
 
 
 
 
 

Ψεθηαθή βηβιηοζήθε Περζέας 
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                     Α. Φρανηδή 
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Collection: 
Malibu, The J. Paul Getty Museum 

Summary: 
Perseus pursuing the Gorgons 
Ware: 
Attic Black Figure, White Ground 

Painter: 
Attributed to a follower of the Theseus Painter 

Date: 
ca. 510 BC 
Dimensions: 
H. with handle 0.148 m., D. 0.11 m. 
Shape: 
Kyathos 

Beazley Number: 
10150 
Period: 
Archaic 

 

Από τε σςλλογή εικόνων τέσνερ και απσαιολογίαρ: 
τος Πεπσέα 
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Τι ακπιβώρ είναι ο Πεπσέαρ; 



Ο Πεξζέαο είλαη θαηά βάζε έλα δηαξθώο εμειηζζόκελν 
εξεπλεηηθό πξόγξακκα ζηνλ ηνκέα ησλ ςεθηαθώλ 
αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

Απώηεξνο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα 

ζπκβάιεη, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πιήξεο κεηξών 

ειεύζεξεο πξόζβαζεο πξνζαξκνζκέλν ζε 

δηάθνξα γισζζηθά θαη πνιηηηζηηθά ππόβαζξα. 
 

 

 



 
  

Πξόθεηηαη γηα κηα ςεθηαθή ππνδνκή πνπ δηεπθνιύλεη 
ηελ πξνζέγγηζε ησλ θιαζηθώλ γισζζώλ θαη ηνπ ηζηνξηθνύ 
παξειζόληνο ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ κε ηνλ θαιύηεξν 
δπλαηό ηξόπν. 

 
 

 
 



Ο Πεξζέαο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά από ζεκειηώδε 

εξγαιεία, όπσο ιεμηθά, εθδόζεηο, εγθπθινπαίδεηεο, 

άηιαληεο, δηαγξάκκαηα, θαηαιόγνπο κνπζείσλ, αξραηνινγηθά 

αληηθείκελα, θηι 

 

 

 



 
Ο Πεπσέαρ ωρ επεςνετικό ππόγπαμμα1  

 
Πξνηόλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κηα ςεθηαθή βηβιηνζήθε. 
Γεκνζηεύεη πνηθίιεο ζπιινγέο θαη πξνζθέξεη εμειηγκέλεο 

ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηνλ πνιηηηζκό ηεο 
ειιελνξσκατθήο αξραηόηεηαο αιιά ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ζε 
άιια γλσζηηθά αληηθείκελα.  

 
 

Ο Πεξζέαο θαιύπηεη επίζεο  ηελ πξώηκε ζύγρξνλε αγγιηθή 
γιώζζα, ηνλ ακεξηθαληθό εκθύιην πόιεκν, ηελ ηζηνξία θαη 
ηνπνγξαθία ηνπ Λνλδίλνπ, ηελ ηζηνξία ηεο Μεραληθήο, ηελ 
ππνζηήξημε ηεο αλάγλσζεο ηεο αξαβηθήο γιώζζαο θηι.  
 

1. Perseus Digital Library. Research in 2008/09 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/research/current
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/research/current


 
 

 
Ο Πεπσέαρ ωρ επεςνετικό ππόγπαμμα   

 
 

❏Μηα νινθιεξσκέλε, αλνηθηνύ θώδηθα, ηέηαξηεο γεληάο 
βηβιηνζήθε αξραίσλ ειιεληθώλ θαη ιαηηληθώλ εθδόζεσλ.  

Πεξηιακβάλεη: 

❏εθηεηακέλεο,  ζπκβαηέο κε ΤΔΙ, XML κεηαγξαθέο ειιεληθώλ θαη ιαηηληθώλ θεηκέλσλ, κηα 
αλνηθηνύ θώδηθα ζπιινγή ζαξσκέλσλ εηθόλσλ-βηβιίσλ, ηνπιάρηζηνλ ελόο γηα θάζε έθδνζε 
αξραίνπ ζπγγξαθέα κέζσ ηνπ OCA (Open Content Alliance) 

❏έλαλ θαηάινγν θιαζηθώλ έξγσλ (κε XML δηαηάμεηο MADS θαη MODS) πνπ αληηπξνζσπεύεη γηα 
θάζε θιαζηθό έξγν πνιιαπιέο εθδόζεηο, κεηαθξάζεηο, ππνκλήκαηα, επξεηήξηα θηι,  

❏κεηαδεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ πξόζβαζε ζε βηβιίν, θεθάιαην, ηκήκα, ζηίρν βάζεη ηνπ CTS 
πξσηνθόιινπ. 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/research/current


Ο Πεπσέαρ ωρ επεςνετικό ππόγπαμμα: 
 

❏Δπεθηάζηκεο κεζόδνη γηα λα αλαγλσξίδνπκε, λα 

κεηαγξάθνπκε θαη λα επηζεκεηώλνπκε  απηόκαηα 
θείκελα αξραίσλ Διιήλσλ θαη Λαηίλσλ ζπγγξαθέσλ 

 

 

 

 

 

 

  



