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САЖЕТАК: Рад представља искуства
стечена током комплетног циклуса
изграђивања електронског диjалекатског
речника. Иновативност представљеног
приступа огледа се у осмишљавању речника
коjи jе вишедиjалекатски (троjезични), при
чему су три диjалекта супротстављена
jедном циљном jезику. Наш приступ
отвара могућности коjе не би биле
доступне при раду са три jедноjезична
диjалекатска речника. Поред наведеног,
током успостављања и активирања система
искрсавали су веома специфични захтеви
за унапређивање система, иницирани од
стране корисника, коjи су се односили
посебно на фазу анализе. Стечена искуства
и изнађена решења током тежње ка
краjњоj оптимизациjи система у циљу
испуњавања свих захтева могу бити
корисна за истраживања и проjекте сличне
намене.
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1. Увод

У претходном раду (Karanikolas et. al., 2013), представљен jе
принцип изградње и начин примене мултимедиjалног електронског
речника три грчка диjалекта у Малоj Азиjи (понтског, кападочанског и
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аjваличког). Представљен jе лингвистички и лексикографски приступ,
као и принципи изградње макро и микроструктуре речника. Приказан
jе и концептуални модел вишедиjалекатског речника и одговараjућа
релациона шема. Према наведеним параметрима осмишљен jе и
имплементиран систем коjи садржи леме и релевантне лексикографске
информациjе из три малоазиjска грчка диjалекта.

Међутим, током развоjног циклуса система, уз помоћ високо
квалификованих корисника, искрсавали су веома специфични захтеви
за побољшања коjи су омогућили да постигнемо краjњи циљ, а то
jе одличан систем. У овом раду приказуjемо искуства стечена током
изградње система и представљамо унапређени дизаjн вишедиjалекатског
речника и његове додатне могућности. Сматрамо да наш систем може
да се примени и на друге грчке диjалекте, а побољшани дизаjн може да
послужи као база за вишедиjалекатске речнике других jезика. Систем
се може користити за вишедиjалекатске речнике других jезика ако се
обезбеди повезивање са одговараjућим виртуелним тастатурама.

Редослед излагања организован jе према следећем плану. Одељак 2.
образлаже мотивациjу за изградњу речника три диjалекта, а рад на
речнику представљен jе у одељку 3. Одељци 4. и 5. описуjу почетне
захтеве и нацрт коjи представља одговор на те захтеве. Одељак 6. износи
детаље о првоj имплементираноj верзиjи система. Одељак 7. представља
захтеве за побољшањима и како jе на те захтеве одговорено приликом
имплементациjе. Резултат наведених фаза оптимизациjе jе систем кога
одликуjе функционална изузетност – његов нацрт jе тема одељка 8. док
су закључна разматрања дата у одељку 9.

2. Мотивациjа

Понтски, кападочански и аjвалички су три грчка диjалекта Мале
Азиjе коjа нису довољно документована и коjима прети изумирање. До
сада jе мало пажње поклоњено овим диjалектима. Наjинтересантниjи
изузетак представља Пападопулосов историjски речник понтског
диjалекта (Papadopoulos, 1958). Кападочански се помиње у неким
другим радовима (Thomason, 2001; Thomason и Kaufman, 1988). Постоjе
и неки глосари малоазиjских грчких диjалеката коjи садрже речи и
идиоматске изразе као и њихово значење на стандардном савременом
грчком. Међутим, у већини ових глосара леме су изложене на веома
несистематичан начин док суштинске информациjе као што су изговор
и употреба недостаjу. Поред тога постоjи и недоследност у навођењу
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глагола – неки глаголи наводе се искључиво у прошлом времену а
неки у садашњем. Услед наведених околности темељна анализа грчких
диjалеката Мале Азиjе намеће се као витални приоритет да би се добио
увид у природу и механизме jезичких промена у домену диjалекатских
вариjациjа.

Ови и други релевантни социjални фактори мотивисали су нас да
покренемо проjекат AMiGre, у оквиру програма THALIS. Акроним
проjекта потиче од кровног наслова инициjативе: „Понт, Кападокиjа,
Аjвалик: у потрази за грчким Мале Азиjе” (енг. Pontus, Cappadocia,
Aivali: in search of Asia Minor Greek). Jедан од резултата проjекта било
jе осмишљавање и имплементациjа мултимедиjалног вишедиjалекатског
речника три грчка диjалекта Мале Азиjе (понтског, кападочанског и
аjваличког), о коjима ће бити речи у даљем излагању.

