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ΣώµαταΣώµατα ΚειµένωνΚειµένων καικαι ΕξόρυξηΕξόρυξη
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συνεργασίασυνεργασία επιστηµονικώνεπιστηµονικών πεδίωνπεδίων

ΠληροφορικήΠληροφορική

ΓλωσσολογίαΓλωσσολογία

ΟρολογίαΟρολογία

ΙατρικήΙατρική / / ΒιολογίαΒιολογία
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οιοι ΌροιΌροι

�� οιοι όροιόροι είναιείναι ηη γλωσσολογικήγλωσσολογική υλοποίησηυλοποίηση ειδικώνειδικών
εννοιώνεννοιών
protein protein kinasekinase C, basal cell carcinomaC, basal cell carcinoma

�� ηη αναγνώρισηαναγνώριση τωντων όρωνόρων δενδεν είναιείναι απλήαπλή υπόθεσηυπόθεση
�� δενδεν υπάρχουνυπάρχουν τυπικάτυπικά κριτήριακριτήρια γιαγια νανα ξεχωρίσουνξεχωρίσουν οιοι

όροιόροι απόαπό τουςτους µηµη όρουςόρους
�� ‘‘γνωστέςγνωστές’’ λέξειςλέξεις µπορούνµπορούν νανα είναιείναι όροιόροι

WASWAS
WiskottWiskott--Aldrich Aldrich SSyndromeyndrome

Ward Atmosphere ScaleWard Atmosphere Scale
�� ηη συχνότητασυχνότητα εµφάνισηςεµφάνισης δενδεν είναιείναι πάνταπάντα οο καλύτεροςκαλύτερος

δείκτηςδείκτης
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ΑυξανόµενηΑυξανόµενη ανάγκηανάγκη
γιαγια ορολογικούςορολογικούς πόρουςπόρους

�� ΟιΟι όροιόροι είναιείναι οο τρόποςτρόπος τηςτης επιστηµονικήςεπιστηµονικής
επικοινωνίαςεπικοινωνίας, , αναγκαίοιαναγκαίοι γιαγια τηντην ‘‘κατανόησηκατανόηση’’

�� ΝέοιΝέοι όροιόροι ((γονίδιγονίδιaa, , πρωτεΐνεςπρωτεΐνες, , φάρµακαφάρµακα, , 
χηµικάχηµικά, , κτλκτλ) ) δηµιουργούνταιδηµιουργούνται συνεχώςσυνεχώς

�� ΕκθετικήΕκθετική αύξησηαύξηση τηςτης βιοϊατρικήςβιοϊατρικής λογοτεχνίαςλογοτεχνίας

�� ΗΗ επεξεργασίαεπεξεργασία τηςτης ορολογίαςορολογίας προκαλείπροκαλεί
‘‘µποτιλιάρισµαµποτιλιάρισµα’’ στηνστην επεξεργασίαεπεξεργασία πληροφορίαςπληροφορίας
στηνστην βιολογίαβιολογία//ιατρικήιατρική
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ΒήµαταΒήµατα γιαγια τηντην απόκτησηαπόκτηση ορολογίαςορολογίας
((term identification)term identification)

�� ΑναγνώρισηΑναγνώριση όρωνόρων ((term recognition)term recognition)

�� ΚατηγοριοποίησηΚατηγοριοποίηση όρωνόρων

(term classification)(term classification)

�� ΤαίριασµαΤαίριασµα τωντων όρωνόρων σεσε οντολογίεςοντολογίες, , βάσειςβάσεις
δεδοµένωνδεδοµένων (term mapping)(term mapping)
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ΜεΜε τηντην ΑναγνώρισηΑναγνώριση ΌρωνΌρων

�� χειριζόµαστεχειριζόµαστε άγνωστεςάγνωστες λέξειςλέξεις

�� ενηµερώνουµεενηµερώνουµε λεξικάλεξικά καικαι οντολογίεςοντολογίες

�� ΑποφεύγουµεΑποφεύγουµε τηντην ορολογικήορολογική σύγχυσησύγχυση
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ΑυτόµατηΑυτόµατη ΑναγνώρισηΑναγνώριση ΌρωνΌρων ((ATR)ATR)

�� είναιείναι τοτο πρώτοπρώτο βήµαβήµα γιαγια τηντην απόκτησηαπόκτηση
ορολογίαςορολογίας

