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Concept #1 – “I” (en),  “jag” (sv), 

Concept #2 – “like” (en), “gillar” (sv),

Concept #3 – “coffee” (en), “kaffe” (sv),

Begreppskodning - Concept Coding 
– vad är det?



Begreppskodning - Concept Coding 
– en annan vy:



Begreppskodning - Concept Coding 

• Vad skall det vara bra för?

• Är det inte bara att krångla till saker och ting?

• Hur skall vi kunna utveckla och underhålla vokabulärer och 
symbolsystem på ett bra sätt?

• Hur skall vi kunna samverka bättre mellan olika aktörer :
– inom AKK-sfären - mellan utvecklare av symbol- och 

teckensystem, vokabulär, pedagogiskt material, information
– mellan AKK-aktörer och andra aktörer som arbetar med  

språkutveckling, språkforskning, språkteknologi
???



• Varför behövs det?
…Webbsidor - Papunet - ett exempel:

Begreppskodning - Concept Coding 



Begreppskodning - Concept Coding 

• Varför behövs det?
…E-post - problem med utbyte och format …



Begreppskodning - Concept Coding 

• Finns detta idag? – (Ja, men …)  
–  aktuellt läge – begränsningar ?

Befintliga system/produkter:
• Handicom 

–  Symbol for Windows / the Polysym technology
(utvecklat baserat på resultat från Comspec-projektet)

• Widgit Software  
–  WWS 2000 / Inter_Comm 

(utvecklat baserat på resultat från ALDICT-projektet)
• Begränsningar:

– Privata Concept Coding-system begränsar möjligheterna till utbyte 
mellan dessa och andra AKK-system, och med existerande och 
framväxande standarder för Internet-teknologi.



Begreppskodning - Concept Coding 

Vad saknas – vad behövs? 
• En gemensam infrastruktur och teknik för att hantera 

symbolbaserad kommunikation 

• Att på så sätt få en grund för att nuvarande och 
framtida AKK- och Internetverktyg – både speciella 
och standard – skall fungera tillsammans

• Ett ramverk för AKK och symbol- eller teckenstöd … 
baserat på begreppskodning - Concept Coding

D.v.s.:

• Ett Concept Coding Framework - CCF



Concept Coding Framework (1) 

• Clearly defined, harmonizing with emerging 
principles within W3C, WAI - Semantic Web, etc. 

• Non-proprietary and publicly accessible
• Exchangeable over the web 
• Culture and language independent (a f a p)
• Simple and straightforward for software 

developer's to implement 
• Supporting easy addition of new concepts 
• Minimizing maintenance costs
• Providing clear benefits for end-users

• Clearly defined, harmonizing with emerging 
principles within W3C, WAI - Semantic Web, etc. 

• Non-proprietary and publicly accessible
• Exchangeable over the web 
• Culture and language independent (a f a p)
• Simple and straightforward for software 

developer's to implement 
• Supporting easy addition of new concepts 
• Minimizing maintenance costs
• Providing clear benefits for end-users



Concept Coding Framework (2) 

Ett CCF baserat på principr och resurser 
från:

• Språkontologier – specialiserade och 
standard

 WordNet (och liknande) + AKK-resurser

• Teknologi relaterad till “Semantic Web”

 XML-RDF-OWL-XPointers-Ruby-(SVG …)



Vad är nu detta? 

• En (språk)ontologi –  WordNet

 En omfattande och väldefinierad begreppsdatabas – kopplad 
till ett språklexikon (hittills engelskt)

 Varje definierat begrepp är försett med 
- en identitet, 
- en uppsättning textrepresentationer (ord), 
- en definition, 
- länkar/relationer till andra begrepp 

• The Semantic Web activity – w3c



WordNet – en (språk-)ontologi (1)
Princeton University USA http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/, http://www.globalwordnet.org/  
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WordNet – en (språk-)ontologi (2)



Concept Coding Framework (3) 

CCF – en grov överblick:
CCF CCF 

Assisted Technologies
(Proprietary)

Assistive
Database

Assistive
Ontology

Complementary 
Reference

Onotology (CRO)

Concept Code 
Definitions (CCD)

Base 
Reference

Ontology (BRO)

CCF Bridge Assistive BridgeWordNet



Concept Coding Framework (4) 

CCF – ett alternativt perspektiv:



The CCF Demonstrator – ett konkret exempel (1)



The CCF Demonstrator– ett konkret exempel (2) 



The CCF Demonstrator– ett konkret exempel (3) 



The CCF Demonstrator– ett konkret exempel (4) 



The CCF Demonstrator– ett konkret exempel (5) 



The CCF Demonstrator– ett konkret exempel (6) 



SYMBERED-PapuNet-demon





En skiss på vilka 
funktioner en 
utvecklad 
kombination av 
Lexin och Svenskt 
ordnät skulle kunna 
erbjuda – i sig själv 
...
med utgångspunkt bl a 
från material hämtat från 
Lexin, Svenskt ordnät och 
Svenskt 
teckenspråkslexikon
på Internet – se referenser 
1.

Förväntade 
konkreta 

resultat (2)



SYMBERED – CCF – WWAAC – webbsidor

www.symbolnet.org 

www.conceptcoding.org 

www.wwaac.org

http://www.symbolnet.org/
http://www.conceptcoding.org/
file:///D:/Symbered/..%5C..%5C..%5C..%5C..%5CMy%20Web%20Sites%5Cwwaac%5Cindex.html
file:///D:/Symbered/..%5C..%5C..%5C..%5C..%5CMy%20Web%20Sites%5Cwwaac%5Cindex.html
file:///D:/Symbered/..%5C..%5C..%5C..%5C..%5CMy%20Web%20Sites%5Cwwaac%5Cindex.html


Symbolanvändare på Internet

Det är inte så lätt att få till det
Det är tvärtom ganska svårt

Det har tagit lång tid
Det kommer att ta ett bra tag till 

Det kommer att kräva:
TÅLAMOD OCH ENVISHET
… men vi är PÅ GOD VÄG !

Att få till bra förutsättningar – några funderingar: 


