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Περίληυη  

Η παξνύζα κειέηε απνηειεί κέξνο ηεο έξεπλάο καο κε αληηθείκελν ηελ 

ελλνηνινγηθή δηεύξπλζε εξωηεκάηωλ (conceptual query expansion). Σηόρνο είλαη 

λα δνύκε θαηά πόζν νη ππάξρνπζεο δνκέο ησλ Σπζηεκάησλ Οξγάλσζεο ηεο 

Γλώζεο (ΣΟΓ) αληαπνθξίλνληαη ζηελ αληίιεςε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο 

γλώζεο πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο, ώζηε λα εμεηάζνπκε ζε πνηεο πεξηπηώζεηο 

κπνξνύλ απηά λα ρξεζηκεύζνπλ ζηε δηεύξπλζε ησλ εξσηεκάησλ. Καηά ηελ 

έξεπλα επηθεληξσζήθακε ζε κε-εηδηθνύο ρξήζηεο θαη ζε έλα ζρεζηαθό ΣΟΓ, ην 

Θεζαπξό EUROVOC. Γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλάο καο 

εθαξκόζακε εκπεηξηθή κειέηε ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαλ λα 

εθηειέζνπλ αλαδεηήζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Δπωλύκνπ Οηθνινγηθήο 

Βηβιηνζήθεο. Η έξεπλα έδεημε όηη κόιηο ην 15,0% ησλ όξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ κνλαδηθνί θαζώο θαη όηη, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη 

ρξήζηεο δνκνύλ όξνπο αλαδήηεζεο πνπ απνηεινύληαη από ειάρηζηεο ιέμεηο. 

Δπηπιένλ, από ηνπο όξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο ρξήζηεο, ην 60,5% 

εληνπίζηεθε ζην Θεζαπξό. Καηαιήγνπκε όηη γηα ηε δηεύξπλζε ησλ εξσηεκάησλ 

κε ηε ρξήζε Θεζαπξνύ απνηειεί ζεκαληηθό εκπόδην ε πνιπζεκία ησλ ιέμεσλ, ε 

νπνία δελ είλαη εύθνιν λα αληηκεησπηζηεί θαζώο νη πεξηνξηζκέλεο ιέμεηο πνπ 

δνκνύλ ηνπο όξνπο αλαδήηεζεο δελ πξνζθέξνληαη γηα αζθαιή ελλνηνινγηθή 

ζπζρέηηζε, αξρηθά κεηαμύ ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ όξσλ θαη θαηόπηλ κε όξνπο 

από ηελ ηεξαξρία ηνπ Θεζαπξνύ. Μειινληηθή έξεπλα απνηειεί ην αλ απηό 

αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ηαπηόρξνλε ρξήζε πεξηζζόηεξσλ ΣΟΓ θαηά ηε 

δηεύξπλζε ησλ εξσηεκάησλ ή κε ηελ ελλνηνινγηθή ζπζηαδνπνίεζε εξωηεκάηωλ. 

Λέμεηο  θιεηδηά: Σύλζεζε & αλαζύλζεζε εξωηεκάηωλ, Δλλνηνινγηθή δηεύξπλζε 

εξωηεκάηωλ, Σπζηήκαηα Οξγάλωζεο ηεο Γλώζεο (ΣΟΓ), Γλωζηαθή πνιπ-

αλαπαξάζηαζε 



 

Abstract 

This study is part of our broader research focusing on conceptual query 

expansion. Our goal is to examine whether current structures of Knowledge 

Organisation Systems (KOSs) reflect users’ perception of knowledge 

representation in order to verify under which circumstances the KOSs can 

ameliorate the query expansion process. For our study we focused on non-expert 

users using a relational KOS, namely the EUROVOC thesaurus. To test our 

hypotheses we proceeded with an empirical study during which the participants 

had to conduct specific searches in the Evonymos Ecological Library database. 

Our metrics showed that only 15.0% of the submitted terms were unique and that 

the search terms mainly contained one or two words. Furthermore, 60.5% of the 

submitted terms were matched to Thesaurus’ terms. We conclude that for 

conceptual query expansion using a thesaurus the polysemy of words is a serious 

obstacle, which is hard to deal with because of the limited search words used for 

each query. This is because the limited search words do not serve for safe 

conceptual matching both among the search terms and between the search terms 

and terms from the hierarchy of the Thesaurus. Future research will try to answer 

whether this problem is solved with the synchronous use of multiple KOSs during 

the query expansion or with conceptual query clustering techniques. 

Keywords: Query formulation & reformulation, Conceptual query expansion, 

Knowledge Organisation Systems (KOSs), Cognitive poly-representation 

1. Διζαγφγή 

Η παξνύζα κειέηε απνηειεί κέξνο ηεο έξεπλάο καο κε αληηθείκελν ηελ ελλνηνινγηθή 

δηεύξπλζε εξωηεκάηωλ (conceptual query expansion). Τα Σπζηήκαηα Οξγάλωζεο ηεο Γλώζεο 

(ΣΟΓ) απνηεινύλ ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ην ζθνπό απηό. Θειήζακε λα δηεξεπλήζνπκε θαηά 

πόζν νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζε πξόηππα ζπκπεξηθνξάο ζπλδπάδνληαο ηελ 

απνηύπσζε ηεο γλώζεο ζηα ΣΟΓ θαη ηελ αληίιεςε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλώζεο πνπ 

έρνπλ νη ρξήζηεο. Δπηπιένλ, εμεηάζακε ζε πνηεο πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ ηα 

ΣΟΓ γηα δηεύξπλζε ηωλ εξωηεκάηωλ. Δηδηθόηεξα, επηθεληξσζήθακε ζε κε-εηδηθνύο ρξήζηεο 

θαη ζε έλα ζρεζηαθό ΣΟΓ, ην Θεζαπξό EUROVOC. 

Βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο έξεπλάο καο από άιιεο ζηνλ ίδην ρώξν απνηειεί ην γεγνλόο όηη 

αμηνπνηήζακε δεδνκέλα (εξσηήζεηο ρξεζηώλ θαη ΣΟΓ) ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Δπηπιένλ 

δηαθνξνπνίεζε απνηειεί ην όηη ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν κηαο 

βηβιηνζήθεο θαη όρη ην πεξηβάιινλ ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη θάπνηα κεραλή αλαδήηεζεο, όπσο νη 

πεξηζζόηεξεο αλάινγεο κειέηεο. Τόζν νη δεδνκέλνη παξάγνληεο, όζν θαη ηα πξνβιήκαηα 

θαζώο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο δηαθέξνπλ κεηαμύ ησλ δύν απηώλ ρώξσλ. 



Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ καο, αξρηθά δηεξεπλήζακε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηώλ θαηά 

ηελ επηινγή όξσλ ηόζν γηα ηε ζύλζεζε όζν θαη ηελ αλαζύλζεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζέηνπλ. 

