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BalkaNet Project

Ερευνητικό Πρόγραµµα BalkaΝet

Χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ πρόγραµµα (IST-2000-29388) 
µε σκοπό την ανάπτυξη ενός πολύγλωσσου σηµασιολογικού
λεξικού σύµφωνα µε τις αρχές του EuroWordNet. (Σεπτέµβριος
2001-Αύγουστος 2004)
Γλώσσες για τις οποίες αναπτύσσονται σηµασιολογικά λεξικά:  
Βουλγαρικά, τσεχικά, ελληνικά, ρουµανικά, σερβικά, 
τουρκικά. 

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.ceid.upatras.gr/Balkanet/
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Φορείς Έργου
Πανεπιστήµιο Πατρών (DBLAB) - Ελλάδα (Συντονιστής προγράµµατος) 
Πανεπιστήµιο Αθηνών (UOA) - Ελλάδα
Ίδρυµα Τεχνολογίας Yπολογιστών (CTI) - Ελλάδα
University of Alexandru Ioan Cuza (UAIC) - Ρουµανία
Academia Romana (RACAI) - Ρουµανία
Bulgarian Academy of Science (IBL-DCMB) - Βουλγαρία
Masaryk University Brno (FI MU) – ∆ηµοκρατία της Τσεχίας
Memodata (MEM) - Γαλλία
University of Plovdiv (PU) - Βουλγαρία

Υπεργολάβοι:
Belgrad University - Σερβία
OTENet - Ελλάδα
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BalkaNet Project

Οικονοµικά ∆εδοµένα

Συνολικός Προϋπολογισµός Έργου: 
1.814.882 ευρώ
Προϋπολογισµός Πανεπιστηµίου Αθηνών: 
88.826 ευρώ
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Τι είναι το WordNet
Το WordNet είναι ένα ηλεκτρονικό λεξικό βασισµένο στις έννοιες
των λέξεων και στις σηµασιολογικές σχέσεις που ισχύουν µεταξύ 
τους.
Με τη βοήθεια των σηµασιολογικών σχέσεων, οι έννοιες των
λέξεων σε µια γλώσσα µπορούν να διασυνδεθούν, αποτελώντας ένα
δίκτυο εννοιών, δηλ. το WordNet. 
Το WordNet αρχικά αναπτύχθηκε στο Princeton για τα αγγλικά. 
Μετά την επιτυχία του WordNet ένας αριθµός προγραµµάτων
ξεκίνησε µε σκοπό την ανάπτυξη WordNets για άλλες γλώσσες από
τα αγγλικά. Π.χ. EuroWordNet, BalkaNet... 
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Ένα σύνολο συνωνύµων (synset) είναι ένα σύνολο λέξεων οι
οποίες σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον µπορούν να
χρησιµοποιηθούν η µία στη θέση της άλλης. Κάθε σύνολο 
συνωνύµων συνοδεύεται και από έναν επεξηγηµατικό ορισµό 
(gloss).
Π.χ. το σύνολο {ασθενοφόρο, νοσοκοµειακό} αποτελεί ένα
σύνολο συνώνυµων µε ορισµό: κατάλληλα εξοπλισµένο 
αυτοκίνητο που µεταφέρει ασθενείς στο νοσοκοµείο.
Το σύνολο {car, auto, automobile, machine, motorcar} αποτελεί
ένα σύνολο συνώνυµων του αγγλικού WordNet µε ορισµό: 4-
wheeled motor vehicle; usually propelled by an internal 
combustion engine.

Σύνολο Συνωνύµων (synset)
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Υπωνυµία / Υπερωνυµία: Το Α είναι υπερώνυµο του Β (ή µε άλλα
λόγια το Β είναι υπώνυµο του Α), σηµαίνει ότι το Β είναι ένα
είδος Α. Π.χ. Το {ασθενοφόρο, νοσοκοµειακό} είναι ένα
υπώνυµο του {αυτοκίνητο} (δηλ. το ασθενοφόρο είναι ένα είδος 
αυτοκινήτου).
Μερωνυµία / Ολωνυµία: Το Α είναι ολώνυµο του Β (ή µε άλλα
λόγια το Β είναι µερώνυµο του Α), σηµαίνει ότι το Β είναι µέρος
του Α. Π.χ, Το {προφυλακτήρας} είναι µερώνυµο του
{αυτοκίνητο} (δηλ. ο προφυλακτήρας είναι µέρος του 
αυτοκινήτου). 

