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Περίληψη
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός συστήµατος
δηµιουργίας και διαχείρισης σώµατος τεκµηρίων από γραπτές και προφορικές πηγές. Η
δοµή του συστήµατος επιτρέπει και το περιεχόµενο του σώµατος αξιοποιεί µια
ιδιαίτερα µεγάλη ποικιλία µεταγραφών και επισηµειώσεων. Περαιτέρω, οι δοµές
δεδοµένων του συστήµατος είναι τέτοιες που επιτρέπουν τη δυναµική εξέλιξη του
συστήµατος σε δεδοµένα (database schema evolution) και σε λειτουργικότητα (πολλά
υποσυστήµατα επεξεργασίας δηµιουργούνται δυναµικά από το ίδιο προσαρµόσιµο
υποσύστηµα). Επιπροσθέτως το σύστηµα έχει σχεδιαστεί και παρέχει ένα ιδιαίτερα
έξυπνο υποσύστηµα δηµιουργίας ερωτηµάτων ανάκτησης (query builder) που µπορεί
να συνδυάζει συνθήκες από διαφορετικά επίπεδα επισηµειώσεων (φωνολογικά,
µορφολογικά, συντακτικά, µεταδεδοµένων, κλπ). Η εφαρµογή του συστήµατος έχει
γίνει σε τεκµήρια (γραπτά και προφορικά) τριών διαλέκτων της Μικράς Ασίας
(Ποντιακά, Καππαδοκικά, Αϊβαλιώτικα). Εκτιµούµε ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
την κατασκευή και διαχείριση σωµάτων τεκµηρίων άλλων γλωσσών ή διαλέκτων.
Λέξεις - Κλειδιά: σώµα τεκµηρίων, γλωσσικά εργαλεία, υπολογιστική γλωσσολογία,
Ελληνικές διάλεκτοι

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Ο τίτλος του έργου στο οποίο συµµετείχαµε και κατέληξε σε παραδοτέα µεταξύ των
οποίων και το παρόν άρθρο ήταν «Pontus, Cappadocia, Aivali: In search of Asia Minor
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Greek». Μια απόδοση στα Ελληνικά είναι «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλή: στα ίχνη του
Ελληνισµού της Μικράς Ασίας». Από τον τίτλο και µόνο προκύπτει ο σκοπός
καταγραφής στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον Ελληνισµό της Μικράς Ασίας.
Σηµαντικός τρόπος έκφρασης του κάθε λαού / έθνους είναι η γλώσσα του όπως αυτή
πραγµατώνεται και χρησιµοποιείται σε κάθε µορφή γραπτής και προφορικής
επικοινωνίας. Έτσι σε αυτό το έργο επιχειρήθηκε µια συστηµατική οργάνωση
τεκµηρίων, γραπτών και προφορικών πηγών, της Ελληνικής γλώσσας και ορισµένων εκ
των διαλέκτων αυτής στη Μικρά Ασία, προκειµένου να συµβάλουµε στην διατήρηση
αυτών και στην καλύτερη αξιοποίηση τους από επόµενες γενιές. Το σηµαντικότερο
ίσως γεγονός, που ενισχύει την αναγκαιότητα για το σκοπό αυτού του έργου, αποτέλεσε
η συνθήκη της Λωζάνης (1923). Η τότε ανταλλαγή πληθυσµών και η χαλάρωση της
µνήµης που αναγκαστικά επέρχεται σε κάθε επόµενη γενιά οδηγεί σε σταδιακή
αποµάκρυνση από τον πολιτισµό, τις παραδώσεις και τη γλώσσα των απογόνων των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Είναι λοιπόν σηµαντικό να διατηρήσουµε τις πηγές αλλά
επιπλέον και να τις οργανώσουµε σε προσβάσιµα συστήµατα προκειµένου να
επιτρέπουµε την ευκολότερη επίσκεψη αυτών καθώς και τη διατήρηση των
καταγεγραµµένων φαινόµενων και παρατηρήσεων που έχουν κατά καιρούς κάνει οι
µελετητές της γλώσσας και των διαλέκτων της Μικράς Ασίας.
Τα κυριότερα συστήµατα που αναπτύχθηκαν σε αυτό το έργο είναι δύο (2). Ένα
τριδιαλεκτικό λεξικό και µία πολυτροπική βάση αρχειοθέτησης γραπτών και
προφορικών πηγών καθώς και φαινόµενων και παρατηρήσεων που έχουν κατά καιρούς
κάνει οι µελετητές των πηγών. Στο άρθρο αυτό θα εστιάσουµε στο δεύτερο σύστηµα
(πολυτροπική βάση). Πρόκειται για ένα σώµα τεκµηρίων (corpora) και ένα σύνολο
λογισµικών εργαλείων για την οργάνωση και διαχείριση του σώµατος. Πρώιµες
σκέψεις για την πολυτροπική βάση έχουν τεκµηριωθεί σε άλλες πρόσφατες εργασίες
µας (Galiotou et al 2014˙ Karanikolas et al 2014˙ Karasimos et al 2014). Πρώιµες
σκέψεις για το εργαλείο (module) αναζήτησης δεδοµένων έχουν τεκµηριωθεί πολύ
πρόσφατα (Karanikolas et al 2015).

1.2 Άλλες προσπάθειες
Υπάρχει σηµαντικός αριθµός προσπαθειών για τη δηµιουργία σωµάτων κειµένων και/ή
εργαλείων για τη διαχείριση σωµάτων κειµένων. Το LAMSAS project (Linguistic Atlas
of Middle and South Atlantic States) αφορά την αρχειοθέτηση και επεξεργασία
δεδοµένων από παράκτιες προς τον Ατλαντικό περιοχές των ΗΠΑ (Nerbonne et al
2003). Σε µια άλλη εργασία (Ubul et al 2015) περιγράφεται η προσπάθεια δηµιουργίας
µιας πολυµεσικής βάσης µε σκοπό τη µελέτη (την αντιστοίχηση – voice language map)
των υπό εξαφάνιση διαλέκτων των διαµερισµάτων (regions) της Ιαπωνίας. Σχετικά µε
την Ευρώπη µπορούµε να αναφέρουµε το DynaSAND (Dynamic Syntactic Atlas of
Dutch Dialects) on-line εργαλείο για την επεξεργασία των Ολλανδικών συντακτικών
ποικιλιών (Barbiers et al 2006). Το τελευταίο διαθέτει µια web service διεπαφή για την
αξιοποίηση του σώµατος από άλλες εφαρµογές (Kunst et al 2010). Το SCOTS (Scottish
Corpus of Text and Speech) είναι ίσως το εγγύτερο από άποψη στόχων µε τη δική µας
προσπάθεια καθώς στοχεύει σε ένα µεγάλης έκτασης ηλεκτρονικό σώµα γραπτών και
προφορικών τεκµηρίων των γλωσσών της Σκωτίας (Anderson et al 2007). Για τις
Καταλανικές διαλέκτους µπορούµε να αναφέρουµε το ηλεκτρονικό σώµα COD (Corpus
Oral Dialectal) (Clua et al 2006).

2. Πηγές και αναπαράσταση τεκμηρίων στο σύστημα
Οι πηγές τις οποίες οργανώνει και αρχειοθετεί το σύστηµα γραπτών και προφορικών
πηγών, φαινόµενων και παρατηρήσεων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη
κατηγορία περιλαµβάνει βιβλία, περιοδικά, ανθολόγια, ποιήµατα, παραµύθια,
χειρόγραφα και γενικότερα γραπτά τεκµήρια µε κείµενα τριών διαλέκτων της Μικράς
Ασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα τεκµήρια αυτά είναι συνταγµένα από
επιστηµονικά καταρτισµένους µελετητές αλλά και µη επιστηµονικά καταρτισµένους
µελετητές που καταγράφουν (υποδεικνύουν) τα παρατηρούµενα φαινόµενα της
γλώσσας/διαλέκτου µε τη χρήση συµβόλων (συνήθως χαρακτήρων) που µπορεί να µην
εντάσσονται στο αλφάβητο της µελετώµενης γλώσσας. Μάλιστα µπορεί διαφορετικοί
µελετητές να συµβολίζουν το ίδιο φαινόµενο µε διαφορετικά σύµβολα.
Το σύστηµα, για αυτή (την πρώτη) κατηγορία πηγών διατηρεί την αρχική
επισηµείωση του αρχικού µελετητή αλλά και µία µεταγραφή που χρησιµοποιεί
οµογενοποιηµένα σύµβολα που είναι τα ίδια σε όλες τις µεταγραφές και είναι
ανεξάρτητα του αρχικού µελετητή. Πέρα από αυτές τις πληροφορίες (αρχική µορφή
τεκµηρίου ως έγινε από τον αρχικό µελετητή και µεταγραφή µε οµογενοποιηµένα
σύµβολα) το σύστηµα διατηρεί µορφολογικές και φωνολογικές επισηµειώσεις µε
σηµείο αναφοράς τη λέξη. Έχει επίσης προβλεφθεί ώστε το σύστηµα να µπορεί να
διατηρεί συντακτικές και σηµασιολογικές επισηµειώσεις σε επίπεδο ακολουθίας από
διαδοχικές λέξεις (φράσεις, προτάσεις, κλπ).
Η δεύτερη κατηγορία πηγών περιλαµβάνει ηχογραφήσεις προφορικού λόγου.
Πρόκειται για διαλόγους ή συνεντεύξεις από εναποµείναντες σήµερα οµιλητές κάποιας
εκ των µελετώµενων διαλέκτων. Στις ηχογραφήσεις αυτές συνήθως επιβλέπει ένας
σύγχρονος µελετητής ή µπορεί ακόµα και να συµµετέχει σε αυτές. Η κάθε ηχογράφηση
συνοδεύεται από επισηµειώσεις του ήχου µε σύγχρονα εργαλεία που υπήρχαν πριν από
το έργο AMiGre. Οι επισηµειώσεις αυτές γίνονται σε δίαφορα επίπεδα µικρότερης ή
µεγαλύτερης διάρκειας (ενδεικτικά αναφέρουµε επιτονικές προτάσεις, επιτονικές
λέξεις, µορφολογικές λέξεις και φωνήµατα) και µπορεί να ακολουθούν πρότυπα (π.χ.
IPA (IPAa˙ IPAb), SAMPA (Wells 1997˙ SAMPA)) ή να είναι περισσότερο ελεύθερες
(χωρίς συγκεκριµένο πρότυπο ή µε ιδιωτικό πρότυπο). Επίσης στην δεύτερη κατηγορία
πηγών µπορεί να υπάρχουν επισηµειώσεις που αφορούν στιγµιαία φαινόµενα (π.χ.
τονισµός).
Το σύστηµα, για τη δεύτερη κατηγορία πηγών (προφορικές πηγές) διατηρεί
ψηφιακή έκδοση του ηχητικού τεκµηρίου και όλες τις µεταγραφές που υπάρχουν για
όλα τα επίπεδα επιµερισµού (ευρύτερης ή στενότερης) χρονικής διάρκειας (όπως για
παράδειγµα επιτονικές προτάσεις, επιτονικές λέξεις, µορφολογικές λέξεις και
φωνήµατα) και για όλες τις στιγµιαίες επισηµειώσεις του τεκµήριου. Στην περίπτωση
των προφορικών πηγών το σύνολο των επισηµειώσεων που διατηρεί το σύστηµα για το
ίδιο τεκµήριο είναι από τη γέννηση τους (που ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µπορεί να
γινόταν από το εργαλείο praat ή το élan) ένα ενιαίο αντικείµενο (ψηφιακό αρχείο).

