
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΛ ΓΝΩΣΗΣ Κλ1 

ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ 

Μ. Παπαδάκη 

Η Ορολογία και ειδικότερα οι ειδικές γλώσσες κατέχουν έναν εξέχοντα ρόλο 

στο σχημαuσμό της εmστημονι.κής έκφρασης. Γίνεται ιστορική αναφορά στις 

προσπάθειες που έγιναν για δημιουργία ειδικών ορολογιών. Περιγράφεται η 

εmστημονική θεώρηση των ειδικών γλωσσών και ιδιαίτερα τα δύο είδη προσεγγίσεων 

που ακολουθούνται στην έρευνα. Η προσέγγιση από πλευράς ορολογίας που αποτελεί 

αντικείμενο της Γενικής θεωρίας της Ορολογίας και η προσέγγιση από πλευράς 

Υπογλώσσας που εμπίπτει στο αντικείμενο της Γλωσσολογίας. 

Τονίζεται ο ρόλος της ορολογίας στη μεταφορά γνώσης και γίνεται αναφορά 

στη σύνδεσή της με την τεχνολογία της Γνώσης. Στην μεταφορά δε της τεχνολογίας 

πρωταρχικό ρόλο κατέχει η δημιουργία ειδικών γλωσσών στη γλώσσα κάθε χώρας. 

ΤΗΕ ROLE OF SPEC.IAL LANGUAGES 1Ν ΤΗΕ TRANSFER OF ΚNOWLWDGE 

AND TECHNOLOGY 

Μ. Papadaki 

ABSTRACT 

Terminology and especially special languages possess an outstanding role in the 

formation of the scientific expess ion. Α hίstoric re ference ιο the efforts that haνe been 

made for the creation of special terminologies is giνen. 

The scientific νiew of special languages ίs descrίbed and particularly the two 

kinds of approach beeing followed in research, i.e. the approach of the terminology 

aspect that constitutes the subject of the GeneraJ Theory of Termίnology as well as the 

approach of the Sublanguage aspect that falls into the Linguistics Subject . 

The role of Terminology ίπ the knowledge transfer is stressed and a re ference 

to ίts connection with the knowledge e ngineering is made. In the tra nsfer of technology 

οπ the other hand a prominent role possesses the creation of special languages ίπ the 

language of each country. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Η μελέτη της ιστορίας της ετα.στήμης ιc:αι της τεχνολογίας δείχνει τον 

εξέχοντα ρόλο της ορολογίας στο σχηματισμό της επιστημονιιc:ής έιc:•ρασης. 

Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι η ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας 

και γενικότερα του πολιτισμού, διευκολύνθηιc:ε κατά πολύ, επειδή το ανθρώπινο γένος 

ανέπτυξε ιc:αι χρησιμοποίησε "ειδιιc:ές γλώσσες", ως αναπόσπαστο εργαλείο 

επιιc:οινωνίας, σε ό,τι αφορά τα ειδιιc:ά ιc:αι επί μέρους θέματα της επαγγελματucής ιc:αι 

επιστημονιιc:ής δραστηριότητας. Ως ειδιιc:ή γλώσσα θα μπορούσε να ορισθεί ο ει&ιc:ός 

ειc:είνος σημειωτιιc:ός σχηματισμός ο οποίος, πέραν του να είναι ένα μέσο έιc:Φρασης, 

είναι επιπλέον: 

Μέσο διαμόρtωσης επιστημονιιc:ής σιc:έψης που ιc:αλύπτει ένα ει&ιc:ό γνωστucό 

πεδίο 

Κώδικας εrοιc:οινωνίας για ειδικό και συγιc:εκριμένο σιc:οπό. 

Συμπερασματιιc:ά, η ειδιιc:ή γλώσσα, είναι σύνολο γλωσmιc:ών μέσων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται στο χώρο ενός πεδίου γνώσης. 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η ραγδαία ανάπτυξη της εJuστημονιιc:ής γνώσης ιc:αι τεχνολογίας ανάγιcασε τους 

επιστήμονες να ασχοληθούν με τον ονοματισμό ιc:αι τον ορισμό των νέων αντικειμένων 

ιc:αι επιστημονιιc:ών φαινομένων. 