Σηµασιολογικές σχέσεις στο WordNet
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Ελληνικό WordNet

Αναπτύσσεται στο Πανεπιστήµιο Πατρών από οµάδα 
γλωσσολόγων µε τη χρήση των εξής υπολογιστικών 
εργαλείων:

Εργαλεία για εξαγωγή γλωσσικής πληροφορίας από 
ηλεκτρονικά λεξικά και σώµατα κειµένων 
(Πανεπιστήµιο Αθηνών).
VisDic: Εργαλείο ανάπτυξης σηµασιολογικών λεξικών 
(Πανεπιστήµιο Masaryk, Brno, Τσεχία).
WMS (WordNet Management System): Εργαλείο 
διαχείρισης σηµασιολογικών λεξικών (Πανεπιστήµιο 
Πατρών)
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Στατιστικά στοιχεία του Ελληνικού WordNet

Σύνολα Συνωνύµων (synsets): 18461
Ουσιαστικά: 14426
Ρήµατα: 3402
Επίθετα: 617
Επιρρήµατα: 16

Λέξεις: 24366
Λέξεις / synset: 1.33
Σηµασιολογικές Σχέσεις: 24368
Σχέσεις / synset: 1.33
Ορισµοί: 18649
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VisDic: Εργαλείο Ανάπτυξης WordNet
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Συµµετοχή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών στο BalkaNet

Σχεδιασµός και υλοποίηση γλωσσικών υπολογιστικών
εργαλείων για την υποστήριξη της ανάπτυξης και την
πιστοποίηση του ελληνικού WordNet. 

α. Χρήση ηλεκτρονικών λεξικών και των αντίστοιχων εργαλείων
για την εξαγωγή των γλωσσικής πληροφορίας.
β. Χρήση σωµάτων κειµένου (text corpora) και των αντίστοιχων
εργαλείων για την ανάπτυξη και την πιστοποίηση των WordNets

∆ηµιουργία ενός ευθυγραµµισµένου και εµπλουτισµένου
µε γλωσσική πληροφορία σώµατος κειµένου για την
πιστοποίηση του ελληνικού WordNet. 
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Βασισµένα στο ηλεκτρονικό λεξικό Τριανταφυλλίδη, το 
οποίο ήταν σε µορφή Microsoft Access.
εξαγωγή πληροφορίας σχετική µε το µέρος του λόγου: Το 
εργαλείο εξάγει τα λήµµατα από το λεξικό βασισµένο στις
πληροφορίες για το µέρος του λόγου τους.
εξαγωγή των συνδεδεµένων ληµµάτων και των συνθέτων
ληµµάτων: Το εργαλείο εξάγει τα συνδεµένα λήµµατα: 
π.χ. θηλυκές µορφές (π.χ. Αδελφή - αδελφός).
εξαγωγή συνωνύµων και αντωνύµων: Αναζήτηση
συνωνυµικών και αντωνυµικών σχέσεων στους ορισµούς
των ληµµάτων του λεξικού.

Υπολογιστικά Εργαλεία για την Εξαγωγή
Γλωσσικής Πληροφορίας από Λεξικά
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Παράδειγµα Εξαγωγής Συνωνύµων
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Ληµµατοποιητής (Lemmatizer) για την ελληνική γλώσσα
Όταν δίνεται ως εισαγωγή µια ελληνική λέξη, αναλύει
τη λέξη και βρίσκει τη µορφή µε την οποία η λέξη
εµφανίζεται στα λεξικά (λήµµα)

(π.χ.ανθρώπου - > άνθρωπος) 
Στόχοι σχεδιασµού

Να είναι χρήσιµος σε διαφορετικά εργαλεία. 
Να απαιτεί όσο το δυνατόν λιγότερους λεξικούς
πόρους (Απαιτεί µόνο µια λίστα λέξεων). 
Να είναι υπολογιστικά αποδοτικός. 