Καηόπηλ, κειεηήζακε ηνπο κνλαδηθνύο όξνπο πνπ εληνπίζηεθαλ ώζηε λα θαηαδεηρηεί αλ νη 

ρξήζηεο είλαη αξθεηά πξνβιέςηκνη ώζηε λα ζηεξίμνπκε επάλσ ηνπο πξόηππα (patterns) γηα ηε 

δηεύξπλζε ηωλ εξωηεκάηωλ. Πεξαηηέξσ, εμεηάζακε ην πιήζνο ησλ ιέμεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλα εξώηεκα θαη ηε ζρέζε πνπ έρεη απηό κε ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλάο 

καο. Σηε ζπλέρεηα, εληνπίζακε πόζνη από ηνπο όξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ρξήζηεο ππήξραλ 

ζην Θεζαπξό έρνληαο ελλνηνινγηθή αληηζηνηρία. 

Η κειέηε νινθιεξώλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ καο θαη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

2. Στεηική βιβλιογραθία 

Σην πιαίζην ηεο επξύηεξεο έξεπλαο πνπ ιακβάλεη ρώξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

Αλάθηεζε Πιεξνθνξηώλ (Information Retrieval), ην πεδίν ηεο δηεύξπλζεο ηωλ εξωηεκάηωλ 

πνπ ππνβάιιεη ν ρξήζηεο απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθό θιάδν. Σηόρνο ηεο δηεύξπλζεο ηωλ 

εξωηεκάηωλ είλαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ αξρηθνύ εξσηήκαηνο κε επηπιένλ όξνπο νη νπνίνη ζα 

απμήζνπλ ηελ απόδνζε ηεο αλάθηεζεο [Shiri θαη Revie, 2006].  

Τν απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο απηήο έξρεηαη αληηκέησπν κε ην ζεκαζηνινγηθό ράζκα πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμύ ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινπλ νη ρξήζηεο θαη ηεο απνηύπσζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ [Belkin, 1982]. Σηελ πξνζπάζεηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζρεηηθόηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ, παξά ηε δεδνκέλε αύμεζε ηεο αλάθιεζεο, ε δηαδηθαζία δηεύξπλζεο ηωλ 

εξωηεκάηωλ, όπνηνπο κεραληζκνύο -απηόκαηνπο, εκη-απηόκαηνπο, δηαδξαζηηθνύο ή 

ρεηξσλαθηηθνύο- θαη αλ πηνζεηεί (Efthimiadis, 1996), έρεη κειεηεζεί αξθεηά, θαη εμαθνινπζεί 

λα κειεηάηαη, από πνιιέο νπηηθέο. Κάπνηεο από απηέο ζπλδπάδνπλ ηελ νπηηθή ηνπ ρξήζηε 

[Joho θ.α., 2004] ή ηεο θηινζνθίαο δεκηνπξγίαο ησλ ΣΟΓ [Doerr, 2001], ηελ αληηζηνηρία ησλ 

ΣΟΓ κεηαμύ ηνπο θαη ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο γλωζηαθήο πνιπ-

αλαπαξάζηαζεο [Ingwersen, 1996], όπσο θαη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπζρέηηζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κε ΣΟΓ (Tudhope θ.α., 2006). 

Οη ρξήζηεο, είλαη απνδεδεηγκέλν, πσο είλαη απξόβιεπηνη [Wilson, 1997] θαη επηξξεπείο ζε 

ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο [Spink θαη Cole, 2006] θαη ίζσο γηα ην ιόγν απηό ε έξεπλα έρεη 

ζηξαθεί ζε παξάγνληεο ιηγόηεξν επκεηάβιεηνπο. Καηά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο, ην ζηάδην 

ηεο αλαζύλζεζεο ή βειηίωζεο ηωλ εξωηεκάηωλ έρεη κειεηεζεί ηδηαηηέξσο, όπσο 

πξναλαθέξακε. Αληίζεηα, ην πξώην ζηάδην, εθείλν ηεο ζύλζεζεο ηνπ πξώηνπ εξσηήκαηνο, 

δελ έρεη ηύρεη αλάινγεο κειέηεο εμαηηίαο, ίζσο, ηεο πνιππινθόηεηάο ηνπ θαη ησλ πνιιώλ 

αζηάζκεησλ παξαγόλησλ πνπ εκπιέθνληαη, κε πξώην θαη βαζηθόηεξν ηνλ ίδην ην ρξήζηε. Η 

κόξθσζε, ε εμνηθείσζε ηόζν κε ην πεξηβάιινλ αλαδήηεζεο αιιά θαη κε ην αληηθείκελν πνπ 

αλαδεηά, ε αληηιεπηηθή, αλαιπηηθή αιιά θαη ζπλδπαζηηθή ηνπ ηθαλόηεηα, θαζώο θαη 

εμσγελείο, πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο είλαη κεξηθά από ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε θαηά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ. 



3. Μεθοδολογία 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπεηξηθή κειέηε θαινύληαλ λα εθηειέζνπλ αλαδεηήζεηο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο Δπωλύκνπ Οηθνινγηθήο Βηβιηνζήθεο
1
 θαη λα θαηαγξάςνπλ ζε ζπλνδεπηηθό 

έληππν ηηο θηλήζεηο ηνπο. Δθηόο από ην ζπλνδεπηηθό έληππν, δηαηεξήζακε θαη ηζηνξηθό (log 

files) ησλ θηλήζεώλ ηνπο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ καο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ Δίζνδν ζην πεξηβάιινλ αλαδήηεζεο κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ινγαξηαζκνύο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλήζεσλ θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ ηζηνξηθνύ. 

3.1. Σπκκεηέρνληεο 

Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 48 θνηηεηέο (27 πξνπηπρηαθνί θαη 21 κεηαπηπρηαθνί) ηνπ 

Τκήκαηνο Αξρεηνλνκίαο θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Η επηινγή ηνπ 

παξαπάλσ δείγκαηνο βαζίζηεθε ζην γεγνλόο όηη απνηεινύζαλ ελεξγά κέιε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ζπλεπώο ήηαλ επθνιόηεξν λα εληνπηζηνύλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε 

κειινληηθή καο έξεπλα πξνζθέξνληαο ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα. 