3. Αναπαράσταση τεκμηρίων πριν τη δημιουργία του
συστήματος
Στις προηγούµενες παραγράφους αναφερθήκαµε στις πηγές και στην αναπαράσταση
των τεκµηρίων των πηγών στο σύστηµα γραπτών και προφορικών πηγών που εδώ

παρουσιάζουµε. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στην ψηφιακή αναπαράσταση των
τεκµηρίων όταν δεν υπήρχε (πριν δηµιουργηθεί) το σύστηµα γραπτών και προφορικών
πηγών. Τότε υπήρξε µια σηµαντική κατάσταση που πρέπει να αναδειχθεί. Στην προ
συστήµατος γραπτών και προφορικών πηγών εποχή, για κάθε τεκµήριο οι πληροφορίες
αυτού (ψηφιοποιηµένη µορφή του πρωτότυπου τεκµηρίου, µεταγραφή και φωνολογικές
και µορφολογικές επισηµειώσεις σε επίπεδο λέξης) δεν ευρίσκονταν σε ένα ενιαίο
ψηφιακό αρχείο (εγγραφή), ούτε και ήταν επεξεργάσιµες από ένα και µόνο λογισµικό.
Για παράδειγµα ένα τεκµήριο γραπτής πηγής µπορεί να είχε ένα αρχείο tiff ή jpeg για
το ψηφιοποιηµένο πρωτότυπο, ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου ή απλού κειµένου
(απλό text) για την µεταγραφή και ένα ή περισσότερα αρχεία λογιστικών φύλλων
(spreadsheets) για τις µορφολογικές και φωνολογικές επισηµειώσεις των λέξεων του
τεκµηρίου. Έτσι, καθώς αυτά τα αρχεία απαιτούν διαφορετικά λογισµικά επεξεργασίας,
δεν µπορούσαν να εκληφθούν ως ένα ψηφιακό αρχείο (µία εγγραφή).
Σε ανάλογη κατάσταση ήταν και οι πληροφορίες των τεκµηρίων προφορικών πηγών
καθώς δεν µπορούσαν να ευρίσκονται σε ένα ενιαίο (ή δυνάµενο να εκληφθεί ως
ενιαίο) ψηφιακό αρχείο (εγγραφή) και δεν ήταν επεξεργάσιµες (στο σύνολο των
πληροφοριών του τεκµηρίου προφορικής πηγής) από ένα λογισµικό. Ένα τεκµήριο
προφορικής πηγής µπορεί να το αποτελούσαν ένα αρχείο ψηφιακού ήχου, ένα αρχείο
επισηµειώσεων (έστω ένα αρχείο που παράγεται από το λογισµικό Praat, βλέπε
παρακάτω) και ένα λογιστικό φύλλο µε µεταπληροφορίες κυρίως για τους οµιλητές
(ηλικία, φύλο, επάγγελµα, καταγωγή, γραµµατικές γνώσεις, κλπ). Τα αρχεία που
συνέθεταν το ψηφιακό τεκµήριο προφορικής πηγής δεν ήταν στο σύνολο τους
επεξεργάσιµα από το ίδιο λογισµικό. Ως εκ τούτου κάθε τεκµήριο προφορικής πηγής
δεν µπορούσε να εκληφθεί ως ένα ψηφιακό αρχείο (µία εγγραφή).
Η κατακερµατισµένη µορφή των τεκµηρίων σε περισσότερα από ένα ψηφιακά
αρχεία ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν στη δηµιουργία του συστήµατος
γραπτών και προφορικών πηγών.

4. Διαθέσιμα εργαλεία – δυνατότητες και περιορισμοί
4.1 Praat
Το Praat (Boersma 2012˙ Boersma et al 2013) είναι ένα δωρεάν διαθέσιµο λογισµικό
ανάλυσης και επεξεργασίας ακουστικών σηµάτων και ήχων. Βασίζεται σε ψηφιακές
ηχητικές καταγραφές. Τέτοιες (µονοφωνικές ή στερεοφωνικές ηχογραφήσεις) µπορούν
είτε να δηµιουργηθούν µέσα από το praat ή να ανοιχθούν από ένα αρχείο που έχει
δηµιουργηθεί µε άλλο τρόπο (πρόγραµµα). Μεταξύ των δυνατοτήτων που παρέχει,
επιτρέπει να φιλτράριστεί το σήµα (να εξαιρεθεί κάποιο εύρος συχνοτήτων) και να
ενισχυθούν κάποιες άλλες συχνότητες. Σπουδαιότερη, κατά την άποψη µας, είναι η
δυνατότητα να τεµαχισθεί µια κυµατοµορφή οµιλίας σε διάφορα τµήµατα (διαστήµατα)
της και να επισυναφθούν επισηµειώσεις (ετικέτες, χαρακτηρισµοί, προσδιορισµοί
ιδιοτήτων και φαινόµενων) για κάθε τµήµα στο οποίο έχει τεµαχίσει η κυµατοµορφή. Ο
τεµαχισµός και η επισηµείωση µπορεί να γίνει σε περισσότερα του ενός επίπεδα µε
διαφορετικού µήκους τµήµατα κυµατοµορφής. Ενδεικτικά: µια οµιλία (µια
κυµατοµορφή) µπορεί να χωρισθεί σε επιτονικές προτάσεις, επιτονικές φράσεις,
µορφολογικές λέξεις, φωνήµατα, κλπ. Η επισηµείωση µε το Praat µπορεί να αφορά και
σηµεία. Έτσι, για παράδειγµα, µπορεί να επισηµειωθεί ο τονισµός των λέξεων και ο

επιτονισµός των φράσεων. Ολες οι επισηµειώσεις του Praat φυλάγονται σε text αρχείο
(µε κατάληξη .TextGrid).

4.2 ELAN
Το ELAN (the Eudico Linguistic Annotator, (ELAN˙ Sloetjes et al 2008)) είναι
λογισµικό που επιτρέπει την εισαγωγή επισηµειώσεων και σχολιασµών σε αρχεία
ψηφιακού ήχου και σε αρχεία ψηφιακού βίντεο. Η επισηµειώσεις µπορούν να είναι σε
πολλά επίπεδα. Για παράδειγµα µπορεί να είναι ένας απλός τίτλος που αφορά όλο το
αρχείο (ήχου ή βίντεο), να είναι µια ελεύθερη µετάφραση των διαλόγων, να είναι ένας
διαχωρισµός σε λέξεις ή ακόµα και σε φωνήµατα. Μπορούν επίσης να µπουν και άλλες
επισηµειώσεις όπως θεµατικός προσδιορισµός των διαφορετικών ενοτήτων του
ψηφιακού αρχείου. Θα µπορούσε κανείς να εξάγει το συµπέρασµα ότι το ELAN είναι
περίπου το ίδιο µε το Praat και επιπλέον υποστηρίζει και ψηφιακό βίντεο. Υπάρχουν
όµως βασικές διαφορές καθώς τα επίπεδα στο Praat δεν είναι συσχετισµένα µεταξύ
τους ενώ στο ELAN είναι συσχετισµένα ιεραρχικά. Έτσι στο ELAN ελέγχεται αν µια
ακολουθία από διαδοχικά τµήµατα ενός επιπέδου (tier) έχει ακριβώς τα ίδια όρια
(συµπίπτει) µε ένα τµήµα του πατρικού επιπέδου (parent tier). Επιπλέον στο ELAN οι
τιµές σχολιασµού (επισηµειώσεων) µπορούν (προαιρετικά) να είναι προκαθορισµένες
και να ελέγχονται (ελεγχόµενο λεξιλόγιο). Τα ελεγχόµενα λεξιλόγια δίνουν στο ELAN
καλύτερες δυνατότητες για µορφολογικές, συντακτικές και άλλες επισηµειώσεις. Για
παράδειγµα µπορούµε να ορίσουµε ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο που περιέχει τα µέρη του
λόγου της Ελληνικής γλώσσας και να µην έχει δυνατότητα ο χρήστης να επισηµειώσει
(στο tier της µορφολογικής επισηµείωσης) κάτι άλλο που δεν είναι µέρος του λόγου. Οι
επισηµειώσεις του ELAN φυλάγονται σε text αρχείο (µε κατάληξη .eaf και δοµή XML).

4.3 LaBBCAT (ONZE Miner)
To LaBB-CAT (Fromont et al 2008˙ LaBB-CAT) είναι ένα πρόγραµµα περιήγησης,
βασίζεται σε γλωσσολογικά εργαλεία και αποθηκεύει ηχογραφήσεις ή βιντεοσκοπήσεις,
µεταγραφές κειµένου, και άλλες επισηµειώσεις. Οι επισηµειώσεις των διαφόρων τύπων
µπορούν να παραχθούν αυτόµατα ή χειροκίνητα ή να προστεθούν από άλλα εργαλεία.
Οι µεταγραφές και οι επισηµειώσεις µπορούν να αναζητηθούν σε συγκεκριµένο
κείµενο ή µε κανονικές (κανονιστικές) εκφράσεις (regular expressions). Τα
αποτελέσµατα της αναζήτησης ή ολόκληρες µεταγραφές µπορεί να ελεχθούν ή να
αποθηκευτούν σε µια ποικιλία µορφών και τα σχετικά τµήµατα των καταγραφών
µπορούν να παίχθούν ή να ανοιχτούν από κάποιο λογισµικό ακουστικής ανάλυσης. Το
LaBB-CAT είναι ουσιαστικά ένα είδος αποθετηρίου για τα χρονικά ευθυγραµµισµένα
αποµαγνητοφωνηµένα αποσπάσµατα ήχου/βίντεο (αποθετήριο για ευθυγραµµισµένα
κείµενα επισηµείωσης µε τις αντίστοιχες θέσεις στα αρχεία/σήµατα βίντεο/ήχου). Οι
ευθυγραµµισµένες µεταγραφές µπορεί να έχουν παραχθεί µε τη χρήση άλλων
εργαλείων (όπως TranscriberAG, Praat). Μέσα από το LaBB-CAT επιτρέπονται
πρόσθετες δυνατότητες για την περαιτέρω επεξεργασία και αποθήκευση. Συνοπτικά: το
LaBB-CAT επιτρέπει στο χρήστη να αρχειοθετήσει ψηφιακές ηχογραφήσεις και
ψηφιακό βίντεο µαζί µε µεταγραφές και άλλες επισηµειώσεις.

4.4 Toolbox
To «the Field Linguist’s Toolbox» (Buseman) (στο εξής Toolbox) είναι ένα εργαλείο
διαχείρισης και ανάλυσης δεδοµένων στο γλωσσολογικό τοµέα. Είναι ιδιαίτερα
χρήσιµο για τη διατήρηση λεξικολογικών δεδοµένων, για την µορφολογική ανάλυση
κείµενων, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διαχείριση διαφόρων ειδών
δεδοµένων. Αποτελεί την εξέλιξη και προέκταση µιας βελτιωµένης έκδοσης του
Shoebox. Το Toolbox είναι ένα κείµενο-προσανατολισµένο σύστηµα διαχείρισης
βάσεων δεδοµένων µε προστιθέµενη λειτουργικότητα µιας και σχεδιάστηκε να καλύψει
τις ανάγκες ενός γλωσσολόγου (κυρίως τυπολόγου και µορφολόγου). Το υποκείµενο
σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS) προσφέρει πλήρη ευελιξία στον
χρήστη στο σχεδιασµό οποιουδήποτε τύπου βάσης δεδοµένων. Προκειµένου να
διευκολύνει στην κατανόηση των δυνατοτήτων του και για την διευκόλυνση των
χρηστών του περιλαµβάνει προκαθορισµένους ορισµούς δεδοµένων για ένα τυπικό
λεξικό και σώµα κειµένων. Το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων προσφέρει
ισχυρή λειτουργικότητα, όπως προσαρµοσµένη διαλογή, πολλαπλές όψεις της ίδιας
βάσης δεδοµένων, προεπισκόπηση (preview) των δεδοµένων σε µορφή πίνακα, καθώς
και φιλτράρισµα για να δείξει υποσύνολα της βάσης δεδοµένων. Μπορεί να χειριστεί
οποιοδήποτε αριθµό σεναρίων (συνδυαστικού τύπου αναζήτηση) στην ίδια βάση
δεδοµένων. Κάθε σενάριο έχει τη δική του µορφοποίηση σε unicode κωδικοποίηση. Το
Toolbox έχει επίσης σηµαντικές γλωσσικές λειτουργίες. Περιλαµβάνει ένα
µορφολογικό αναλυτή που µπορεί να χειριστεί σχεδόν όλα τα είδη των
µορφοφωνολογικών διεργασιών. Έχει πρότυπο δείγµα λεξηµάτων που επιτρέπει στον
γλωσσολόγο να περιγράψει όλα τα πιθανά µοτίβα προσφυµάτων που µπορούν να
εµφανιστούν. Παρέχει ένα σύστηµα διαστίχοισης / διαγραµµάτισης / ενδογράµµισης
(Interlinearization) πληροφοριών για (τη βηµατική) απόδοση λέξεων (π.χ. βηµατική
ερµηνεία αρχαίων λέξεων, βηµατική ενσωµάτωση δάνειων λέξεων από άλλες
γλώσσες). Το Toolbox µπορεί να εξάγει το ενδογραµµισµένο κειµένο σε µορφή
κατάλληλη για χρήση στις δηµοσιεύσεις, ενώ παράλληλα εξάγει τα δεδοµένα σε xml.
Συνοπτικά: είναι εργαλείο για λεξικογραφία και µορφοφωνολογική επεξεργασία.

