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Αξιοποιώντας τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων για την
ανάπτυξη ορολογικών βάσεων γνώσης
Δήμητρα Σαρακατσιάνου, Νικόλαος Μυρίδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σήμερα υπάρχουν ποικίλοι διαθέσιμοι ορολογικοί πόροι όπως λεξικά, θησαυροί, ορολογικές βάσεις,
γλωσσάρια, κ.ά., τα οποία παρέχουν διαφορετικής χροιάς και ενδιαφέροντος πληροφορίες. Συνεπώς, οι
αναζητήσεις των επιθυμητών ορολογικών δεδομένων από τους χρήστες εκτελούνται σε δύο διακριτές
διεργασίες. Πρωταρχικά πρέπει να προσδιορισθεί από τον χρήστη ο κατάλληλος ορολογικός πόρος με
βάση τα στοιχεία που επιθυμεί να αντλήσει (π.χ. η εύρεση ενός ισοδύναμου όρου στην αγγλική γλώσσα
θα πρέπει να αντληθεί από μία δίγλωσση ορολογική βάση δεδομένων) και έπειτα να αναζητήσει αυτόν
τον πόρο σε ποικίλους χώρους (όπως, βιβλιοθήκες ή διαδίκτυο). Η εξέλιξη των τεχνολογιών δίνει την
δυνατότητα ενοποίησης των διάφορων ορολογικών πόρων σε ένα σύστημα βάσεων δεδομένων, το
οποίο θα παρέχει όλες τις εν δυνάμει πληροφορίες σε ένα μόνο πληροφοριακό μέσο. Στο πλαίσιο αυτό
η εργασία μας παρουσιάζει τον σχεδιασμό μίας ενιαίας ορολογικής βάσης γνώσεων η οποία θα παρέχει
την πρόσβαση σε ένα μεγάλο πλήθος ορολογικών δεδομένων (όπως: γλωσσικές πληροφορίες,
εννοιολογικές πληροφορίες, σημασιολογικές πληροφορίες). Με άλλους όρους, η εργασία αποτελεί μία
πρόταση αξιοποίησης των σχεσιακών βάσεων δεδομένων για την δημιουργία ορολογικών βάσεων
γνώσης. Αρχικά πραγματοποιείται η χαρτογράφηση των δομικών στοιχείων της βάσης δεδομένων
δηλαδή η καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της βάσης (όπως: όρος, ορισμός, γλώσσα,
συγκείμενο, θεματικό πεδίο, γραμματική πληροφορία, γένος, κ.ά.). Στην συνέχεια λαμβάνει χώρα η
διερεύνηση των διασυνδέσεων των στοιχείων της βάσης προκειμένου να αποτυπωθούν οι
σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των λημμάτων (δηλ. σχέσεις ισοδυναμίας, ιεραρχίας και συσχέτισης). Το
τελικό προϊόν της όλης διαδικασίας είναι η δημιουργία του Μοντέλου Οντοτήτων-Συσχετίσεων (EntityRelationship Model) της ορολογικής βάσης δεδομένων, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για την
ανάπτυξη της βάσης δεδομένων σε ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Τα οφέλη
της ανάπτυξης αυτής της βάσης δεδομένων είναι πολλαπλά τα οποία και συνοψίζονται ως εξής:
ενοποίηση των ορολογικών δεδομένων, άρση κατακερματισμού χώρων ενδιαφέροντος, επιτάχυνση
διαδικασιών, τεκμηρίωση και αξιοπιστία ευρημάτων, κλπ.