3.2. Σελάξην πεηξάκαηνο 

Οη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαλ λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο, ώζηε λα εληνπίζνπλ ζρεηηθά 

ηεθκήξηα, αλαθνξηθά κε ηα εμήο ζέκαηα: Απνδεκεηηθά πνπιηά (Δ1), Οπωξνθόξα δέληξα (Δ2), 

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Δ3), Φαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Δ4) θαη Δλαιιαθηηθέο 

κνξθέο ελέξγεηαο (Δ5). Πξηλ μεθηλήζεη ην πείξακα, δόζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έληππν ζην 

νπνίν παξνπζηαδόηαλ αλαιπηηθά ην ζελάξην ησλ αλαδεηήζεσλ, θαζώο θαη νδεγίεο γηα ηηο 

δπλαηόηεηεο αλαδήηεζεο. Αλαθνξηθά κε ηηο νδεγίεο γηα ην πείξακα νη ζπκκεηέρνληεο 

θαινύληαλ λα αθνινπζήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο. Γηα παξάδεηγκα, νη αλαδεηήζεηο 

έπξεπε λα γίλνπλ ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαη κε απζηεξή ζεηξά εθηέιεζεο. Τν πξώην κέξνο 

ηεο έξεπλάο καο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη εδώ, έιαβε ρώξα ην Μάην ηνπ 2007. 

3.3. Πεξηβάιινλ αλαδήηεζεο 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ηξνπνπνηήζακε ηόζν ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

αλαδήηεζεο όζν θαη ηηο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθηθέο εγγξαθέο. Απινπνηήζακε ην πεξηβάιινλ 

αλαδήηεζεο κε δηπιό ζθνπό. Αθελόο ζέιακε λα κελ αληηκεησπίζνπλ νη ρξήζηεο δπζθνιίεο 

κε ην ζύζηεκα θαη λα εζηηάζνπλ, έηζη, ζηα δεηνύκελα ζέκαηα. Αθεηέξνπ ζέιακε λα 

πεξηνξίζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ ελδερνκέλσο είρε ζηα απνηειέζκαηά καο ην γεγνλόο όηη νη 

ρξήζηεο καο ήηαλ, ιόγσ εηδηθόηεηαο, εμνηθεησκέλνη ηόζν κε πεξηβάιινληα όζν θαη κε 

ηερληθέο αλαδήηεζεο. Γηα ην ιόγν απηό θαηαξγήζακε ηε ρξήζε ησλ ηειεζηώλ ηεο Boolean 

ινγηθήο (θαη, ή, θαη όρη) θαη παξείρακε ζηνπο ρξήζηεο κόλν έλα πεδίν αλαδήηεζεο, εθείλν 

ηνπ ζέκαηνο, εμαιείθνληαο ηηο δπλαηόηεηεο εθαξκνγήο εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθώλ 

                                                             

1
 Η βάζε ηεο Δπσλύκνπ είλαη δηαζέζηκε ζην http://www.evonymos.org (Τειεπηαία πξόζβαζε Ινύληνο 2010) 

http://www.evonymos.org/


αλαδήηεζεο. Η επηινγή ππνζηεξίδεηαη θαη από ηνπο Nicholas θ.α. (2008, ζ.22), όπνπ 

ζεκεηώλεηαη όηη ην πεδίν ηνπ ζέκαηνο είλαη ην πην ζεκαληηθό. Απηό, σζηόζν, κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Οη ρξήζηεο, ηέινο, κπνξνύζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κόλν ηε δεμηά απνθνπή. 

Αλαθνξηθά κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο εγγξαθέο, παξείρακε πεξίπνπ 14.400 επηιεγκέλεο, από ηε 

ζπλνιηθή βάζε ηεο Δπσλύκνπ, βηβιηνγξαθηθέο εγγξαθέο, ηηο νπνίεο θηινμελνύζε έλαο z39.50 

server. Από απηέο δηαγξάθεθαλ εγγξαθέο πνπ πεξηείραλ ζέκαηα ζηελ Αγγιηθή γιώζζα 

θαζώο θαη εγγξαθέο πνπ ζα επέζηξεθαλ ακθηζβεηήζηκα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε ησλ όξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηεθκήξηα 

Λνγνηερλίαο όπνπ νη ιέμεηο κπνξεί λα έρνπλ παξαπιαλεηηθή ζεκαζία. Σεκεηώλεηαη εδώ όηη ε 

βάζε δελ αθνινπζεί θάπνην εξγαιείν γηα ηε ιεθηηθή ζεκαηηθή απόδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

4. Αποηελέζμαηα 

Βαζηθό εξγαιείν γηα ην ραξαθηεξηζκό ησλ όξσλ αλαδήηεζεο θαη ηελ ελλνηνινγηθή ηνπο 

ζπζρέηηζε απνηέιεζε ν δηεπηζηεκνληθόο Θεζαπξόο EUROVOC
2
, ν νπνίνο είλαη ρσξηζκέλνο 

ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο, ρσξίο λα εκβαζύλεη ζε βαζκό εμεηδίθεπζεο ζηελ ηεξαξρία ησλ όξσλ. 

Σην πιαίζην ηεο παξνύζαο έξεπλαο ε αλαδήηεζε ησλ όξσλ έγηλε ζηε ζρεηηθή ελόηεηα ηνπ 

Θεζαπξνύ αλάινγα κε ηελ έλλνηα θάζε αλαδήηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ην ζέκα 

αλαδήηεζεο Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ελόηεηα ηνπ Θεζαπξνύ κε 

ηίηιν Δλέξγεηα. Έηζη ζεσξήζακε όηη ζα απνθύγνπκε έλα κεγάιν ζθόπειν ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο ελλνηνινγηθήο ζπζρέηηζεο ησλ όξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ρξήζηεο κε εθείλνπο πνπ 

ππάξρνπλ ζηα ΣΟΓ θαη εηδηθά αλ απηά δελ είλαη πεξηνξηζκέλα ζεκαηηθά. Τν εκπόδην έρεη λα 

θάλεη κε ην θαηλόκελν ηεο πνιπζεκίαο ησλ ιέμεσλ πνπ απνηειεί ζεκαληηθό ιόγν απνηπρίαο 

θάπνησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ελλνηνινγηθή δηεύξπλζε εξωηεκάηωλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε αιιαγή ζπζρεηίδεηαη κε έμη έλλνηεο πνπ ππάξρνπλ ζην Θεζαπξό. 

4.1. Οξηζκνί θαη Γηεπθξηλίζεηο 

Ωο όξνο αλαθέξεηαη ε ιέμε ή νη ιέμεηο πνπ απνηεινύλ ην ππνβαιιόκελν, θάζε θνξά, 

εξώηεκα ζην ζύζηεκα. Σε ζύγθξηζε, ινηπόλ, κε ηνλ ππνβαιιόκελν όξν ζε έλα εξώηεκα, ν 

όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα είλαη: 

 Δηδηθόηεξνο όξνο: νη ρξήζηεο εμεηδηθεύνπλ ην εξώηεκα είηε πξνζζέηνληαο 
πεξηζζόηεξεο ιέμεηο ζε απηό είηε αληηθαζηζηώληαο ηνλ αξρηθό όξν κε πην εηδηθνύο, 

όπσο απηνί εληνπίδνληαη κέζα ζηελ ηεξαξρία ηνπ Θεζαπξνύ.  

