMENT dateConstruction >
<!ELEMENT dateUpdating >
<!ELEMENT totalFileCount >
<!ELEMENT totalWordCount >
<!ELEMENT creator >
Σχήµα 2: Επικεφαλίδα του σώµατος κειµένων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ.

7.4.2 Επικεφαλίδα κειµένου
Για τα ηλεκτρονικά κείµενα που συλλέχτηκαν στα πλαίσια του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, η TEI
επικεφαλίδα θα είναι συνοπτικότερη από αυτή που περιγράφεται στην πλήρη έκδοση του
TEI. Ο κύριος στόχος είναι να οριστεί ένα µικρότερο σύνολο τυποποίησης των κειµένων,
που θα επιτρέπει σε µια απλή εφαρµογή εύκολα να αναγνωρίζει τους συγγραφείς, τον τίτλο,
την ηµεροµηνία έκδοσης και την εκδοτική πηγή κάθε κειµένου. Οι επικεφαλίδες του
ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ θα είναι πάντοτε συµβατές µε τις προδιαγραφές του TEI Lite.

•

Περιγραφή αρχείου (fileDesc)

•

Περιγραφή κωδικοποίησης (encodingDesc)

•

Περιγραφή του προφίλ (profileDesc)

•

Περιγραφή επανέκδοσης (revisionDesc)
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< 2 Header > =
<!ELEMENT teiHeader  (fileDesc, encodingDesc, profileDesc, revisionDesc) >
<!ELEMENT fileDesc >
<!ELEMENT encodingDesc >
<!ELEMENT profileDesc >
<!ELEMENT revisionDesc >

Σχήµα 3: Επικεφαλίδα κειµένου του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ.

Τα element <encodingDesc> και <profileDesc> µπορούν να επαναλαµβάνονται µόνο στην
περίπτωση πολλαπλών σωµάτων κειµένων και συλλογών.

7.4.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ <FILEDESC>
Η ανάλυση τίτλου, είδους, τύπου, ιατρικής θεµατικής ενότητας, πηγής από το web, µεγέθους
και η περιγραφή της πηγής δηλώνονται υποχρεωτικά. Για τα κανονικά κείµενα, µια απλή
έκδοση πηγής πρέπει να ορίζεται. Η ανάλυση έκδοσης θα παρέχεται προαιρετικά (π.χ. όταν
το κείµενο αποτελεί κοµµάτι µιας σειράς κειµένων).
Μέσα στην ανάλυση τίτλου <titleStmt>, τα κείµενα που έχουµε συλλέξει δίνουν τουλάχιστον
ένα τίτλο <title> και ένα συγγραφέα <author> (αν η πληροφορία του συγγραφέα δεν υπάρχει
τότε προστίθεται η λέξη "Unknown").
Επίσης θα υπάρχει η πληροφορία του είδους <kind> του κειµένου (δηλαδή αν το κείµενο
είναι άρθρο από περιοδικό ή πρακτικά από συνέδρια κ.α.), του τύπου <type> του κειµένου
(αν είναι πλήρες κείµενο ή περίληψη), της ιατρικής θεµατικής ενότητας <medUnit> που
ανήκει ένα κείµενο και της πηγής <sourceUrl> που υπάρχει το κείµενο ηλεκτρονικά στο web.
Θα υπάρχει πληροφορία για το µέγεθος του κειµένου <extent> τόσο σε αριθµό λέξεων
<wordcount> όσο και σε µέγεθος από byte <bytecount>.
Θα υπάρχει µία κατηγορία πηγής <sourceUrl> η οποία θα δηλώνει την πηγή από την οποία
προήλθε το ηλεκτρονικό κείµενο. Θα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε το περιοδικό
<magazineDesc> στο οποίο έχει εκδοθεί το κείµενο, και πιο συγκεκριµένα: τον τίτλο του
περιοδικού <titleStmt>, τον εκδότη του <publisher>, το τόπο έκδοσης <pubPlace>, την
ηµεροµηνία έκδοσης του περιοδικού <date>, το µοναδικό κωδικό έκδοσης του περιοδικού
<idno>, τη διαθεσιµότητα του περιοδικού <availability> και την ηλεκτρονική διεύθυνση στην
οποία βρέθηκε το περιοδικό <sourceUrl>.
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< teiHeader Contents > =
<!ELEMENT fileDesc  (titleStmt, kind, type, medUnit, sourceUrl, extent, sourceDesc) >
<!ELEMENT titleStmt  (title, author+)>
<!ELEMENT kind >
<!ELEMENT type >
<!ELEMENT medUnit >
<!ELEMENT sourceUrl >
<!ELEMENT extent  (wordcount, bytecount) > επανέκδοσης
<!ELEMENT sourceDesc  (magazineDesc) >
<!ELEMENT magazineDesc  (titleStmt, publicationStmt) >
<!ELEMENT publicationStmt  (publisher, pubPlace, idno, availability, sourceUrl) >

Σχήµα 4: Περιγραφή επικεφαλίδας αρχείου.

