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Abstract:
Current practice in the field of terminology research uses databases for the management of terminology.
Although these tools support a wide range of operations, as far as storage and retrieval of information is
concerned, their design often proves to be inadequate. The main weakness of a terminology database is
the fact that it puts emphasis on the linguistic information accompanying a term, while information about
the concept is often sparse and scattered, if any. However, the study of concepts, the search and recording
of their special features is the first stage in terminological research; then follows the linguistic analysis of
terms. This conceptual approach adopted in terminology research reveals the interconnection between
terminology and knowledge –concepts being the latter’s structural elements- and, therefore, between
Terminology Management and Knowledge Management.
In this context, this paper focuses on issues related with Terminology Database design and, in particular,
on the need to assign to such databases Knowledge Base characteristics. Concept Systems, one of these
characteristics, will be examined together with several theoretical and practical issues related with the
systematic classification of concepts and the benefits resulting from the application of the method
proposed. These issues and the subsequent conclusions drawn are seen through the design and
construction of the Egnatia Odos A.E. Terminology Database.
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1.
Βάσεις Ορολογίας (Term Bases) – Βασικά χαρακτηριστικά
Η σύγχρονη πρακτική στον τοµέα της ορολογικής έρευνας προβλέπει την κατασκευή
Βάσεων ∆εδοµένων Ορολογίας, οι οποίες προορίζονται για την αποθήκευση και
ανάκτηση του υλικού που προκύπτει από τη ∆ιαχείριση της Ορολογίας. Οι µορφές που
µπορούν να πάρουν οι βάσεις αυτές είναι πολλές, ωστόσο, είναι δυνατόν να γίνει µια
τυποποίηση των βασικών χαρακτηριστικών τους. Όσον αφορά, πιο συγκεκριµένα, τις
πληροφορίες που περιέχονται στις βάσεις αυτές, µπορούµε να διακρίνουµε δύο
κατηγορίες: τις γλωσσικές και τις εννοιολογικές πληροφορίες (Κατσογιάννου 2004:
181)
1.1. Γλωσσικές πληροφορίες
Στις πληροφορίες αυτές ανήκει ο όρος και, όταν, η βάση περιλαµβάνει περισσότερες
από µία γλώσσες, η αντιστοιχία του όρου στην άλλη γλώσσα ή τις άλλες γλώσσες.
Πολύ συχνά, επίσης, οι Βάσεις Ορολογίας περιλαµβάνουν και πληροφορίες όπως το
γένος, ο αριθµός, η γραµµατική κατηγορία και, εφόσον υπάρχει, τη συντόµευση του
όρου.
1.2. Εννοιολογικές πληροφορίες
Η βασική πληροφορία που ανήκει σε αυτή την κατηγορία είναι ο ορισµός, δηλαδή ένα
σύντοµο κείµενο που περιγράφει τα χαρακτηριστικά της έννοιας στην οποία
παραπέµπει ο όρος. Εκτός, όµως από τον ορισµό, πολλές από τις σύγχρονες βάσεις
ορολογίας περιλαµβάνουν και συγκείµενο, το οποίο είναι ένα σύντοµο απόσπασµα
κειµένου που εµφανίζει τον όρο µέσα στο φυσικό κειµενικό του περιβάλλον και
προσφέρει συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του µέσα στον λόγο.
Επιλέγουµε να εντάξουµε αυτό το είδος πληροφορίας στις εννοιολογικές πληροφορίες,
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καθώς, σχεδόν πάντα, το απόσπασµα αυτό περιλαµβάνει και κάποιο ή κάποια από τα
χαρακτηριστικά της έννοιας, ούτως ώστε να λειτουργεί ως συµπληρωµατικό του
ορισµού (Dubuc, Lauriston 1997: 81).
1.3. Αδυναµίες των Βάσεων Ορολογίας
Αυτό που παρατηρείται, µέσα από τη σχετική έρευνα για τα χαρακτηριστικά των
Βάσεων Ορολογίας, είναι ότι µία από τις βασικές τους αδυναµίες είναι ο σποραδικός
και ανοµοιόµορφος χαρακτήρας των εννοιολογικών πληροφοριών. Αυτό σηµαίνει
αφενός ότι, πολύ συχνά, αυτό το είδος πληροφορίας παραλείπεται από τις Βάσεις
Ορολογίας, δηλαδή, πολλές βάσεις δεν περιέχουν ούτε ορισµό και, πολύ συχνότερα,
ούτε συγκείµενο, ενώ πολύ συχνά, επίσης, οι ορισµοί που περιέχουν δεν είναι
ορολογικοί ορισµοί (de Bessé 1997: 70), αλλά σύντοµα κείµενα που περιγράφουν
κάποιο ή κάποια από τα χαρακτηριστικά της έννοιας.
2.
Σχέση ορολογίας και γνώσης
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, παρατηρούµε ότι το είδος των πληροφοριών που κυριαρχεί