 Γεληθόηεξνο όξνο: νη ρξήζηεο γεληθεύνπλ ην εξώηεκα είηε απαιείθνληαο θάπνηα από 
ηηο ιέμεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ όξνπ είηε αληηθαζηζηώληαο ηνλ αξρηθό όξν κε πην 

γεληθνύο, όπσο απηνί εληνπίδνληαη κέζα ζηελ ηεξαξρία ηνπ Θεζαπξνύ. 

                                                             

2 Φξεζηκνπνηήζεθε ε έθδνζε 4.2 ηνπ Θεζαπξνύ EUROVOC θαη, ζπγθεθξηκέλα, ε ειιεληθή εθδνρή 

ηνπ. Γηαζέζηκν ζην http://europa.eu/eurovoc/ (Τειεπηαία πξόζβαζε: Ινύληνο 2010) 

http://europa.eu/eurovoc/


 Σπλώλπκνο όξνο: ν ρξήζηεο αληηθαζηζηά ηνλ όξν κε άιινλ πνπ έρεη ηελ ίδηα ή 
πεξίπνπ ηελ ίδηα ζεκαζία. 

 Παξάιιεινο όξνο: νη ρξήζηεο νύηε γεληθεύνπλ νύηε εμεηδηθεύνπλ ηνλ πξνεγνύκελν 

όξν νύηε ρξεζηκνπνηνύλ θάπνην ζπλώλπκν. Υπάξρεη, σζηόζν, κία ζρέζε κεηαμύ ησλ 

όξσλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη, θαηά θαλόλα, ζην ίδην επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο κε ηνλ 

αξρηθά ππνβαιιόκελν όξν, όπσο πνξηνθαιηά – καληαξηληά ή ρειηδόλη - πειαξγόο.  

Δπηπιένλ, νξίζακε θαη ηα παξαθάησ:  

 Παξερόκελνο όξνο: όξνο πνπ παξέρεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο πξνο 
αλαδήηεζε.  

 Λαλζαζκέλνο όξνο: όξνο πνπ δελ ππάξρεη ζηελ ειιεληθή γιώζζα
3
.  

 Αθαηάιιεινο όξνο: όξνο πνπ θξίλεηαη σο αθαηάιιεινο λα πεξηγξάςεη ην ζέκα πξνο 
αλαδήηεζε, δειαδή δελ ππάξρεη ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ όξνπ πνπ 

εηζάγεη ν ρξήζηεο θαη ηνπ ζέκαηνο πξνο αλαδήηεζε. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ όξν έληνκα ζην εξώηεκα πνπ αθνξνύζε ηα Απνδεκεηηθά πνπιηά. 

Σηνπο αθαηάιιεινπο όξνπο πεξηιακβάλνληαη θαη όξνη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα θαζώο 

είρακε θαηαζηήζεη ζαθέο όηη νη αλαδεηήζεηο έπξεπε λα γίλνπλ κόλν ζηελ Διιεληθή, 

ώζηε λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε κε ηε ρξήζε 

ηνπ επηιεγκέλνπ Θεζαπξνύ εμαιείθνληαο εκπόδηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθώλ γισζζώλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο. Τέηνηα 

εκπόδηα, ηα νπνία είλαη απηνλόεηα, αλαθέξνληαη ζην Barsky θαη Bar-Ilan (2005). 

Δθόζνλ ε κειέηε καο ζηεξίδεηαη ζηελ ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε ησλ όξσλ, δε ιάβακε ππόςε 

νξζνγξαθηθά ιάζε ζηελ απνηύπσζή ησλ ελλνηώλ νύηε θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ αξηζκό, 

εληθό – πιεζπληηθό, ησλ ιέμεσλ. Απηά, θαηά θύξην ιόγν, αληηκεησπίδνληαη κε δηάθνξεο 

πξνζεγγίζεηο, όπσο είλαη ε ρξήζε ιεμηινγίσλ θαη δηαδηθαζηώλ stemming. Η αλαγσγή πνπ 

θάλακε αθνξνύζε ζηελ αληηζηνηρία ηεο έλλνηαο, γηα απηό ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε 

απνθνπή εληάρζεθαλ ζηνλ όξν πνπ ζα πξνέθππηε αλ ε ιέμε απνηππσλόηαλ νιόθιεξε, πάληα 

ζε ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε κε ην αληηθείκελν ηνπ πεηξάκαηνο. 

Η ρξήζε ηνπ παξερόκελνπ όξνπ θαηά ηε δηακόξθσζε εξσηεκάησλ, ηδηαίηεξα θαηά ην ζηάδην 

ηεο ζύλζεζεο, παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηδηαίηεξα ζε 

πεξηπηώζεηο εξγαζηεξηαθώλ πεηξακάησλ. Αλαθέξεηαη εηδηθά ην ζηάδην ηεο ζύλζεζεο θαζώο 

ε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο θαη ε αξρηθή απνηύπσζε ηεο πιεξνθνξηαθήο 

αλάγθεο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηε ζπλέρεηα. Κάπνηα από ηα ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κε 

ηε ρξήζε ηνπ παξερόκελνπ όξνπ γηα ηε δηακόξθσζε ησλ εξσηήζεσλ κπνξνύλ λα 

αληηκεησπηζηνύλ κε ηε κειέηε ησλ επόκελσλ ζηαδίσλ δηακόξθσζεο εξσηεκάησλ, δειαδή 

ηεο αλαζύλζεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ παξερόκελνπ όξνπ ζην ζηάδην ηεο ζύλζεζεο, ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ όηη ην 41,6% ησλ αλαδεηήζεσλ πεξηιάκβαλαλ ηνλ παξερόκελν όξν. Γειαδή νη 

ζπκκεηέρνληεο μεθίλεζαλ ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαηά θύξην ιόγν ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ 

όξν πνπ ηνπο παξείρακε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο αλαδήηεζεο. Καη θαηά ην ζηάδην ησλ 

                                                             

3
 Σύκθσλα κε ην Μπακπηληώηεο, Γ. Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο: κε ζρόιηα γηα ηε ζωζηή 

ρξήζε ηωλ ιέμεωλ. Κέληξν Λεμηθνινγίαο: Αζήλα, 1998. 