5. Motivation – Data alignment
Η αρχική σκέψη ήταν ότι προηγµένα λογισµικά, όπως για παράδειγµα το Labb-CAT, τα
οποία επιτρέπουν στο χρήστη να αρχειοθετήσει ψηφιακές ηχογραφήσεις και ψηφιακό
βίντεο µαζί µε µεταγραφές και άλλες επισηµειώσεις θα µπορούσαν να είναι
ικανοποιητικά για την αποθήκευση και επεξεργασία των τεκµηρίων (γραπτών ή
προφορικών) του AMiGre. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν µπορούσαν να επιτρέψουν όλες
τις βασικές προδιαγραφές απαιτήσεων που είχαν οριστεί στο έργο:
(α) Επισηµειώσεις σε πολλά διαφορετικά γλωσσολογικά επίπεδα,
(β) Συνδυασµένη αναζήτηση σε διαφορετικά επίπεδα αναπαράστασης (φωνολογικά,
µορφολογικά, µεταδεδοµένα και δυνητικά σε συντακτικά και σηµασιολογικά),
(γ) Συνδυασµένη αναζήτηση σε αµφότερα τα τεκµήρια γραπτών και προφορικών
πηγών.
Αναγκαστικά λοιπόν θα έπρεπε να δηµιουργήσουµε (να σχεδιάσουµε και να
υλοποιήσουµε) ένα λογισµικό που θα ήταν κοµµένο και ραµµένο στις ανάγκες του
AMiGre και θα µπορούσε να δεχτεί σαν είσοδο και να συνθέσει σε µία ενότητα όλες τις

επιµέρους πληροφορίες αυτού (που προέρχονταν από το ELAN ή το Praat ή ήταν
αρχεία ψηφιακού ήχου, ή ήταν ψηφιοποιηµένα έγγραφα ή ήταν πληροφορίες που
βρίσκονταν σε αρχεία λογιστικών φύλλων, ή ήταν µεταγραφές σε αρχεία κειµένου,
κλπ).
Με δεδοµένο ότι η συλλογή τεκµηρίων του AMiGre βασίζεται σε δύο διαφορετικές
οµάδες τεκµηρίων (γραπτών και προφορικών), δηµιουργήθηκε η πρόκληση ενοποίησης
των δοµών τους σε µια κοινή δοµή που θα επέτρεπε την κοινή αντιµετώπιση τους. Τα
τεκµήρια των γραπτών µας πηγών περιλαµβάνουν βιβλία, άρθρα, δακτυλογραφηµένα
και χειρόγραφα κείµενα τα οποία απαρτίζονται από σελίδες και οι σελίδες περιέχουν
(αποτελούνται από) µορφολογικές λέξεις. Οι επισηµειώσεις γίνονται σε όλα τα 3
προαναφερθέντα επίπεδα. Στην εικόνα 1 βλέπουµε τα 3 επίπεδα γραπτών πηγών.
Τα τεκµήρια των προφορικών µας πηγών περιέχουν ηχογραφήσεις ενός οµιλητή ή
µιας µικρής οµάδας συνοµιλητών. Για κάθε οµιλητή διατίθεται η επισηµείωση του
λόγου/οµιλίας αυτού, υποδιαιρούµενη στις εναλλαγές (turn takings) που τον αφορούν
και αυτές υποδιαιρούµενες σε λέξεις. Μεταξύ των δυνατοτήτων για επιτονικές ή
µορφολογικές λέξεις επιλέχθηκαν οι δεύτερες. Αρχικά η κάθε εναλλαγή εκτεινόταν σε
όλο το µήκος ενός χωρίς διακοπές τµήµατος της οµιλίας του οµιλητή. Τελικά
επιλέχθηκε να θεωρήσουµε ως εναλλαγή (turn taking) το κάθε εκφώνηµα του οµιλητή
(συνήθως την κάθε επιτονική πρόταση). Επιπροσθέτως οι µορφολογικές λέξεις
υποδιαιρούνται σε συλλαβές και οι συλλαβές σε φωνήµατα (phonemes). Τα φωνήµατα
µπορεί να πραγµατώνονται ως φωνήεντα (vowels) ή σύµφωνα (consonants). Συνεπώς
τα τεκµήρια προφορικών πηγών επισηµειώνονται σε περισσότερα από τα 3 (των
γραπτών πηγών) επίπεδα. Στην εικόνα 2 βλέπουµε τα επίπεδα των προφορικών πηγών.
Για την ενοποίηση των δοµών των δύο οµάδων τεκµηρίων προβήκαµε σε
αντιστοιχίσεις. Έτσι το αφηρηµένο επίπεδο του Document ανταποκρίνεται στον
οµιλητή και στο γραπτό τεκµήριο. Το αφηρηµένο επίπεδο Part ανταποκρίνεται στο
εκφώνηµα του οµιλητή και στη σελίδα γραπτού τεκµήριου. Το αφηρηµένο επίπεδο
Word ανταποκρίνεται στις µορφολογικές λέξεις και στις δύο οµάδες τεκµηρίων. Το
ανώτερο αφηρηµένο επίπεδο Outer συναντάται µόνο στα προφορικά τεκµήρια και
αντιπροσωπεύει το διάλογο (περισσοτέρων του ενός) οµιλητών. Το κατώτερο
αφηρηµένο επίπεδο Inner το συναντάµε µόνο στα προφορικά τεκµήρια και
αντιπροσωπεύει κάθε τι στο οποίο µπορεί να επιµερίζεται µία λέξη (συλλαβές,
φωνήµατα, κλπ). Το αφηρηµένο ιεραρχικό διάγραµµα που τελικά (κατόπιν των
αντιστοιχήσεων) υιοθετήσαµε εµφανίζεται στην εικόνα 3.
Εικόνα 1: Ιεραρχική δοµή προφορικών τεκµηρίων

Εικόνα 2: Ιεραρχική δοµή γραπτών τεκµηρίων

Εικόνα 3: Αφηρηµένη ιεραρχική δοµή για την κάλυψη όλων των τεκµηρίων

6. Overview εφαρμογών και δεδομένων
6.1 Δεδομένα
Τα δεδοµένα που διατηρεί το σύστηµα για τα προφορικά τεκµήρια είναι ψηφιακές
ηχογραφήσεις (συνήθως αρχεία WAV), αρχικές επισηµειώσεις (συνήθως αρχεία
TextGrid) και υπολογιστικά επεξεργάσιµες επισηµειώσεις για όλα τα επίπεδα που
υποστηρίζονται. Οι υπολογιστικά επεξεργάσιµες επισηµειώσεις είναι ευρύτερες
(περισσότερες) από αυτές που υπάρχουν στις αρχικές επισηµειώσεις (TextGrid) καθώς
µπορούν να συµπληρωθούν στο σύστηµα µετά την ένταξη (import) της αρχικής
επισηµείωσης (TextGrid). Αναλυτικά οι υπολογιστικά επεξεργάσιµες επισηµειώσεις
είναι: µεταδεδοµένα οµιλητή – επίπεδο Document, επισηµειώσεις εκφωνηµάτων
(ορθογραφική µεταγραφή, µετάφραση στην ΚΝΕ) – επίπεδο Part, επισηµειώσεις
µορφολογικών λέξεων (ορθογραφική µεταγραφή, Greek Sampa (Greek Sampa) και
φωνολογικά φαινόµενα της λέξης) – επίπεδο Word και επισηµειώσεις για κάθε τι στο

οποίο µπορεί να επιµερίζεται µία λέξη (συλλαβές σε Greek Samba, θέση και τόνος
φωνηέντων, σύµφωνα) – επίπεδο Inner. ∆υνητικά (καθώς υποστηρίζονται από τις δοµές
αποθήκευσης και τα modules του ανεπτυγµένου λογισµικού) µπορούν να υπάρχουν και
µορφολογικές επισηµειώσεις σε επίπεδο λέξης και συντακτικές και σηµασιολογικές
επισηµειώσεις σε επίπεδο ακολουθίας λέξεων (φράσης, πρότασης, κλπ).
Τα δεδοµένα που διατηρεί το σύστηµα για τα γραπτά τεκµήρια είναι
ψηφιοποιηµένες σελίδες από τα πρωτότυπα (συνήθως αρχεία JPG), µεταγραφές
(transcriptions) που οµογενοποιούν τα σύµβολα από τα πρωτότυπα τεκµήρια (αρχεία
κειµένου) και υπολογιστικά επεξεργάσιµες επισηµειώσεις για όλα τα επίπεδα που
υποστηρίζονται. Στην περίπτωση των γραπτών κειµένων υπάρχει µεγάλος όγκος
µορφολογικών επισηµειώσεων. Οι υπολογιστικά επεξεργάσιµες επισηµειώσεις είναι
ευρύτερες (περισσότερες) από αυτές που υπάρχουν στις αρχικές επισηµειώσεις
(συνήθως excel αρχεία) καθώς µπορούν να συµπληρωθούν στο σύστηµα µετά την
ένταξη (import) της αρχικής επισηµείωσης (από τα excel αρχεία). Αναλυτικά οι
υπολογιστικά επεξεργάσιµες επισηµειώσεις είναι: µεταδεδοµένα τεκµηρίου – επίπεδο
Document, επισηµειώσεις σελίδων (ελάχιστες ή καθόλου) – επίπεδο Part και
µορφολογικές επισηµειώσεις λέξεων – επίπεδο Word. Ενδεικτικά αναφέρουµε:
γραµµατική κατηγορία, αν η λέξη είναι δάνεια και ποια η προέλευση της, αν είναι
αρχαϊσµός, αν παρατηρείται διαφοροποίηση γένους, αν είναι απλή ή πολύπλοκη και
ποιες είναι οι µορφολογικές διαδικασίες δηµιουργίας της (παραγωγή, σύνθεση,
συµφυρµός). ∆υνητικά µπορούν να υπάρχουν και συντακτικές και σηµασιολογικές
επισηµειώσεις σε επίπεδο ακολουθίας λέξεων (φράσης, πρότασης, κλπ).
Με βάση τα παραπάνω είναι σχεδόν αυτονόητη η ανάγκη για τέσσερις συλλογές
αρχείων. Αυτές είναι ψηφιακές ηχογραφήσεις προφορικών (WAV files), αρχικές
επισηµειώσεις προφορικών (TextGrid files), ψηφιοποιηµένες σελίδες από τα
πρωτότυπα γραπτά (Image files), µεταγραφές σελίδων των γραπτών (Transcripted
Written Sources). Τα δεδοµένα αυτά απεικονίζονται (µεταξύ άλλων) στην εικόνα 4. ∆εν
κρίθηκε σκόπιµο να διατηρηθούν τα αρχικά excel αρχεία µορφολογικής επισηµείωσης
(σε συλλογή) καθώς αφοµοιώνονται πλήρως στην EAV database (που θα εξετάσουµε
παρακάτω).
Τα δεδοµένα που διατηρεί το σύστηµα συµπληρώνονται από βάσεις δεδοµένων για
τα υπολογιστικά επεξεργάσιµα στοιχεία. Τρεις είναι οι βάσεις δεδοµένων (database
subschemas) που χρησιµοποιεί το σύστηµα. Η πρώτη είναι η Struct Database.
Πρόκειται για ένα σύνολο πινάκων που υλοποιούν την αφηρηµένη ιεραρχική δοµή για
την κάλυψη όλων των τεκµηρίων. Οι πληροφορίες που φυλάγονται σε αυτή
προσδιορίζουν στοιχεία όπως ποιο είναι το document (οµιλητής / γραπτό τεκµήριο),
από ποια parts (εκφωνήµατα / σελίδες) αποτελείται, ποιες words (µορφολογικές λέξεις)
συνθέτουν το part. Σε αυτή τη βάση δεδοµένων (Struct Database) οµαδοποιούνται και
τα documents (οµιλητές) που συνθέτουν ένα προφορικό τεκµήριο (ηχογραφηµένο
διάλογο).
Η δεύτερη βάση που απαιτούνταν για το σύστηµά µας είναι η βάση που θα
χρησιµοποιούσε για κάθε λογής επισηµειώσεις. Μια κλασική σχεσιακή υλοποίηση θα
απαιτούσε µεγάλη σχεδιαστική προσπάθεια (για να προβλεφθούν όλες οι οντότητες και
όλες οι ιδιότητές τους) και τελικά το σύστηµα θα υπέφερε από διαρκείς βελτιώσεις έτσι
ώστε να ενσωµατώνονται καινούργιες οντότητες (entities) και καινούργιες ιδιότητες
(attributes). Το παραπάνω συµπέρασµα προέκυψε από τις αρχικές συζητήσεις µεταξύ
των οµάδων εργασίες καθώς παρατηρήθηκε αδυναµία να προσδιοριστούν εξ αρχής οι
οντότητες και οι ιδιότητές τους. Πρόκειται για το γνωστό πρόβληµα Schema evolution.

