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Από την υποδομή CLARIN στην υποδομή 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ 



CLARIN 
(https://www.clarin.eu/) 



CLARIN 
ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  

Το 2012 ιδρύθηκε το CLARIN (= Common Language Resources and 
Technology Infrastructure) ERIC (= European Research Infrastructure 
Consortium). 
Η κοινοπραξία ανέλαβε την αποστολή δημιουργίας και συντήρησης 
μιας υποδομής που θα υποστηρίζει την ανταλλαγή, χρήση και 
βιωσιμότητα γλωσσικών δεδομένων και εργαλείων για την έρευνα στις 
ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.  
Σήμερα, το CLARIN παρέχει εύκολη και βιώσιμη πρόσβαση σε ψηφιακά 
γλωσσικά δεδομένα (γραπτά, προφορικά ή και σε πολυτροπική μορφή). 
Επίσης, προσφέρει στον ερευνητή προηγμένα εργαλεία για να 
ανακαλύψει, να διερευνήσει, να εκμεταλλευτεί, να σχολιάσει, να 
αναλύσει ή να συνδυάσει τέτοια σύνολα δεδομένων, σε όποια χώρα 
και αν αυτά βρίσκονται. 



CLARIN 

Σκοπός της υποδομής είναι, ιδανικά, ένας έλληνας ερευνητής να μπορεί από 
το γραφείο του με ΜΙΑ, και μόνη, πιστοποιημένη εγγραφή (single sign-on): 

• να ψάξει, να βρει και να πάρει έγκριση ώστε να χρησιμοποιήσει κείμενα 
από τους συνεργαζόμενους φορείς του εξωτερικού,  

• να επιλέξει το ακριβές σύνολο δεδομένων στα οποία θέλει να δουλέψει 
και να αποθηκεύσει την επιλογή του, 

• να «τρέξει» πάνω στην επιλογή του εργαλεία π.χ. σημασιολογικής 
ανάλυσης από την Αθήνα και στατιστικά εργαλεία από τη Βουδαπέστη,  

• να αποθηκεύσει τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της ανάλυσης, και 
τέλος,  

• να τα μοιραστεί με συνεργάτες του στο εξωτερικό. 



CLARIN:EL 
(http://www.clarin.gr/el) 



CLARIN:EL 

Λίγο αργότερα ξεκίνησε και στην Ελλάδα η αντίστοιχη διαδικασία και έτσι 
δημιουργήθηκε η υποδομή CLARIN:EL, το ελληνικό σκέλος της ευρωπαϊκής 
υποδομής CLARIN ERIC. 
Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL λειτουργεί ως ένα κατανεμημένο δίκτυο 
αποθετηρίων, το οποίο αποτελείται από: 
 
• Ιδρυματικά Αποθετήρια (που δημιουργούνται για κάθε οργανισμό που 

συμμετέχει στο δίκτυο CLARIN:EL) 
• το Αποθετήριο Φιλοξενούμενων Πόρων (ΑΦΠ) και 
• τον Κεντρικό Κατάλογο (ή Κεντρικό Συσσωρευτή) 
 
Στο δίκτυο CLARIN:EL συμμετέχουν μέχρι στιγμής 10 Ερευνητικοί Οργανισμοί 
και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από όλη την Ελλάδα: 
ΕΚ «Αθηνά» (φορέας και συντονιστής του δικτύου CLARIN:EL), ΕΔΕΤ, 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΚΠΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ, ΚΕΓ, ΙΟΝΙΟ, ΑΙΓΑΙΟ, ΕΚΚΕ, ΠΑΝΤΕΙΟ. 
 
 



DARIAH-EU 
(https://www.dariah.eu/) 



DARIAH-EU 

Πρόκειται για την «Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή για τις Τέχνες και 
τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (Digital Research Infrastructure for the 
Arts and Humanities). 
Στοχεύει στην ενίσχυση και υποστήριξη της ψηφιακής έρευνας και 
διδασκαλίας στο χώρο της τέχνης και των ανθρωπιστικών επιστημών.  
Πρόκειται για ένα δίκτυο ανθρώπων, τεχνογνωσίας, πληροφοριών, 
γνώσεων, περιεχομένου, μεθόδων, εργαλείων και τεχνολογιών από 
τις χώρες μέλη του.  
Αναπτύσσει, διατηρεί και λειτουργεί μια υποδομή για την υποστήριξη 
των ερευνητικών πρακτικών που βασίζονται στις ΤΠΕ και υποστηρίζει 
τους ερευνητές στη χρήση τους για την κατασκευή, την ανάλυση και 
την ερμηνεία των ψηφιακών πόρων. 



DARIAH-GR/ΔΥΑΣ 
(http://www.dyas-net.gr/) 



DARIAH-GR/ΔΥΑΣ 

 

Σήμερα το δίκτυο ΔΥΑΣ υλοποιεί τις δράσεις του DARIAH-GR σε συντονισμό 
με την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες. 