�� βρίσκειβρίσκει τουςτους όρουςόρους καικαι τιςτις ποικιλίεςποικιλίες τουςτους
στοστο κείµενοκείµενο

�� ξεχωρίζειξεχωρίζει τουςτους όρουςόρους απόαπό τουςτους µηµη όρουςόρους
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ΕφαρµογέςΕφαρµογές τηςτης ATRATR

•• ΑνάκτησηΑνάκτηση καικαι ΕξαγωγήΕξαγωγή ΠληροφορίαςΠληροφορίας ––

Information RetrievalInformation Retrieval and Extractionand Extraction

•• ΚατηγοριοποίησηΚατηγοριοποίηση ΚειµένωνΚειµένων ––

Document Document categorisationcategorisation

•• ΠερίληψηΠερίληψη -- SummarisationSummarisation

•• ……
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ATR factsATR facts

1.1. ΟιΟι περισσότεροιπερισσότεροι όροιόροι είναιείναι πολυπολυ--λεκτικοίλεκτικοί

2.2. ΟιΟι φωλιασµένοιφωλιασµένοι όροιόροι είναιείναι συχνοίσυχνοί

3.3. ΤαΤα ακρώνυµαακρώνυµα είναιείναι συχνάσυχνά

4.4. ΥπάρχειΥπάρχει ποικιλίαποικιλία στουςστους όρουςόρους

5.5. χρήσηχρήση προθέσεωνπροθέσεων

ηη C/NCC/NC--valuevalue αντιµετωπίζειαντιµετωπίζει τατα 1 1 καικαι 22
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ΠοικιλίαΠοικιλία στουςστους όρουςόρους (1/3)(1/3)

ΟιΟι όροιόροι εµφανίζονταιεµφανίζονται µεµε διάφορουςδιάφορους τύπουςτύπους

oestrogenoestrogen καικαι estrogenestrogen

amino acid amino acid καικαι aminoamino--acidacid

human cancer human cancer καικαι cancer in humanscancer in humans

DNA DNA καικαι deoxyribonucleic aciddeoxyribonucleic acid
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ΚανονικοποίησηΚανονικοποίηση τωντων ποικιλιώνποικιλιών τωντων όρωνόρων

retinoic acid receptorretinoic acid receptor
retinoic acid receptorretinoic acid receptor
retinoic acid receptorsretinoic acid receptors

RAR, RAR, RARsRARs

nuclear receptornuclear receptor
nuclear receptornuclear receptor
nuclear receptorsnuclear receptors

NR, NR, NRsNRs

all trans retinoic acidall trans retinoic acid
all trans retinoic acidall trans retinoic acid
allall--transtrans--retinoic acidsretinoic acids
ATRA, atATRA, at--RARA
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ΑπλέςΑπλές ποικιλίεςποικιλίες (2/3)(2/3)

�� ορθογραφικέςορθογραφικές
�� οριζόντιεςοριζόντιες, , κάθετεςκάθετες παύλεςπαύλες ((amino acidamino acid καικαι aminoamino--

acidacid))
�� µικράµικρά--κεφαλαίακεφαλαία ((NFNF--KBKB καικαι NFNF--kbkb))
�� γραφήγραφή ((tumourtumour καικαι tumortumor))
�� µεταγραφήµεταγραφή σεσε άλλοάλλο αλφάβητοαλφάβητο -- transliterations transliterations 

((oestrogenoestrogen καικαι estrogenestrogen))

�� µορφολογικέςµορφολογικές
�� κλίσηκλίση ((πληθυντικόςπληθυντικός, , κτητικάκτητικά) ) 

�� λεκτικέςλεκτικές
�� συνώνυµασυνώνυµα ((carcinomacarcinoma καικαι cancercancer))
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ΑπλέςΑπλές ποικιλίεςποικιλίες

ΑφορούνΑφορούν τατα συστατικάσυστατικά τωντων όρωνόρων καικαι όχιόχι τητη
δοµήδοµή τουςτους

ΗΗ κανονικοποίησηκανονικοποίηση είναιείναι άµεσηάµεση
�� ΚανόνεςΚανόνες γιαγια τητη γραφήγραφή ((παύλεςπαύλες, , κτλκτλ.).)