Επιπλέον µια σχεσιακή υλοποίηση θα χαρακτηρίζονταν από αραιά δεδοµένα, καθώς
είναι συχνό σε αυτό τον τοµέα (γλωσσολογικό) να µην διαθέτουν πάντα οι ιδιότητες
τιµές. Ένα άλλο θέµα που προέκυψε σύντοµα ήταν ότι οι τιµές των ιδιοτήτων
µπορούσαν να λαµβάνουν τιµές από καθορισµένα σύνολα τιµών (λεξιλόγια) και σε
άλλες περιπτώσεις να λαµβάνουν τιµές ελεύθερα (χωρίς λεξιλόγια). Ένα ακόµα
χαρακτηριστικό ήταν ότι µπορούσαν να υπάρχουν ιδιότητες που δέχονται (λαµβάνουν)
πολλαπλές τιµές. Τέλος παρατηρήθηκαν εξαρτήσεις εµφάνισης (ύπαρξης) ιδιοτήτων
από τις τιµές άλλων ιδιοτήτων. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις έκαναν αναγκαία την
εισαγωγή ενός Entity-Attribute-Value (EAV) σχήµατος (Anhøj 2003) που
αντιµετωπίζει τα προβλήµατα του Schema evolution και των αραιών δεδοµένων. Σε
αυτό έγιναν παρεµβάσεις (επεκτάσεις) ώστε να υποστηρίζει ελεύθερα και καθορισµένα
σύνολα τιµών (λεξιλόγια), πολλαπλές τιµές ιδιοτήτων και εξαρτήσεις εµφάνισης
ιδιοτήτων (dependencies). Τη βάση αυτή (των επισηµειώσεων) την ονοµάζουµε EAV
database.
Η τρίτη βάση του συστήµατός µας απαιτούταν για τις επισηµειώσεις που γίνονται
σε υποδιαιρέσεις των λέξεων (συλλαβές, φωνήµατα, κλπ). Η υλοποίηση της βάσης για
αυτές τις επισηµειώσεις µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: να ενταχθεί στην παραπάνω
EAV database και να υλοποιηθεί ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα από το ποια υλοποίηση
χρησιµοποιήθηκε, εννοιολογικά θα την εξετάζουµε σαν ανεξάρτητη database για να της
δώσουµε ξεχωριστή υπόσταση και για να είναι συµβατή (η εννοιολογική
αναπαράσταση του συστήµατος) µε την εµπειρία που έχει ο χρήστης στο σύστηµα.

6.2 Εφαρμογές
Για τη διαχείριση των τεκµηρίων απαιτείται µια κεντρική σελίδα για κάθε τεκµήριο.
Για το σκοπό αυτό αποφασίσθηκε να δηµιουργηθούν δύο modules (φόρµες /
υποπρογράµµατα), ένα για γραπτά τεκµήρια και ένα για προφορικά τεκµήρια. Αυτά τα
modules ονοµάσθηκαν G.Written και G.Oral, αντίστοιχα. Το πρόθεµα G.
ανταποκρίνεται στα ακρωνύµιο GUI (για το Graphical User Interface) αλλά µπορεί και
να εκληφθεί ως Glue (κόλλα, καθώς λειτουργεί σαν κόλλα που συνενώνει τα επιµέρους
modules και λειτουργίες που µπορούν να γίνουν σε ένα τεκµήριο).
Αµφότερα σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν ως ένα τρίπτυχο που αριστερά
παρουσιάζει το Part (εκφώνηµα προφορικού τεκµηρίου / σελίδα γραπτού τεκµηρίου),
στη µέση παρουσιάζει τα Words (µορφολογικές λέξεις του Part του προφορικού ή
γραπτού τεκµηρίου) και δεξιά επιτρέπει να εµφανισθούν (και να ενηµερωθούν) όλες οι
επισηµειώσεις µίας (κάθε φορά) λέξης (ή ακολουθίας λέξεων ή συστατικού λέξης). Το
τρίπτυχο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε έτσι ώστε να παρέχει χειριστήρια για τη
µετακίνηση (navigation) µεταξύ των Parts (εκφωνηµάτων προφορικού τεκµηρίου /
σελίδων γραπτού τεκµηρίου). Προφανώς, παρέχουν εξειδικευµένες ενέργειες που
εξαρτώνται από τη µορφή του τεκµηρίου (για παράδειγµα το G.Oral παρέχει
χειριστήριο για εναλλαγή µεταξύ ορθογραφικής µεταγραφής και Greek Samba
µεταγραφής των λέξεων στο µεσαίο πάνελ και το G.Written παρέχει χειριστήριο για
προσθήκη σελίδας γραπτού τεκµηρίου).
Τα επιµέρους modules και λειτουργίες που µπορούν να γίνουν σε ένα τεκµήριο
παρουσιάζονται ακολούθως:

Ο φωνολογικός επισηµειωτής (Ph. Tagging) χρησιµοποιείται για να αποδώσει
(συσχετίσει) φαινόµενα (π.χ. τσιτακισµός) που παρατηρούνται στη λέξη. Έχει
εφαρµογή σε αµφότερα τα γραπτά και τα προφορικά τεκµήρια.
Ο µορφολογικός επισηµειωτής (Morph. Tag) χρησιµοποιείται για να αποδώσει
(συσχετίσει) φαινόµενα και ιδιότητες (π.χ. γραµµατική κατηγορία ή αν η λέξη είναι
δάνεια και ποια η προέλευση της ) που παρατηρούνται στη λέξη. Έχει εφαρµογή σε
αµφότερα τα γραπτά και τα προφορικά τεκµήρια.
Ο συντακτικός επισηµειωτής (Syn. Tag) χρησιµοποιείται για να αποδώσει
συντακτικές κατηγορίες (ρηµατική φράση – VP, ονοµατική φράση – NP, προθεµατική
φράση – PP, πρόταση – S, κλπ) σε µία ακολουθία από λέξεις.
Ο σηµασιολογικός επισηµειωτής (Sem. Tagger) χρησιµοποιείται για να αποδώσει
σηµασιολογικές πληροφορίες σε µία ακολουθία από λέξεις.
Για τη διαχείριση των µεταδεδοµένων που στα γραπτά αφορούν το τεκµήριο και
στα προφορικά αφορούν τον οµιλητή (ηλικία, φύλο, καταγωγή, κλπ) απαιτούνται δύο
modules. Αυτά τα modules ονοµάσθηκαν Meta Written και Meta Oral, αντίστοιχα.
Για την εισαγωγή νέων τεκµηρίων απαιτούνται αντίστοιχα modules. Έτσι
σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν τα modules P.I. Written και I. Oral. Για τα γραπτά η
εισαγωγή γίνεται βηµατικά (σελίδα – σελίδα) και για αυτό το λόγο, το module έλαβε
όνοµα Partial (ή Page) Import Written (εν συντοµία P.I. Written). Για τα προφορικά η
εισαγωγή γίνεται συνολικά και για αυτό το λόγο, το module έλαβε όνοµα Import Oral
(εν συντοµία I. Oral). Στην τελευταία περίπτωση ο χρήστης προσδιορίζει (µέσω
διεπαφής) όλα τα TextGrids των οµιλητών και την (ή τις) ψηφιακές ηχογραφήσεις και
συντελείται το κατάλληλο parsing που εντάσσει το προφορικό τεκµήριο στο σύστηµα.
Στα γραπτά κείµενα το βασικό module (P.I. Written) αξιοποιεί τις δυνατότητες δύο
άλλων modules (T. Imaging – Text Imaging και T. Transcription – Text
Transcription) για να ενσωµατώσει την ψηφιοποιηµένη σελίδα και να εισάγει την
οµογενοποιηµένη µεταγραφή της σελίδας.
Για την περιήγηση και την εύρεση των τεκµηρίων που απαιτούνται κάθε φορά
υπάρχουν άλλα τρία modules. Αυτά είναι B. Oral (Browse Oral) για περιήγηση στα
προφορικά τεκµήρια, B. Written (Browse Written) για περιήγηση στα γραπτά τεκµήρια
και Search & Retrieve για εύρεση και εµφάνιση τεκµηρίων. Το τελευταίο θα
αναπτυχθεί ιδιαιτέρως σε επόµενη ενότητα του άρθρου.
Υπάρχουν άλλα δύο modules για την µαζική εισαγωγή γραπτών και προφορικών
πηγών. Αυτά ονοµάζονται M.I. Written (Massive Import Written) και M.I. Oral
(Massive Import Oral). ∆εν αναπτύσσονται σε βάθος, καθώς χρησιµοποιήθηκαν ως
υπηρεσία και δεν έχουν την ωριµότητα που απαιτείται για να δοθούν σε τελικούς
χρήστες.
Ο πίνακας 1 περιέχει µια συνοπτική παρουσίαση των ονοµάτων των modules και
των δεδοµένων που εξετάσαµε παραπάνω. Ο πίνακας βοηθάει στην κατανόηση του
αρχιτεκτονικού διαγράµµατος του συστήµατος (εικόνα 4).

7. Θεμελιώδη στοιχεία για τη ΒΔ
Τα δεδοµένα που διατηρεί το σύστηµα συµπληρώνονται από βάσεις δεδοµένων για τα
υπολογιστικά επεξεργάσιµα στοιχεία. Στη συνέχεια εξετάζουµε τις τρεις αυτές βάσεις
δεδοµένων (database subschemas) που χρησιµοποιεί το σύστηµά µας.

Εικόνα 4: Εφαρµογές και δεδοµένα

7.1 Struct
Η Struct Database αποτελείται από ένα σύνολο πινάκων που υλοποιούν την αφηρηµένη
ιεραρχική δοµή που παρουσιάστηκε παραπάνω (εικόνα 3) για την κάλυψη όλων των
τεκµηρίων. Οι πληροφορίες που φυλάγονται σε αυτή προσδιορίζουν στοιχεία για το
document, τις υποδιαιρέσεις του document (τα parts) και τις υποδιαιρέσεις των
υποδιαιρέσεων των documents (words). Μπορούµε να πούµε ότι η Struct Database
οργανώνει σε διαδοχικά επίπεδα εκλέπτυνσης τα συνθετικά των τεκµηρίων