7.4.2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ <ENCODINGDESC>
Η περιγραφή κωδικοποίησης περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία που έγινε
πάνω στο κείµενο και η οποία κατευθύνει την κωδικοποίησή του. Περιγράφεται λεπτοµερώς
ο σκοπός <projectdesc> για τον οποίο ένα ηλεκτρονικό κείµενο κωδικοποιείται, καθώς και
σχετικές πληροφορίες για την επεξεργασία και τη συλλογή του.
Η εκδοτική ανάλυση <editorialdecl> θα παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις αρχές και
πρακτικές επεξεργασίας που υπέστη το κείµενο κατά την κωδικοποίησή του. Αναλυτικότερα
θα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη διόρθωση <correction> του κειµένου, την
κανονικοποίησή του <normalization>, την κατάτµησή του σε περιοχές <segmentation>, τη
στοιχειοποίησή του <tokenization> και το σχολιασµό <annotation> του κειµένου.
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< teiHeader Contents > =
<!ELEMENT encodingDesc  (projectdesc, editorialdecl) >
<!ELEMENT projectdesc >
<!ELEMENT editorialdecl  (correction, normalization, segmentation, tokenization,
annotation) >
<!ELEMENT correction >
<!ELEMENT normalization >
<!ELEMENT segmentation >
<!ELEMENT tokenization >
<!ELEMENT annotation >
Σχήµα 5: Περιγραφή επικεφαλίδας κωδικοποίησης του κειµένου.

7.4.2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΙΛ <PROFILEDESC>
Η περιγραφή προφίλ περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά µε το ηλεκτρονικό κείµενο, και
συγκεκριµένα την περιγραφή της γλώσσας <langusage>, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε
τη γλώσσα <language> στην οποία έχει γραφτεί το κείµενο. Η περιγραφή γλώσσας έχει δύο
ειδικότερα γνωρίσµατα: το id, που είναι ο κωδικός της γλώσσας και το iso639 που είναι η
κωδικοποίησή της.
< teiHeader Contents > =
<!ELEMENT profiledesc  (langusage) >
<!ELEMENT langusage  (language) >
<!ELEMENT language >
<!ATTLIST language
id

CDATA

text

iso639

CDATA

text >

Σχήµα 6: Περιγραφή επικεφαλίδας προφίλ του κειµένου.
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7.4.2.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗΣ <REVISIONDESC>
Η περιγραφή επανέκδοσης περιέχει µια καταγραφή των αλλαγών που έχει υποστεί το
κείµενο. Συγκεκριµένα, περιέχει τις αλλαγές <change> που έχουν γίνει στο κείµενο, την
ηµεροµηνία <date> που έγιναν και την περιγραφή της αλλαγής <item>.
< teiHeader Contents > =
<!ELEMENT revisionDesc  (change) >
<!ELEMENT change  (date, item) >
<!ELEMENT date >
<!ELEMENT item >
Σχήµα 7: Περιγραφή επικεφαλίδας επανέκδοσης του κειµένου.

7.4.3 Περιγραφή κειµένου
Η περιγραφή κειµένου περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την καθαυτή κωδικοποίηση του
ηλεκτρονικού κειµένου. Συγκεκριµένα περιέχει το αρχικό µέρος <front>, το κυρίως µέρος
<body> και το τελικό µέρος <back>. Στο αρχικό µέρος περιέχονται εισαγωγικές πληροφορίες
(επικεφαλίδες, τίτλοι σελίδων, πρόλογοι κ.ά.) οι οποίες βρίσκονται πριν από το κυρίως
µέρος του κειµένου. Στο κυρίως µέρος περιέχεται το βασικό µέρος του κειµένου, ενώ στο
τελικό µέρος περιέχονται όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν στο τέλος του κειµένου
(βιβλιογραφία, παραρτήµατα, παραδοχές κ.ά.).
< text Contents > =
<!ELEMENT text  (front, body, back) >
<!ELEMENT front >
<!ELEMENT body >
<!ELEMENT back >
Σχήµα 8: Περιγραφή κειµένου.