Τα πρώτα συστήματα επιστημονιιc:ών όρων εμφανίστηιc:αν ιc:αι αναπτύχθηιc:αν το 

180 αιώνα. Κατά τον 190 αιώνα διεθνής συνεργασία στην επιστήμη δημιούργησε την 

ανάγιcη συστηματοποίησης ιc:αι ενιαιοποίησης των ιc:ανόνων για το σχηματισμό όρων. 

Η αρχή έγινε ιc:ατά τη διάριc:εια των διεθνών συνεδρίων των βοτανολόγων {1867) 

ιc:αι των χημιιc:ών (1892). 

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας κατά τον τρέχοντα αιώνα οδήγησε τους 

ετα.στήμονες ιc:αι τους τεχνιιc:ούς να εστιάσουν την προσοχή τους στο γλωσmιc:ό 

πρόβλημα έιc:φρασης της τεχνολογίας. Οι πλέον γνωστοί ερευνητές που ασχολήθηιc:αν 

με το θέμα αυτό ήταν ο αυστριαιc:ός Wuester (1898-1977), ο οποίος ιc:αι θεμελίωσε τη 

Γενιιc:ή θεωρία της Ορολογίας ιc:αι ο σοβιετιιc:ός Lotte (1889-1950), ο οποίος ίδρυσε 

τη Σχολή Ορολογίας στην πρώην Σοβιετιιc:ή Ενωση. Ετσι φτάνουμε στο πρώτο 

ευρωπαϊκό συμπόσιο για ειδικές γλώσσες που έγινε στη Βιένη το 1975. Ειc:τοτε 

αιc:ολούθησαν ιc:αι άλλα. 



3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ θΕΩΡΗΣΗ 1ΏΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΛ.ΩΣΣΩΝ 

Οι ειδικές γλώσσες αποτελούν ένα ευρύ πεδίο έρευνας. Η έρευνα αυτή 

ακολουθεί δύο κυρίως κατευθύνσεις: 

Ερευνα για τη δημιουργία γλωσσολογικών κανόνων για τη χρήση των εννοιών 

και των όρων. Το είδος της έρευνας αυτής θεωρεί την ειδική γλώσσα ως 

Υπογλώσσα της Φυσικής γλώσσας, η δε μέθοδος που ακολουθείται συνwτά την 

λεγόμενη προσέγγιση από πλευράς Υπογλώσσας και εμπίπτει στο αντικείμενο 

της γλωσσολογίας. Ακολουθείται δε από γλωσσολόγους φιλόλογους, 

μεταφραστές κλπ. 

Ερευνα για τη φύση των εννοιών και των όρων των επιμέρους γνωστικών πεδίων. 

Η έρευνα αυτή θεωρεί τις ειδικές γλώσσες ως αυθύπαρκτο πεδίο γνώσης της 

ορολογίας η δε μέθοδος που ακολουθείται συνιστά τη λεγόμενη προσέγγιση 

από πλευράς ορολογίας, και αποτελεί αντικείμενο της Γενικής θεωρίας της 

Ορολογίας. Ακολουθείται δε, κατά βάση από τους ειδικούς ενός γνωστικού 

πεδίου. 

Οι δύο προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν προηγούμενως αλληλοσυμπληρώνονταL 

Η έρευνα για τις ειδικές γλώσσες χαρακτηρίζεται από μια μερίδα ερευνητών 

ως πεδίο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. 

3.1. ΠΡΟΣΕΠΊΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΥΠΟΓΛΩΣΣΑΣ 

Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει ως δεδομένο τη θεώρηση των ειδικών γλωσσών 

ως Υπογλώσσες της Φυσικής γλώσσας. Η σύστοιχη έρευνά της περιλαμβάνει: 

Τη μορφολογική, συντακτική και γραμματική εξέταση ειδικών κειμένων 

Το σχηματισμό ορολογικών λεκτικών μονάδων 

Τη σύνταξη και ταξινόμηση ειδικών κειμένων 

Διδασκαλία των ειδικών γλωσσών 

Τη θεωρία της μετάφρασης 

Η εμφάνιση των αναπτυγμένων συστημάτων της Τεχνητής Νοημοσύνης 

δημιούργησε και νέα πεδία έρευνας της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, ιδιαίτερα 

στην αυτόματη μετάφραση κειμένων. 

