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 Εναλλακτική πηγή άντλησης ορολογίας  

 Ιατρική ορολογία, αγγλικά  ελληνικά  

 Μεταφερσιμότητα σε αντίστροφη 

κατεύθυνση, άλλα ζεύγη γλωσσών & 

ορολογία από άλλους τομείς 



Περιεχόμενα 

 Data-Driven Learning 

 Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) 

 ΗΣΚ ΕΜΕΑ 

 AntPConc 

 Διδακτική Δραστηριότητα  

 Άλλες χρήσεις του AntPConc 

 Πλεονεκτήματα για τον Σπουδαστή  

 Βιβλιογραφία  

 

 



Data-Driven Learning  

 Μάθηση που βασίζεται σε εμπειρικά 

δεδομένα  Σώματα Κειμένων 

 Όρος από το χώρο της πληροφορικής  

 Tim Johns (1991)  Πατέρας αυτής 

της μεθόδου 

 Συμφραστικός Πίνακας – KWIC 

(Keyword In Context) 

 



Data-Driven Learning (…συνέχεια) 

Πλεονεκτήματα: 
 Αυθεντικό γλωσσικό υλικό   

 Μαθητής και Διδάσκων σε ρόλο ερευνητή  

 Ανακάλυψη Κανόνων  

 Επαγωγική Μέθοδος Εκμάθησης 

 

‼ Απαραίτητη προϋπόθεση: εξοικείωση και 

προετοιμασία διδάσκοντα ώστε να μπορέσει να 

καθοδηγήσει τον σπουδαστή 

 

 

 



Ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων 

(ΗΣΚ) 

 Κειμενικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή  

 Αυθεντικό γλωσσικό υλικό  

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Χρησιμοποιείται σε: έρευνα, γλωσσική 

διδασκαλία, λεξικογραφία, μηχανική 

μετάφραση 

 Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων  

 Corpus-Based Translation Studies 

 



ΗΣΚ 

Μονόγλωσσα Πολύγλωσσα 

Παράλληλα  Συγκρίσιμα 



Παράλληλα ΗΣΚ  

 http://opus.lingfil.uu.se/  

[Tiedemann, 2009]: ιστότοπος με 

ελεύθερα προσβάσιμα παράλληλα 

σώματα κειμένων 

 

 Εμπλουτιζόμενη συλλογή κειμένων 

μεταφρασμένα σε διάφορες γλώσσες 

 

http://opus.lingfil.uu.se/
http://opus.lingfil.uu.se/


EMEA  

 European Medicines Agency- 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων  

 Συνόψεις Ευρωπαϊκής Δημόσιας 

Έκθεσης Αξιολόγησης Φαρμάκων  

 22 γλώσσες 

 Αριθμός αγγλικών λέξεων: 3.231.256  

 



ΕΜΕΑ (…συνέχεια) 

 Χρησιμοποιείται το ζεύγος αγγλικά- 

ελληνικά 

 Moses format (.txt) 

 EMEA.el-en.en.txt & EMEA.el-en.el.txt 

 





AntPConc 

 Εργαλείο Ανάλυσης Παράλληλων 

Σωμάτων Κειμένων  

 Ελεύθερο Λογισμικό (Windows & 

Macintosh OS) 

 Laurence Anthony (2014) 

 1η έκδοση Δεκέμβριος, 2014  

 Τρέχουσα έκδοση: Version 1.1.0 (3η 

έκδοση) 
 



ΑntPConc (…συνέχεια) 

http://www.laurenceanthony.net/software/antpconc/ 

 

 

 

http://www.laurenceanthony.net/software/antpconc/
http://www.laurenceanthony.net/software/antpconc/


• Build/Edit Corpus 

•Save Corpus 
 

Αποθήκευση σε αρχείο με κατάληξη .db 
 

•Load Corpus 



Παράδειγμα 1 

visual changes (28 εμφανίσεις) 

      The therapeutic action of albendazole in the treatment of 

neurocysticercosis, may exacerbate presenting symptoms or 

precipitate new neurological disturbances (eg. headache, nausea, 
convulsions, visual changes).  

    The symptoms of PML may be similar to an MS relapse (e. g. 

weakness or visual changes).  Τα συμπτώματα της PML μπορεί να 

είναι παρόμοια με αυτά της υποτροπής της ΣΚΠ (π. χ. αδυναμία ή 

οπτικές αλλαγές). 

  ration with Agenerase may substantially increase PDE5 inhibitor 

plasma concentrations and associated adverse events, including 

hypotension,  visual changes and priapism (see section 4.4). 

 Η ταυτόχρονη χορήγηση με το Agenerase μπορεί να αυξήσει 

σημαντικά τις συγκεντρώσεις πλάσματος των PDE5 αναστολέων και 

των σχετικών ανεπιθύμητων ενεργειών περιλαμβανομένης της 

υπότασης, των οπτικών διαταραχών και του πριαπισμού (βλέπε 

παράγραφο 4. 4). 

 



• Symptoms of benign increased brain pressure (benign 

intracranial hypertension), which are papilloedema,  visual 

changes, headache, nausea and vomiting, may occur more often in 

children with chronic renal insufficiency receiving NutropinAq.  

Συμπτώματα καλοήθους αύξησης της εγκεφαλικής πίεσης (καλοήθης 

ενδοκρανιακή υπέρταση), όπως οίδημα της οπτικής θηλής, 

αλλοιώσεις της όρασης, κεφαλαλγία, ναυτία και έμετος, μπορεί να 

εμφανισθούν συχνότερα σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τα 

οποία λαμβάνουν θεραπεία με NutropinAq. 







  Maternotoxic (60 εμφανίσεις) 
In animal studies oral treatment with maternotoxic doses of albendazole 

(30mg/kg/day) during the period of organogenesis was associated with 

multiple malformations in rats and ectrodactyly in rabbits.  

 

Παράδειγμα 2 





  Maculopathy (4 εμφανίσεις) 
In the treatment of hydatid disease, events reported in individual patients 

included pancreatitis and ocular maculopathy. 

 

Παράδειγμα 3 



Άλλες χρήσεις του AntPConc  

 Ταυτόχρονη αναζήτηση σε 

περισσότερες από δύο γλώσσες (π.χ. 

έκφραση, όρος)  

 

 Ταυτόχρονη αναζήτηση σε κείμενο-

πηγή και περισσότερες από μία 

μεταφράσεις του ίδιου κειμένου-πηγή 



Πλεονεκτήματα για τον 

Σπουδαστή  
 Μαθαίνει τη χρησιμότητα των ΗΣΚ 

 Συνειδητοποιεί με άμεσο τρόπο τον 

μεγάλο όγκο ελεύθερου υλικού και 

μαθαίνει να το διαχειρίζεται  

 Εξοικειώνεται με εργαλείο γλωσσικής 

επεξεργασίας  δεξιότητα απαραίτητη 

στο μεταφραστή  

 Ερευνά, ανακαλύπτει κι επιλέγει μαζί 

με τον διδάσκοντα  
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Σας ευχαριστούμε πολύ 

για την προσοχή σας  