Диjалекатски речници обично се третираjу као jедноjезични
синхрониjски речници. У нашем случаjу (AMiGre), уместо да креирамо
три jедноjезична диjалекатска речника, одлучили смо да их посматрамо
заjедно и конципирамо троjезични речник (три малоазиjска диjалекта
наспрам стандардног савременог грчког jезика). У техничком смислу
ово jе наjинтересантниjа мотивациjа коjа доноси и занимљиву новину
jер се омогућава унакрсно референцирање на релациjи лема-лема, било
да су у питању леме истог диjалекта или различитих диjалеката. Ово
не би било изводљиво да су у питању три jедноjезична диjалекатска
речника.

3. Релевантни радови

Електронска лексикографиjа модерног грчког jезика се донедавно
ниjе бавила стварањем диjалекатских речника. Онлаjн речници
развиjени на Порталу за грчки jезик (Online, 2016) обухватаjу
рачунарске верзиjе Георгакасовог Грчко-енглеског речника,
Триндафилиадесовог Речника стандардног савременог грчког речника
и обратни речник коjи су приредили Анастизиjади и Симеониди.
Поред тога, Портал пружа могућност приступа рачунарскоj
верзиjи Криjарасовог Малог речника средњовековне народне грчке
књижевности. Институт за обраду jезика и говора развио jе двоjезичне
онлаjн речнике (грчко-енглески, грчко-немачки, грчко-руски, грчко-
турски и грчко-арапски). Поменути речници се стално развиjаjу и
допуњаваjу а доступни су путем (ILSP, 2016). Поред тога, развиjаjу се и
алати за обраду природних jезика намењени подршци лексикографских
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апликациjа. У прилог томе, у раду (Tsalidis et. al., 2010) се говори о
инфраструктурним алатима коjи се користе за кодирање морфолошких,
синтаксичких и семантичких информациjа, као и о алатима за
коректуру, као што jе провера спеловања, поделе речи на краjу
ретка, итд. Кад jе реч о грчким диjалектима, jедини нама познати
рачунарски обрађени речник jе онлаjн лексичка база података за
кипарски грчки (Themistocleous, 2012). Окружење овог онлаjн речника
нуди механизме за напредну претрагу као и за претварање текста у
говор ради изговора кипарског грчког.

4. Почетни захтеви

Диjалекатски речници обично се третираjу као jедноjезични
синхрониjски речници (Béjoint, 2000; Geeraerts, 1989), услед ограничења
у микроструктури (општоj организациjи леме) (Landau, 2001; Zgusta,
1971). Узимаjући у обзир да jе наша основна намера била да
се осмисли и изгради онлаjн речник, његова макроструктура не
би подлегала физичким ограничењима коjа су карактеристична за
штампане речнике и они би могли да нуде (виртуелно) „вишеструке
макроструктуре“ коjе би одражавале различите опциjе претраге коjе
смо били у могућности да иградимо (Burke, 2003). С тога, будући
да нису постоjала ограничења у макроструктури, определили смо се
за изградњу троjезичног речника (три малоазиjска грчка диjалекта
наспрам стандардног савременог грчког jезика) (Xydopoulos и Ralli,
2012), уместо три jедноjезична диjалекатска речника. Речник jе
назван TDGDAM (енг. Tri-Dialectal Greek Dictionary of Asia Minor –
тродиjалекатски речник малоазиjског грчког) и он треба да представља
лингвистички компетентан тродиjалекатски речник у електронском
облику. Jедан од основних захтева TDGDAM-а био jе да корисници
могу приступити графичком (заснованом на облицима) представљању
сваке леме коjе им допушта да рукуjу изговором, значењем, употребом
и односом са другим лемама. Уређивање овако представљених лема
треба да буде омогућено а за то jе било потребно да се користе усвоjени
скупови карактера. Између осталог, свака лема би требало да садржи
податке о диjалекатскоj зони и извору из коjег jе екстрахована. Овакав
тип речника представља иновациjу не само када jе у питању грчки jезик
са своjим диjалектима, него и када су у питању међународни стандарди,
о чему ће бити више речи у даљем излагању.
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Слика 1. Нацрт структурног приказа леме ΒΡΟΥΛΟ

Узимаjући у обзир предвиђени географски и временски
обухват, TDGDAM jе осмишљен као локални диjалекатски речник
несинхрониjске природе коjи би требало да обухвати одреднице
из различитих просторних зона и временских периода (Penhal-
lurik, 2009). Како jе одлучено на самом почетку, леме коjе улазе
у TDGDAM требало би да долазе, директно или индиректно, из
говорног или писаног материjала сваког од заступљених диjалекатских
вариjетета (Keymeulen, 2010).