The use of relational databases for the development
of terminological knowledge bases
Sarakatsianou Dimitra, Myridis Nikolaos
ABSTRACT
Nowadays there is a variety of available terminological resources such as dictionaries, treasures, term
bases, glossaries, etc., which provide with information of diverse character and interest. Therefore,
users’ queries of anticipated terminological data are executed in two individual processes. Initially, the
user must determine the suitable terminology resource according to the data he/she wishes to mine
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(e.g. finding an equivalent term in English should be drawn from a bilingual terminological database).
Then the user should seek this resource into diverse fields (e.g. libraries, web etc.). Technology
progress gives us the opportunity to unify diverse terminology resources into one database system,
which will enable user’s access to a huge plethora of terminological data (e.g. linguistic, conceptual,
semantic etc. information). In other terms, this paper consists a framework for the utilization of relational
databases for the construction of terminological knowledge bases. Initially the mapping of the
database’s structural elements takes place, i.e. the determination of critical database’s elements (as for
instance term, definition, language, context, subject field, grammatical information, gender etc.). Then
examination of interrelations between database elements follows in order to find out the semantic
relations between entries (i.e. relations of equivalence, hierarchy and correlation). Final output of this
process is the Entity-Relationship Model of the terminological knowledge base which could be utilized
for database construction in a relational database management system (RDBMS). The benefits of this
database construction are multiple and they are summarized as follows: unification of terminological
data, elimination of fragmentation in fields of interest, acceleration of processes, documentation and
liability of findings etc.

0 Εισαγωγή
Στην εποχή μας η εκθετική αύξηση της πληροφορίας δημιουργεί την ανάγκη για την
ανεύρεση κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων ή εργαλείων προκειμένου αυτή να
καταγράφεται, ταξινομείται, ευρετηριάζεται, τεκμηριώνεται, κ.ά. Η ανάγκη αυτή στον τομέα
της ορολογίας αντιμετωπίζεται με την δημιουργία ποικίλων ορολογικών πόρων (όπως
λεξικά, γλωσσάρια, θησαυροί, ορολογικές βάσεις), οι οποίοι εξυπηρετούν διαφορετικές
πληροφοριακές ανάγκες. Ωστόσο, η διεργασία της εύρεσης των απαιτούμενων ορολογικών
δεδομένων, ορισμένες φορές, είναι μία χρονοβόρα διαδικασία αφού πρέπει να
πραγματοποιηθεί η αναζήτηση των κατάλληλων ορολογικών πόρων σε διαφορετικούς
χώρους, είτε φυσικούς (π.χ. βιβλιοθήκες) είτε άυλους (διαδίκτυο).
Παράλληλα, στον χώρο της επιστήμης της Πληροφορικής ως γνωστόν, αναφορικά με την
διαχείριση της πληροφορίας, οι αναδυόμενες τεχνολογικές επιλύσεις συγκλίνουν στην
υιοθέτηση μίας ολικής προσέγγισης δηλαδή στην ενοποίηση των ποικίλων πληροφοριακών
συστημάτων. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την ενοποίηση διαδραμάτισε και η εξέλιξη στον τομέα
των συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι «Σχεσιακές
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Βάσεις Δεδομένων» (Relational Databases), οι οποίες οργανώνουν τα δεδομένα σε
συσχετιζόμενες οντότητες (πίνακες) προκειμένου η εύρεση, ανάκτηση και επεξεργασία των
δεδομένων να γίνεται με το βέλτιστο τρόπο [1].
Συνεπώς, η δυνατότητα που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την ενοποίηση των
ορολογικών πόρων σε ένα σύστημα βάσεων δεδομένων, το οποίο θα αποθηκεύει και
οργανώνει τα ποικίλα ορολογικά δεδομένα σε ένα μόνο πληροφοριακό σύστημα. Δηλαδή μία
απλή «Ορολογική Βάση» (Term Base) μετεξελίσσεται σε μία «Ορολογική Βάση Γνώσης»
(Terminological Knowledge Base) [2]. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ορολογική βάση η οποία
συνήθως

περιέχει

βασικά

ορολογικά

δεδομένα

(π.χ.