7.5 ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΑ∆ΙΑ
Προκειµένου να προχωρήσουµε στην τεκµηρίωση του σώµατος ελληνικών βιοϊατρικών
κειµένων µε βάση το παραπάνω µοντέλο τεκµηρίωσης, θα χρειαστεί να σχεδιαστούν
σχεδιότυπα (templates) και να υλοποιηθούν εργαλεία ανάλυσης των κειµένων που να
τεκµηριώνουν τα κείµενα αυτόµατα µε βάση τα σχεδιότυπα. Επίσης, θα πρέπει να
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σχεδιαστεί µια βάση δεδοµένων όπου θα αποθηκεύονται τα στοιχεία της τεκµηρίωσης κάθε
κειµένου, ώστε εύκολα να γίνονται πράξεις πάνω στο συνολικό σχήµα τεκµηρίωσης του
σώµατος κειµένων. Οι παραπάνω διαδικασίες θα περιγραφούν σε παραδοτέο της επόµενης
φάσης (Π4).
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Η πρώτη φάση του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ είναι η Ενότητα Εργασίας 1: Σχεδιασµός Σώµατος
Βιοϊατρικών Κειµένων και Οντολογίας. Στο πλαίσιο της ΕΕ αυτής, στόχος ήταν ο
σχεδιασµός της υλοποίησης του έργου.
Το παρόν παραδοτέο αποτελεί το παραδοτέο Π1: Σχέδιο Συγκρότησης Σώµατος
Βιοϊατρικών Κειµένων και υλοποιεί ένα από τα δύο βασικά τµήµατα της Ενότητας
Εργασίας 1 που είναι η Σχεδίαση για τη συγκρότηση του Σώµατος Βιοϊατρικών Κειµένων.
Παράλληλα µε αυτό, ολοκληρώνεται και το παραδοτέο Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης
Οντολογίας το οποίο περιγράφει το σχεδιασµό της µεθοδολογίας για την υλοποίηση της
οντολογίας.
Όπως αναπτύχθηκε αναλυτικά στο κυρίως µέρος του παραδοτέου, η συγκρότηση ενός
σώµατος κειµένου είναι από µόνη της µια δύσκολη και επίπονη εργασία, έστω και αν για το
θέµα έχουν γραφτεί πολλά και έχουν υλοποιηθεί ακόµα περισσότερα. Όταν δε, έχουµε να
κάνουµε µε ένα εξειδικευµένο πεδίο (όπως η βιοϊατρική), τότε η όλη διαδικασία γίνεται ακόµα
πιο επίπονη για µια σειρά από λόγους.
Πρώτα απ’ όλα, έπρεπε να καθοριστούν µε ακρίβεια οι στόχοι της ανάλυσης και οι
σχεδιαστικές αρχές και επιλογές ώστε το σώµα κειµένων που συγκροτήσαµε να
χαρακτηρίζεται από αντιπροσωπευτικότητα, συνοχή, οµοιογένεια, ισορροπία και πληρότητα
(έννοιες που αναπτύχθηκαν στα παραπάνω).
Στην περίπτωσή µας είχαµε να ξεπεράσουµε έναν ακόµα σκόπελο: η γλώσσα του σώµατος
κειµένων είναι η ελληνική και τα πράγµατα που µπορεί να αναζητήσει και να βρει κανείς σε
ηλεκτρονική µορφή στα ελληνικά είναι ιδιαίτερα περιορισµένα. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη
του διαδικτύου, όσο και αν τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλµατα, στο χώρο της βιοϊατρικής
στην Ελλάδα είναι ακόµα µάλλον σε νηπιακή ηλικία!
Η αρχική προσπάθεια προσέγγισης σε κάποιους εξειδικευµένους εκδοτικούς οίκους για την
εξεύρεση πρώτης ύλης (κειµένων) σε ηλεκτρονική µορφή δεν απέδωσε τα αναµενόµενα:
κάτι η έµφυτη επιφυλακτικότητα σε νέες τεχνολογίες, κάτι η διάθεση για διαφύλαξη ως
«κόρης οφθαλµού» των εκδόσεών τους (που υπήρχε η εντύπωση ότι θα
διασπαθιζόντουσαν σε πιθανή διάθεση του υλικού τους) δεν οδήγησε εντέλει σε µια
συνεργασία (έστω και κάτω από µια αυστηρή νοµική συµφωνία).
Συνεπώς, περιοριστήκαµε στην αναζήτηση σχετικών κειµένων στον κυβερνοχώρο, όπου
αποδείχτηκε ότι υπήρχε περισσότερο υλικό απ’ ό,τι περιµέναµε, αλλά παρ’ όλα αυτά όχι
ικανοποιητικό για την εποχή της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» που (θέλουµε να
πιστεύουµε) ότι διανύουµε.
Έτσι στο διαδίκτυο βρήκαµε τις ιστοσελίδες πολλών ιατρικών περιοδικών και λιγότερων
σχετικών συνεδρίων που περιείχαν αξιοποιήσιµο υλικό. Παρατηρήσαµε βέβαια ότι ελάχιστα
από τα περιοδικά αυτά έχουν µια συνεχή και υπεύθυνη παρουσία στο διαδίκτυο: πολλά είναι
αυτά που αφού ανάρτησαν κάποια τεύχη µετά σταµάτησαν, ενώ άλλα αναρτούν όποτε
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µπορούν (!).
Παρ’ όλα αυτά, το πλήθος και το είδος των κειµένων που βρέθηκαν ήταν ικανοποιητικά, και
νοµίζουµε ότι είναι ικανά να αποτελέσουν τη βάση για το σκοπό του έργου.
Στην Ενότητα Εργασίας 3: Συλλογή Βιοϊατρικών Κειµένων και Εξαγωγή Ορολογίας,
όπου θα γίνει ο σχολιασµός και η περαιτέρω επεξεργασία του Σώµατος Κειµένων που
υλοποιείται, θα είµαστε σε θέση να αξιολογήσουµε µε µεγαλύτερη ασφάλεια την ποιότητα
και την επεξεργασιµότητα του Σώµατος Βιοϊατρικών Κειµένων που έχουµε συγκροτήσει.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