У погледу микроструктуре TDGDAM-а, наш циљ jе био да укључимо
формалне информациjе о изговору (фонетски облик), граматици
(категориjалне и морфолошке информациjе), пореклу (етимологиjа),
значењу (синонимске и дескриптивне дефинициjе), употреби (ознаке
теме и регистра) као и да обезбедимо везе ка мултимедиjалним изворима
(унутрашњим или спољашњим у односу на TDGDAM) да би обогатили
семантички и прагматички опис лема (Barbato и Varvaro, 2004; Rys
и Keymeulen, 2009; Xydopoulos и Ralli, 2012). Како би се избегле
разлике и произвољности у писању у оквиру истог диjалекта (Durkin,
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2010; Xydopoulos, 2012), одреднице се не поjављуjу у „полуфонетскоj“
транскрипциjи већ се наводе записане великим словима у ортографском
облику. Наиме, ортографски облик записан великим словима одудара
од писања у стандардном диjалекту; он ниjе прескриптиван када jе у
питању ортографиjа диjалекта и допушта да се у микроструктури поjаве
било коjи алтернативни ортографски облици (Markus и Heuberger, 2007;
Xydopoulos, 2012). Коначно, аутентични примери употребе сматрани
су основним саставним делом одредница коjе се поjављуjу написане
у нестандардном облику, одсликаваjући што приближниjе изговор уз
употребу диjакритика, али избегавањем „полуфонетске транскрипциjе“
(Rys и Keymeulen, 2009).

Слика 2. Нацрт структурног приказа леме ΛΙΩΣΤΡΑ

Кад су у питању могућности унакрсног повезивања ставки
TDGDAM-а, дефинисали смо три основне потребе: унакрсно
референцирање ка другим одредницама, коjе су повезане било кроз
деривационе процесе или кроз семантичке релациjе; повезивање лема
са еквивалентним значењима из различитих диjалеката; синонимске и
антонимске релациjе.

Слике 1, 2 и 3 представљаjу нацрт структурних описа са подjеднаким
броjем лема коjе би TDGDAM требало да садржи. На основу овог
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Слика 3. Нацрт структурног приказа леме ΑΛΛΟΥΓΥΡΙΣΤΡΑ

и сличних нацрта структурних приказа конципирали смо TDGDAM
систем.

Раниjе коришћени поjмови синонимиjе (Synonym, 2016) и
антонимиjе (Opposite, 2016), као и поjмови хомонимиjе (Homonym,
2016) и полисемиjе (Polysemy, 2016) коjе ћемо користити касниjе jасно
су дефинисани. Њихове дефинициjе могу се пронаћи на интернету.

5. Нацрт

На основу анализе представљене у одељку о почетним захтевима и на
основу нацрта структурних приказа (видети слике 1, 2 и 3) као резултат
jе добиjена следећа структура лема:

– Одредница, диjалекат (диjалекатско подручjе), морфолошка
информациjа или процес и етимологиjа су примарне информациjе
са jединственим вредностима коjе удружене формираjу лему и
зависе од ње.

Инфотека, год. 17, бр. 1, jун 2017. 13



Караниколас Н. Н., Галиоту Е., „Вишедиjалекатски речник“, стр. 7–36

– Свака лема може да има броjне различите реализациjе а сваку од
њих карактерише у извесноj мери различита фонетска реализациjа
директно зависна од микродиjалекатског подручjа са коjег потиче
– то су специфичне зоне у оквиру ширег диjалекатског подручjа у
оквиру коjег се jавља дата лема.

– Свака лема потенциjално може имати различита значења (поjава
полисемиjе), или испољавати хомонимиjу са другим семантички
различитим лемама.

– За свако поjединачно значење, различити примери употребе су од
суштинског значаjа.

Када су у питању релациjе (између лема и њихових значења) донели
смо следеће закључке:

– Унакрсне референце („види и“) могу да буду доступне за
повезивање лема коjе су семантички, прагматички, морфолошки или
етимолошки повезане jедна са другом.

– синоними и антоними су две семантичке релациjе примењиве
између различитих лема. Обе наведене релациjе односе се на значење
jедне леме у односу на другу, реферисану лему. Синонимске и
антонимске везе су примењиве на односе између значења леме и леме
коjи потичу из истог диjалекта.

