


 Τύπος πόρων (γλωσσάρια, σώματα 

κειμένων, κείμενα που μπορούν να γίνουν 

σώματα κειμένων, περιοδικά, 

δημοσιεύσεις κ.ά.)  

 

 Τύπος αρχείων (word, excel, pdf, αρχεία 

εικόνας, html-xml, ενίοτε έντυπα)  

 



 Κλειστοί σε σέρβερς  

 Ελεύθερα διαθέσιμοι αλλά χωρίς 

προβολή και επομένως με ελάχιστη 

πρακτική χρήση  

 Ελεύθερα διαθέσιμοι και 

χρησιμοποιούμενοι από μια ειδική 

κοινότητα ερευνητών  





 ηλεκτρονικά μορφολογικά λεξικά απλών και 
πολυλεκτικών σύνθετων λεξικών μονάδων 
κοινού λεξιλογίου και επιστημονικών όρων 

 πεπερασμένα αυτόματα περιγραφής 
ονοματικών συνόλων, 

  κλιτικούς γράφους απλών και πολυλεκτικών 
σύνθετων λεξικών μονάδων  

 πεπερασμένα αυτόματα εξαγωγής 
ονοματικών οντοτήτων 

 δίγλωσση βάση δεδομένων με αθλητικούς 
και χρηματιστηριακούς όρους.  
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 Ως μαζικά δεδομένα: όλους!  

 Τον καθένα ξεχωριστά, αναλόγως με τις 

ανάγκες του  

 Το ίδιο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για εντελώς διαφορετικές εφαρμογές 

(γλωσσικής ανάλυσης, διδακτικής, 

μηχανικής μετάφρασης, ορολογίας, 

ανάλυσης λόγου σε όλα τα πεδία κ.λπ.) 



 Σώματα κειμένων, προφορικά και γραπτά  

 Γλωσσάρια  

 Αρχεία  

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις  

 Διπλωματικές εργασίες  

 Περιοδικά  

 Φωτογραφίες με λεζάντες  

 Βίντεο 







 Τμήμα Φιλολογίας  

 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 ΕΣΚΕΙΜΑΘ ? 

 Σώμα προφορικού λόγου με 

διασφαλισμένα δικαιώματα (συνεντεύξεις 

με άξονα τον χώρο, υπό επεξεργασία, 

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) 





 Γλωσσολογικοί όροι  

 Ιατρικοί όροι  

 Παρασιτολογία  

 Σημασιολογικός Ιστός  

 Θεολογία  

 Χρηματιστηριακοί όροι  

 Αθλητισμός  

 ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΌΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΆΛΛΑ ΚΛΕΙΣΤΑ Η ΑΦΑΝΗ  

 

 



 ΙΚΕΕ: Ιδρυματικό Καταθετήριο 

Επιστημονικών Εργασιών+γκρίζα 

βιβλιογραφία  

  Αρχείο νεοελληνικής λογοτεχνίας 

 Αναγνωστικά  

 Θεατρικές κριτικές  



 Fragmenta Hellenoslavica  

 ΚΟΣΜΟΣ 

 Πολιτισμός και Έρευνα 

 iNTERCULTURAL tRANSLATION iNTERSEMIOTIC 

 Σύνθεσις 

 Studying Humour - International Journal 

 ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ 

 BYZANTINA 

 Παναθήναια  

 

 

 

 



 Λογοτεχνικά κείμενα  

 Άρθρα εφημερίδων για την αρχαιολογία 

1832-1932 

 Άρθρα εφημερίδων 1800-2000 

 Αρχείο θεατρικών προγραμμάτων  

 Ψηφιακή συλλογή Παύλου Καλλιγά 

(νομικά κείμενα)  



 Χρειάζονται συχνά κάποιες περαιτέρω 

τροποποιήσεις (π.χ. Μετατροπή pdf σε 

txt) 

 Χρειάζονται σενάρια αξιοποίησης των 

δεδομένων που μόνο οι επιστήμονες 

μπορούν να δημιουργήσουν  

 Η ανάγκη για δεδομένα είναι τεράστια  











 Αυτόματη εξαγωγή ορολογίας  

 Συστήματα αυτόματης μετάφρασης  

 Μεταφραστικές μνήμες  

 Ανάλυση και διδασκαλία γλωσσών  

 Συγκρίσιμα σώματα κειμένων και εξαγωγή 

πληροφορίας  

 Ανάλυση γνώμης  

 Μελέτες πεδίου  

 

 

 

 



 Δεδομένα σε μορφή κειμένου ανοιχτά σε 
όλες και όλους  

 Εργαλεία ελεύθερης πρόσβασης για 
λημματοποίηση, επισημείωση, 
μορφολογικοί και συντακτικοί αναλυτές, 
εργαλεία δημιουργίας συμφραστικών 
πινάκων μονόγλωσσων και 
πολύγλωσσων, εξαγωγής ορολογίας 
κ.λπ.  

 Ιδιαιτερότητα της ελληνικής (πολυτονικό)  





 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!  


