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Κίνητρο της έρευνας
• Έντονη µορφολογία ελληνικής γλώσσας
• Αυξηµένη χρήση της φυσικής γλώσσας στη
διατύπωση ερωτηµάτων
• Περιορισµένη χρήση ελεγχόµενου λεξιλογίου
• Ποικιλοµορφία στη διατύπωση του ερωτήµατος από
τους χρήστες
Ερώτηµα χρήστη
ΕΘΝΙΚΟΙ ∆ΡΥΜΟΙ
ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ
εθνικος δρυµος
Εθνικός ∆ρυµός
εθνικός δρυµός
Εθνικούς ∆ρυµούς
Εθνικούς δρυµούς
Εθνικοί δρυµοί

Ευρετήριο
Εθνικοί δρυµοί
Εθνικών δρυµών
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Γλωσσικές τεχνολογίες
• Στοχεύουν
▫ Αυτόµατη ανάλυση (και ίσως κατανόηση;) &
παραγωγή γραπτών ή προφορικών εκφράσεων
της φυσικής γλώσσας

• Πεδία εφαρµογής
▫
▫
▫
▫
▫
▫

∆ιόρθωση ορθογραφικών λαθών,
Εκµάθηση γλώσσας υποβοηθούµενη από Η/Υ,
Εξαγωγή πληροφορίας,
Αυτόµατη περίληψη κειµένου,
Ανάκτηση πληροφορίας
κτλ.
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Γλωσσικές τεχνολογίες: Ανάκτηση πληροφορίας
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αποκατάληξη (stemming)
Ληµµατοποίηση (lemmatisation)
∆ιαχωρισµός λέξεων (tokenisation)
∆ιαχείριση σηµείων στίξης & ανεπιθύµητων
λέξεων
Ορθογραφικός έλεγχος
Εντοπισµός συνωνύµων
Μορφολογική & συντακτική ανάλυση
Αναγνώριση ονοµατικών οντοτήτων (Named
Entity Recognition)
∆ιαχείριση χαρακτήρων: κεφαλαίων – πεζών,
τονούµενων – άτονων
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Στόχος έρευνας
• Ανάδειξη πλεονεκτηµάτων εφαρµογής
γλωσσικών τεχνολογιών
▫ Με έµφαση στην ελληνική γλώσσα

• Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης αλλά
και των προβληµάτων που προκύπτουν από την
έλλειψη διαλειτουργικότητας στις εφαρµογές
▫ Με έµφαση στα συστήµατα αναζήτησης των
Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

6

Αντικειµενικοί σκοποί
• Ανάδειξη αποτελεσµάτων από πειραµατικά
δεδοµένα µε εφαρµογή γλωσσικών τεχνολογιών
• Έρευνα σε Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες
και Ιδρυµατικά Αποθετήρια
▫ Συγκριτική προσέγγιση ώστε να διαπιστωθεί η
διαλειτουργικότητα
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∆εδοµένα & εργαλεία πειράµατος
• ∆ιαπιστώθηκε η χρήση διαφορετικών µορφολογικών
τύπων της ελληνικής γλώσσας στην υποβολή των
ερωτηµάτων
• ∆ιαπιστώθηκε αναντιστοιχία µεταξύ όρων ερωτήµατος
και όρων ευρετηρίου
• Αναπτύχθηκε σουίτα εργαλείων
▫ Εφαρµογή ad-hoc τεχνολογιών γλωσσικής επεξεργασίας
 ∆ιαχείριση τονούµενων-άτονων, διαχείριση σηµείων στίξης,
µετατροπή χαρακτήρων σε πεζούς ή κεφαλαίους, κτλ

▫ ∆υνατότητα χρήσης εξωτερικών εργαλείων
 Ορθογραφικός έλεγχος (ASpell) -> Βελτίωση* 9,75%
 Ληµµατοποίηση (ilsp_nlp, από το ΙΕΛ) -> Βελτίωση* 16,7%
* Βελτίωση θεωρήθηκε η δυνατότητα ανάκτησης αποτελεσµάτων σε
ερωτήµατα που αρχικά είχαν µηδενικά αποτελέσµατα

Ερώτημα
Ερώτημα
Εθνικός
δρυμός
Εθνικός δρυμός
Εθνικος
Εθνικοςδρυμος
δρυμος
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣΔΡΥΜΟΣ
ΔΡΥΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΔΡΥΜΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΜΟΣ
Εθνικοί
Εθνικοίδρυμοί
δρυμοί
Εθνικούς
Εθνικούςδρυμούς
δρυμούς
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Μη εφαρμογή ΤΓΕ
Αντιστοιχία ερωτήματος με
όρους ευρετηρίου

Όροιευρετηρίου
ευρετηρίου
Όροι
Εθνικοίδρυμοί
δρυμοί
Εθνικοί
Εθνικώνδρυμών
δρυμών
Εθνικών

Ορθογραφικός
Ορθογραφικόςέλεγχος
έλεγχος
Εθνικός
δρυμός
Εθνικός δρυμός
ΕΘΝΙΚΌΣ
ΕΘΝΙΚΌΣΔΡΥΜΌΣ
ΔΡΥΜΌΣ
Εθνικοί
δρυμοί
Εθνικοί δρυμοί
Εθνικούς
Εθνικούςδρυμούς
δρυμούς

Λημματοποίηση
Λημματοποίηση
ΕΘΝΙΚΌΣ
ΕΘΝΙΚΌΣΔΡΥΜΌΣ
ΔΡΥΜΌΣ
Εθνικός
δρυμός
Εθνικός δρυμός

Κεφαλαία
ΚεφαλαίαΆτονα
Άτονα
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΔΡΥΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ

Ληµµατοποίηση είναι η αναγωγή ενός όρου στον
πρώτο κλιτικό του τύπο. Πρόκειται, επί της ουσίας,
για τη µορφή του όρου όπως συναντάται στα
ερµηνευτικά λεξικά.