όρος,

μετάφραση

όρου,

συντομογραφία, πηγή) αναβαθμίζεται σε μία ορολογική βάση γνώσης. Η βάση γνώσης
προσφέρει «γνώση» μέσω των σημασιολογικών διασυνδέσεων των όρων της. Με απλούς
όρους, η ορολογική βάση γνώσης καθοδηγεί τον χρήστη στην επιλογή του κατάλληλου όρου
μέσω των εννοιολογικών πληροφορίων που παρέχει.
Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, η εργασία παρουσιάζει μία πρόταση ανάπτυξης μίας
ορολογικής βάσης γνώσης μέσω της αξιοποίησης των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

1. Μεθοδολογία
Ο σχεδιασμός της ορολογικής βάσης γνώσης βασίστηκε στις προδιαγραφές που
εφαρμόζονται διεθνώς για την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων [3]–[5]. Κατά συνέπεια το
στάδιο του σχεδιασμού της ορολογικής βάσης διαιρέθηκε σε δύο επιμέρους φάσεις. Η
πρώτη φάση αφορά την «Ανάλυση Απαιτήσεων» (Requirements Analysis) της βάσης. Με
απλούς όρους, η ανάλυση απαιτήσεων αναφέρεται στην καταγραφή των δομικών στοιχείων
της βάσης, τα οποία απορρέουν από τον καθορισμό των βασικών διεργασιών που θα
επιτελεί η βάση δεδομένων. Η δεύτερη φάση αναφέρεται στον «Εννοιολογικό Σχεδιασμό»
(Conceptual Design) της βάσης δηλαδή στην αποτύπωση των σημασιολογικών σχέσεων
(διασυνδέσεων) μεταξύ των ορολογικών δεδομένων. Οι προηγούμενες διεργασίες οδηγούν
στην δημιουργία ενός εννοιολογικού σχήματος δηλαδή στο «Διάγραμμα ΟντοτήτωνΣυσχετίσεων» (Entity-Relationship Diagram). Το εννοιολογικό διάγραμμα που δημιουργείται
αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο για την φάση του «Λογικού Σχεδιασμού» (Logical Design)
δηλαδή της φυσικής υλοποίησης της βάσης σε ένα «Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων
Δεδομένων» (Database Management System) όπως είναι το περιβάλλον Microsoft Access
[6].
Τέλος ας σημειωθεί ότι η επιλογή του κατάλληλου λεξιλογίου για την παρουσίαση των
ορολογικών δεδομένων και των τυποποιημένων μορφότυπών τους βασίστηκε πρωτίστως
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στην επισκόπηση των ελληνικών ορολογικών προτύπων ΕΛΟΤ 561-1, ΕΛΟΤ 561-2 και
ΕΛΟΤ 1447 [7]–[9], καθώς επίσης και της αντίστοιχης ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας
[10]–[14]

2 Σχεδιασμός της ορολογικής βάσης γνώσης
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην ενότητα της μεθοδολογίας, η πρώτη φάση του σχεδιασμού
της Βάσης Δεδομένων περιλαμβάνει την καταγραφή των βασικών ιδιοτήτων της, δηλαδή
των κατηγοριών των ορολογικών δεδομένων που θα εμπεριέχει. Ωστόσο, ο καθορισμός
αυτών των δεδομένων εξαρτάται από τις προδιαγραφές της ορολογικής βάσης γνώσεων, τις
οποίες προσδιορίσαμε ως εξής:
•

Η βάση δεδομένων θα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνώσης δηλαδή θα εμπεριέχει ειδική
ορολογία που θα αφορά ποικίλους τομείς (π.χ. πληροφορική, ιατρική, εκπαίδευση) και
θεματικά υποπεδία (π.χ. επικοινωνίες, δίκτυα υπολογιστών).

•

Η βάση δεδομένων θα υποστηρίζει την πολύγλωσση διαχείριση των πληροφορίων.

•

Κάθε ορολογικό λήμμα (λεξική εγγραφή) θα αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο τομέα,
αλλά δύνανται να αντιστοιχεί σε πολλά θεματικά υποπεδία που ανήκουν στον
συγκεκριμένο τομέα.

•

Κάθε ορολογικό λήμμα αναφέρεται σε ξεχωριστή έννοια, ωστόσο κάθε έννοια μπορεί να
αντιστοιχεί σε πολλά ορολογικά λήμματα.