Οι υπηρεσίες της εθνικής υποδομής οργανώνονται σε τέσσερις ενότητες: 

• Υπηρεσίες κοινωνίας ψηφιακών πόρων 

• Εργαλεία και οδηγίες ανάπτυξης ψηφιακών πόρων 

• Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Υποδομής DARIAH 

• Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Οι φορείς που συμμετέχουν είναι: 

Ακαδημία Αθηνών (Συντονιστής), ΕΚ «Αθηνά» (με τη ΜΟΨΕ), ΕΚΠΑ (με το 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας), ΕΜΠ (με το ΕΠΙΣΕΥ), ΑΣΚΤ, ΙΤΕ (με το ΕΠΣ) 



ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ 
(https://apollonis-infrastructure.gr/) 



ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ 

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ είναι η εθνική υποδομή που υποστηρίζει και προωθεί τις 
ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, και τη γλωσσική τεχνολογία 
και καινοτομία στην Ελλάδα. Εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των 
Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Δημιουργήθηκε από τη σύμπραξη του Εθνικού Δικτύου Γλωσσικής 
Τεχνολογίας clarin:el και του Εθνικού Δικτύου Ψηφιακών Υποδομών για τις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες  DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, τα οποία είναι συνιστώσες των 
αντίστοιχων ευρωπαϊκών υποδομών CLARIN και DARIAH.  

Στην παρούσα φάση εξέλιξης της υποδομής περιλαμβάνονται δράσεις 
περαιτέρω ανάπτυξης και εμπέδωσης των υπηρεσιών των δύο συνιστωσών 
υποδομών, μέσα σε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας και αμοιβαίας 
ενίσχυσης, ενώ συνεχίζεται η συμμετοχή της Ελλάδας στις αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές υποδομές. 



CLARIN: EL 
Η δομή του κόμβου 

https://www.clarin.gr/


CLARIN: EL 
Η δομή: Συμμετοχή 



CLARIN: EL 
Η δομή του κόμβου 



CLARIN: EL 
Η δομή: Υπηρεσίες 



CLARIN: EL 
Υπηρεσίες: Αναζήτηση 



CLARIN: EL 
Υπηρεσίες: Επεξεργασία 



CLARIN: EL 
Υπηρεσίες: Διαμοιρασμός 



CLARIN: EL 
Υπηρεσίες: Τεκμηρίωση 



CLARIN: EL 
Η δομή 



CLARIN: EL 
Η δομή: Υποστήριξη → Νομικά θέματα 



CLARIN: EL 
Η δομή 



CLARIN: EL 
Η δομή: Βιβλιοθήκη → Παρουσιάσεις 



CLARIN: EL 
Κεντρικός κατάλογος 

https://inventory.clarin.gr/


CLARIN: EL 
Είδος πόρων 

Το CLARIN EL συγκεντρώνει τόσο δεδομένα όσο και 
μεταδεδομένα.  
Όπου: 
• Δεδομένα: το πρωτογενές γλωσσικό υλικό 
• Μεταδεδομένα: η τεκμηρίωση των δεδομένων με βάση ένα 

συγκεκριμένο σχήμα περιγραφής 
 
Η οργάνωση γίνεται σε 3 κατηγορίες: 
• Μεταδεδομένα και πόροι στο CLARIN EL 
• Μεταδομένα στο CLARIN EL και οι πόροι διαθέσιμοι από 

αλλού 
• Μεταδεδομένα στο CLARIN EL, ενώ οι πόροι δεν είναι 

ψηφιοποιημένοι ή διαθέσιμοι ηλεκτρονικά 
 

 



CLARIN: EL 
Οργάνωση και χρήστης 

• Μεταδεδομένα & πόροι στο CLARIN EL: η βασική κατηγορία 

 το CLARIN EL παρέχει τον πόρο και την τεκμηρίωσή του και άρα ο χρήστης 
μπορεί 

 να ψάξει στον κατάλογο με βάση την τεκμηρίωση του πόρου, 

 να εντοπίσει και να καταφορτώσει τον πόρο ή 

 να χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία γλωσσικής επεξεργασίας και να 
πάρει τα αποτελέσματα στον υπολογιστή του. 

 Το CLARIΝ EL φέρει την ευθύνη για τη διάθεση του πόρου, σύμφωνα 
με τους όρους διάθεσής του όπως καθορίζονται από τον πάροχο.  