10.1.1 ∆είγµα περίληψης ελληνικού βιοϊατρικού κειµένου
Η επίδραση της δοκιµασίας προκλήσεως µε ισταµίνη στα επίπεδα του
µαγνησίου στον ορό και τα ερυθροκύτταρα
Ε. Ζέρβας,1 Σ. Λουκίδης,1 Γ. Παπαθεοδώρου,2 Κ. Τσιντηρής,1 Κ. Ψαθάκης,1
Π. Πανάγου,1 Ν. Καλογερόπουλος1
1
Πνευµολογική Κλινική 401 ΓΣΝΑ
2
Εργαστήριο κλινικής έρευνας 401 ΓΣΝΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έχει δειχθεί ότι η χορήγηση Μαγνησίου (Mg) σε εισπνεόµενη ή
ενδοφλέβια µορφή προκαλεί λύση του βρογχόσπασµου σε ασθµατικούς ασθενείς,
η δε χορήγηση εισπνεόµενου Mg προκαλεί µείωση της βρογχικής
υπεραντιδραστικότητας- όπως αυτή εκτιµάται µε την PD20 -κατά τη δοκιµασία
προκλήσεως µε ισταµίνη. Μελετήσαµε την επίδραση της δοκιµασίας προκλήσεως
µε ισταµίνη στο εξωκυττάριο (ορός) και ενδοκυττάριο (ερυθροκύτταρα) Mg, καθώς
και την πιθανή συσχέτιση µεταξύ βρογχικής υπεραντιδραστικότητας και των
επιπέδων του ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου Mg. Εξήντα δύο νεαροί ενήλικες
(ηλικία: 22±0.4 έτη, FEV1: 93%±1% αναµ.) υποβλήθηκαν σε δοκιµασία
προκλήσεως µε ισταµίνη. Από αυτούς, 42 ήταν γνωστοί ασθµατικοί (ηλικία:
21±0.3 έτη, FEV1: 91±2% αναµ., 10 σε αγωγή µε εισπνεόµενα στεροειδή), και 20
υγιείς εθελοντές (ηλικία: 23±0.8 έτη, FEV1: 97.5±2% αναµ.). Σε όλους µετρήθηκε
το Mg ορού και ερυθρών προ και αµέσως µετά τη δοκιµασία προκλήσεως και η
συγκέντρωση της ισταµίνης που προκάλεσε πτώση της FEV1 κατά 20% (PD20).
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το Mg ερυθρών παρουσίασε στατιστικά σηµαντική
πτώση µετά τη δοκιµασία προκλήσεως (από 5.16±0.7 mg/dl σε 4.99±0.07 mg/dl,
p<0.0001) ενώ το Mg του ορού παρέµενε σταθερό (προ: 2.06±0.02 mg/dl, µετά:
2.08±0.02 mg/dl). ∆εν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της
PD20 και της επί τοις εκατό πτώσης του Mg των ερυθρών καθώς και της αρχικής
τιµής του Mg στον ορό και τα ερυθρά. Συµπερασµατικά η δοκιµασία προκλήσεως
µε ισταµίνη µέσω τoυ βρογχοσπάσµου που προκαλεί, αν και δε φαίνεται να
µεταβάλλει το Mg του ορού, προκαλεί στατιστικά σηµαντική πτώση του
ενδοκυττάριου Mg, όπως αυτό µετρήθηκε στα ερυθροκύτταρα, η οποία είναι
ανεξάρτητη της µετρούµενης βρογχικής υπεραντιδραστικότητας (PD20). Πνεύµων
1999, 12(3):182-188
Λέξεις κλειδιά: Mαγνήσιο, βρογχικό άσθµα, βρογχική υπεραντιδραστικότητα.
Αλληλογραφία: Στέλιος Λουκίδης, Σµόλικα 2, Βούλα 166 73, Τηλ: 8954603, Fax:
7494095.
Η εργασία παρελήφθη στις 10/3/99 και εγκρίθηκε προς δηµοσίευση στις 3/12/99.
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10.1.2 ∆είγµα ελληνικού βιοϊατρικού κειµένου από συνέδριο