προκειµένου αυτά να αποκτήσουν ταυτότητα (identifier – ID) και να επισηµειωθούν µε
τη βοήθεια της EAV Database (που εξετάζεται αργότερα).
Η υλοποίηση της αφηρηµένης µορφής της Struct Database (εικόνα 3) έγινε µε δύο
σχεσιακά σχήµατα τα οποία µοιάζουν πολύ µεταξύ τους. Η διαφοροποίηση τους είναι
ότι η υλοποίηση για τα Oral – προφορικά – τεκµήρια αποτελείται από όλα (τα 5)
επίπεδα της αφηρηµένης µορφής, ενώ η υλοποίηση για τα Written – γραπτά τεκµήρια –
περιέχει µόνο τα 3 ενδιάµεσα επίπεδα της αφηρηµένης µορφής (καθώς τα άλλα 2
περιφερειακά επίπεδα (Dialogue και Inner) δεν έχουν εφαρµογή στα γραπτά τεκµήρια).
Οι εικόνα 5 παρουσιάζει τη δοµή υλοποίησης της Struct Database για τα προφορικά
τεκµήρια (εξ ου και το πρόθεµα oral_ στους database tables) και η εικόνα 6
παρουσιάζει τη δοµή υλοποίησης της Struct Database για τα γραπτά τεκµήρια (εξ ου
και το πρόθεµα wrt_ στους database tables). Για την καλύτερη κατανόηση των δύο
δοµών υλοποίησης πρέπει κανείς να θυµηθεί τις αντιστοιχήσεις (data alignment) που
αναφέρθηκαν σε προηγούµενη ενότητα. Εδώ τις υπενθυµίζουµε µε τον πίνακα 2 στον
οποίο υπάρχει και το αφηρηµένο ισοδύναµο (πρώτη στήλη του πίνακα 2). Στα
διαγράµµατα (εικόνες 5 και 6) δίπλα από τους database tables υπάρχει το αφηρηµένο
όνοµα που παραπέµπει στην πρώτη στήλη του πίνακα 2.
Πίνακας 1: Ορολογία για την αρχιτεκτονική του συστήµατος
Όνοµα
Ερµηνεία
B. Oral
Browse Oral
B. Written
Browse Written
I. Oral
Import Oral
Meta Oral
Metadata for Oral
G. Oral
τρίπτυχο προφορικών
G. Written
τρίπτυχο γραπτών
Meta Written
Metadata for Written
P.I. Written
Page (ή Part) Import Written
Morph. Tag
Morphological Tagging
Syn. Tag
Syntactic Tagging
Sem. Tag
Semantic Tagging
Ph. Tagger
Phonological Tagging
T. Imaging
Text Imaging
T. Transcription
Text Transcription
M.I. Oral
Massive Import Oral
M.I. Written
Massive Import Written
Struct Database
Dialogue, Document, Part, Word
Inner Database
συστατικά των λέξεων (συλλαβές, φωνήµατα, κλπ) για τα προφορικά
τεκµήρια (έχει υλοποιηθεί µε EAV)
άλλο
τα υπόλοιπα λεκτικά στα διαγράµµατα δεν απαιτούν ερµηνεία

Σε αµφότερα τα διαγράµµατα βλέπουµε συσχετίσεις ένα προς πολλά για κάθε
ζεύγος ενός επιπέδου µε τα συστατικά του αµέσως επόµενου επιπέδου. Για παράδειγµα
ένας ∆ιάλογος έχει πολλούς Οµιλητές (στην εικόνα 5, η σχέση του oral_sources µε τον
oral_speakers είναι 1:n) και ένα γραπτό τεκµήριο έχει πολλές σελίδες (στην εικόνα 6, η
σχέση του wrt_documents µε τον wrt_pages είναι 1:n). Στα διαγράµµατα υπάρχουν και
ορισµένοι βοηθητικοί database tables. Στο διάγραµµα της εικόνας 5 εµφανίζονται και οι
πίνακες oral_audiofiles και oral_SegmentTypes. Ο πίνακας (database table)
oral_audiofiles είναι για την αποθήκευση του ενός (αλλά µπορεί να είναι και

περισσότερα του ενός) ψηφιακού ηχητικού αρχείου που αντιστοιχεί σε ένα προφορικό
τεκµήριο. Ο πίνακας (database table) oral_SegmentTypes περιέχει τα τµήµατα στα
οποία µπορεί να υποδιαιρείται µία µορφολογική λέξη (µέχρι στιγµής αυτά είναι
συλλαβές, φωνήεντα, σύµφωνα αλλά µπορούν να συµπληρωθούν και άλλα). Επίσης
στο διάγραµµα της εικόνας 6 υπάρχει ο πίνακας wrt_wordextractconfigurations. Σε
αυτόν φυλάγονται πληροφορίες που καθορίζουν πως έγινε (µε ποιες ρυθµίσεις) η
διάσπαση της µεταγραφής µιας σελίδας ενός γραπτού τεκµηρίου σε λέξεις (tokenization
configuration). ∆ηλαδή στον πίνακα αυτό φυλάγονται οι διαχωριστικοί χαρακτήρες που
χρησιµοποιήθηκαν, η κανονική έκφραση (regular expession) και οι θέσεις της
µεταγραφής στις οποίες δεν ελήφθη υπόψη (εξαιρέθηκε) η σηµασία των διαχωριστικών
χαρακτήρων.
Πίνακας 2: αντιστοιχήσεις (data alignment) γραπτών και προφορικών τεκµηρίων
Αφηρηµένο
Προφορικά
Γραπτά
Dialogue
∆ιάλογος – συνολικό προφορικό τεκµήριο
-Document
Ένας οµιλητής / συνοµιλητής
συνολικό γραπτό τεκµήριο
Part
εκφώνηµα του οµιλητή
σελίδα γραπτού τεκµήριου
Wort
µορφολογικές λέξεις
µορφολογικές λέξεις
Inner
Συλλαβές, φωνήεντα, σύµφωνα, κλπ
-Εικόνα 5: ∆οµή υλοποίησης της Struct Database για τα προφορικά τεκµήρια

Εικόνα 6: ∆οµή υλοποίησης της Struct Database για τα γραπτά τεκµήρια

Περιορισµοί στην έκταση του άρθρου δεν µας επέτρεψαν να παρέχουµε ένα λεξικό
δεδοµένων που θα διευκόλυνε στην καλύτερη κατανόηση των πεδίων της struct
database (π.χ. των πεδίων Text, TextInSampa, TranslationText του oral_turntakings).

7.2 EAV
Η δεύτερη βάση που χρησιµοποιεί το σύστηµα µας είναι η βάση που καταγράφονται
κάθε λογής επισηµειώσεις. Όπως προαναφέρθηκε αυτή βασίζεται στην EntityAttribute-Value αναπαράσταση για να µας απαλλάξει από το πρόβληµα του διαρκούς
Schema Evolution και να επιλύσει το πρόβληµα της εκτεταµένη χρήσης null values. Οι
επισηµειώσεις που καταχωρούνται σε αυτό αφορούν οντότητες (πλειάδες) των database
tables oral_speakers, oral_turntakings, oral_words, oral_segments, wrt_documents,
wrt_pages και wrt_words. Με άλλα λόγια το entity (E του EAV) λαµβάνει τιµές από τα
πρωτεύοντα κλειδιά (primary keys) των επτά (7) πινάκων που αναφέρθηκαν.
Σε προηγούµενη ενότητα αναφέραµε πως έγιναν παρεµβάσεις (επεκτάσεις)
προκειµένου το υποσχήµα (database subschema) να υποστηρίζει ελεύθερα και
καθορισµένα σύνολα τιµών (λεξιλόγια), πολλαπλές τιµές ιδιοτήτων και εξαρτήσεις
εµφάνισης ιδιοτήτων (dependencies). Μια άλλη σηµαντική παρατήρηση (που δεν
αναφέρθηκε προηγούµενα) είναι ότι όλες οι επισηµειώσεις παρουσιάζουν/απαιτούν
παρόµοια λειτουργικότητα. Έτσι τα εννέα modules επισηµείωσης (µορφολογικής,
φωνολογικής, συντακτικής και σηµασιολογικής, καθένα για δύο τύπους πηγών και
επιπλέον επισηµείωση συστατικών λέξης για τα προφορικά) θα µπορούσαν να γίνουν
ένα module που θα ενηµέρωνε κάθε φορά διαφορετικό σύνολο ιδιοτήτων. Επιπλέον οι
µεταπληροφορίες θα µπορούσαν να διαχειριστούν µε το ίδιο module καθώς απαιτούν

την ίδια λειτουργικότητα αλλά ενηµερώνουν επίσης διαφορετικά σύνολα ιδιοτήτων.
Έτσι τα 11 modules (9 επισηµειώσεων και 2 µεταπληροφορίας) θα µπορούσαν να
γίνουν ένα module που προσαρµόζεται µε βάση το σύνολο ιδιοτήτων που διαχειρίζεται,
αρκεί να µπορούσαν να ορισθούν αυτά τα 11 σύνολα ιδιοτήτων.
Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις οδήγησαν στην σχεδίαση ενός επεκτεταµένου EAV
σχήµατος που υποστηρίζει όλες τις απαιτήσεις. Το σχήµα εµφανίζεται στην εικόνα 7.
∆ιακρίνουµε 9 πίνακες τους οποίους θα εξηγήσουµε στη συνέχεια.
Ο πίνακας app_sourcetypes καθορίζει (περιέχει) του δύο τύπους τεκµηρίων (γραπτά
και προφορικά). Ο πίνακας app_modules καθορίζει (περιέχει) τα 11 modules που
χρειάζονται (5 για γραπτά και 6 για προφορικά). Ο πίνακας propertygroups
χρησιµοποιείται για δύο λόγους: (α) για τον ορισµό θεµατικών υποσυνόλων ιδιοτήτων
(τέτοια έχουµε στη µορφολογική επισηµείωση γραπτών πηγών και στα µεταδεδοµένα
προφορικών πηγών) και (β) για τον ορισµό προκαθορισµένων συνόλων τιµών των
ιδιοτήτων (lookups στην ορολογία των πληροφορικών, λεξιλόγια στην ορολογία των
γλωσσολόγων). Ο πίνακας propertygrouptypes είναι βοηθητικός και καθορίζει
(περιέχει) του δύο σκοπούς για τους οποίους χρησιµοποιείται ο propertygroups. Ο
πίνακας properties χρησιµοποιείται για να καθορίζει (περιέχει) όλες τις ιδιότητες που
αξιοποιούνται από τα 11 modules. Ο πίνακας propertytypes είναι βοηθητικός και
περιέχει του τέσσερις τύπους που µπορεί να έχει µια ιδιότητα (αλφαριθµητικό,
αλφαριθµητικό µε πολλαπλές τιµές, προκαθορισµένης τιµής από lookup/λεξιλόγιο και
πολλαπλής προκαθορισµένης τιµής από lookup/λεξιλόγιο). Είδαµε ότι η δεύτερη χρήση
του πίνακα propertygroups είναι για τον ορισµό προκαθορισµένων συνόλων τιµών
ιδιοτήτων, δηλαδή να ορίζει ονοµασίες ταυτοποίησης των lookups/λεξιλογίων. Όµως
ένα lookup/λεξιλόγιο πρέπει, εκτός από ονοµασία, να έχει και το σύνολο (µια λίστα) µε
τις αποδεκτές τιµές. Αυτή τη λίστα τιµών του κάθε lookup/λεξιλογίου ορίζουµε στον
πίνακα propertyvalues.
Ο πίνακας entitypropertyvalues είναι ο κεντρικός της EAV database. Εδώ
καταχωρούνται τα Entities (στο πεδίο EntityId), τα Attributes (στο πεδίο PropertyId)
και τα Values (στο πεδίο ValueId ή στο πεδίο ValueText). Όπως προαναφέραµε το
πεδίο τιµών του EntityId είναι τα πρωτεύοντα κλειδιά (primaty keys) επτά (7) βασικών
πινάκων του Struct Database (oral_speakers, oral_turntakings, oral_words,
oral_segments, wrt_documents, wrt_pages και wrt_words). Το πεδίο τιµών του
PropertyId είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα properties. Το πεδίο τιµών του ValueId
είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα propertyvalues. Στην περίπτωση που το Attribute
(αυτό που προσδιορίζει το πεδίο PropertyId) έχει τύπο αλφαριθµητικού ή
αλφαριθµητικού µε πολλαπλές τιµές, τότε συµπληρώνεται το ValueText και όχι το
ValueId.
Στον πίνακα propertydependencies προσδιορίζονται οι ιδιότητες που εµφανίζονται
υπό τον περιορισµό ότι µία άλλη ιδιότητα έχει λάβει κάποια συγκεκριµένη τιµή. Αν µία
ιδιότητα δεν περιέχεται στον πίνακα propertydependencies τότε είναι ελεύθερη από
εξαρτήσεις και θα εµφανίζεται πάντα στο module (ή στο θεµατικό υποσύνολο
ιδιοτήτων του module) που εντάσσεται.
Στο διάγραµµα της εικόνας 7 εµφανίζονται και ορισµένοι περιορισµοί (constraints)
που χαρακτηρίζουν το µοντέλο. Αυτοί οι περιορισµοί είναι κυρίως Foreign Key
constraints. Τα πρωτεύοντα κλειδιά εµφανίζονται υπογραµµισµένα και επιπλέον
(αριστερά της ονοµασίας τους) έχουν ένα ρόµβο. Τα πεδία που είναι not null έχουν το
σύµβολο του σφαιριδίου (solid bullet). Τα πεδία που αποδέχονται null τιµές έχουν το
σύµβολο του κουλουριού (circle). Οι περιορισµοί αυτοί δεν επαρκούν για την πλήρη