Αντιστοιχία ερωτήματος με
όρους ευρετηρίου

Λημματοποίηση
Λημματοποίηση
Εθνικόςδρυμός
δρυμός
Εθνικός

ΚεφαλαίαΆτονα
Άτονα
Κεφαλαία
ΕΘΝΙΚΟΣΔΡΥΜΟΣ
ΔΡΥΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ
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Συµπεράσµατα εφαρµογής ΤΓΕ
• Οι διαφορετικοί κλιτικοί τύποι ενός όρου µπορεί να
επηρεάσουν σηµαντικά την απόδοση της ανάκτησης
πληροφορίας
• Εκ πρώτης όψης οι ΕΤΓΕ φαίνεται να είναι κάτι που
µπορεί να βοηθήσει πολύ, ωστόσο, δεν υπάρχει
ουσιαστική χρήση τους από τα συστήµατα αναζήτησης
ελληνικού περιεχοµένου
• ∆εδοµένης της ύπαρξης εργαλείων και τεχνικών που θα
µπορούσαν να συµβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη
των υπηρεσιών αναζήτησης είναι σηµαντικό να
διερευνηθούν οι δυνατότητες συνέργιας στο πλαίσιο
διεπιστηµονικής προσέγγισης του θέµατος
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Οι γλωσσικές τεχνολογίες στα συστήµατα
αναζήτησης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
• Επιλέξαµε: εκείνα τα ιδρύµατα που είχαν
δηµόσιο κατάλογο (OPAC) και διέθεταν επίσης
Ιδρυµατικό Αποθετήριο
• Εξετάσαµε: τα συστήµατα αναζήτησης των
παραπάνω ιδρυµάτων ώστε να καταγραφεί η
κατάσταση σχετικά µε την εφαρµογή
Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας
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Κατανοµή συστηµάτων που εξετάστηκαν
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OPACs και Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής
Επεξεργασίας
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Ιδρυµατικά Αποθετήρια και Εφαρµογές
Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας
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Συµπεράσµατα ΕΤΓΕ σε συστήµατα
Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
• Τα συστήµατα αναζήτησης των Ελληνικών
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών εφαρµόζουν σε
περιορισµένη έκταση γλωσσικές τεχνολογίες
▫ τονούµενα-άτονα
 διαφορετικές πολιτικές τόσο µεταξύ των συστηµάτων
κάθε ιδρύµατος όσο και των ιδρυµάτων µεταξύ τους

▫ κεφαλαία-πεζά
 όλα τα συστήµατα αναζήτησης (OPACs &
Αποθετήρια) εξισώνουν κεφαλαία-πεζά
 Εξαίρεση: το τελικό σίγµα «ς»: µη εξίσωση τού «ς» µε
το «Σ» ή το «σ» για τους OPACs των βιβλιοθηκών Α, ∆,
ΣΤ, Η και στο Αποθετήριο Ε
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Επισήµανση!
• Η εξίσωση κεφαλαίων-πεζών ή τονούµενωνάτονων χαρακτήρων δεν αποτελεί (πάντοτε)
ζητούµενο (τονικά παρώνυµα κτλ.)
▫
▫
▫
▫
▫

Αθήνα – Αθηνά
τσίπουρα – τσιπούρα
γέρος – γερός
νόµος - νοµός
Μαργαρίτα – µαργαρίτα
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Συµπεράσµατα: σύνοψη
• Οι γλωσσικές τεχνολογίες µπορούν να έχουν
θετικά αποτελέσµατα για την ανάκτηση
πληροφοριών από τα συστήµατα αναζήτησης
▫ Ώστε να διευκολύνουν το χρήστη στην αναζήτηση
 Όπως έδειξαν τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, η
ληµµατοποίηση µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην
ανάκτηση ελληνικού περιεχοµένου

• Είναι πολύ σηµαντική η χρήση κοινών πολιτικών
ώστε να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα
▫ ∆ιαφορετικά, ο χρήστης βρίσκεται στην ίδια
(δύσκολη) θέση όπως και χωρίς την εφαρµογή
ΤΓΕ
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Μελλοντική έρευνα
• Είναι αναγκαία η χρήση (δοκιµή) των εργαλείων και
τεχνικών ΕΤΓΕ σε µεγάλο όγκο δεδοµένων ελληνικού
περιεχοµένου
Ανάγκη απόκτησης δεδοµένων και από ελληνικούς
φορείς για επιβεβαίωση των πειραµατικών δεδοµένων
• ∆οκιµή περισσότερων εργαλείων και πιο εκλεπτυσµένων
τεχνικών για πιο στοχευµένη ερµηνεία της πρόθεσης του
χρήστη (query intent)
▫ Μορφοσυντακτική ανάλυση
▫ Αναγνώριση ονοµατικών οντοτήτων
▫ Εντοπισµός συνωνύµων, κτλ.
• Μελέτες συµπεριφοράς χρηστών για εξαγωγήεπιβεβαίωση µοντέλων αναζήτησης πληροφορίας
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H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους
µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) –
Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην
κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.