– Постоjе значења различитих лема из различитих диjалеката коjа
деле исту дефинициjу. Ова релациjа обележена jе са „други
диjалекат“. Насупрот другим релациjама, „други диjалекат“ jе
симетрична релациjа.

Целокупна идеjа (структура лема и њихових релациjа) строго jе
дефинисана диjаграмом ентитет-везе на слици 4.

Четири речника података коjи следе (табеле 1, 2, 3 и 4) обjашњаваjу
четири дела (подшеме) целокупног диjаграма ентитет-везе.
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Слика 4. Диjаграм ентитет-везе
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Атрибут Дефинициjа Формат података пример
Headword
(одредница)

Канонски облик
речи

Ниска коjа
садржи само
велика слова
грчког алфабета

ΑΛΛΟΥΓΥΡΙΣΤΡΑ

Etimology
(етимологиjа)

Основне
информациjе о
пореклу речи

Ниска записана на
грчком са
политоналним
акцетнима

Από το ρήμα

αλλουγυρίζου (од
глагола aluji’rizu)

Morphological
Process
(морфолошки
процес)

Различити
процеси укључени
у формирање речи

Вредност из
унапред утврђене
листе
морфолошких
процеса

Σύνθετο

(сложеница)

Dialectal region
(диjалекатски
регион)

Регион или
диjалекат у
оквиру коjих jе
лема пронађена

Вредност из
унапред утврђене
листе диjалеката

Αϊβαλί (AIVALI)

Табела 1. Речник података за Lemma (лема)

Jедна од могућих имплементациjа концептуалног модела ентитет-
везе коришћењем релационе базе података приказана jе ралационом
шемом на слици 5 коjа садржи тринаест табела. Међутим, од примарног
значаjа jе седам табела. Осталих шест су помоћне табеле коjе садрже
скупове постоjећих доступних вредности за нека поља из осталих седам
важних табела. Табеле од примарног значаjа су на слици 5 посебно
истакнуте подебљавањем ивица и повећавањем фонта њиховог назива.
Четири од седам главних табела односе се на релационе еквиваленте
главног концептуалног ентитета Lemma (лема), слабог ентитета Meaning
(значење) као и на два сложена атрибута са вишеструким вредностима
Realization Types (типови реализациjе) и Usage Examples (примери
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Атрибут Дефинициjа Формат података Пример
Phonetic Type
(фонетски тип)

Фонетска
транскрипциjа
изговора речи
коjи се изучава

Ниска коjа
садржи карактере
Међународног
фонетског
алфабета (IPA).

aluji’ristra

Accent Audio
(аудио акцента)

Аудио датотека
коjа садржи
аутентични
изговор речи

Ниска коjа
садржи путању
датотеке

http://amigre.
gr/xyzR1.wav

Spelling (спелинг) Нестандардна
графиjска
репрезентациjа
изговора у складу
са правописним
правилима
стандардног
грчког,
комбинована са
диjакритицима да
би се анотирале
фонолошке
алтернациjе

Ниска коjа
садржи слова
грчког алфабета и
друге
диjакритичке
симболе (акценте,
цртице, заграде и
апострофе)

αλλουγυρίστρα

Microdialectical
Region (микро-
диjалекатски
регион)

Име специфичне
зоне унутар ширег
диjалекатског
подручjа у коме jе
реализовани
облик леме
пронађен

Вредност из
унапред
прописане листе
микро-
диjалекатских
подручjа

Lexical Category
(лексичка
категориjа)

Врста речи и род Вредност из
унапред
прописане листе
лексичких
категориjа

Ουσιαστικό

Θηλυκό (именица
женског рода)

Табела 2. Речник података за Realization Types (типови реализациjе)
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употребе). Три преостале важне табеле су релациони еквиваленти
концептуалних релациjа – See Also (види и), Thesurus (тезаурус) и Other
Dialect (други диjалекат).

Атрибут Дефинициjа Формат података Пример
Definition
(дефинициjа)

Кратак опис
значења леме

Ниска из
стандардног
савременог грчког

Γυναίκα που

περιφέρεται εδώ κι

εκεί (“жена коjа
иде наоколо”)

Explanatory Image
File (датотека
слике за
обjашњење)

Слика коjа
илуструjе значење
леме

Ниска коjа
садржи путању
датотеке

http://amigre.
gr/xyzM1.png

Usage Label
(обележjе
коришћења)

Формална
индикациjа
контекста у коме
се лема користи
(стил, регистар и
др.)