λειτουργικότητα του µοντέλου. Μετά το διάγραµµα, δίδονται (µε φραστικό τρόπο)
επιπλέον περιορισµοί που µπορεί να εκφράζονται εντός της database (συνήθως µε
triggers) ή εκτός αυτής (συνήθως στο business logic του λογισµικού).
Εικόνα 7: Μοντέλο ∆εδοµένων για την EAV Database

Οι επόµενες παράγραφοι της παρούσας υπό-ενότητας (7.2) αποτελούν επιπλέον
λογικούς περιορισµούς και µπορούν να παραλειφθούν σε πρώτη ανάγνωση.
Το properties.GroupId µπορεί να είναι null ή να δείχνει κάποιο GroupId του
propertygroups. ∆ηλαδή τα properties που δεν εντάσσονται σε οµάδες και εξαρτώνται
απευθείας από modules δεν αντιστοιχούν σε groups (γραµµές) του propertygroups.
Στον propertygroups έχουν οριστεί (ως τώρα) οµάδες µόνο για τη µορφολογική
επισηµείωση γραπτών και τα metadata προφορικών.
Το propertygroups.ModuleId έχει νόηµα µόνο για ιδιότητες. Το
propertygroups.PropertyId έχει νόηµα µόνο για σύνολα τιµών ιδιότητας. ∆ηλαδή, µόνο
το ένα ή το άλλο (από τα ModuleId και PropertyId) θα έχει τιµή σε µία γραµµή του
propertygroups.
Τα πεδία properties.ModuleId και properties.GroupId είναι αµοιβαία αποκλειόµενα.
∆ηλαδή µια ιδιότητα (µια γραµµή του πίνακα properties) δείχνει είτε στο module που
ανήκει είτε στην οµάδα ιδιοτήτων στην οποία ανήκει και ποτέ και στα δύο.
Στον propertydependencies κάθε γραµµή προσδιορίζει ότι η ιδιότητα (στην οποία
δείχνει το πεδίο) PropertyId θα ενεργοποιείται µόνο αν η DependentOnPropertyValueId
αποτελεί τιµή µια άλλης (κατάλληλης για την τιµή DependentOnPropertyValueId)
ιδιότητας. Αν µία ιδιότητα (η ταυτότητα της ιδιότητας) δεν περιέχεται στον πίνακα
propertydependencies τότε είναι ελεύθερη από εξαρτήσεις και θα εµφανίζεται πάντα
στο module (ή στην οµάδα ιδιοτήτων) που εντάσσεται.

Το πεδίο propertygroups.OrderIndex έχει τιµές για τη διάταξη των οµάδων
ιδιοτήτων που ανήκουν στο ίδιο module (έχουν την ίδια τιµή propertygroups.ModuleId
και αυτό δεν είναι null).
Το πεδίο propertyvalues.OrderIndex έχει τιµές για τη διάταξη των αποδεκτών τιµών
της φιλόξενης ιδιότητας (propertyvalues.PropertyId).
Το πεδίο properties.OrderIndex (α) έχει τιµές για τη διάταξη των ιδιοτήτων που
ανήκουν στην ίδια οµάδα (η οµάδα προσδιορίζεται στο properties.GroupId και δεν είναι
null) ή (β) έχει τιµές για τη διάταξη των ιδιοτήτων που ανήκουν στο ίδιο module (το
module προσδιορίζεται στο properties.ModuleId και το properties.GroupId είναι null).
Το entitypropertyvalues.EntityId πρέπει να ελέγχετε ότι κάνει αναφορά στο PK ενός
εκ των 7 βασικών πινάκων του struct subschema. Αυτό είναι στο business logic της
εφαρµογής (εναλλακτικά θα µπορούσε να ελεγχθεί µε triggers).
Το entitypropertyvalues.ValueId και το entitypropertyvalues.ValueText είναι
αµοιβαία αποκλειόµενα στην ίδια εγγραφή. Μόνο ένα από τα δύο έχει κάθε φορά τιµή
(το άλλο είναι null).
Το entitypropertyvalues.PropertyId θα µπορούσε να είναι περιττό καθώς προκύπτει
από το ValueId. Όµως επειδή κάποιες εγγραφές έχουν entitypropertyvalues.ValueText
(και δεν έχουν entitypropertyvalues.ValueId) το πεδίο PropertyId είναι αναγκαίο στον
πίνακα entitypropertyvalues.
Ο πίνακας entitypropertyvalues λειτουργεί ως bag για τις πολλαπλές τιµές που
µπορεί να έχει ο ίδιος συνδυασµός τιµών των EntityId και PropertyId. Αν θέλαµε
διάταξη των πολλαπλών τιµών θα χρειαζόταν ένα πεδίο OrderIndex.
Όταν µε µια εγγραφή του propertygroups ορίζεται µια οµάδα τιµών ιδιότητας
(δηλαδή το propertygroups.PropertyId δεν είναι null) τότε το propertygroups.PropertyId
δείχνει στο properties.PropertyId (είναι FK σε κάποια ιδιότητα που ορίζεται στον
πίνακα properties. Αναρωτιέται κανείς γιατί αυτός ο περιορισµός (FK constraint) δεν
είναι 1:1. Η απάντηση είναι ότι µπορεί να έχουµε πολλά υποσύνολα τιµών για την ίδια
ιδιότητα (το lookup χωρίζεται σε ενότητες τιµών).
Για να µην υπάρξει παρανόηση τονίζουµε ότι µια λίστα προκαθορισµένων τιµών
(lookup ή λεξιλόγιο) µιας ιδιότητας ορίζεται αποκλειστικά από τον propertygroups και
τον propertyvalues. ∆ηλαδή ο ορισµός γίνεται ακολουθώντας την FK διαδροµή του
properties στον propertygroups (1:n) και του propertygroups στον propertyvalues (1:n).

7.3 Inner
Ο σκοπός της Inner Database είναι να διαχειριστούν όλες οι υποδιαιρέσεις που µπορεί
να οριστούν σε µία λέξη και να µπορούν να καταχωρηθούν επισηµειώσεις για κάθε
ορισµένη υποδιαίρεση. Η απαίτηση που είχαµε από τους γλωσσολόγους (συγκεκριµένα
από φωνολόγους που ασχολούνταν µε τις προφορικές πηγές) ήταν πως θα ήθελαν
ανάλυση των µορφολογικών λέξεων σε συλλαβές, φωνήµατα, σύµφωνα και φωνήεντα.
Για τις συλλαβές, τα φωνήµατα, και τα σύµφωνα τους αρκούσε µόνο η µεταγραφή τους
(σε φωνητικό αλφάβητο sampa). Για τα φωνήεντα ήθελαν να γνωρίζουν αν είναι
τονισµένα, το είδος του τονισµού και αν η θέση του τονισµένου φωνήεντος είναι στην
αρχή, στη µέση, στο τέλος της µορφολογικής λέξης ή ακόµα και αν είναι στο τέλος της
επιτονικής φράσης. Μάλιστα είχαν ορίσει και µία δική τους κωδικοποίηση που
συγκέντρωνε όλες τις (δύο) ιδιότητες (τύπος τονισµού και θέση τονισµένου φωνήεντος)
σε ένα interval (µία θέση – ένα place holder) του tier (επιπέδου ανάλυσης) των

φωνηέντων στο εργαλείο που χρησιµοποιούσαν (Praat). Μια πρώτη ανάλυση οδήγησε
στο σχεδιασµό ενός πίνακα (που θα ελάµβανε τη θέση του πίνακα oral_segments στο
σχήµα της εικόνας 5). Aυτός o database table (πίνακας) παρουσιάζεται µέσα από ένα
παράδειγµα, στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3: Η αρχική σκέψη (δηµιουργίας database table) για τη µεταγραφή και την επισηµείωση
υποδιαιρέσεων λέξης
Phenomenon
WID
start
stop
Level
interval_no
u_s_e
30852
4.1234 4.2345 Vowel
22
t
30852
3.9876 4.1233 Consonant
27
u
30852
4.1234 4.2345 Segment
28
tu
30852
3.9876 4.2345 Syllable
12

Πρόκειται για µία λύση που επιτρέπει τη διπλή αξιοποίηση των δεδοµένων.
Μπορούµε να ψάξουµε για το φαινόµενο u_s_e (που σύµφωνα µε την κωδικοποίηση
των φωνολόγων αφορά το φωνήεν [u], Τονισµένο (stressed) και στο τέλος (end) της
λέξης). Από την άλλη µπορούµε να ψάξουµε µε την ταυτότητα µιας λέξης (word
identifier – WID) και να ανακαλέσουµε όλα τα συστατικά και υποσυστατικά της λέξης.
Μάλιστα µπορούµε να διατάξουµε όλα τα ανακτηθέντα intervals (θέσεις) του ιδίου
επιπέδου (tier) υποδιαίρεσης (συλλαβή, φώνηµα, φωνήεν και σύµφωνο) της λέξης. Η
διάταξη ανά επίπεδο γίνεται µε βάση την ιδιότητα interval_no (που προέρχεται από τα
αρχεία TextGrid και είναι η αρχική διάταξη των στοιχείων του ιδίου επιπέδου). Έτσι
µπορούµε να εκφράσουµε ερωτήµατα απόστασης µεταξύ των συστατικών κάποιου
επιπέδου (αυτό θα γίνει καλύτερα κατανοητό σε επόµενη ενότητα). Οι τιµές των
ιδιοτήτων phenomenon, start και stop προέρχονται επίσης από το αρχικό αρχείο
επισηµείωσης (TextGrid).
∆ηλαδή αυτή η δοµή επιτρέπει την ιεραρχική αναπαραγωγή των δεδοµένων από τα
κατώτερα επίπεδα (συλλαβή, φώνηµα, σύµφωνο και φωνήεν) της εικόνας 1 και
ταυτοχρόνως τη σειριακή προσπέλαση των συστατικών στο ίδιο κατώτερο επίπεδο.
Από την άλλη αυτή η δοµή έχει περιορισµούς για την επέκταση των πληροφοριών
επισηµείωσης καθώς τόσο η µεταγραφή όσο και οι δύο ιδιότητες µπόρεσαν να
συνδυαστούν και να συναποθηκευτούν στο ίδιο πεδίο (Phenomenon). Αν όµως
προστεθούν και άλλες ιδιότητες (schema evolution) σε κάποιο ή κάποια από τα επίπεδα
των συστατικών της λέξης, τότε πόσες ιδιότητες και πόσο σωστά µπορούν να
συνωστιστούν στο ίδιο πεδίο; Για να διατηρήσει το σύστηµα µας την επεκτασιµότητα
του (να µην υποφέρει από schema evolution στα συστατικά της λέξης) πρέπει και οι
ιδιότητες τονισµού και θέσης τονισµού των φωνηέντων να αποθηκευτούν όχι στον
σχετικό πίνακα της database struct (όχι στον πίνακα oral_segments ή κάποιον άλλο στη
θέση του) αλλά στην EAV database. Αυτό τελικά και κάναµε (υλοποιήσαµε). Βάλαµε
έναν ελάχιστα διαφορετικό database table (από αυτόν του παραδείγµατος στον πίνακα
3) στην struct database (βάλαµε δηλαδή τον πίνακα oral_segments που βλέπουµε στην
εικόνα 5) και τον υποστηρίξαµε µε το βοηθητικό πίνακα oral_SegmentTypes. Τώρα
στον oral_segments αποθηκεύουµε µόνο την επισηµείωση και τις ιδιότητες του
συστατικού (όταν υπάρχουν) τις αποθηκεύουµε στην EAV database. Προφανώς και
πρέπει να οριστούν οι δύο νέες ιδιότητες (τονισµού και θέσης τονισµού) στην EAV
Database και πρέπει επίσης να προσδιοριστούν οι τιµές (lookup/λεξιλόγιου) της κάθε
ιδιότητας. Έτσι η υλοποίηση µας βασίζεται στους πίνακες oral_segments και
oral_SegmentTypes στην Struct Database και στη συµπλήρωση τιµών σε δύο εκ των

πινάκων (Properties και PropertyValues) της EAV Database. Όλα αυτά εµφανίζονται
µέσα από ένα παράδειγµα στους πίνακες 4, 5, 6, 7 και 8. Το παράδειγµα είναι
ισοδύναµο µε αυτό που είδαµε σαν µια πρώτη προσέγγιση/ανάλυση (στον πίνακα 3).
Πίνακας 4: ∆εδοµένα στον πίνακα oral_SegmentTypes
SegmentTypeId
Name
1
Φωνήεν
2
Σύµφωνο
3
Συλλαβή