αλαζπλζέζεωλ έγηλε ρξήζε ηνπ παξερόκελνπ όξνπ γεγνλόο πνπ ην κεηξνύκε μερσξηζηά 

θαζώο νη όξνη απηνί εληάρζεθαλ ηαπηόρξνλα θαη θάησ από θάπνηα από ηηο ππόινηπεο 

θαηεγνξίεο, δειαδή κπνξεί λα ήηαλ ηαπηόρξνλα θαη παξερόκελνο όξνο αιιά θαη εηδηθόηεξνο 

όξνο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ πξνεγνύκελν. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ην 5,3% ησλ 

αλαζπλζέζεσλ απνηεινύληαλ από ηνλ παξερόκελν όξν. Απηή ε παξαηήξεζε, γηα ηε ρξήζε 

ηνπ παξερόκελνπ όξνπ, είλαη ζπκβαηή θαη κε ηε κειέηε πνπ έθαλαλ νη Barsky θαη Bar-Ilan 

(2005) όπνπ αλαθέξνπλ όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά ηνπο πξνηίκεζαλ θαηά θύξην ιόγν 

όξνπο από ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ είραλ λα εθηειέζνπλ παξά όξνπο από ηα 

αλαθηεκέλα απνηειέζκαηα. Τν ίδην επηβεβαηώλνπλ θαη άιιεο κειέηεο, όπσο ησλ Colaric 

(2003), Aula (2003) θαη Shiri θαη Revie (2006). 

4.2. Πξόηππα Δξωηεκάηωλ: ζηάδην ζύλζεζεο εξωηήκαηνο 

Με ηνλ όξν ζύλζεζε εξωηήκαηνο νξίδνπκε ην πξώην εξώηεκα πνπ ππνβάιινπλ νη 

ελδηαθεξόκελνη ζην ζύζηεκα κε ζθνπό λα εληνπίζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε έλα ζέκα. Οη 

όξνη αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πξώηε αλαδήηεζε θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 

επηά βαζηθέο θαηεγνξίεο: γεληθόηεξνο όξνο, εηδηθόηεξνο όξνο, παξάιιεινο όξνο, ζπλώλπκνο 

όξνο, ιαλζαζκέλνο όξνο, αθαηάιιεινο όξνο θαη παξερόκελνο όξνο. Η ζύγθξηζε έγηλε κε ηνλ 

παξερόκελν όξν από ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο αλαδήηεζεο. Ο παξερόκελνο όξνο 

ζεσξήζεθε ην ζεκείν θαηά ην νπνίν ν ρξήζηεο μεθηλά λα ζπιιακβάλεη ηελ πιεξνθνξηαθή 

αλάγθε θαη λα ηε κεηαθξάδεη ζε όξνπο αλαδήηεζεο [Wilson, 1997].  

Τα απνηειέζκαηα γηα θάζε θαηεγνξία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (θαη ζπλνπηηθά ζηνλ 

Πίλαθα 1). 

 Γενικόηερος όρος: ην 18,1% ησλ ζπλζέζεσλ πεξηιάκβαλε όξν γεληθόηεξν ηνπ 
παξερόκελνπ.  

 Διδικόηερος όρος: ην 25,2% ησλ ζπλζέζεσλ πεξηιάκβαλε όξν εηδηθόηεξν ηνπ 
παξερόκελνπ. 

 Παράλληλος όρος: ην 8,4% ησλ ζπλζέζεσλ πεξηιάκβαλε όξν παξάιιειν ηνπ 

παξερόκελνπ. 

 Σσνώνσμος όρος: ην 5,9% ησλ ζπλζέζεσλ πεξηιάκβαλε όξν ζπλώλπκν ηνπ 
παξερόκελνπ. 

 Λανθαζμένος όρος: δελ εληνπίζηεθαλ ιαλζαζκέλνη όξνη ζηε ζύλζεζε ησλ 
εξσηεκάησλ.  

 Ακαηάλληλος όρος: ην 0,8% ησλ ζπλζέζεσλ πεξηιάκβαλε όξν αθαηάιιειν γηα ηελ 
πεξηγξαθή ησλ ζεκάησλ αλαδήηεζεο, δειαδή ν ζπγθεθξηκέλνο όξνο δελ επξόθεηην λα 

ιεηηνπξγήζεη θαηά θαλέλα ηξόπν σο ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ ηνπ αξρηθνύ ζέκαηνο 

θαη ζρεηηθώλ απνηειεζκάησλ. 

 Παρετόμενος όρος: ην 41,6% ησλ ζπλζέζεσλ πεξηιάκβαλε θάπνηα κνξθή ηνπ 

παξερόκελνπ όξνπ, είηε απηνύζηνπ είηε κε ρξήζε απνθνπήο. 

 

Γεληθόηεξνο 

όξνο 

Δηδηθόηεξνο 

όξνο 

Παξάιιεινο 

όξνο 

Σπλώλπκνο 

όξνο 

Λαλζαζκέλνο 

όξνο 

Αθαηάιιεινο 

όξνο 

Παξερόκελνο 

όξνο 

18,1 25,2 8,4 5,9 0,0 0,8 41,6 
Πίνακας Ν

ο
1: Καηεγνξηνπνίεζε όξωλ Σύλζεζεο Δξωηεκάηωλ (%) 



 

4.3. Πξόηππα εξωηεκάηωλ: ζηάδην αλαζύλζεζεο εξωηήκαηνο 

Με ηνλ όξν αλαζύλζεζε εξωηήκαηνο νξίδνπκε ηελ αλαζεώξεζε (ή αλαζεσξήζεηο) ηνπ 

πξώηνπ εξσηήκαηνο. Οη ραξαθηεξηζκνί έγηλαλ κε βάζε ηνλ ακέζσο πξνεγνύκελν 

ππνβαιιόκελν όξν. Σηελ πεξίπησζε πνπ έλαο όξνο ραξαθηεξίζηεθε ιαλζαζκέλνο ή 

αθαηάιιεινο, ε ζύγθξηζε έγηλε κε ηνλ ακέζσο πξνεγνύκελν δηαζέζηκν όξν.  

Τα απνηειέζκαηα ησλ αλαζπλζέζεσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (θαη ζπλνπηηθά ζηνλ 

Πίλαθα 2). 

 Γενικόηερος όρος: ην 20,0% ησλ αλαζπλζέζεσλ πεξηιάκβαλε όξν γεληθόηεξν ηνπ 
πξνεγνύκελνπ. 

 Διδικόηερος όρος: ην 20,3% ησλ αλαζπλζέζεσλ πεξηιάκβαλε όξν εηδηθόηεξν ηνπ 
πξνεγνύκελνπ. 

 Παράλληλος όρος: ην 47,6% ησλ αλαζπλζέζεσλ πεξηιάκβαλε όξν παξάιιειν ηνπ 

πξνεγνύκελνπ. 

 Σσνώνσμος όρος: ην 5,3% ησλ αλαζπλζέζεσλ πεξηιάκβαλε όξν ζπλώλπκν ηνπ 
πξνεγνύκελνπ. 