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Q ΚΑΙ ΝΟΝ
-- Q ΟΞΕΩΝ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΥ
Σ.Η. Γαρουφαλής, Γ.Π. Χατζηαντωνίου, Α.Σ. Σερίφης, Ν.Ε. Σµυρνιούδης, Γ.Α.
Κουβαράς, Κ.Ν. Φακιολάς, Α.Κ. Παπαντωνάκος, Σ.Γρ. Φούσας
Καρδιολογική Κλινική Τζανείου Νοσοκοµείου Πειραιά

Εισαγωγή: Σκοπός της µελέτης ήταν η σύγκριση των στεφανιογραφικών
ευρηµάτων σε άτοµα µε οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου Q ή non-Q που
στεφανιογραφήθηκαν την πρώτη εβοµάδα της νοσηλείας τους.
Υλικό και µέθοδoς: Μελετήσαµε 230 ασθενείς, 202 άνδρες και 28 γυναίκες, ηλικίας
38-75 ετών (57 ± 8 µέση). Από αυτούς 167 εµφάνιζαν ηλεκτροκαρδιογραφικά
έµφραγµα Q και 63 non-Q. Ολοι οι ασθενείς δεν είχαν ιστορικό προηγουµένου
εµφράγµατος του µυοκαρδίου και η στεφανιογραφία έγινε κατά την διάρκεια της
πρώτης εβδοµάδας της νοσηλείας τους. Σε όλους τους ασθενείς καταγράψαµε την
ύπαρξη και τον βαθµό στενώσεων των στεφανιαίων αγγείων, την εµφάνιση
ορθόδροµης ή ανάδροµης παράπλευρης κυκλοφορίας, το κλάσµα εξώθησης της
αριστεράς κοιλίας καθώς επίσης και την ύπαρξη θρόµβου στην αριστερά κοιλία.
Αποτελέσµατα: Οι ασθενείς και των 2 οµάδων ήσαν συγκρίσιµοι όσον αφορά την
ηλικία, το φύλο και την ύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων. Η έκταση της
στεφανιαίας νόσου όπως επίσης η θέση και ο βαθµός στένωσης των στεφανιαίων
αρτηριών δεν διέφερε µεταξύ των 2 οµάδων. ∆εν υπήρξε επίσης στατιστικώς
σηµαντική διαφορά όσον αφορά την ύπαρξη θρόµβου στην αριστερά κοιλία ή την
εµφάνιση παραπλεύρου κυκλοφορίας µεταξύ των 2 οµάδων. Στατιστικώς σηµαντική
διαφορά (p < 0.001), υπήρξε στην µέτρηση του κλάσµατος εξώθησης της αριστεράς
κοιλίας 44.4 ± 9.9 στα Q εµφράγµατα, έναντι 51.4±8.7στα non-Q εµφράγµατα.
Συµπεράσµατα: Τα ηλεκτροκαρδιογραφικώς non-Q εµφράγµατα, δεν είναι
καλοηθέστερα των Q εµφραγµάτων, όσον αφορά τον βαθµό και την έκταση της
στεφανιαίας νόσου. Η διαφορά των εµφραγµάτων Q και non-Q, συνίσταται στην
λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας όπως φαίνεται από την στατιστικώς
σηµαντική διαφορά του κλάσµατος εξώθησης µεταξύ των δύο κατηγοριών
εµφραγµάτων.
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10.2 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ TEI LITE ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
CHAPTER 38
READER, I married him. A quiet wedding we had: he and I, the parson
and clerk, were alone present. When we got back from church, I
went into the kitchen of the manor-house, where Mary was cooking
the dinner, and John cleaning the knives, and I said –
’Mary, I have been married to Mr Rochester this morning.’ The
housekeeper and her husband were of that decent, phlegmatic
order of people, to whom one may at any time safely communicate a
remarkable piece of news without incurring the danger of having
one’s ears pierced by some shrill ejaculation and subsequently stunned
by a torrent of wordy wonderment. Mary did look up, and she did
stare at me; the ladle with which she was basting a pair of chickens