Σε μια υπογλώσσα τα στοιχεία της ορολογίας καθορίζουν το αντικείμενο ενός 

γνωστικού πεδίου. 
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3.2. ΠΡΟΣΕΠΤΣΗ ΑΠΟ ΠΑΕΥΡΑΣ ΟΡΟΛΟΠΛΣ 

Η προσέγγιση αυτή, η οποία χρονολογικά προηγείται της γλωσσολογικής 

προσέγγισης, αποδέχεται ότι η ορολογία αποτελεί ειδικό κλάδο γνώσης που 

συνορεύει με τη Γλωσσολογία, τη Λογική, την Οντολογία, την ΠληροΦορucή και με 

ειδικά θεματικά πεδία όπως η Βιολογία, Ηλεκτρολογία, Μαθηματικά κλπ. 

Υπάρχουν αρκετές θεωρίες για την ορολογία ως εmστήμη, η Ίt1ό ολοκληρωμένη 

εμφανίζεται να είναι η Γενική θεωρία της Ορολογίας του Wuester, η οποία και 

αποτελεί τη βάση διδασκαλίας ορολογίας. Αντικείμενο έρευνας της θεωρίας αυτής 

είναι: 

Η φύση και σχέση των εννοιών και των συστημάτων τους. 

Ο ορισμός των εννοιών 

Η ονοματοδοσία των εννοιών με όρους ή άλλα σύμβολα 

Η τυποποίηση εννοιών και όρων. 

Οι ορογραφικές μέθοδοι για το χειρισμό των ορολογικών δεδομένων με χρήση 

Η/Υ για τη δημιουργία Βάσεων Δεδομένων Ορολογίας. 

Η δημιουργία ειδικευμένων λεξικών και θησαυρών για την εmιcοινωνία των 

εmστημόνων. 

Οι ειδικές γλώσσες 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την εξέταση των ειδικών γλωσσών η θεωρία της 

ορολογίας ερευνά τους νόμους που διέπουν την ορολογία ενός ειδικού εmστημονικού 

πεδίου, με στόχο τη διατύπωση οδηγιών και κανόνων, για το σχηματισμό μονογλωJσι

κών και πολυγλωσσικών ορολογιών, επί μέρους γνωστιιc:ών πεδίων, όπως Ηλεκτρολογί

ας, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, Χημείας κλπ. και οι οποίες στη συνέχεια χρησιμο

ποιούνται ως εργαλεία για την εmκοινωνία, την ταξινόμηση και μεταφορά της γνώσης. 

4. ΟΡΟΛΟΠΛ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 

Ο A.Lavoisier έγραψε ότι κάθε κλάδος εmστήμης οικοδομείται επάνω σε τρεις 

βασικούς άξονες. "1. Μια σειρά από γεγονότα που συνιστούν το περιεχόμενο της 

συγιcειcριμένης εmστήμης. 2. Από έννοιες που αναφύονται από τα γεγονότα αυτά. 

3. Από τους όρους που συμβολίζουν αυτές τις έννοιες". 

Ο συσχετισμός, λοιπόν, εννοιών και όρων και των συστημάτων τους, δηλαδή η 

Ορολογία είναι ένα από τα κύρια εργαλεία τόσο για την διατύπωση εmστημονucής 

θεωρίας, νόμων και αρχών, όσο και για την παρουσίαση και μεταφορά της γνώσης. 



Ο ρόλος της ορολογίας στην διαδικασία της μεταφοράς γνώσης υλοποιείται 

μέσω των τριών κατωτέρω λειτουρ-yιών: 

1. Καθορισμός σε επίπεδο έννοιας, της βάσης -yια την αντίληψη του υπό μελέτη 

αντικειμένου. Οι έννοιες τόσο ως στοιχεία σκέψης, όσο και ως στοιχεία γνώσης 

αποτελούν τους ακρογωνιαίους λiθους πλέον σ~νθετων δομών γνώσης. Γνώση χωρίς 

τη συνέργεια των εννοιών δεν είναι δυνατή. Η περιγραφή και ο ορισμός μιάς έννοιας 

δηλώνει το τί είναι γνωστό σε ό,τι αφορά την ένVοια αυτή. 