�� ΚανόνεςΚανόνες γιαγια τητη µεταγραφήµεταγραφή µεταξύµεταξύ αλφάβητωναλφάβητων
((ππ..χχ. . ph ph →→ f; f; oeoe →→ ee))

�� ΚανόνεςΚανόνες γιαγια τατα λήµµαταλήµµατα ((φαινόµεναφαινόµενα κλίσηςκλίσης))

�� ΛεξικάΛεξικά συνωνύµωνσυνωνύµων ((λεκτικέςλεκτικές ποικιλίεςποικιλίες))
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ΠιοΠιο σύνθετεςσύνθετες ποικιλίεςποικιλίες (3/3)(3/3)

�� στηστη δοµήδοµή
�� κτητικήκτητική µεµε τητη χρήσηχρήση προθέσεωνπροθέσεων ((clones clones ofof

humanhuman καικαι human cloneshuman clones))

�� προθέσειςπροθέσεις
((cell cell inin bloodblood καικαι cell cell fromfrom bloodblood))

�� ΣυνδυασµόςΣυνδυασµός όρωνόρων -- term coordination term coordination 
((adrenal glands adrenal glands andand gonadsgonads))

��ακρώνυµαακρώνυµα
�� ((nuclear factor kappanuclear factor kappa--B: NFB: NF--KB,KB, NFNF--kbkb,, ……))
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ΣυνδυασµόςΣυνδυασµός ΌρωνΌρων

•• ΗΗ δοµήδοµή είναιείναι ασαφήςασαφής
•• συνδυασµόςσυνδυασµός ((coordination)coordination) ήή σύνδεσησύνδεση (conjunction)(conjunction) όρωνόρων;;

(N|A)(N|A)++ CC (N|A)* NCC (N|A)* N++

•• chicken and mouse receptors chicken and mouse receptors 
•• cell differentiation and proliferationcell differentiation and proliferation

παράδειγµα 
 adrenal  glands and 
gonads 

συνδυασµός [adrenal [glands and 
gonads]] 

σύνδεση 

όρων 

[adrenal glands] and 
[gonads] 
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ΑκρώνυµαΑκρώνυµα (1/3)(1/3)

ΈναςΈνας πολύπολύ παραγωγικόςπαραγωγικός τύποςτύπος ποικιλίαςποικιλίας
όρωνόρων

ΠοικιλίαΠοικιλία σταστα ακρώνυµαακρώνυµα ((συνώνυµασυνώνυµα))
nuclear factor kappa Bnuclear factor kappa B
NFNF--kappaBkappaB
NF kappa BNF kappa B
NF(kappa)BNF(kappa)B
NFKBNFKB
NFNF--KB, KB, 
NF NF kBkB
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ΑκρώνυµαΑκρώνυµα (2/3)(2/3)

ΗΗ ασάφειαασάφεια σταστα ακρώνυµαακρώνυµα ((πολυσηµίαπολυσηµία) ) 

υπάρχειυπάρχει ακόµαακόµα καικαι σεσε ελεγχόµεναελεγχόµενα λεξικάλεξικά

GRGR γιαγια

glucocorticoidglucocorticoid receptorreceptor

glutathione glutathione reductasereductase
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ΑκρώνυµαΑκρώνυµα (3/3)(3/3)

retinoic acid receptorretinoic acid receptorretinoic acid receptorretinoic acid receptor
retinoic acid receptorsretinoic acid receptors

RARRAR
RARsRARs

9 9 ciscis retinoic acidretinoic acid99--ciscis--retinoic acidretinoic acid
99--cis retinoic acidcis retinoic acid

99--cc--RARA
9cRA 9cRA 

acute acute promyelocyticpromyelocytic leukemialeukemia
acute acute promyelocyticpromyelocytic leukleukaeaemiamia
acute acute promyelocyticpromyelocytic leukemialeukemiaAPLAPL

retinoic acid receptor alpharetinoic acid receptor alpha

retinoic acid receptor alpharetinoic acid receptor alpha

retinoicretinoic--acid receptoracid receptor--alphaalpha

retinoicretinoic--acid receptor alphaacid receptor alpha

RAR alphaRAR alpha
RARRAR--alpha alpha 
RARARARA
RARaRARa

κανονικοποιηµένακανονικοποιηµέναΑνεπτυγµένεςΑνεπτυγµένες φόρµεςφόρµεςακρώνυµαακρώνυµα
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ΦωλιασµένοιΦωλιασµένοι ΌροιΌροι
Nested termsNested terms (1/2)(1/2)