 Λανθαζμένος όρος: ην 0,8% ησλ αλαζπλζέζεσλ πεξηιάκβαλε όξν ιαλζαζκέλν, 
δειαδή νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ όξνπο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ Διιεληθή 

γιώζζα, όπσο ζεκεηώζακε θαη παξαπάλσ ζηελ ελόηεηα ησλ Οξηζκώλ. 

 Ακαηάλληλος όρος: ην 6,0% ησλ αλαζπλζέζεσλ πεξηιάκβαλε όξν αθαηάιιειν γηα 

ηελ πεξηγξαθή ησλ ζεκάησλ αλαδήηεζεο, δειαδή ν ζπγθεθξηκέλνο όξνο δελ 

επξόθεηην λα ιεηηνπξγήζεη θαηά θαλέλα ηξόπν σο ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ ηνπ 

αξρηθνύ ζέκαηνο θαη ζρεηηθώλ απνηειεζκάησλ. 

 

Γεληθόηεξνο 
όξνο 

Δηδηθόηεξνο 
όξνο 

Παξάιιεινο 
όξνο 

Σπλώλπκνο 
όξνο 

Λαλζαζκέλνο 
όξνο 

Αθαηάιιεινο 
όξνο 

20,0 20,3 47,6 5,3 0,8 6,0 
Πίνακας Ν

ο
2: Καηεγνξηνπνίεζε όξωλ Αλαζύλζεζεο Δξωηεκάηωλ (%) 

 

4.4. Μνλαδηθνί όξνη θαη Αξηζκόο ιέμεωλ αλά όξν 

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη γηα ηα 

πέληε ζέκαηα ήηαλ 843. Τα εξσηήκαηα απνηεινύληαλ ζπλνιηθά από 1372 ιέμεηο. Από απηέο 

δηαπηζηώζακε όηη κόιηο 205 ήηαλ κνλαδηθέο. Οη ππόινηπεο επαλαιακβάλνληαλ θαηά ηελ 

ππνβνιή ησλ εξσηεκάησλ, δειαδή κόλν έλα πνζνζηό 15,0% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 

ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ κνλαδηθέο. Απηό είλαη αξθεηά αμηνζεκείσην αλ ιεθζεί 

ππόςε όηη ε ζεκαηνινγία ησλ δεηνύκελσλ αλαδεηήζεσλ δελ ήηαλ αιιειν-επηθαιππηόκελε 

ζε ηέηνην βαζκό ώζηε λα δηθαηνινγεί ηελ ππνβνιή ηόζν όκνησλ εξσηεκάησλ ζε θάζε 

πεξίπησζε. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο αλά εξώηεκα, 

ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ζε πνζνζηό 57,7%, ηα εξσηήκαηα απνηεινύληαλ από κία (1) 



κόλν ιέμε. Τν 33,6% ησλ εξσηεκάησλ πεξηιάκβαλε δύν (2) ιέμεηο θαη ην 8,8% ηξεηο (3) 

ιέμεηο. Τα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζπκβαηά κε άιιεο κειέηεο πνπ δείρλνπλ όηη, ηα 

εξσηήκαηα ησλ ρξεζηώλ, θαηά θύξην ιόγν, δε δνκνύληαη από πνιιέο ιέμεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

νη Jansen θ.α. (1998) ζεκεηώλνπλ όηη θαηά κέζν όξν θάζε εξώηεκα πεξηιάκβαλε 2,35 ιέμεηο, 

όπσο θαη ζε κεηαγελέζηεξε κειέηε (Jansen, 2000) ζεκεηώλεηαη όηη ην 93,0% ησλ 

εξσηεκάησλ ζην Γηαδίθηπν θηάλνπλ λα πεξηέρνπλ έσο ηέζζεξηο ιέμεηο. Δπίζεο, ζε έξεπλα 

πνπ πεξηιάκβαλε ηε κειέηε ελόο δηζεθαηνκκπξίνπ εξσηεκάησλ ζηε κεραλή αλαδήηεζεο 

AltaVista επηζεκαίλεηαη όηη ην 85,0% ησλ εξσηεκάησλ πεξηείραλ ιηγόηεξεο από ηξεηο ιέμεηο 

ελώ ν κέζνο όξνο άγγηδε ηηο 2,35 ιέμεηο (Silverstein, 1999). 

4.5. Δλλνηνινγηθή ζπζρέηηζε όξωλ κε ην Θεζαπξό 

Τν επόκελν βήκα αθνξνύζε ζηνπο όξνπο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην Θεζαπξό. Κξίλακε 

ζεκαληηθό λα κεηξήζνπκε θαη λα δηεπθξηλίζνπκε πόζνη από ηνπο όξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ εξσηεκάησλ ζην ζύζηεκα 

ζπζρεηίδνληαλ ελλνηνινγηθά κε όξνπο ηνπ Θεζαπξνύ EUROVOC. Η κέηξεζή καο αθνξά 

ζηνπο κνλαδηθνύο όξνπο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη όρη ζην ζύλνιν ησλ όξσλ πνπ ππνβιήζεθαλ. 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, από ηνπο 205 κνλαδηθνύο όξνπο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ, 124 

ζπζρεηίζηεθαλ ελλνηνινγηθά κε ην Θεζαπξό, δειαδή πνζνζηό 60,5%.  

Ο ελλνηνινγηθόο ραξαθηεξηζκόο, γηα ην ζηάδην ηεο ζύλζεζεο θαη ηεο αλαζύλζεζεο, ησλ 

όξσλ αλαδήηεζεο νη νπνίνη δελ πεξηέρνληαλ ζην ζεζαπξό έγηλε από δύν θξηηέο, εηδηθνύο ζε 

ηερληθέο αλαδήηεζεο. Γηα ην ιόγν απηό έγηλε έξεπλα ζε εξγαιεία ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ ηεο 

κειέηεο, δειαδή ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ ζπζρεηίζεσλ. Γερόκαζηε όηη ε 

ζπκβνιή θξηηώλ από άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, όπσο ε γισζζνινγία θαη νη 

πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο, ζα πξνζέδηδαλ επηπιένλ πξνβιεκαηηζκνύο θαη νπηηθέο ζηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ όρη όκσο αλαηξνπή ησλ απνηειεζκάησλ. Απηό ην ππνζηεξίδνπκε 

θαζώο νη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο μεθάζαξνη, 

εληνπίζηεθαλ εύθνια ζε ζρεηηθέο πεγέο θαη δελ ήηαλ εμεηδηθεπκέλνη ώζηε λα γελλνύλ 

ακθηβνιίεο γηα ηε ζεκαζία ηνπο. Ωζηόζν, ζρεηηθή επηβεβαίσζε είλαη ζην κειινληηθό 

πξνγξακκαηηζκό ηεο έξεπλάο καο.  