 

Παράδειγμα: 



CLARIN: EL 
Οργάνωση και χρήστης 

1. Ο ΠΟΡΟΣ βρίσκεται στο clarin:el και ΕΙΝΑΙ επεξεργάσιμος 



CLARIN: EL 
Οργάνωση και χρήστης 



CLARIN: EL 
Οργάνωση και χρήστης 

2. Ο ΠΟΡΟΣ βρίσκεται στο clarin:el αλλά ΔΕΝ είναι επεξεργάσιμος 



CLARIN: EL 
Οργάνωση και χρήστης 



CLARIN: EL 
Οργάνωση και χρήστης 

• Μεταδεδομένα στο CLARIN EL, αλλά όχι οι πόροι 

 το CLARIN EL παρέχει την τεκμηρίωση του πόρου αλλά όχι 
τον ίδιο τον πόρο (τον οποίο δεν έχει στα αποθετήριά του) 

παρέχει απλώς σύνδεσμο για το σημείο όπου βρίσκεται ο 
πόρος, ο οποίος παρέχεται από άλλη υποδομή ή φορέα 

 το CLARIN EL δεν φέρει καμία ευθύνη για την 
διαθεσιμότητα του πόρου 

 

Παράδειγμα: 

 

 



CLARIN: EL 
Οργάνωση και χρήστης 

3. ΜΟΝΟ τα μεταδεδομένα βρίσκονται στο clarin:el  



CLARIN: EL 
Οργάνωση και χρήστης 



CLARIN: EL 
Είδος πόρων 



CLARIN: EL 
Οργάνωση και χρήστης 

Ο πόρος δεν είναι διαθέσιμος διαδικτυακά ή δεν είναι καν σε ψηφιακή 
μορφή 

Είναι όμως χρήσιμος! Τι γίνεται; 

 

 ΔΕΝ είναι προτεραιότητα του CLARIN EL η συλλογή τέτοιου τύπου υλικού 

 Παρόλα αυτά, το CLARIN EL παρέχει την τεκμηρίωση και παραπέμπει στον 
δημιουργό/διαθέτη του πόρου σε χωριστό κατάλογο "συμπληρωματικού 
υλικού", ώστε να μην υπάρξει σύγχυση με τους πραγματικούς πόρους 



CLARIN: EL 
Προδιαγραφές συγκέντρωσης πόρων 

• ψηφιοποιημένα κείμενα γραπτού ή προφορικού (μεταγραμμένου) 
λόγου 

• ηχητικά αρχεία καταγεγραμμένου προφορικού λόγου 

• βίντεο 

• λεξικά/γλωσσάρια 

• συλλογές κειμένων 



CLARIN: EL 
Προδιαγραφές συγκέντρωσης πόρων 

Γλώσσα 
 μονόγλωσσοι (Ελληνικά) 

 δίγλωσσοι ή πολύγλωσσοι (που περιλαμβάνουν Ελληνικά) 

 προτεραιότητα στα Νέα Ελληνικά 

 δεν αποκλείονται παλαιότερες μορφές και διάλεκτοι, απλώς 
είναι σε χαμηλότερη προτεραιότητα 



CLARIN: EL 
Προδιαγραφές συγκέντρωσης πόρων 

• Μέσο 
 Κείμενο 

 Ήχος 

 Βίντεο 

 Εικόνα 

• Κειμενικό είδος / επίπεδο λόγου  
 σε οποιοδήποτε τομέα, επίπεδο λόγου ή κειμενικό είδος 

 λογοτεχνία /επιστήμες / τύπος … 

 οικείο/επίσημο ύφος 

 άρθρα / μυθιστορήματα /δημόσια έγγραφα / συγγράμματα / 
επιστολές / αναρτήσεις σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης … 

 

 



CLARIN: EL 
Προδιαγραφές συγκέντρωσης πόρων 

• Μορφότυποι κειμενικού υλικού 
 txt, xml, html, doc/rtf, pdf, ppt 

 τελευταία προτεραιότητα: κείμενο σε μορφή εικόνας (tiff, jpg) 

 δακτυλόγραφο & χειρόγραφο ΟΧΙ 

• Μορφότυποι ηχητικού υλικού & πολυμεσικού υλικού 
(βίντεο) 
 Ηχητικό υλικό 

ηχητικό/ακουστικό αρχείο wav file, Mp3, απλή ορθογραφική 
μεταγραφή από απομαγνητοφώνηση, φωνητική μεταγραφή σε 
IPA 

 Πολυμεσικό υλικό 

Mp4, avi 

 

 

 

 



CLARIN: EL 
Προδιαγραφές συγκέντρωσης πόρων 

• Κωδικοποίηση 
 UTF 8 

• Εικόνα 
 jpg, tiff, pdf (όχι σκαναρισμένα) 
 φωτογραφίες με λεζάντες: ΝΑΙ 
 φωτογραφίες σκέτες: ΌΧΙ 

• Λεξικά και θησαυροί 
 βέλτιστη επιλογή: το περιεχόμενό τους (=τα λήμματα), ώστε να είναι δυνατόν 

να αποθηκεύονται και να καταφορτώνονται από το CLARIN 
σε αυτή την περίπτωση 

 LMF, tbx 
 txt, csv 
 xml, SKOS / RDF 

 λιγότερο επιθυμητή επιλογή: διαθέσιμα μέσω διεπαφής, οπότε τα 
τεκμηριώνουμε και κάνουμε απλή παραπομπή στο url τους 

 έντυπα: ΟΧΙ, εκτός αν είναι εύκολα μετατρέψιμα σε ηλεκτρονικά 
επεξεργάσιμη μορφή 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 