ΟιΟι περισσότεροιπερισσότεροι όροιόροι είναιείναι πολύπολύ--λεκτικοίλεκτικοί

((περιορισµένοπεριορισµένο σύνολοσύνολο συντακτικώνσυντακτικών δοµώνδοµών))

µέγιστοιµέγιστοι καικαι φωλιασµένοιφωλιασµένοι όροιόροι

αναγνώρισηαναγνώριση µερώνµερών τουτου όρουόρου

τατα οποίαοποία επίσηςεπίσης αποτελούναποτελούν όρουςόρους

enzyme inhibitorsenzyme inhibitors

angiotensinangiotensin--converting enzyme inhibitorsconverting enzyme inhibitors
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ΦωλιασµένοιΦωλιασµένοι ΌροιΌροι (2/2)(2/2)

ΟρισµόςΟρισµός σηµασιολογικώνσηµασιολογικών σχέσεωνσχέσεων µεταξύµεταξύ τωντων
συστατικώνσυστατικών ((σανσαν πρώτοπρώτο βήµαβήµα γιαγια τοτο χτίσιµοχτίσιµο
οντολογιώνοντολογιών))

ΕσωτερικήΕσωτερική δοµήδοµή όρουόρου

[[leukaemicleukaemic [T [cell line]][T [cell line]] Kit225]Kit225]
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ΓλωσσολογίαΓλωσσολογία ΣωµάτωνΣωµάτων ΚειµένωνΚειµένων

�� ΠραγµατικήΠραγµατική χρήσηχρήση τηςτης γλώσσαςγλώσσας

�� ΜεγάλεςΜεγάλες συλλογέςσυλλογές φυσικώνφυσικών κειµένωνκειµένων
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ΤαΤα ΣΚΣΚ προσφέρουνπροσφέρουν

�� συστηµατικήσυστηµατική
�� ακριβήακριβή
�� πλήρηπλήρη
�� γρήγορηγρήγορη

επεξεργασίαεπεξεργασία
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ΕφαρµογέςΕφαρµογές τωντων ΣΚΣΚ

�� ΜορφολογίαΜορφολογία

�� ΣύνταξηΣύνταξη

�� ΣηµασιολογίαΣηµασιολογία

�� ΦωνολογίαΦωνολογία

�� ΛεξικογραφίαΛεξικογραφία

�� ∆ιαλεκτολογία∆ιαλεκτολογία

�� ΙστορικοσυγκριτικήΙστορικοσυγκριτική γλωσσολογίαγλωσσολογία

�� ……
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ΕφαρµογέςΕφαρµογές τωντων ΣΚΣΚ

εκτόςεκτός τωντων καθαράκαθαρά γλωσσολογικώνγλωσσολογικών

ΕξόρυξηΕξόρυξη πληροφορίαςπληροφορίας::

•• ΟρολογίαΟρολογία
•• ∆ικαστική∆ικαστική γλωσσολογίαγλωσσολογία ((forensic linguistics)forensic linguistics)
•• ΠολιτικήΠολιτική γλωσσολογίαγλωσσολογία (political linguistics)(political linguistics)
•• ΠαιδαγωγικήΠαιδαγωγική
•• ΨυχολογίαΨυχολογία
•• ……
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CC--valuevalue: : µιαµια υβριδικήυβριδική µέθοδοςµέθοδος (1/3)(1/3)

�� ηη C/NCC/NC--value value είναιείναι µέθοδοςµέθοδος γιαγια τηντην εξαγωγήεξαγωγή τωντων πολύπολύ--
λεκτικώνλεκτικών όρωνόρων

�� ∆ίνει∆ίνει ιδιαίτερηιδιαίτερη προσοχήπροσοχή στουςστους φωλιασµένουςφωλιασµένους όρουςόρους
((nested termsnested terms))

�� υβριδικήυβριδική προσέγγισηπροσέγγιση εκµεταλλευόµενηεκµεταλλευόµενη

•• ΓλωσσολογίαΓλωσσολογία (term formation patterns)(term formation patterns)

•• ΣτατιστικήΣτατιστική (ranking term candidates)(ranking term candidates)

•• ΠληροφορίαΠληροφορία απόαπό τοτο ««περιβάλλονπεριβάλλον»» ((contextual contextual 
informationinformation, , rere--ranking) ranking) 