•

Τα ορολογικά δεδομένα της βάσης θα αναφέρονται σε γραμματικές, εννοιολογικές,
σημασιολογικές, βιβλιογραφικές, διαχειριστικές πληροφορίες.

•

Οι βασικές σημασιολογικές σχέσεις οι οποίες θα υποστηρίζονται εντός της ίδιας
γλώσσας

είναι:

σχέσεις

συνωνυμίας,

υπωνυμίας,

υπερωνυμίας,

μερωνυμίας,

ολωνυμίας, συνάφειας, συγγενείας.
Με βάση τις προηγούμενες προδιαγραφές, ο σχεδιασμός της βάσης εμπεριέχει δέκα (10)
οντότητες/πίνακες. Αναλυτικότερα, οι πίνακες της βάσης δεδομένων και οι ιδιότητές τους
αποτυπώνονται ως εξής:
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ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΜΜΑ {Αναγνωριστικό Λήμματος, Αναγνωριστικό Τομέα, Αναγνωριστικό
Θεματικού Υποπεδίου, Ορολογικό Λήμμα, Συντομομορφή, Σύμβολο, Τύπος1, Κωδικός
Γλώσσας Λήμματος2}
ΤΟΜΕΑΣ3 {Αναγνωριστικό Τομέα, Τομέας, Κωδικός Γλώσσας Τομέα}
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΠΕΔΙΟ4 {Αναγνωριστικό Θεματικού Υποπεδίου, Θεματικό Υποπεδίο,
Κωδικός Γλώσσας Θεματικού Υποπεδίου}
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ {Αναγνωριστικό Λήμματος, Ορισμός, Αναγνωριστικό
Πηγής Ορισμού, Επεξήγηση, Σχήμα, Σημείωση}
ΠΗΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ {Αναγνωριστικό Πηγής, Πηγή, Είδος Πηγής, Κωδικός Γλώσσας Πηγής}
ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ {Αναγνωριστικό Συγκείμενου, Αναγνωριστικό Λήμματος, Τίτλος Κειμένου,
Συγκείμενο, Αναγνωριστικό Πηγής Συγκείμενου, Κωδικός Γλώσσας Κειμένου}
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ {Αναγνωριστικό Λήμματος, Γραμματική Κατηγορία, Γένος,
Αριθμός}
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΟΡΟΣ {Αναγνωριστικό Ισοδύναμου Όρου, Λήμμα Πηγής, Λήμμα Στόχου,
5
6
Βαθμός Ισοδυναμίας , Βαθμός Αξιοπιστίας }

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ {Αναγνωριστικό Σχέσης, Τύπος Σχέσης, 1ο Λήμμα, 2ο Λήμμα}
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ {Αναγνωριστικό Λήμματος, Ημερομηνία Καταχώρησης,
Καταχωρητής}
Με βάση την προηγούμενη δομή της βάσης, προκύπτουν και αντίστοιχες σχέσεις μεταξύ
των οντοτήτων της βάσης δεδομένων, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

1

Π.χ. H2SO4.

2

Οι κωδικοί των γλωσσών δίνονται στo ISO 639. Π.χ. el=ελληνική γλώσσα, en=αγγλική γλώσσα.

3

Ο τομέας αναφέρεται στην γνωστική περιοχή στην οποία ανήκει ένας όρος.

4

Το θεματικό υποπεδίο αποτελεί υποδιαίρεση ενός τομέα.

5

Ενδεικτικές τιμές: Ακριβής ισοδύναμος όρος, στενότερος όρος, ευρύτερος όρος.