5. Σσμπεράζμαηα 

Τα απνηειέζκαηά καο βαζίδνληαη ζηελ επεμεξγαζία ειιεληθώλ δεδνκέλσλ εθόζνλ θαη ηα 

ππνβαιιόκελα εξσηήκαηα θαη ην εξγαιείν ελλνηνινγηθήο ζπζρέηηζεο, δειαδή ν Θεζαπξόο, 

ήηαλ ζηα ειιεληθά ελώ απνδεηθλύνληαη ζπκβαηά κε αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη 

από ηηο κειέηεο πνπ αμηνπνίεζαλ μελόγισζζα δεδνκέλα. Κξίλεηαη, σζηόζν, ρξήζηκε 

πεξαηηέξσ εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ θαζώο κπνξεί λα επεξεάζηεθαλ από ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα πνπ επηιέρηεθαλ πξνο αλαδήηεζε. Αλαγλσξίδνληαο, επίζεο, όηη ζεκαληηθό ξόιν 

παίδεη ε επηινγή ηνπ ΣΟΓ γηα ηελ ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε, ε δηεξεύλεζε ησλ ππνζέζεώλ καο 

κε ηε ρξήζε επηπιένλ ΣΟΓ απνηειεί κέξνο ηνπ κειινληηθνύ καο ζρεδηαζκνύ. 



Οη κεηξήζεηο απνθάιπςαλ όηη, θαηά ηε ζύλζεζε ηνπ εξωηήκαηνο, νη ρξήζηεο, κεηά ηελ 

εκθαλή ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ παξερόκελνπ όξνπ (41,6%), έρνπλ ηελ ηάζε λα ζηξαθνύλ είηε 

ζε εηδηθόηεξν (25,2%) είηε ζε θάπνην γεληθόηεξν όξν (18,1%). Καηά ηελ αλαζύλζεζε 

παξαηεξείηαη όηη ν παξερόκελνο όξνο ηεο πξνεγνύκελεο θάζεο δίλεη ηε ζθπηάιε ζηνλ 

παξάιιειν όξν κε πνζνζηό αληίζηνηρα πςειό (47,6%) θαη αθνινπζνύλ αληίζηνηρεο 

παξαηεξήζεηο γηα ηνπο εηδηθόηεξνπο (20,3%) θαη γεληθόηεξνπο όξνπο (20,0%). Γηαπηζηώλεηαη, 

επίζεο, όηη ε ρξήζε ζπλώλπκωλ όξσλ δελ είλαη πνιύ δεκνθηιήο κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ, όπνπ 

κόιηο ην 5,9% ησλ ζπλζέζεωλ θαη ην 3,7% ησλ αλαζπλζέζεωλ πεξηιάκβαλε ρξήζε 

ζπλώλπκνπ όξνπ. Κξίλεηαη, ζπλεπώο, ρξήζηκε ε πξόηαζε ζπλώλπκσλ όξσλ από έλα ΣΟΓ γηα 

ηε δηεύξπλζε ησλ εξσηεκάησλ αλ απηό γίλεηαη ρσξίο ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ 

θαζώο δε δηαπηζηώλεηαη εμνηθείσζή ηνπο κε ζπλώλπκνπο όξνπο ελλνηώλ. 

Τα πςειά πνζνζηά ρξήζεο γεληθόηεξνπ όξνπ είλαη ελζαξξπληηθά γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ηεξαξρίαο ηνπ Θεζαπξνύ θαζώο, όπσο αλαθέξεηαη ζην Gray θ.α. (2010), θάζε πεγή πνπ 

αλαθηάηαη κέζσ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ όξνπ, ζα αλαθηεζεί θαη ρξεζηκνπνηώληαο ην γεληθόηεξν 

όξν ηνπ. Η ρξήζε ηνπ εηδηθόηεξνπ όξνπ, όπσο ζεκεηώλεηαη ζηελ ίδηα κειέηε, είλαη ιίγν πην 

πεξίπινθε θαζώο έλαο εηδηθόηεξνο όξνο δελ είλαη πάληα εηδίθεπζε ηνπ γεληθόηεξνπ. Γηα λα 

εληζρύζνπλ απηή ηελ άπνςε δίλνπλ σο παξάδεηγκα ηνλ όξν ηξαπεδηθόο ινγαξηαζκόο, ν 

νπνίνο κπνξεί λα βξεζεί θάησ από ηνλ όξν ηξάπεδα αιιά δελ απνηειεί εηδίθεπζε ηνπ όξνπ 

θαζώο δελ είλαη θάπνην είδνο ηξάπεδαο, ώζηε λα πξνηεηλόηαλ σο ζρεηηθόο αλ θάπνηνο 

αλαδεηνύζε θάπνην είδνο ηξάπεδαο ή θάπνηα ηξάπεδα κε ηελ επσλπκία ηεο. 

Η απνθάιπςε ησλ πεξηνξηζκέλσλ κνλαδηθώλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο 

ρξήζηεο, κόιηο 15,0% από ην ζύλνιν ησλ ιέμεσλ, νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη νη ρξήζηεο 

κπνξεί λα είλαη γεληθά απξόβιεπηνη θαη επηξξεπείο ζε ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο, σζηόζν, 

θάησ από ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, όπσο ε αλαδήηεζε ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πεξηνρή, 

κπνξεί λα γίλνπλ πξνβιέςηκνη. Η παξαηήξεζε απηή ελζαξξύλεη ηελ έξεπλα γηα ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ.  

Δμεηάδνληαο ην ζηνηρείν απηό από κηα άιιε νπηηθή κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί όηη ν 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο κνλαδηθώλ όξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζα κπνξνύζε λα νθείιεηαη 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ είραλ επηιερζεί γηα αλαδήηεζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ηα 

ζέκαηα πξνο αλαδήηεζε ήηαλ αξθεηά εηδηθά, ηόηε δελ άθελαλ πεξηζώξηα ζηνπο ρξήζηεο γηα 

ππνβνιή πξσηόηππσλ εξσηεκάησλ. Δίλαη αλακελόκελν όηη ηα ζεκεία πξόζβαζεο 

πεξηνξίδνληαη όηαλ ε ζεκαηνινγία είλαη εμεηδηθεπκέλε. Αθόκε θη έηζη όκσο, πάιη ζηεξίδεηαη 

ην ζπκπέξαζκά καο θαζώο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό πεδίν θαη γηα 

ηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλνπ θνηλνύ. 