Code
VOWEL
CONSONANT
SYLLABLE

Πίνακας 5: Απόσπασµα δεδοµένων από τον πίνακα Oral_Segments
Segment Text Word Id Position Position Index Position
Id
Index In In Turn Taking Index In
Word
Speaker
8501
u
30852
3
13
22
8502
t
30852
4
14
27
8503
tu
30852
1
5
12

Start
Time

End
Time

4.1234
3.9876
3.9876

4.2345 1
4.1233 2
4.2345 3

Πίνακας 6: Απόσπασµα δεδοµένων από τον πίνακα Properties
Property Id
Name
TypeId
Is Mandatory
148
Τονισµός
3
0
149
Μέρος Τονισµού
3
0
Πίνακας 7: Απόσπασµα δεδοµένων από τον πίνακα PropertyValues
PropertyValueId
Code
Name
1445
Unstressed
Άτονο
1446
Stressed
Τονισµένο
1447
Accented
Εστιασµένο
1448
Beginning of word
Αρχή Λέξης
1449
Middle οf word
Μέση Λέξης
1450
End of word
Τέλος Λέξης
1451
End of phrase
Τέλος Φράσης
Πίνακας 8: Απόσπασµα δεδοµένων από τον πίνακα EntityPropertyValues
Entity Property Value Id
EntityId
Property Id
Value Id
11240
8501
148
1446
11241
8501
149
1450

Typ
eId

ModuleId
11
11

Property Id
148
148
148
149
149
149
149

ValueText
NULL
NULL

8. Τρόπος εισαγωγής δεδομένων
Τα δεδοµένα των τεκµηρίων διακρίνονται από τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Αυτές
είναι:
• αρχική/πρωτότυπη µορφή,
• ψηφιακή αποτύπωση χωρίς υπολογιστικά οργανωµένη αναζήτηση και διαχείριση,
• ψηφιακή µορφή µε υπολογιστικά οργανωµένη αναζήτηση και διαχείριση.
Στην πρώτη κατάσταση έχουµε τα πρωτότυπα τεκµήρια (έγγραφα, βιβλία,
δακτυλογραφηµένα και χειρόγραφα κείµενα για τα γραπτά καθώς και ηχογραφήσεις
διαλόγων). Στη δεύτερη κατάσταση έχουµε ψηφιακές εκδόσεις των προηγούµενων
(όπως ψηφιοποιηµένες σελίδες των γραπτών σε αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών και

ψηφιοποιηµένες εκδόσεις των ηχογραφήσεων και πάλι σε αρχεία ηλεκτρονικών
υπολογιστών). Στη δεύτερη µορφή το υλικό συµπληρώνεται από µεταγραφές και
επισηµείωσεις (σε διάφορα δοµικά επίπεδα των τεκµηρίων). Αµφότερες µεταγραφές
και επισηµειώσεις αποθηκεύονται σε επιπλέον αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Στην τρίτη κατάσταση έχουµε συλλογές αρχείων (όπως είδαµε στην εικόνα 4 µπορούµε
να έχουµε συλλογές από TextGrid, από Images, από Wav, από Μεταγραφές – text, κλπ)
και βάσεις δεδοµένων. Οι βάσεις δεδοµένων έχουν διπλό σκοπό: (α) οργανώνουν τα
δεδοµένα των συλλογών αρχείων, (β) υποκαθιστούν πλήρως ορισµένα δεδοµένα της
δεύτερης κατάστασης. Για παράδειγµα τα αρχεία επισηµειώσεων που (στη δεύτερη
κατάσταση) βρίσκονται σε υπολογιστικά φύλλα µετασχηµατίζονται πλήρως σε
δεδοµένα (της EAV) βάσης δεδοµένων (στην τρίτη κατάσταση). Το ίδιο συµβαίνει και
για τα υπολογιστικά φύλλα των µεταδεδοµένων (κυρίως βιβλιογραφικά στοιχεία για τα
γραπτά τεκµήρια και δηµογραφικά και πολιτιστικά στοιχεία για τους οµιλητές των
προφορικών τεκµηρίων) που επίσης µετασχηµατίζονται πλήρως σε δεδοµένα (της
EAV) βάσης δεδοµένων (στην τρίτη κατάσταση).
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσουµε τη διαδικασία για τη
µετάβαση από τη δεύτερη στην τρίτη κατάσταση. Αυτό (η µετάβαση) µπορεί να γίνεται
σε αλληλεπίδραση µε το χρήστη (online) αλλά και µαζικά (για την αναδροµική
εισαγωγή – import – του υλικού που είχε συγκεντρωθεί πριν την ανάπτυξη των
πληροφοριακών συστηµάτων). Πρώτα εξετάζουµε την µετάβαση/εισαγωγή – import –
σε αλληλεπίδραση µε το χρήστη. Μετά θα κάνουµε σύντοµη αναφορά στη µαζική
(αναδροµική) εισαγωγή.

8.1 Εισαγωγή γραπτών τεκμηρίων σε αλληλεπίδραση με το
χρήστη
Η εργασία αυτή γίνεται βηµατικά. Πρώτα θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα κενό γραπτό
τεκµήριο. Αυτό (το κενό γραπτό τεκµήριο) δηµιουργείται τόσο από browse (µε τη
χρήση του χειριστηρίου που παρέχει το module Browse Written) όσο και από το αρχικό
menu. Στη συνέχεια ο χρήστης καλεί το P.I. Written, επαναληπτικά για κάθε σελίδα του
γραπτού τεκµηρίου. Η προσθήκη της σελίδας γραπτού τεκµηρίου µπορεί να ξεκινήσει
τόσο από browse (σε επιλεγµένο έγγραφο) όσο και από το τρίπτυχο γραπτών (G.
Written) ενός επεξεργαζόµενου γραπτού τεκµήριου. Η προσθήκη σελίδας (P.I. Written)
καλεί το Text Imaging για να κάνει την εισαγωγή εικόνας (ψηφιοποιηµένης σελίδας)
και το Text Transcription για να κάνει τη µεταγραφή αυτής. Για τη µεταγραφή, ο
χρήστης, εισαγάγει το κείµενο µεταγραφής, καθορίζει τα σύµβολα διαχωρισµού
(tokenization – διάσπασης σε λέξεις) και δοκιµάζει (βλέπει) αν ο διαχωρισµός τον
ικανοποιεί. Στις εικόνες 8 και 9 βλέπουµε ένα παράδειγµα εισαγωγής µεταγραφής και
καθορισµού των συµβόλων διαχωρισµού της σε λέξεις.

Εικόνα 8: Text Transcription – Εισαγωγή Μεταγραφής

Εικόνα 9: Text Transcription – καθορισµός συµβόλων διαχωρισµού

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες οι επισηµειώσεις (µορφολογικές, φωνολογικές, κλπ)
γίνονται (αργότερα) από το χρήστη (µε τη βοήθεια του τρίπτυχου γραπτών και των
επιµέρους modules επισηµείωσης που το τρίπτυχο επικαλείται).

8.2 Εισαγωγή προφορικών τεκμηρίων σε αλληλεπίδραση με το
χρήστη
Η εργασία αυτή (σε αντίθεση µε την προηγούµενη) δεν γίνεται βηµατικά. Ο χρήστης
ζητά να δηµιουργήσει (εισαγάγει) ένα προφορικό τεκµήριο χρησιµοποιώντας τις

κατάλληλες επιλογές (χειριστήρια) που του δίνονται από το browse (Browse Oral) και
από το αρχικό menu. Το σύστηµα τότε εµφανίζει στο χρήστη ένα παράθυρο (το
παράθυρο του module I. Oral) και ο χρήστης καλείται και συµπληρώνει όλα τα αρχεία
µεταγραφών (TextGrid) και τα ηχητικά αρχεία (Wav) που συνθέτουν το προφορικό
τεκµήριο (στη δεύτερη κατάσταση). Στην εικόνα 10 βλέπουµε ένα τέτοιο παράθυρο
προσδιορισµού των µεταγραφών (TextGrid) και των ηχητικών αρχείων που συνθέτουν
ένα προφορικό τεκµήριο. Οι συντελεστές του έργου µπορούν να διακρίνουν ότι σε αυτό
το παράδειγµα έχουµε ένα διάλογο τριών οµιλητών (και ισάριθµες µεταγραφές, µία ανά
οµιλητή), µία ηχητική ψηφιακή καταγραφή της συνοµιλίας και µία γενική µεταγραφή
ανεξάρτητη οµιλητή. Πρόκειται επίσης για Αϊβαλιώτικα όπου ο εποπτεύοντας
µελετητής είναι φυσικός οµιλητής της διαλέκτου και συµµετέχει και ο ίδιος στο
διάλογο.
Εικόνα 10: Εισαγωγή προφορικού τεκµήριου

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µεταγραφές και οι επισηµειώσεις (µορφολογικές,
φωνολογικές, και επιπλέον σε επίπεδο συστατικών λέξης) βρίσκονται στα TextGrid
αρχεία και αφού περάσουν από ένα βήµα ελέγχου (parsing) ενσωµατώνονται στις
υπολογιστικά οργανωµένες και διαχειριζόµενες πληροφορίες και είναι διαθέσιµες για
αναζήτηση από το χρήστη. Αυτό δεν αποκλείει το χρήστη από το να προβεί (αργότερα
και κυρίως) σε συµπληρωµατικές µορφολογικές και φωνολογικές επισηµειώσεις, (µε τη
βοήθεια του τρίπτυχου προφορικών και των επιµέρους modules επισηµείωσης που το
τρίπτυχο επικαλείται).

8.3 Μαζική εισαγωγή γραπτών τεκμηρίων
Πρόκειται για λογισµικό που εισαγάγει (import) το σύνολο των αρχείων ηλεκτρονικών
υπολογιστών που περιέχουν µεταγραφές και επισηµειώσεις. ∆ηλαδή, το σύνολο των
αρχείων που συνθέτουν ένα τεκµήριο στη δεύτερη κατάσταση, ελέγχεται (περνάει από
parsing) και ενσωµατώνεται στις υπολογιστικά οργανωµένες και διαχειριζόµενες
πληροφορίες (databases και συλλογές αρχείων). Για καλύτερη κατανόηση αναφέρουµε
ότι για κάθε τεκµήριο, το σύνολο των ψηφιοποιηµένων σελίδων (αρχεία εικόνας), το
σύνολο των µεταγραφών (αρχεία κειµένου, όσα και οι εικόνες/σελίδες), το σύνολο των
µορφολογικών επισηµειώσεων (αρχεία λογιστικών φύλλων) και τα µεταδεδοµένα του
τεκµηρίου (ένα ακόµα αρχείο λογιστικού φύλλου) συγκεντρωνονται σε ένα κατάλογο
για να αποτελέσουν ένα τεκµήριο στη δεύτερη κατάσταση. Πολλοί τέτοιοι κατάλογοι

(οργανωµένοι σε ένα ευρύτερο/προγονικό κατάλογο) τροφοδοτούν το λογισµικό
(καλύτερα υπηρεσία) µαζικής εισαγωγής γραπτών (Massive Import Written – M.I.
Written) και αυτό επαναλαµβάνει το έργο του (parsing και ενσωµάτωση) για κάθε
τεκµήριο. Είναι προφανές ότι το σύνολο των µεταγραφών και επισηµειώσεων του κάθε
τεκµηρίου οργανώνεται και γίνεται διαχειρίσιµο υπολογιστικά.

8.4 Μαζική εισαγωγή προφορικών τεκμηρίων
Πρόκειται για λογισµικό (Massive Import Oral – M.I. Oral) που εισαγάγει πολλά
προφορικά τεκµήρια. Για κάθε τεκµήριο εισαγάγει (import) το σύνολο των αρχείων
ηλεκτρονικών υπολογιστών που περιέχουν µεταγραφές και επισηµειώσεις και
συνθέτουν ένα προφορικό τεκµήριο στη δεύτερη κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή δεν
υπάρχει ουσιαστική διαφορά µεταξύ του I. Oral και του M.I. Oral. Η µοναδική διαφορά
είναι ότι το τελευταίο επενεργεί σε πολλούς καταλόγους (πολλά προφορικά τεκµήρια)
και για κάθε ένα κάνει την ίδια δουλειά που θα έκανε το I. Oral.