roasting at the fire, did for some three minutes hang suspended in air,
and for the same space of time John’s knives also had rest from the
polishing process; but Mary, bending again over the roast, said only -’Have you, miss? Well, for sure!’
A short time after she pursued, ’I seed you go out with the master,
but I didn’t know you were gone to church to be wed’; and she
basted away. John, when I turned to him, was grinning from ear to
ear.
’I telled Mary how it would be,’ he said: ’I knew what Mr Edward’
(John was an old servant, and had known his master when he
was the cadet of the house, therefore he often gave him his Christian
name) -- ’I knew what Mr Edward would do; and I was certain he
would not wait long either: and he’s done right, for aught I know. I
wish you joy, miss!’ and he politely pulled his forelock.
’Thank you, John. Mr Rochester told me to give you and Mary
this.’
I put into his hand a five-pound note. Without waiting to hear
more, I left the kitchen. In passing the door of that sanctum some time
after, I caught the words -’She’ll happen do better for him nor ony o’ t’ grand ladies.’ And
again, ’If she ben’t one o’ th’ handsomest, she’s noan faa\l, and varry
good-natured; and i’ his een she’s fair beautiful, onybody may see
that.’
I wrote to Moor House and to Cambridge immediately, to say what
I had done: fully explaining also why I had thus acted. Diana and
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474
JANE EYRE
475
Mary approved the step unreservedly. Diana announced that she
would just give me time to get over the honeymoon, and then she
would come and see me.
’She had better not wait till then, Jane,’ said Mr Rochester, when I
read her letter to him; ’if she does, she will be too late, for our honeymoon
will shine our life long: its beams will only fade over your
grave or mine.’
How St John received the news I don’t know: he never answered
the letter in which I communicated it: yet six months after he wrote
to me, without, however, mentioning Mr Rochester’s name or alluding
to my marriage. His letter was then calm, and though very serious,
kind. He has maintained a regular, though not very frequent correspondence
ever since: he hopes I am happy, and trusts I am not of those who
live without God in the world, and only mind earthly
things.

Το παραπάνω κοµµάτι κειµένου παρουσιάζει µια σειρά προβληµάτων:


αριθµός σελίδας και τίτλος είναι ανακατεµένοι µε τρόπο που ένα λογισµικό δύσκολα
θα µπορούσε να τους ξεχωρίσει,



δεν υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ των απλών εισαγωγικών και της αποστρόφου,



η διατήρηση της αρχικής µορφής συλλαβισµού των λέξεων (hyphenation) σηµαίνει
ότι ένα πρόγραµµα αναζήτησης λέξεων δε θα µπορούσε να βρει τις συλλαβισµένες
λέξεις,



το τονισµένο γράµµα στο faál και η πλατιά παύλα (--) έχουν εισαχθεί µε ad hoc
τρόπους που δεν ακολουθούν κάποιο πρότυπο και δεν είναι διαχειρίσιµα µε τρόπο
προφανή,



ο χωρισµός των παραγράφων σηµειώνεται µόνο µε κενά, και hard carriage return
υπάρχουν στο τέλος κάθε γραµµής.