6

Ενδεικτικές τιμές: Πολύ αξιόπιστο, αξιόπιστο, ελάχιστα αξιόπιστο, μη επαληθευμένη αξιοπιστία.
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Πίνακας 1: Συσχετίσεις οντοτήτων και λόγος πληθικότητας.
Συσχετίσεις Οντοτήτων

Λόγος Πληθικότητας 7

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΜΜΑ - ΤΟΜΕΑΣ

Ένα-προς-Ένα (1:1)

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΜΜΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΠΕΔΙΟ

Πολλά-προς-πολλά (Ν:Μ)

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΜΜΑ - ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ

Πολλά-προς-πολλά (Ν:Μ)

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΜΜΑ - ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ένα-προς-Ένα (1:1)

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΜΜΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ένα-προς-Ένα (1:1)

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΜΜΑ - ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΟΡΟΣ

Ένα-προς-πολλά (1:Ν)

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΜΜΑ – ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ένα-προς-πολλά (1:Ν)

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΜΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ένα-προς-Ένα (1:1)

ΠΗΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ

Ένα-προς-πολλά (1:Ν)

ΠΗΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ένα-προς-πολλά (1:Ν)

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Ο-Σ) δηλ. το διάγραμμα
απεικόνισης της εννοιολογικής δομής της Βάσης Δεδομένων. Τα δομικά στοιχεία του
μοντέλου αυτού είναι οι οντότητες (τετράγωνα), οι ιδιότητες (ελλείψεις) και οι συσχετίσεις
(ρόμβοι). Επιπλέον, στο μοντέλο επισημαίνεται ο λόγος πληθικότητας (1:1, 1:Ν, Ν:Μ) της
κάθε συσχέτισης, καθώς επίσης και τα πρωτεύοντα κλειδιά των οντοτήτων τα οποία και
υπογραμμίζονται [3].

7

Ο Λόγος πληθικότητας (Cardinality Ratio) ουσιαστικά ορίζει την διάσταση των συσχετίσεων μεταξύ
των οντοτήτων.
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Σχήμα 1: Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Ο-Σ) της Ορολογικής ΒΔ
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3 Επίλογος
Από τα προηγούμενα αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο σχεδιασμός μίας ορολογικής βάσης
γνώσης είναι μία διαδικασία περίπλοκη αλλά και απαιτητική. Φυσικά, στο πλαίσιο της ανά
χείρας εργασίας δεν ήταν δυνατόν να παρουσιαστεί μια εξαντλητική αναφορά όλων των
κατηγοριών (οντοτήτων-πινάκων) των ορολογικών δεδομένων τα οποία μπορεί να
ενσωματώνει μια ορολογική βάση γνώσης, αφού αυτό εξαρτάται κάθε φορά από τις ειδικές
ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει η βάση. Ωστόσο, ο σχεδιασμός της προτεινόμενης
ορολογικής βάσης επιτρέπει την ενσωμάτωση και άλλων κατηγοριών δεδομένων (όπως:
ετυμολογικές και μορφολογικές πληροφορίες, χρήση ορολογικού λήμματος, στάτο
ορολογικού λήμματος, κ.ά.) ανάλογα με τις εκάστοτε μελλοντικές ανάγκες.
Εν κατακλείδι, τα κυριότερα πλεονεκτήματα που προκύπτουν εκ της προτεινόμενης
ορολογικής βάσης γνώσης είναι: (α) η συγκέντρωση των ορολογικών δεδομένων των
ποικίλων ορολογικών πόρων σε ένα πληροφορικό σύστημα, (β) η άρση κατακερματισμού
των χώρων ενδιαφέροντος, (γ) η μείωση του χρόνου εύρεσης και ανάκτησης πληροφορίων,
(δ) η αξιοπιστία και διασφάλιση ποιότητας ορολογικών δεδομένων.
Επέκταση της εργασίας αυτής αποτελεί η ανάπτυξη της προτεινόμενης ορολογικής βάσης
σε ένα σύστημα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων όπως π.χ. Microsoft Access. Η διεργασία
αυτή θα οδηγήσει κατά πρώτον στην δημιουργία του περιβάλλοντος διεπαφής της βάσης.
Έπειτα θα επιτρέψει την διερεύνηση και επιλογή των ερωτήσεων (queries) τα οποία θα
παρέχει η βάση, μέσω των οποίων ο χρήστης θα μπορεί να ανακτά πολυεπίπεδες
πληροφορίες.
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