9. Επεξεργασία δεδομένων
Για την εποπτεία ενός γραπτού τεκµηρίου παρέχεται ένα τρίπτυχο (module G.Written).
Στο τρίπτυχο γραπτών τεκµηρίων, αριστερά εµφανίζεται η µεταγραφή σελίδας, στη
µέση εµφανίζονται οι µορφολογικές λέξεις της σελίδας και δεξιά εµφανίζονται και
µπορούν να ενηµερωθούν οι επισηµειώσεις µίας (κάθε φορά) λέξης. Το τρίπτυχο
παρέχει χειριστήρια για τη µετακίνηση µεταξύ των σελίδων του γραπτού τεκµηρίου. Το
G.Written παρέχει επίσης χειριστήριο (κουµπί) για την προσθήκη σελίδας γραπτού
τεκµηρίου (που καλεί το P.I. Written). Στην εικόνα 11 βλέπουµε τη µορφή που είχε το
τρίπτυχο γραπτών τεκµηρίων (G.Written module). Σε µια νεότερη έκδοση (εικόνα 12)
εµφανίζονται µόνο οι ιδιότητες (επισηµειώσεις) της λέξης που έχουν τιµές. Σε αυτή την
έκδοση, το σύνολο των ιδιοτήτων εµφανίζεται µόνο όταν κληθεί η φόρµα ενηµέρωσης.
Εικόνα 11: Τρίπτυχο γραπτών τεκµηρίων – παλαιά εκδοχή

Εικόνα 12: Τρίπτυχο γραπτών τεκµηρίων – νέα εκδοχή

Για την εποπτεία ενός προφορικού τεκµηρίου παρέχεται ένα τρίπτυχο (module
G.Oral). Στο τρίπτυχο προφορικών τεκµηρίων, αριστερά εµφανίζεται η µεταγραφή ενός
εκφωνήµατος του οµιλητή, στη µέση εµφανίζονται οι µορφολογικές λέξεις του
εκφωνήµατος σε ορθογραφική µεταγραφή ή σε αλφάβητο sampa (toggle) και δεξιά
εµφανίζονται οι επισηµειώσεις µίας (κάθε φορά) λέξης. Το τρίπτυχο παρέχει
χειριστήρια για τη µετακίνηση µεταξύ των εκφωνηµάτων του οµιλητή του προφορικού
τεκµηρίου. Στην εικόνα 13 βλέπουµε το τρίπτυχο προφορικών τεκµηρίων.
Εικόνα 13: Τρίπτυχο προφορικών τεκµηρίων

10. Αναζήτηση δεδομένων
Οι απαιτήσεις που τέθηκαν για το υποσύστηµα αναζήτησης πληροφορίας (search
module) προσδιορίζονται επακριβώς στην επόµενη λίστα:
• ∆ιαισθητική χρήση,
• Υποστήριξη ερωτηµάτων που λαµβάνουν υπόψη την ύπαρξη πολλαπλών τιµών για
τα πεδία επισηµειώσεων. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να επιτρέπει στο χρήστη να
απαιτήσει να βρεθούν ταυτοχρόνως δύο (ή δυνητικά/µελλοντικά και περισσότερες
από δύο) τιµές σε ένα πεδίο µιας εγγραφής (αντικείµενο στο ίδιο επίπεδο της struct
database). ∆ηλαδή, το υποσύστηµα αναζήτησης, πέρα από τις απαιτήσεις για
ακριβές (Exact) ταίριασµα, ταίριασµα εύρους (Range) και διάζευξης (Disjunction)
τιµών, πρέπει να υποστηρίζει και την λογική σύζευξη τιµών και να παρέχει
αντίστοιχο τελεστή (And) µεταξύ τιµών για το ίδιο κριτήριο αναζήτησης
(Karanikolas et al 2014b).
• Κάθε κριτήριο να µπορεί να επιβάλει 2 τύπων περιορισµούς (τιµών – βασικούς – και
απόστασης – βλέπε και παρακάτω),
• Πολλαπλά κριτήρια,
• Σύζευξη κριτηρίων (υπονοούµενη χρήση του τελεστή And µεταξύ διαφορετικών
κριτηρίων) (Karanikolas et al 2011),
• Έκφραση συνθηκών απόστασης (προαναφέρθηκαν ως περιορισµοί απόστασης –
distance conditions).
• Κάθε κριτήριο να εστιάζει σε κάποιο από τα επίπεδα (Document, Part, Word,
Inner).
• Έκφραση απαιτήσεων ανάκτησης για: πραγµατικά δεδοµένα, σύννοψη δεδοµένων
(data aggregations), τεχνητά δεδοµένα (artifacts - on the fly created data),

10.1 Η διεπαφή
Όπως αναφέρθηκε µπορούν (στο ίδιο ερώτηµα αναζήτησης) να συνδυαστούν (µε
υπονοούµενο And) περισσότερα από ένα κριτήρια. Μια πρόσφορη µορφή για την
έκφραση του κάθε κριτηρίου ή (µε βάση τον τρόπο που υλοποιείται) η µορφή της κάθε
γραµµής ερωτήµατος σχηµατοποιείται σύµφωνα µε το template του πίνακα 9.
Πίνακας 9: ∆οµή γραµµής ερωτήµατος
Word/ token /phenomenon
Location
{
<EAV
Between,
<Value>
<Value>
And, Or,
subschema>*
Exact}
*

<Attribute>

<Interval
<Part
<Word
no
distances> distances> distances
>

αναφορά/υπόδειξη ενός εκ των 11 modules (9 επισηµειώσεων και 2 µεταπληροφορίας)

Πέρα από το ένα ή περισσότερα κριτήρια που προσδιορίζουν τι θα αναζητηθεί
(Search), η διεπαφή πρέπει να προσδιορίζει και τι θα ανακληθεί (Retrieve) για να
εµφανιστεί. Αυτό (τι θα εµφανιστεί) απαιτείται να προσδιορίζεται µία φορά για το
σύνολο των κριτηρίων. Στον πίνακα 10 βλέπουµε ένα template που επιλέχθηκε για να

χρησιµοποιηθεί. Οι τιµές για τη θέση <Result Type> είναι: Document, Part, Word,
Inner. Οι τιµές για τη θέση <Aggregate> (συνάθροιση) είναι: count, count_documents,
count_parts, count_words, count_inners and null. Οι τιµές για τη θέση <Artifact> είναι:
Mini praat (ένα TextGrid που αφορά, συνήθως, µια λέξη) και null.
Πίνακας 10: ∆οµή για τον προσδιορισµό του επιθυµητού αποτελέσµατος

Output

<Result Type>

<Aggregate> or <Artifact>

Στους πίνακες 11, 12 και 13, παρουσιάζουµε παραδείγµατα από συµπληρωµένες
διεπαφές του search (ή ακριβέστερα Search and Retrieve) module. Η απεικονιζόµενη
στον πίνακα 11 διεπαφή, προσδιορίζει ότι αναζητούνται parts (σελίδες στην περίπτωση
των γραπτών πηγών) που περιλαµβάνουν το φαινόµενο του φωνηεντικού αρχαϊσµού
(Vowel Archaism), ακολουθούµενου από ένα επίθετο (adjective) το οποίο είναι µια
δάνεια λέξη (loan word) και αυτή η δάνεια λέξη είναι µέρος του λόγου Ουσιαστικό
(Noun) και έχει γένος Αρσενικό (Masculin). Η απεικονιζόµενη στον πίνακα 12 διεπαφή,
προσδιορίζει ότι αναζητούνται parts (επιτονικές προτάσεις στην περίπτωση
προφορικών πηγών) που περιέχουν άτονο (unstressed) φωνήεν στο τέλος φράσης.
Μάλιστα στην περίπτωση αυτή θα µετρηθούν τα parts (πλήθος επιτονικών προτάσεων)
που περιέχουν το ζητούµενο, για κάθε document (οµιλητή) στον οποίο εµφανίζεται το
φαινόµενο. Η απεικονιζόµενη στον πίνακα 13 διεπαφή, προσδιορίζει ότι αναζητούνται
documents (οµιλητές στην περίπτωση προφορικών πηγών που συµµετείχαν σε
διαλόγους). Για την εύρεση τους προσδιορίζονται µεταδεδοµένα των οµιλητών (φύλο,
ηλικία και καταγωγή) καθώς και µεταδεδοµένα (ονοµατεπώνυµο) του εποπτεύοντα
µελετητή (ή επισηµειωτή) του διαλόγου (στον οποίο συµµετείχαν οι οµιλητές).
Πίνακας 11: Παράδειγµα αναζήτησης
Word/ token /phenomenon

Location

vowel
archaism

Morphological
Written
Morphological
Written
Morphological
Written
Morphological
Written

Adjective
Noun
Masculin
Output

Part

PART OF
SPEECH
PART OF
SPEECH OF
GENDER OF
LOAN WORD

-

X

-

-

Y in (X+1, X+10) -

-

Y

-

-

Y

-

-

Πίνακας 12: Παράδειγµα αναζήτησης
Word/ token /phenomenon

Location

?_u_f

Inner Oral

Output

Document

Vowel

count_part

-

-

Πίνακας 13: Παράδειγµα αναζήτησης
Word/ token /phenomenon
Ifigenia Zisi

Location
Mary Karra

Metadata Oral

Annotator

-

-

-

Metadata Oral

Inf. Sex

-

-

-

Metadata Oral

Inf. Age

-

-

-

cappadocians

Metadata Oral

Inf. Origin

-

-

-

Output

Document

Male
75

100

-

10.2 BNF για τα <Part distances>, <Word distances> και
<Interval no distances>
Η απόσταση των στοιχείων (στις θέσεις <Part distances>, <Word distances> και
<Interval_no distances>) προσδιορίζεται από µία απλή γραµµατική. Η σύνταξη της
δίδεται σε συµβολισµό BNF:
<Location> ::= <Location single> | <Location range>
<Location range> ::= <µεταβλητή> in (<Location single> , <Location single>)
<Location single> ::= <µεταβλητή> [ <operator> <αριθµός> ]
<µεταβλητή> ::= <latin char>
<latin char> ::= {a|b|c|d|e|f|g|h}
<operator> ::= {+|-}
<αριθµός> ::= <ψηφίο> [<ψηφίο>]
<ψηφίο> ::= {0|1|2|3|4|5|6|7|8|9}

Αρχικό σύµβολο είναι το <Location>. Οι χαρακτήρες που επιλέχθηκαν για τη
µεταβλητή (unbound variable) είναι τέτοιοι που όταν είναι σε πεζά ξεχωρίζουν και δεν
υπάρχει κίνδυνος να µπερδευτούν µε Ελληνικούς χαρακτήρες. Έτσι αν ο χρήστης
γράψει κάποια µεταβλητή µε Ελληνικούς χαρακτήρες, να µπορεί το σύστηµα (µε το
parsing) να εντοπίσει το λάθος και να δείξει το συνολικό statement µε πεζούς
χαρακτήρες, υποδεικνύοντας τη θέση του λάθους (χωρίς να υπάρχει πιθανότητα να µη
γίνει κατανοητή η φύση του λάθους).

11. Συμπεράσματα
Στην εργασία αυτή παρουσιάσαµε τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήµατος
δηµιουργίας και διαχείρισης σώµατος τεκµηρίων από γραπτές και προφορικές πηγές.
Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
κατασκευή και διαχείριση σωµάτων τεκµηρίων άλλων γλωσσών ή διαλέκτων.
Το σύστηµα που αναπτύχθηκε (ως πολυτροπική βάση δεδοµένων) επιτρέπει την
παράλληλη εµφάνισης πρωτογενών και επεξεργασµένων δεδοµένων καθώς και την
κωδικοποίηση ενός µεγάλου αριθµού µεταδεδοµένων. Κατά τη σχεδίαση του
επιδιώχθηκε µια γενίκευση των προδιαγραφών έτσι ώστε να µην είναι το σύστηµα
αυστηρά εξαρτηµένο από συγκεκριµένα γλωσσολογικά φαινόµενα και τρόπους
αντίληψης / χειρισµού αυτών. Πιστεύουµε ότι το σύστηµα στο οποίο καταλήξαµε

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε άλλα έργα δηµιουργίας και διαχείρισης σώµατος
τεκµηρίων ακόµα και όταν αυτά δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες, στόχους και
προδιαγραφές. ∆ηλαδή, πρόκειται για µία δυναµική πλατφόρµα που επιτρέπει την
προσαρµογή της σε νέες ανάγκες που θα προκύψουν σε επόµενες έρευνες.
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