Вредност из
унапред
прописане листе
домена

ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΟ

(пежоратив)

Табела 3. Речник података за Meaning (значење)

Само табела Meaning Sets (скупови значења), као имплементациjа
концептуалне релациjе Other Dialect (други диjалекат), захтева додатно
обjашњење. Ова релациjа jе симетрична по природи, тj. кад год се за
значење одређене леме из неког диjалекта утврди да jе еквивалентно
значењу неке леме из неког другог диjалекта, онда важи и обрнуто.
Управо табела „скупови значења“ и логика саме апликациjе осигураваjу
ту симетриjу. Преостале две релациjе, „види и“ и „тезаурус“, нису само по
себи симетричне. Ово се очитава у релационоj шеми као и у логици саме
апликациjе. Последица тога jе да корисник мора да дефинише релациjу
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у оба смера ако jе у неком случаjу релациjа „види и“ или „тезаурус“
симетрична.

Атрибут Дефинициjа Формат података Пример
Usage example
(примери
употребе)

Фраза или
реченица коjа
служи као пример
употребе леме
специфичног
значења у
оригиналном
диjалекту

Цео пример (цела
ниска) jе записан
словима грчког
алфабета и
другим
диjакритичким
симболима
(акценти, цртице,
заграде и
апострофи)

Ξιπόρτσι πάλ’-η-γ’-

αλλουγυρίστρα

Standard Modern
Greek Translation
(превод на
стандарни
савремени грчки)

Превод примера
употребе на
стандардни
савремени грчки

Ниска на
стандардном
савременом
грчком

Πάλι βγήκε η

αλλουγυρίστρα

Source (извор) Референца извора
из кога jе узет
пример употребе

Ниска (може да
буде књига, URL,
итд.)

Табела 4. Речник података за Usage Examples (примери употребе)

Међународни фонетски алфабет (енг. The International Phonetic Al-
phabet - IPA) коjи се користи у табели 2 – подшема Realization Types
(типови реализациjе) – jе алфабетски систем фонетске нотациjе коjи jе
примарно заснован на латиници.Њега jе развила Међународне фонетска
асоциjациjа за стандардизовано представљање звукова говорног jезика.
IPA стандарде користе лексикографи, студенти и наставници страних
jезика, лингвисти, патолози говорног jезика, певачи, глумци, креатори
вештачких jезика и преводиоци. Слике 6 и 7 представљаjу наjкорисниjе
IPA листе.
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Други приступ фонетскоj нотациjи jе SAMPA (Фонетски алфабет
заснован на методама процене говора – енг. Speech Assessment Meth-
ods Phonetic Alphabet) коjи представља машински читљив фонетски
алфабет. Он jе првобитно био развиjен у оквиру проjекта ESPRIT
1541, SAM (Методе процене говора – енг. Speech Assessment Methods)
у периоду 1987-1989. У почетку jе примењен на дански, холандски,
енглески, француски и италиjански (1989), а касниjе jе примењен и на
норвешки и шведски (1992). Потом jе примена проширена на грчки,
португалски и шпански (1993) да би у скориjе време био проширен и
на бугарски, естонски, мађарски, пољски и румунски (1996).

6. Имплементациjа

GUI (графички кориснички интерфеjс, енг. Graphical User Interface)
верзиjа система заснива се на два формулара: „главни формулар“ и
„формулар за значења“. Слика 8 представља главни формулар леме
ΑΛΛΟΥΓΥΡΙΣΤΡΑ. Главни формулар jе подељен у три дела. Горњи
део пружа информациjу о одредници, етимологиjи, морфолошким
процесима и диjалекту. Средишњи део jе панел са две картице. Прва
картица тог панела служи за приказ и уређивање реализациjа, док други
служи за листе значења лема. Доњи део формулара служи за листу
референци типа „види и“. Детаљниjи опис средишњег дела формулара
дат jе на слици 9 коjа приказуjе њену другу картицу коjа даjе листу
значења за исту лему (представљену на слици 8).