Στη συνέχεια περιγράφεται το ίδιο κείµενο όπως θα µπορούσε να κωδικοποιηθεί µε βάση το
TEI Lite:
<pb n=’474’/>
<div1 type="chapter" n=’38’>
<p>Reader, I married him. A quiet wedding we had: he and I,
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the parson and clerk, were alone present. When we got back
from church, I went into the kitchen of the manor-house,
where Mary was cooking the dinner, and John cleaning the
knives, and I said &mdash;</p>
<p><q>Mary, I have been married to Mr Rochester this
morning.</q> The housekeeper and her husband were of that
decent, phlegmatic order of people, to whom one may at any
time safely communicate a remarkable piece of news without
incurring the danger of having one’s ears pierced by some
shrill ejaculation and subsequently stunned by a torrent of
wordy wonderment. Mary did look up, and she did stare at
me; the ladle with which she was basting a pair of chickens
roasting at the fire, did for some three minutes hang
suspended in air, and for the same space of time John’s
knives also had rest from the polishing process; but Mary,
bending again over the roast, said only &mdash;</p>
<p><q>Have you, miss? Well, for sure!</q></p>
<p>A short time after she pursued, <q>I seed you go out with
the master, but I didn’t know you were gone to church to be
wed</q>; and she basted away. John, when I turned to him,
was grinning from ear to ear. <q>I telled Mary how it would
be,</q> he said: <q>I knew what Mr Edward</q> (John was an
old servant, and had known his master when he was the cadet
of the house, therefore he often gave him his Christian
name) &mdash; <q>I knew what Mr Edward would do; and I was
certain he would not wait long either: and he’s done right,
for aught I know. I wish you joy, miss!</q> and he politely
pulled his forelock.</p>
<p><q>Thank you, John. Mr Rochester told me to give you and
Mary this.</q></p>
<p>I put into his hand a five-pound note. Without waiting
to hear more, I left the kitchen. In passing the door of
that sanctum some time after, I caught the words &mdash;</p>
<p><q>She’ll happen do better for him nor ony o’ t’ grand
ladies.</q> And again, <q>If she ben’t one o’ th’
handsomest, she’s noan fa&agrave;l, and varry good-natured;
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and i’ his een she’s fair beautiful, onybody may see
that.</q></p>
<p>I wrote to Moor House and to Cambridge immediately, to
say what I had done: fully explaining also why I had thus
acted. Diana and <pb n=’475’/> Mary approved the step
unreservedly. Diana announced that she would just give me
time to get over the honeymoon, and then she would come and
see me.</p>
<p><q>She had better not wait till then, Jane,</q> said Mr
Rochester, when I read her letter to him; <q>if she does,
she will be too late, for our honeymoon will shine our life
long: its beams will only fade over your grave or mine.</q></p>
<p>How St John received the news I don’t know: he never
answered the letter in which I communicated it: yet six
months after he wrote to me, without, however, mentioning Mr
Rochester’s name or alluding to my marriage. His letter was
then calm, and though very serious, kind. He has maintained
a regular, though not very frequent correspondence ever
since: he hopes I am happy, and trusts I am not of those who
live without God in the world, and only mind earthly things.</p>

Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους θα µπορούσε να κωδικοποιηθεί το κείµενο. Ο
τρόπος που επιλέχθηκε παραπάνω, κατ’ ελάχιστο µας έδωσε τη δυνατότητα να
παρουσιάσουµε τα ακόλουθα:


οι παράγραφοι πλέον είναι σηµαδεµένες µε σαφήνεια,



υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ των απλών εισαγωγικών και της αποστρόφου,



τα απλά εισαγωγικά διαχωρίζονται από την απόστροφο,



η αλλαγή σελίδας έχει σηµανθεί κατάλληλα,



η διαγράµµιση του αρχικού κειµένου δεν έχει διατηρηθεί (θα µπορούσε αν αυτός
ήταν ο στόχος) για να µην υπάρχει πρόβληµα µε χωρισµένες λέξεις,



για τον καλύτερο έλεγχο µια «νέα γραµµή» (new line) έχει εισαχθεί στην αρχή κάθε
παραγράφου, και η «οδόντωση» έχει αφαιρεθεί!
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