2. Καθορισμός, σε επίπεδο όρου, της βάσης -yια επικοινωνία ήτοι δήλωση μιας 

έννοιας, με γλωσσικά σύμβολα ώστε να καταστεί στοιχείο επικοινωνίας. Στις ειδικές 

γλώσσες, οι έννοιες απαρτίζουν τα επί μέρους στοιχεία του περιεχομένου μιας 

επικοινωνιακής μονάδας, ενώ οι όροι ή άλλα σύμβολα, είναι η εξωτερική μορΦή της. 

Η δήλωση μιας έννοιας σε επίπεδο όρου καθιστά τη γνώση ικανή να μεταδίδε

ται τόσο στο ίδιο γλωσσικό περιβάλλον όσο και σε άλλο. Επομένως, οι όροι θα 

μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως μεταφορείς εννοιών. 

3. Ταξινόμηση των σχετικών εννοιών. Εννοιες που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, από 

λο-yικής ή οντολο-yικής άποψης, εξετάζονται ταυτοχρόνως και σε αλληλοσυσχετισμό. 

Τα δημιουργούμενα μέσω αλληλοσχέτισης συστήματα εννοιών και όρων αποκαλύπτουν 

την εννοιολο-yική σχέση που διέπει ένα ειδικό πεδίο γνώσης, και, συνεπώς, 

εμπεριέχουν γνώση, η οποία μπορεί και να εξαχθεί κατ'ευθείαν από την δομή των 

συστημάτων αυτών. 

Τα συστήματα αυτά είναι ένα απαραίτητο εργαλείο -yια τα Κέντρα Τεκμηρίωσης 

και Πληροφόρησης -yια την αποθήκευση και ανάκτηση πληροφορίας. Αποτελούν τα 

δομικά στοιχεία ειδικών λεξιλογίων και θησαυρών τεκμηρίωσης. 

Η γενική αυτή εικόνα της σχέσης ορολογίας και μεταφοράς γνώσης που δόθηκε 

πιό πάνω ισχύει γενικά περίπου μέχρι τα μέσα του 80. Εως τότε τα δεδομένα 

ορολο-yικά στοιχεία (έννοια, όροι κλπ.) που ήταν καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων 

ορόλογίας, χρησιμοποιούνται κυρίως -yια μεταφραστικούς σκοπούς, συγγραφή τεχνικών 

κειμένων κλπ. 

Η ανάπτυξη όμως της τεχνολογίας των Η/Υ και η δημιουργία των εμπείρων 

συστημάτων διεύρυνε το ρόλο της ορολογίας στη μεταφορά γνώσης. 

Ενα νέο πεδίο γνώσης αναπτύχθηκε, το λεγόμενο πεδίο της Τεχνολογίας της 

Γνώσης και του οποίου η σύνδεση με την ορολογία είναι άμεση. 
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4.1. ΟΡΟΛΟΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Τεχνολογία της γνώσης μπορεί να ειπωθεί ότι είναι η μέθοδος απόκτησης 

έμπειρης γνώσης και κωδικοποίησης αυτής σε τέτοια μορφή ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από ένα έμπειρο σύστημα. Οι έννοιες και οι όροι αποτελούν τα 

στοιχεία της γνώσης αυτής και ως εκ τούτου η συνάφεια ορολογίας και τεχνολογίας 

της γνώσης είναι προφανής. 

Στη σύνθεση της διαδικασίας της μεταφοράς της γνώσης, εκτός από τα πεδία 

της Ορολογίας και Τεχνολογίας της Γνώσης συμμετέχουν και άλλα πεδία για την 

παραγωγή του προϊόντος που θα χρησιμοποιηθεί από ένα έμπειρο σύστημα. 

Στο Σχ. 1 φαίνεται η σύνθεση των εμπλεκομένων πεδίων, καθώς και η 

αλληλοεπίδρασή τους. 