Οη κεηξήζεηο έδεημαλ, επίζεο, όηη νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνύλ ιίγεο ιέμεηο γηα ηε δόκεζε ελόο 

εξσηήκαηνο. Τν 57,7% ησλ όξσλ πεξηιάκβαλε κία (1) ιέμε, ην 33,6% πεξηιάκβαλε δύν (2) 

ιέμεηο ελώ κόιηο ην 8,8% πεξηιάκβαλε ηξεηο (3) ιέμεηο. Δπηπιένλ, θαηά ηε ζπζρέηηζε ησλ 

όξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο ρξήζηεο κε όξνπο πνπ ππάξρνπλ ζην Θεζαπξό, 

δηαπηζηώζακε όηη, παξά ην όηη ρξεζηκνπνηήζακε ηε ζρεηηθή, θαηά πεξίπησζε, ελόηεηα ηνπ 

Θεζαπξνύ γηα ηελ ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε, ην πνζνζηό ησλ όξσλ πνπ ηαπηίζηεθε κε όξνπο 

ηνπ Θεζαπξνύ έθηαζε κέρξη ην 60,5%. 



Αο ζεσξήζνπκε όηη ν ρξήζηεο ππνβάιιεη κία ιέμε ζην ζύζηεκα, π.ρ. πεξηβάιινλ. Αλ 

ζειήζνπκε λα δηεπξύλνπκε ην εξώηεκά ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο όξνπο ηνπ Θεζαπξνύ, ρσξίο 

λα πεξηνξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ ζηε ζρεηηθή ζεκαηηθή ελόηεηα, εληνπίδνπκε, κεηά από 

ιεμηινγηθή ζπζρέηηζε ηνπ όξνπ, ηε ιέμε πεξηβάιινλ ζε 19 έλλνηεο ηνπ Θεζαπξνύ. Μεηαμύ 

απηώλ ππάξρνπλ θαη νη όξνη παλεπηζηεκηαθό πεξηβάιινλ, ζρνιηθό πεξηβάιινλ, δίθαην ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη άιινη. Αλ ν όξνο αλαδήηεζεο απνηειείηαη από πεξηζζόηεξεο ιέμεηο, π.ρ. 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κεηά από απιή ζπζρέηηζή ηνπο ζην Θεζαπξό, νδεγνύκαζηε 

πιένλ ζε δύν (2) κόλν έλλνηεο, δειαδή ζηελ επηινγή κεηαμύ ησλ όξσλ νηθνλνκηθό κέζν γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σπλεπώο, νη 

πεξηζζόηεξεο ιέμεηο γηα ηε δόκεζε ελόο όξνπ ηζνδπλακνύλ κε παξνρή επηπιένλ ζηνηρείσλ 

γηα ηελ αζθαιέζηεξε ζπζρέηηζε ηεο αλαπαξάζηαζεο κηαο έλλνηαο κε ζρεηηθή ηεο έλλνηα 

θαζώο, κε ηνλ ηξόπν απηό, πξνζδηνξίδεηαη αζθαιέζηεξα ε έλλνηα ηελ νπνία 

αληηπξνζσπεύνπλ. Απηή ε ηερληθή είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ πνζνζηνύ ησλ ιέμεσλ πνπ εηζάγνληαη σο όξνη αλαδήηεζεο αιιά δε εληνπίδνληαη 

ζην Θεζαπξό ώζηε λα ζπζρεηηζηνύλ άκεζα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηεύξπλζεο. 

Δθαξκόδνληαο ηερληθέο εγγύηεηαο ησλ δεδνκέλσλ όξσλ κε όξνπο ηνπ Θεζαπξνύ δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ρξήζεο ελόο ηθαλνύ ζεκείνπ εθθίλεζεο γηα ηελ ελλνηνινγηθή δηεύξπλζε ηνπ 

εξσηήκαηνο ηνπ ρξήζηε. Με ηνλ ηξόπν απηό αληηκεησπίδεηαη ην εκπόδην ηεο πνιπζεκίαο ησλ 

ιέμεσλ. Γίλνπλ, δειαδή πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο εληνπηζκνύ ησλ ζρεηηθώλ ελλνηώλ κέζα από 

ηα ζπκθξαδόκελα. Έηζη, εμαζθαιίδνληαη αθόκε πην ζρεηηθά απνηειέζκαηα από όηη κε ηελ 

απιή ιεμηινγηθή ζπζρέηηζε ησλ όξσλ. Αλαιύνληαο ηα πξνεγνύκελα ζπκπεξάζκαηα 

θαηαιήγνπκε ζην όηη ε ρξήζε ελόο κόλν ΣΟΓ γηα ηελ ελλνηνινγηθή δηεύξπλζε ηωλ 

εξωηεκάηωλ, ηδηαίηεξα αλ δελ είλαη ζεκαηηθά απόιπηα ζρεηηθό κε ην ζέκα αλαδήηεζεο, δελ 

εγγπάηαη πςειά πνζνζηά επηηπρίαο ηεο κεζόδνπ. 

6. Μελλονηική Έρεσνα 

Οη κέζνδνη πνπ αθνινπζήζακε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε αμηνπνηώληαο 

ειιεληθά δεδνκέλα ζην πεξηβάιινλ ελόο ειεθηξνληθνύ θαηαιόγνπ βηβιηνζήθεο 

επηβεβαηώλνληαη από παξόκνηεο κειέηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη μελόγισζζα δεδνκέλα, 

θπξίσο από ην ρώξν ηεο Cross-Lingual Information Retrieval (Allan θ.α., 2003), όπνπ 

αλαθέξεηαη πσο ό,ηη έρεη εθαξκνγή ζε κνλόγισζζα δεδνκέλα έρεη εθαξκνγή θαη ζε 

πνιύγισζζα. Γηα ηε ζπλέρεηα ζεκαληηθό ξόιν γηα ηελ πεξαηηέξσ επηβεβαίσζε ησλ αξρηθώλ 

καο απνηειεζκάησλ ζα απνηειέζεη ε εμέηαζε πεξηζζόηεξσλ Σπζηεκάηωλ Οξγάλωζεο ηεο 

Γλώζεο (ΣΟΓ) κε ζπκκεηνρή πεξηζζόηεξσλ ρξεζηώλ θαη πεξηζζόηεξσλ εξσηεκάησλ. 

Αλαθνξηθά κε ην κέιινλ ηεο γεληθόηεξεο έξεπλάο καο ζα κειεηήζνπκε ηε δπλαηόηεηα 

εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ πξνηύπσλ αλαδήηεζεο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ΣΟΓ 

γηα ελλνηνινγηθή δηεύξπλζε εξωηεκάηωλ, κε εηδηθόηεξε έκθαζε ζην αλ απηά κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ γηα ηα δεδνκέλα ησλ ειιεληθώλ βηβιηνζεθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 

πεξηερόκελν ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Σην πιαίζην απηό ζα εμεηάζνπκε θαη ηελ αμηνπνίεζε 

κνληέισλ γηα ελλνηνινγηθή ζπζηαδνπνίεζε εξωηεκάηωλ (conceptual query clustering). 
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