στις Βάσεις Ορολογίας είναι αυτές που αφορούν τον όρο. Ως συνέπεια, οι περισσότερες
Βάσεις Ορολογίας περιορίζονται στο να προσφέρουν τη µετάφραση ενός όρου, ενώ και
οι χρήστες έχουν µάθει να µην περιµένουν κάτι περισσότερο. Αυτό όµως, που θα
πρέπει να επισηµάνουµε σε αυτό το σηµείο, είναι ότι στην ορολογική έρευνα κεντρική
θέση κατέχει η έννοια και όχι ο όρος. Αυτό σηµαίνει ότι η εννοιολογική ανάλυση
προηγείται της γλωσσικής ανάλυσης του όρου, ενώ το ορογραφικό λήµµα, σε αντίθεση
µε το λεξικογραφικό, αφορά µία έννοια και όχι έναν όρο. Αυτή η κεντρική θέση που
κατέχει η έννοια στην ορολογική έρευνα είναι και ο συνδετικός κρίκος της ορολογίας
µε τη γνώση, της οποίας δοµικά στοιχεία είναι οι έννοιες. Εποµένως, η εννοιολογική
ανάλυση συνδέει και τη ∆ιαχείριση Ορολογίας µε τη ∆ιαχείριση Γνώσης, ενώ γίνεται
εµφανές ότι οι δύο αυτοί τοµείς εφαρµόζουν (ή θα πρέπει να εφαρµόζουν) κοινές
µεθόδους, κάτι που οδηγεί και στη δηµιουργία και χρήση κοινών εργαλείων. Με τον
τρόπο αυτό, οι Β∆Ο πλησιάζουν σε περιεχόµενο, µορφή και λειτουργία τις Βάσεις
Γνώσης (Knowledge Bases), από τις οποίες µπορούν να δανειστούν στοιχεία, ώστε να
ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της Κοινωνίας της Γνώσης (Meyer 1992).
2.1. Βάσεις Γνώσεις – Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Οι Βάσεις Γνώσης είναι βάσεις δεδοµένων που αποθηκεύουν τη ρητή γνώση που
παράγεται σε έναν οργανισµό. Οι βάσεις αυτές έχουν ως στόχο την καταγραφή λύσεων
που έχουν δοθεί σε προβλήµατα στο παρελθόν, ούτως ώστε να αποφευχθεί η
επανάληψη των ίδιων λαθών και να συντοµευθούν οι σχετικές διαδικασίες. Οι βάσεις
αυτές όµως µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για γενικότερους εκπαιδευτικούς
σκοπούς, όπως η εκπαίδευση νέου προσωπικού. Τα βασικά γνωρίσµατα µιας ΒΓ είναι η
οµοιοµορφία της µορφής των άρθρων, η δυνατότητα επικαιροποίησης του
περιεχοµένου τους, η ύπαρξη µηχανής αναζήτησης και το δοµηµένο περιεχόµενο. Αυτό
το τελευταίο στοιχείο είναι πολύ βασικό για τις ΒΓ καθώς σε αυτή ακριβώς τη δοµή
στηρίζονται τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που αναφέραµε παραπάνω. Η δόµηση του
περιεχοµένου των ΒΟ οδηγεί στη δηµιουργία Συστηµάτων Εννοιών (ΣΕ).
3.
Συστήµατα Εννοιών στο Οδο-λέξις
Η συστηµατική ταξινόµηση των εννοιών είναι το στοιχείο που µπορεί να προσφέρει
στις Βάσεις Ορολογίας τη δυνατότητα να αποκτήσουν δοµή και λειτουργίες παρόµοιες
µε αυτές των Βάσεων Γνώσης, γεγονός από το οποίο προκύπτουν πολλά οφέλη τόσο
για τους διαχειριστές των βάσεων όσο και για τους χρήστες. Ως νοητικές παραστάσεις
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αντικειµένων, οι έννοιες είναι αδύνατον να θεωρηθούν ξεχωριστά από τις υπόλοιπες
που ανήκουν στο ίδιο µε αυτή θεµατικό πεδίο, όπως αδύνατο είναι να θεωρήσουµε ότι
µπορεί υπάρξει κάποιο αντικείµενο που δεν σχετίζεται µε κανένα άλλο. Εκτός, όµως,
από τα χαρακτηριστικά που είναι κοινά µεταξύ των εννοιών ενός θεµατικού πεδίου,
υπάρχουν και τα διακριτικά χαρακτηριστικά, τα οποία τις διαφοροποιούν. Με βάση τις
οµοιότητες ή τις διαφορές ανάµεσα στις έννοιες δηµιουργούνται σχέσεις που µας
επιτρέπουν να επεκτείνουµε την εννοιολογική ανάλυση σχηµατίζοντας Συστήµατα
Εννοιών .
3.1. Σχέσεις µεταξύ των εννοιών
Οι σχέσεις µεταξύ των εννοιών µπορούν να διακριθούν σε δύο είδη: στις ιεραρχικές και
στις µη ιεραρχικές (Meyer 1997: 103). Στις πρώτες, µία έννοια τίθεται επικεφαλής µιας
κατηγορίας την οποία και χαρακτηρίζει. Η έννοια που τίθεται σε ανώτερη ιεραρχική
στάθµη ονοµάζεται υπερτασσόµενη, αυτή που τίθεται στην ίδια βαθµίδα παρατασσόµενη
και αυτή που τίθεται σε κατώτερη ιεραρχική βαθµίδα υποτασσόµενη (ΕΛΟΤ: 561-1). Οι
ιεραρχικές σχέσεις διακρίνονται µε τη σειρά τους σε: α) σχέσεις γένους-είδους (Εικ. 1),
όπου η υπερτασσόµενη έννοια, η έννοια γένους, είναι αυτή µε το µικρότερο βάθος
(περιλαµβάνει µικρότερο αριθµό χαρακτηριστικών), ενώ η υποτασσόµενη έννοια, η
έννοια είδους, είναι αυτή µε το µεγαλύτερο βάθος (περιλαµβάνει τον µεγαλύτερο
αριθµό χαρακτηριστικών). και β) σχέσεις όλου-µέρους (Εικ. 2), όπου η υπερτασσόµενη
έννοια αποτελεί το όλον και η υποτασσόµενη ένα µέρος του όλου.