�� δίνειδίνει τιµέςτιµές στουςστους υποψήφιουςυποψήφιους όρουςόρους καικαι τουςτους ταξινοµείταξινοµεί
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CC--valuevalue (2/3)(2/3)

�� συνολικήσυνολική συχνότητασυχνότητα τηςτης ακολουθίαςακολουθίας
λέξεωνλέξεων στοστο σώµασώµα κειµένωνκειµένων

�� συχνότητασυχνότητα τηςτης ακολουθίαςακολουθίας λέξεωνλέξεων σανσαν
µέροςµέρος µεγαλύτερωνµεγαλύτερων υποψήφιωνυποψήφιων όρωνόρων

�� αριθµόςαριθµός αυτώναυτών τωντων µεγαλύτερωνµεγαλύτερων
υποψήφιωνυποψήφιων όρωνόρων

�� µήκοςµήκος τουτου string (string (σεσε αριθµόαριθµό λέξεωνλέξεων))
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CC--valuevalue (3/3)(3/3)

adenoid cystic basal cell carcinomaadenoid cystic basal cell carcinoma

cystic basal cell carcinomacystic basal cell carcinoma

ulcerated basal cell carcinomaulcerated basal cell carcinoma

recurrent basal cell carcinomarecurrent basal cell carcinoma

basal cell carcinomabasal cell carcinoma
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National Centre for Text MiningNational Centre for Text Mining
((NaCTemNaCTem))

httphttp://://www.nactem.ac.ukwww.nactem.ac.uk//

�� ΑνάκτησηΑνάκτηση ΠληροφορίαςΠληροφορίας

Information RetrievalInformation Retrieval

�� ΕξαγωγήΕξαγωγή ΠληροφορίαςΠληροφορίας

Information ExtractionInformation Extraction

�� ∆ιαχείριση∆ιαχείριση όρωνόρων

Term managementTerm management
�� BiosciencesBiosciences

�� Humanities etcHumanities etc



30

TerMineTerMine
http://http://www.nactem.ac.uk/software/terminewww.nactem.ac.uk/software/termine//

�� ΈναΈνα σύστηµασύστηµα γιαγια τητη διαχείρισηδιαχείριση τηςτης ορολογίαςορολογίας

�� ΧρησιµοποιείΧρησιµοποιεί τηντην µέθοδοµέθοδο CC--valuevalue γιαγια τηντην εξαγωγήεξαγωγή
τωντων όρωνόρων

�� ΣχετικάΣχετικά µεµε τηντην ταχύτηταταχύτητα τηςτης υλοποίησηςυλοποίησης: : 
δοσµένουδοσµένου συνόλουσυνόλου απόαπό 1.3 1.3 εκατεκατ. . περιλήψειςπεριλήψεις

απόαπό τοτο MEDLINE (2GB MEDLINE (2GB κείµενοκείµενο), ), 

τοτο TerMineTerMine εξάγειεξάγει 9.8 9.8 εκατεκατ. . υποψήφιουςυποψήφιους όρουςόρους
καθώςκαθώς καικαι τηντην τιµήτιµή τουςτους ((termhoodtermhood) ) 

σεσε περίπουπερίπου 10 10 λεπτάλεπτά
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ATRATR
 

POS tagger 

 

Inflectional normalisation 

Structural  normalisation

  
Ortho-lexical normalisation 

C-value estimation 

Input documents 

Extracted terms 

Ordinary candidates 

Extraction of term candidates  

Acronym acquisition 

NP-filter, e.g. (A|N)+ N

acronyms

lemmatisation

terms from coordinations

& prepositional terms

spelling heuristics
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TerMineTerMine (C(C--value) analysis demonstrationvalue) analysis demonstration

http://http://wwwwww--tsujii.is.s.utsujii.is.s.u--tokyo.ac.jp/terminetokyo.ac.jp/termine//
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……

έχειέχει γίνειγίνει έρευναέρευνα
ηη οποίαοποία έχειέχει περάσειπεράσει στηνστην εφαρµογήεφαρµογή

ΕπειδήΕπειδή όµωςόµως εµπλέκονταιεµπλέκονται
ΟρολογίαΟρολογία

ΠληροφορικήΠληροφορική
ΙατρικήΙατρική

υπάρχειυπάρχει ακόµαακόµα αρκετόςαρκετός χώροςχώρος γιαγια πρόοδοπρόοδο