Формулар значења леме позива се преко дугмета за активациjу када
корисник селектуjе неку ставку из листе значења коjа се налази у
главном формулару. Слика 10 представља формулар значења коjи даjе
нека од значења леме ΑΛΛΟΥΓΥΡΙΣΤΡΑ. Формулар значења jе подељен
у три дела. Горњи део даjе дефинициjу значења, а могу бити приложени
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Слика 5. Логичка релациона шема
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Слика 6. Међународни фонетски алфабет (ревидирана верзиjа из 2005) –
сугласници (пулмонални)

Слика 7. Међународни фонетски алфабет – самогласници
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Слика 8. Главни формулар леме ΑΛΛΟΥΓΥΡΙΣΤΡΑ – картица реализациjа
jе у првом плану

Слика 9. Главни формулар леме ΑΛΛΟΥΓΥΡΙΣΤΡΑ – картица значења
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и слика и додатна информациjу о употреби. Средишњи део формулара jе
панел у коме су наведени примери употребе. Доњи део jе реализован као
панел са две картице. Прва картица се користи за приказ и уређивање
релациjа синонимиjе и антонимиjе (тезаурус), док се друга картица
користи за руковање еквивалентима у другим диjалектима.

Слика 10. Формулар значења леме ΑΛΛΟΥΓΥΡΙΣΤΡΑ – нека значења са
припадаjућим тезаурусом

У складу са оним што jе речено у одељцима о анализи (захтевима) и
нацрту, реализовани систем нуди кориснику следеће скупове карактера
за уређивање одговараjућих поља:

– Етмологиjа
• грчки политонални;
• позаjмљени карактери из других алфабета уколико су у питању

позаjмљенице (нпр. карактери из турског алфабета);
– Фонетски тип

• IPA;
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– Спелинг (фонетска ортографиjа)
• савремени грчки;
• акценти;
• цртице, заграде и апострофи.

7. Завршна оптимизациjа

1. Као што jе добро познато, корисници наjчешће изражаваjу
своjе мишљење у завршним фазама развоjног циклуса система
(прихватање, инсталациjа, развоj ) као и током процеса одржавања.
И у случаjу нашег електронског речника било jе тако. У нашем
случаjу корисници су изнели гледиште да би атрибут порекла
(етимологиjа) леме требало да се денотира поштуjући изворе и
конвенциjе jезика из коjег и потиче, то jест коjи jе извор одређене
леме. Према томе, у случаjу вишедиjалекатског речника атрибут
етимологиjе може да садржи речи из било ког од jезика коjи су
имали утицаjа на одређени диjалекат. Да би се овоме удовољило
понудили смо решење да се обезбеди (у касниjем развоjу) виртуална
тастатура за сваки jезик коjи jе вршио утицаj. У случаjу три
диjалекта коjи су заступљени у оквиру система AMiGre алфабети
коjи су остварили утицаj су савремени грчки, старогрчки и турски.
Слика 11 представља виртуалну тастатуру са три картице за мала
слова старогрчког, велика слова старогрчког и за турски. Они су,
заjедно са савременим грчким за коjи jе на располагању физичка
тастатура омогућавали корисницима да унесу жељену етимологиjу
за сваку поjединачну лему без икаквих ограничења.

2. Када су у питању атрибут Phonetic Type (фонетски тип) и
интонациjа самогласника постоjе две могућности. Прва могућност
jе навођење акцента пре наглашеног слога. Друга могућност jе
да се употреби наглашена верзиjа самогласника. Обе опциjе су
семантички еквивалентне. Међутим, прва опциjа jе лакша за
употребу и имплементациjу у систему jер нема потребе да се
подржаваjу обе верзиjе IPA симбола коjе се користе за самогласнике,
са и без акцента. Тако jе током инициjалне развоjне фазе наш
систем допуштао само вертикалну акцентуациjу пре слога за
обележавање интонираног самогласника. Због тога jе на слици 8
Phonetic Type обележен са “aluji’ristra”. Након инициjалне развоjне
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Слика 11. Виртуална тастатура за старогрчки и турски

фазе и током фазе одржавања система указала се потреба да се
подрже акцентоване верзиjе самогласника. Како би се ова потреба
задовољила, проширили смо систем тако да обухвати и виртуалне
тастатуре за лако уметање IPA симбола, са или без акцената.
Слике 12, 13, 14 и 15 представљаjу виртуалне тастатуре коришћене
за уношење вредности атрибута Phonetic Type.

Слика 12. Алфабетски (IPA) симболи

Комбинациjе IPA симбола (слика 12) са неким од диjакритичких
симбола (слика 13) творе акцентоване IPA симболе. Слика 16
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Слика 13. Диjакритички симболи

представља jош jедну лему - ΛΙΩΣΤΡΑ – коjа има фонетски тип са
акцентованим IPA симболима.