Σχήµα 1: Σχέσεις γένους – είδους

οδόστρωµα

εύκαµπτο
οδόστρωµα

άοπλο
οδόστρωµα

δύσκαµπτο
οδόστρωµα

οπλισµένο µε µη
συνεχή οπλισµό
οδόστρωµα

οπλισµένο µε
συνεχή οπλισµό
οδόστρωµα
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Σχήµα 2: Σχέσεις όλου – µέρους

εύκαµπτο οδόστρωµα

υπέδαφος

εξυγιαντική
στρώση

υπόβαση

βάση

επιφανειακή
στρώση

Οι µη ιεραρχικές (ή αλλιώς συσχετικές σχέσεις) περιλαµβάνουν σχέσεις αιτιακές
(σχέση ανάµεσα σε ένα αίτιο και ένα αποτέλεσµα) ή ακολουθιακές (σχέση που
βασίζεται σε χωρική, χρονική ή άλλη γειτνίαση ή διαδοχή).

3.2. Είδη Συστηµάτων Εννοιών
Τα Συστήµατα Εννοιών, ανάλογα µε τα είδη σχέσεων που περιέχουν διακρίνονται σε
ιεραρχικά και µη ιεραρχικά, ενώ, όταν περιέχουν και τα δύο είδη σχέσεων
χαρακτηρίζονται ως µικτά. Τα Συστήµατα Εννοιών του Οδο-λέξις είναι ιεραρχικά και
περιλαµβάνουν σχέσεις γένους – είδους και µέρους – όλου (Σχήµα 3).
Όπως ήδη αναφέρθηκε, στις ιεραρχικές σχέσεις η ιεραρχικά ανώτερη έννοια είναι
αυτή µε το µικρότερο βάθος, ενώ η ιεραρχικά κατώτερη, αυτή µε το µεγαλύτερο βάθος.
Αυτό σηµαίνει ότι σε ένα ιεραρχικό σύστηµα εννοιών η θέση µιας έννοιας
προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά της, καθώς µια έννοια περιλαµβάνει όλα τα
χαρακτηριστικά της υπερτασσόµενης έννοιας και επιπλέον ένα, τουλάχιστον,
χαρακτηριστικό (διακριτικό χαρακτηριστικό), που τη διακρίνει από τις υπόλοιπες του
ίδιου µε αυτή επιπέδου.
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Σχήµα 3: Ιεραρχικό Σύστηµα Εννοιών

