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Γλωσσικοί πόροι και εργαλεία 

• Γλωσσικοί πόροι: σώματα κειμένων. 

«εκτεταμένο δείγμα αυθεντικής χρήσης της υπό εξέταση γλώσσας, που 
συγκροτείται και χρησιμοποιείται ως πηγή στοιχείων για την παραγωγή ή 
εξέταση υποθέσεων για τη φύση της γλώσσας» (Sampson 2001: 6)  

- όχι αρχείο, αποθετήριο, βιβλιοθήκη, αλλά με πρόσβαση στη γλώσσα 

 

Γιατί; 

- βασικό μεθοδολογικό εργαλείο σε όλους τους κλάδους 

- εμπειρική θεμελίωση ερευνητικών υποθέσεων 

- αλλαγή στην επιστημολογική θεώρηση της γλώσσας 



Σώματα κειμένων της Ελληνικής  

• Τι έχουμε ποσοτικά; 
 

Λίγο περισσότερα από 100 εκατ. λέξεις διαθέσιμα 

Ιστοσελίδα Αριθμός λέξεων 

ΕΘΕΓ hnc.ilsp.gr 40.000.000 

ΣΕΚ sek.edu.gr 30.000.000 

ΣΚ Πύλης 
greeklanguage.g

r 7.000.000 

Προφορικό ΣΚ 

ΙΝΣ 
corpus-ins.lit.auth.gr 1.700.000 

Corpus of MG web-corpora.net 35.700.000 

+ GkWaC   sketchengine.co.uk  100.000.000 



Σώματα κειμένων σε άλλες γλώσσες Ι 

• Τι έχουν οι άλλοι; 
 
Renouf (2007): English language corpora 
• 1960-1970: one-million word Small Corpus: LOB, Brown 

corpus 
• 1980: the multi-million word Large Corpus: super-corpus: 

Bank of English, BNC 
• 1990: the ‘Modern Diachronic’ Corpus: dynamic, open-ended, 

chronological data flow: FLOB, Frown 
• 2000: Web as corpus, cyber corpus 



Σώματα κειμένων σε άλλες γλώσσες ΙΙ 

• Τι έχουν οι άλλοι; 

Αγγλικά:  

- Oxford English Corpus:  πάνω από 2,5 δισ.   

- Cambridge English Corpus:  

• Written English   πάνω από 1 δισ.   

• Spoken English   70 εκατ. 

• Business English   200 εκατ. 

• English for Specific Purposes  

• Academic English   πάνω από 400 εκατ. 

• Learner English   200.000 γραπτά 



Σώματα κειμένων σε άλλες γλώσσες ΙΙΙ 



Σώματα κειμένων σε άλλες γλώσσες ΙV 



Σώματα κειμένων σε άλλες γλώσσες ΙV 



Σώματα κειμένων στα Ελληνικά Ι 

• Τι έχουμε ποιοτικά; 

 

Κυρίως:  

- συγχρονικά 20ού αιώνα 

- γραπτά 

- μονόγλωσσα * 

- πρότυπης γλώσσας 

 



Σώματα κειμένων στα Ελληνικά ΙΙ 

* Πολύγλωσσα 

 
 

Ιστοσελίδα 
Αριθμός 

λέξεων 

JRC-Acquis 
ec.europa.eu/jrc/en/ 

language-
technologies 

DGT-Acquis 

DGT-TM 
(97.832.281)  

Europarl 
www.statmt.or

g/europarl 
27.772.533 

PANACEA www.elra.info 600.000 

MLCC www.elra.info 

OPUS opus.lingfil.uu.se/ 

FREL niobe.frl.auth.gr/ 500.000 



Σώματα κειμένων σε άλλες γλώσσες 

• Εξειδικευμένα: 

 

– Διαχρονικά 

– Διαλεκτικά 

– Κοινωνιολέκτων 

– Πεδίων του λόγου 

– Μαθητικών κειμένων (learner corpora) 

– Επισημειωμένα για προσωδιακά φαινόμενα 

– Πολυμεσικά 

 



Γλωσσικοί πόροι: Σώματα κειμένων Ι 

• Τι θέλουμε; 
 
Περισσότερα, μεγαλύτερα και εξειδικευμένα Σώματα 

Κειμένων 
 
Προτάσεις/κατευθύνσεις: 
• Έμφαση σε διαχρονικά/ανοιχτά σώματα κειμένων 
• Αλλαγή αντίληψης για τα ψηφιακά δεδομένα 
• Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής 
• Συλλογική προσπάθεια συγκέντρωσης και 

διαμοιρασμού δεδομένων 
 



Γλωσσικοί πόροι: Σώματα κειμένων ΙΙΙ 

• Έμφαση σε διαχρονικά/ανοιχτά σώματα κειμένων 



Γλωσσικοί πόροι: Σώματα κειμένων IV 

▪ Αλλαγή αντίληψης για τα ψηφιακά δεδομένα 



Γλωσσικοί πόροι: Σώματα κειμένων V 

▪ Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής 



Γλωσσικοί πόροι: Σώματα κειμένων ΙΙ 

• Συλλογική προσπάθεια συγκέντρωσης και διαμοιρασμού 
δεδομένων 



Γλωσσικά εργαλεία 

Βασικά εργαλεία: 

– Διαχωρισμός & εντοπισμός λεκτικών μονάδων 
(segmentation / tokenization)  

– Λημματοποίηση (lemmatization) 

– Επισημείωση με μέρος του λόγου (PoS tagging)  

– Μορφοσυντακτική επισημείωση (below-PoS tagging)  

– Συντακτική ανάλυση (constituency/dependency parsing)  

– Σημασιολογική επισημείωση (semantic annotation)  

– Κειμενική επισημείωση (text annotation) 

– Στοίχιση δί-/πολύγλωσσων κειμένων (alignment) 

Εξειδικευμένα εργαλεία/Οπτικοποίηση 



Γλωσσικά εργαλεία της Ελληνικής 

▪ Τι έχουμε; 



Γλωσσικά εργαλεία σε άλλες γλώσσες 
Ι 

▪ Τι έχουν οι άλλοι; 



Γλωσσικά εργαλεία σε άλλες γλώσσες ΙΙ 



Γλωσσικά εργαλεία σε άλλες γλώσσες ΙΙΙ 



Γλωσσικά εργαλεία σε άλλες γλώσσες ΙV 



Γλωσσικά εργαλεία σε άλλες γλώσσες V 



Γλωσσικά εργαλεία σε άλλες γλώσσες VΙ 



Γλωσσικά εργαλεία 

• Τι θέλουμε; 

 

• Διαθέσιμα εργαλεία σε φιλική μορφή για τους χρήστες 

• Ολοκληρωμένες πλατφόρμες γλωσσικής ανάλυσης 

• Εργαλεία για παλαιότερες και διαλεκτικές ποικιλίες Ελληνικής 

 π.χ. πολυτονικό OCR 

 



Γλωσσικά εργαλεία 

 

• Προσανατολισμός στους χρήστες των γλωσσικών εργαλείων 

• Οπτικοποίηση γλωσσολογικών ευρημάτων 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 