Σχήμα 1 

Ειδικά θεματικά Πεδία (π.χ. Μαθηματικά, Χημεία, Ηλεκτρολογία κλπ.) 

Ειδικές Γλώσσες (ΕΦηρμοσμένη Γλωσσολογία} 
- Ερευνα ειδικών γλωσσών 

Παραγωγή κειμένων ειδικών γλωσσών 

Μετάφραση ειδικών γλωσσών 

Σημειωτική 

Τεχνολογία των Η/Υ 

Τεχνολογία της Γνώσης 

Εrο.στήμη της Πληροφορικής 

Η τοποθέτηση της Ορολογίας στην δεξιά πλευρά του σχήματος διευκολύνει την 

επίδειξη της σύνδεσης της Ορολογίας με τα άλλα πεδία γνώσης. 

Η συνεισφορά των διαφόρων πεδίων του σχήματος στην ολική διαδικασία της 

μεταφοράς γνώσης περιγράφεται mo κάτω: 
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Τα ειδικά θεματικά πεδία προμηθεύουν αφενός μεν το πλαίσιο αναφοράς δηλαδή 

τα αντικείμενα και τις έννοιες, αφετέρου δε τη γνώση για τα αντιιc:είμενα και 

έννοιες και συνδυασμούς αυτών. 

Οι ειδικές γλώσσες (Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία) και η Σημειωτική καθιστούν 

την γνώση ικανή να μεταφερθεί. 

Η τεχνολογία των Η/Υ δίνει τα εργαλεία που απαιτούνται για την επεξεργασία 

περιεχόμενου και μορφής. 

Η τεχνολογία της Γνώσης έχει ως έργο την απόσπαση της γνώσης με τέτοιο 

τρόπο ώστε να παραχθεί προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα 

έμπειρο σύστημα. 

Η επιστήμη της Πληροφορικής. παρέχει τη στρατηγική και τη διαχείριση της 

μεταφοράς γνώσης. 

Ο ρόλος που έχει η ορολογία έχει ερμηνευθεί στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, 

με τις τρεις βασικές λειτουργίες. Θα πρέπει να αναφερθεί μόνο ότι τα 
1 

ορολογικά δεδομένα είναι προσιτά σε τεχνολογικούς χειρισμούς μόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα δομημένα. Η δόμηση αυτή εmτυγχάνεται 

μέσω της Γενικής Θεωρίας της Ορολογίας. 

5. ΟΡΟΛΟΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ 

Η μεταφορά τεχνολογίας απαιτεί γνώση των ειδικών ορολογιών από τους 

επιστήμονες και τεχνικούς τόσο στις χώρες-εξαγωγείς όσο και στις χώρες

εισαγωγείς. 

Η εισαγόμενη τεχνολογία μεταφέρει και την αντίστοιχη ορολογία στη γλώσσα 

παραγωγής. Εαν η γλώσσα της χώρας που εισάγει την τεχνολογία στερείται των 

αναγκαίων ειδικών λεξικών, η τεχνολογία δεν μπορεί να διαδοθεί κατάλληλα. 

Χώρες που εισάγουν τεχνολογία μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιστημονιιc:ή 

και τεχνική πρόοδο άλλων χωρών μόνο όταν οι ειδικές γλώσσες αναπτυχθούν στην 

εγχώρια γλώσσα τους. 

Επομένως οι επιστήμονες και τεχνικοί πρέπει να εκπαιδευτούν στις μεθόδους 

της σύγχρονης ορολογικής εργασίας. Η εφαρμογή λεξικογραφικών μεθόδων αντί 

ορογραφικών και η απλή μετάφραση όρων από τη γλώσσα-πηγή δεν είναι η μέθοδος 

που θα δημιουργήσει τις κατάλληλες ειδικές γλώσσες για τη μεταφορά γνώσης και 

τεχνολογίας. 
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Χρειάζεται σχεδιασμός από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη δημιουργία 

ορολογιών σε όλα τα ειδικά πεδία γνώσης, βάσει των αρχών της εmστήμης της 

ορολογίας. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Terminology Manual. Infoterm PGl-84WS/21 
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