οδόστρωµα

εύκαµπτο
οδόστρωµα

δύσκαµπτο
οδόστρωµα

εξυγιαντική
στρώση

υπέδαφος

βάση

υπόβαση

επιφανειακή
στρώση

άοπλο
οδόστρωµα

οπλισµένο µε συνεχή
οπλισµό οδόστρωµα

οπλισµένο µε µη
συνεχή οπλισµό
οδόστρωµα

4.

Οφέλη από την εννοιολογική ανάλυση του περιεχοµένου των Βάσεων
Ορολογίας
Η εισαγωγή της εννοιολογικής ανάλυσης στη µεθοδολογία δηµιουργίας µιας Βάσης
Ορολογίας έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους διαχειριστές της Βάσης όσο και για τους
χρήστες. Όσον αφορά τους πρώτους, η βασικότερη ίσως από τις ωφέλειες αφορά τη
σύνταξη των ορισµών. Πιο συγκεκριµένα, ο ορισµός µιας έννοιας προσδιορίζει και τη
θέση της σε ένα σύστηµα εννοιών, αλλά και αντίστροφα, η θέση µιας έννοιας, µπορεί
να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη του
ορολογικού ορισµού. Ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών των εννοιών που
αποτελούν το περιεχόµενο µιας Βάσης Ορολογίας, είναι ιδιαίτερα χρήσιµος και για την
περίπτωση των πολύγλωσσων Βάσεων, καθώς µε τον προσδιορισµό του περιεχοµένου
µιας έννοιας γίνεται ευκολότερη και ακριβέστερη η αντιστοίχιση των όρων µεταξύ των
διαφορετικών γλωσσών της Βάσης (Κατσογιάννου 2004: 44).
Όσον αφορά τους χρήστες, η ύπαρξη δοµηµένου περιεχοµένου προσφέρει επιπλέον
δυνατότητες αναζήτησης, καθώς είναι πλέον δυνατή η πλοήγηση στο περιεχόµενο µιας
βάσης µέσα από το Σύστηµα Εννοιών, ενώ πολύ σηµαντική είναι και η δυνατότητα
αναζήτησης από την έννοια στον όρο (Meyer κ.ά. 1992). Η δεύτερη αυτή δυνατότητα
είναι πολύ σηµαντική, καθώς ο χρήστης µπορεί γνωρίζοντας κάποιο ή κάποια από τα
χαρακτηριστικά µιας έννοιας να αναζητήσει τον όρο που την κατονοµάζει.
Γενικότερα, η εννοιολογική ανάλυση τονίζει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των
Βάσεων Ορολογίας. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών µιας έννοιας, εκτός από τη
σπουδαιότητα της για την παραγωγή ενός αξιόπιστου αποτελέσµατος, είναι απαραίτητη
για τη σωστή χρήση της ορολογίας, για την οποία πολύ συχνά δεν αρκεί η γνώση της
«σωστής» λέξης αλλά και η σαφής εικόνα σχετικά µε το περιεχόµενό της. Από τον
εκπαιδευτικό χαρακτήρα µιας Βάσης Ορολογίας µπορούν να ωφεληθούν ένα µεγάλο
και ποικίλο πλήθος χρηστών, το οποίο αποτελείται από µεταφραστές, γλωσσολόγους,
όσους ασχολούνται µε τους τοµείς των βιβλιοθηκών, της τεκµηρίωσης και της
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διαχείρισης περιεχοµένου, δηµοσιογράφους και γενικότερα όσους αναζητούν
πληροφορίες σχετικά µε έναν εξειδικευµένο τοµέα γνώσης.
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