Υπολογιστικά Εργαλεία που 
χρησιµοποιούν Σώµατα Κειµένων
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Υπολογιστικά Εργαλεία που 
χρησιµοποιούν το Ληµµατοποιητή

Μετρητής συχνότητας ληµµάτων λέξεων σε σώµατα
κειµένου.
Μεταφραστής λέξεων από ελληνικά στα αγγλικά
Εργαλείο που βρίσκει το µέρος του λόγου των λέξεων
(Part of Speech Tagger)
Υπολογιστικό εργαλείο για την εξαγωγή συµφωνιών
(concoradances) και παραθέσεων (collocations) λέξεων σε
σώµατα κειµένου.
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Μετρητής Συχνότητας Ληµµάτων Λέξεων

Παράδειγµα 
εµφάνισης 
συχνότητας 
ληµµάτων 
ουσιαστικών σε 
σώµα κειµένων 
µεγέθους περίπου 
1.3Μ λέξεων.
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Εργαλείο για την Εξαγωγή Συµφωνιών και
Παραθέσεων

Παραθέσεις της λέξης «µέρα» ταξινοµηµένες 
ως προς συχνότητα εµφάνισης
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∆ηµιουργία ενός σώµατος κειµένου για 
την πιστοποίηση του Ελληνικού WordNet.

Το 1984 του George Orwell
Το κείµενο του 1984 υπήρχε ήδη έτοιµο (δηλ. 
ευθυγραµµισµένο σε επίπεδο πρότασης και εµπλουτισµένο
µε πληροφορία για το µέρος του λόγου και τα λήµµατα
των λέξεων) για όλες τις γλώσσες που συµµετέχουν στο
BalkaNet, εκτός από τα ελληνικά και τα τουρκικά (στα
πλαίσια του προγράµµατος Multext-East) 
Η αντίστοιχη έκδοση του ελληνικού κειµένου
αναπτύχθηκε για την πιστοποίηση του WordNet.
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∆ηµιουργία ενός σώµατος κειµένου για 
την πιστοποίηση του Ελληνικού WordNet.

Ευθυγράµµιση προτάσεων
Ευθυγράµµιση των προτάσεων του ελληνικού κειµένου µε τις
αντίστοιχες του αγγλικού κειµένου.
Ηµιαυτόµατη ευθυγράµµιση. Αρχικά αναπτύχθηκε ένας
αλγόριθµος αυτόµατης ευθυγράµµισης ο οποίος εφαρµόστηκε στο 
κείµενο και έπειτα έγινε διόρθωση των λαθών του αλγορίθµου µε
το χέρι.

Εµπλουτισµός µε πληροφορία για το µέρος του λόγου και τα λήµµατα
των λέξεων

Ο ληµµατοποιητής και το εργαλείο εύρεσης µερών του λόγου
χρησιµοποιήθηκαν για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες. Επίσης 
χρησιµοποιήθηκε και ένα εργαλείο ανάθεσης µερών του λόγου 
(Part-of-Speech Tagger) το οποίο αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας Λόγου.
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Εργαλείο Ευθυγράµµισης Προτάσεων 
Ελληνικού και Αγγλικού Κειµένου
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Παράδειγµα πρότασης του κειµένου
<tu id="Ozz.3751">
<seg lang="gr"><s>
<w lemma="ακούω" 
ana="V-is3s-p------e">Ακούστηκε</w>
<w lemma="πάλι" ana="R-p">πάλι</w>
<w lemma="ένας" ana="Ti">ένας</w>
<w lemma="πάταγος" ana="Ncms">πάταγος</w>
<c>.</c></s></seg>
</tu>

Verb: Indicative, 
Past, 3rd Singular, 
Passive, Perfective

Verb: Indicative, 
Past, 3rd Singular, 
Passive, Perfective

Noun: Common, 
Male, Singular

Noun: Common, 
Male, Singular

<tu id="Ozz.3751">
<seg lang="en"><s>
<w lemma="there" ana="Pt3">There</w>
<w lemma="be" ana="Vmis3s">was</w>
<w lemma="another" ana="Dg--s">another</w>
<w lemma="crash" ana="Ncns">crash</w>
<c>.</c></s></seg>
</tu>