Слика 14. Сложени симболи

Слика 15. Симболи са стрелицама

3. На основу лингвистичке анализе, атрибут spelling (спеловање)
представља нестандардну графичку презентациjу изговора речи
према ортографским правилима савременог грчког jезика (циљног
jезика), комбиновану са диjакритицима како би биле забележене све
фонолошке алтернациjе. Сходно томе дошли смо до закључка да
домен вредности за атрибут спеловања могу бити ниске коjе садрже
слова грчког алфабета и одабране диjакритичке симболе (акценте,
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Слика 16. Главни формулар леме ΛΙΩΣΤΡΑ са акцентованим IPA симболима
у пољу Phonetic Type

цртице, заграде и апострофе). Овакав закључак важио jе за прву
имплементирану верзиjу система. Од тренутка када jе систем ушао
у фазу израде, почели смо да примамо веома специфичне захтеве
за побољшањима коjа су се тицала атрибута спеловања. Корисници
су указивали да неке речи, будући да потичу из других jезика,
имаjу самогласнике коjи не постоjе у стандардном систему спеловања
циљног jезика, а то jе савремени грчки. Будући да диjалекти коjи
су били у фокусу истраживања имаjу велики броj позаjмљеница из
других jезика, ове захтеве корисника нисмо могли да занемаримо.
Зато jе било неопходно да смислимо како да омогућимо корисницима
система да разумеjу како се изговараjу диjалекатске речи, а да
не мораjу да ишчитаваjу фонетске IPA симболе. Наjjедноставниjи
начин да се то постигне био jе да се дозволи уметање графемских
представа (слова) коjе се користе у jезику порекла позаjмљеница
да би се представили они самогласници коjи не постоjе у циљном
jезику (савременом грчком). Резултат наведеног био jе мањи броj
самогласника са графемским представљањем са прегласом (u, e и
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α са прегласом – ü, ë и ¨α). Ова слова била су укључена у jедну
виртуалну тастатуру предвиђену за уређивање атрибута спеловања
(фонетске транскрипциjе). Слика 17 представља ову виртуелну
тастатуру.

Слика 17. Виртуелна тастатура за графеме коjе представљаjу додатне
самогласнике

4. Као што jе описано у раниjем излагању, свака лема може имати
различите реализациjе и сваку од њих карактерише унеколико
различита фонетска реализациjа коjа зависи од микродиjалекатског
подручjа са коjег потиче. Овим смо се руководили приликом
осмишљавања и изградње система у коjем сваку реализациjу
карактерише jедна микродиjалекатска зона коjа представља уже
подручjе у оквиру шире диjалекатске региjе. Међутим, у фази
изградње система корисници су указивали да поjедине реализациjе
могу да постоjе у више микродиjалекатских зона (у оквиру главног
диjалекатског подручjа). Како би изашли у сусрет оваквим касно
изреченим захтевима модификовали смо нацрт шеме података и
саму апликациjу. Атрибут Microdialectal region (микродиjалекатска
зона) модификован jе тако да може да прими више вредности а
одговараjућа GUI ставка jе измењена како би обухватила листу
вредности, при чему домен за сваку поjединачну вредност чини
скуп микродиjалекатских зона коjе постоjе за диjалекат одређене
леме. Слика 18 приказуjе реализациjе понтске леме ΟΜΜΑ-
ΤΟΤΖΑΤΖΙ за коjу трећа наведена реализациjа (трећи ред) има три
микродиjалекатске зоне: Τραπεζούντα, Χαλδία, Σάντα.
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Слика 18. Реализациjе понтске леме ΟΜΜΑΤΟΤΖΑΤΖΙ

5. Jош jедно своjство система коjе ниjе било дефинисано у фази анализе
али се поjавило током развоjне фазе било jе садржаj листе референци
see also (види и) а коjа се односи на циљну леме коjа може да има
више значења или више типова реализациjе. Решење за коjе смо
се определили било jе да представимо дефинициjу сваког значења
реферисане леме и спеловање сваке реализациjе реферисане леме у
листи ставки „види и“. Доњи део слике 16 представља празну листу
референци леме али може се видети да jе множина коришћена у
насловима релеватних колона – Spellings (Спеловањa) и Meanings
(Значења).

6. Jош jедно своjство представљеног система вредно помена jе да везе
за релациjе синонимиjе и антонимиjе могу да упућуjу на леме истог
диjалекта коjе могу а и не мораjу бити присутне у систему. Слика 19
представља значење леме ΛΙΩΣΤΡΑ са припадаjућим „тезаурусом“,
то jест табелом коjа садржи везе синонимиjе и антонимиjе. На овоj
слици можемо видети три везе коjе се односе на леме ΣΟΡΤΑ,
ΤΑΚΙΟΥ и ΑΛΛΟΥΓΥΡΙΣΤΡΑ од коjих jе само трећа заступљена у
систему. Поређењем слика 10 и 19 може се увидети да смо у табели
тезауруса новиjе верзиjе (доњи део слике 19) заменили Spelling
(Спеловање) са Etymology (Етимологиjа). Треба напоменути да jе
такође додата и нова колона – Source type (Тип извора) у табели
примера употребе (средишњи део слике 19).
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Слика 19. Формулар значења леме ΛΙΩΣΤΡΑ – значење и припадаjући
тезаурус

7. До сада нисмо дали ниjедан пример еквивалента у другом диjалекту.
Слика 20 jе главни формулар кападочанске леме ΑΝΤΕΤ коjа има
jедно значење. На слици 21 дат jе доњи део формулара значења коjи
приказуjе картицу equivalent in other dialects (еквивалент у другим
диjалектима). Као што се може видети на слици 21 jедино доступно
значење кападочанске леме ΑΝΤΕΤ има еквивалентно значење у
аjваличкоj леми ΑΝΤΕΤΙ.

8. Током фазе изградње описаног система приметили смо да су
корисници одступали од прописа за писање примера употребе лема.
Корисници су обично користили copy/paste могућност у оквиру
оперативног система како би унели карактере коjе апликациjа
ниjе директно обезбеђивала за атрибут usage example (пример
употребе). На пример, вредност ς̧λαγεύω το μήλον унета jе као
пример употребе за лему ΑΣΛΑΕΥΩ. Ова вредност има грчке
карактере коjи одговараjу правилима али такође садржи и jедан
турски карактер (други карактер у ниски). Фраза Ας̧λαγεύω το μήλον
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Слика 20. Главни формулар кападочанске леме ΑΝΤΕΤ

као вредност за пример употребе, заjедно са вредношћу “τουρκ.
Aşlamak” (то jест, „од турског aşlamak“) у оквиру атрибута etymol-
ogy (етимологиjа) исте леме може да указуjе на то како би матерњи
говорници диjалекта могли да напишу диjалекатску реч у њиховим
документима (Ας̧λαγεύω). Међутим, ова индикациjа скривена jе
унутар jедног од значења леме. Претпостављамо да би било боље
уколико би се обезбедио други атрибут, назван indicative writing
(индикативни испис), за сваку реализациjу леме. На оваj начин
поменути „индикативни испис“ био би директно доступан у главном
формулару леме, а уз то би се могао издвоjити за сваку поjединачну
реализациjу леме (микродиjалекатски регион). Ово jе jедино своjство
коjе ниjе имплементирано у завршноj фази оптимизациjе система jер
jе потреба за њим уочена сувише касно, али сматрамо да би оно било
од значаjа за наредне вишедиjалекатске речнике.

8. Унапређење и проширење система

Шема података (ERD) за подршку унапређеног система приказана
jе на слици 22.
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Слика 21. формулар значења леме ΑΝΤΕΤ – еквиваленти у другим
диjалектима приказани су у предњем плану

9. Закључак

Планирана макроструктура система TDGDAM обухвата око 2.500
одредница за сваки од три диjалекта малоазиjског грчког (што jе
укупно око 7.500 одредница). Ове одреднице прикупљене су искључиво
из три поменута диjалекта и оне не обухватаjу елементе речника
савременог грчког jезика, осим у поjединачним случаjевима одступања
од стандардне употребе. Њихово навођење дато jе у складу са
алфабетским а не ономасиолошким принципом, док jе доступност
обезбеђена преко динамичких опциjа претраживања (Xydopoulos, 2012).

Захвалност

Истраживање jе финансиjски подржано од стране Европске
Униjе (Европски социjални фонд, енг. European Social Fund –
ESF) и грчких националних фондова кроз програм „Образовање и
целоживотно учење“ коjи спроводи Национални стратешки референтни
оквир – Програм за подршку истраживању: „Талис – улагање у
друштво знања“. Изражавамо захвалност Ангели Рали, професору
лингвистике на Одсеку за филологиjу Универзитета Патрас, коjа jе
координатор целокупног AMiGre проjекта. Дубоку захвалност дугуjемо
Георгиjу Ксидопулосу, ванредном професору лингвистике на Одсеку
за филологиjу на Универзитету Патрас, коjи jе поставио лингвистичке
захтеве за диjалекатски електронски речник.
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Слика 22. Унапређена шема података (ERD)
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