       Ο Πεπσέαρ ωρ επεςνετικό ππόγπαμμα 
 

❏ Δζηηαζκέλεο ζπιινγέο ζε επηιεγκέλνπο Έιιελεο θαη Λαηίλνπο 
ζπγγξαθείο 

Ηξόδνηνο, Αηζρύινο, Θνπθπδίδεο, Όκεξνο 
Sallustius, Propertius 

❏ Απνζπαζκαηηθνί ζπγγξαθείο 

Οι εκδόζειρ αποζπαζμάηων να πεπιέσοςν δςναμικούρ ζςνδέζμοςρ ππορ ηιρ εκδόζειρ 
πποέλεςζήρ ηοςρ. Βλ. Fragmenta Graecorum Historicorum [ζε εξέλιξη ηο 
ππόγπαμμα] 

❏ Από ηελ πιεξνθνξία ηελ αλαγλώζηκε από ηνλ άλζξσπν ζηε 
γλώζε πνπ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κέζσ ηεο κεραλήο 

Μεηαηπέπονηαι ένηςπερ πηγέρ ζε δομημένη μοπθή ικανή να ενεπγοποιηθεί 

(“διαβαζηεί”) από ηη μησανή, δηλαδή λεξικά, γπαμμαηικέρ, ςπομνήμαηα, 

εκδόζειρ, εκδόζειρ αποζπαζμάηων. 

 

 



 

       Ο Πεπσέαρ ωρ επεςνετικό ππόγπαμμα 
 
 
 

❏ Γλσζηαθέο βάζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη εμαξρήο ςεθηαθά 
θαη όρη θαηόπηλ κεηαηξνπήο από ηελ έληππε κνξθή. 

 

❏ Γελδξηθέο ηξάπεδεο (Treebank)  αξραίαο ειιεληθήο θαη 
ιαηηληθήο γιώζζαο, δειαδή γισζζνινγηθέο βάζεηο 
δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπληαθηηθό ζρνιηαζκό θαη 
δηεπθνιύλνπλ ηε κειέηε ηνπ ύθνπο ζπγγξαθέσλ, 
ινγνηερληθώλ εηδώλ θηι. 

 

❏ Δμόξπμε θεηκέλνπ/δεδνκέλσλ θαη απηόκαηε παξαγσγή λέαο 
γλώζεο (πρ κέζα από επξεηήξηα, κεηαθξάζεηο θηι) 

 



 
 
 
 

        Ο Πεπσέαρ ωρ επεςνετικό ππόγπαμμα 
 
 
 
. 
 

 

❏Παξακεηξνπνίεζε γισζζνινγηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 
πιεξνθνξίαο γηα ζπγθεθξηκέλνπο αλαγλώζηεο κε ζηόρν ηελ 
ππνζηήξημε πξνζαξκνζκέλεο ζην ρξήζηε αλάγλσζεο 

 

❏Σπκκεηνρή ζηελ Χεθηαθή Βηβιηνζήθε  Scaife (θαηαλεκεκέλε 
ζπιινγή θαη κέζνδν, κε ηελ νπνία νη επηζηήκνλεο ησλ 
αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ κπνξνύλ απηόκαηα λα ζπιιέμνπλ 
ην πεξηερόκελν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη) 
 

 

http://www.dh.uni-leipzig.de/wo/projects/scaife-digital-library/
http://www.dh.uni-leipzig.de/wo/projects/scaife-digital-library/
http://www.dh.uni-leipzig.de/wo/projects/scaife-digital-library/
http://www.dh.uni-leipzig.de/wo/projects/scaife-digital-library/
http://www.dh.uni-leipzig.de/wo/projects/scaife-digital-library/


    Ο Πεπσέαρ ωρ επεςνετικό ππόγπαμμα 
 

❏Ιδξπκαηηθό απνζεηήξην αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ 
πξνεγκέλνπ επηπέδνπ. Φξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Fedora, κε ζηόρν 
λα αλαπηπρζνύλ κνληέια δεδνκέλσλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ πην 
ζύλζεηα αληηθείκελα κε ηα νπνία ζπλήζσο δνπιεύνπλ νη 
θιαζηθνί θηιόινγνη, δειαδή αλαδεηήζεηο ζε ιεμηθά, 
εγθπθινπαίδεηεο, κεηαθξάζεηο θηι  

 

❏ Αλνηθηέο Υπεξεζίεο κε ινγηζκηθό πιέγκαηνο (grid enabled) 

 



Ο θαηάινγνο ηνπ Πεξζέα είλαη έλαο θαηάινγνο έξγσλ ηεο 

θιαζηθήο γξακκαηείαο θαη όρη έλαο θαηάινγνο βηβιίσλ. 
 
 
Οη πιεξνθνξίεο νξγαλώλνληαη γύξσ από ηα έξγα θαη όρη ηα 

βηβιία. Έηζη κπνξνύκε λα νκαδνπνηήζνπκε εθδόζεηο, 
ρεηξόγξαθα θαη κεηαθξάζεηο ζε θάζε είδνπο κνξθή, 
πιηθό θαη γιώζζα ζε νηνδήπνηε ρξνληθό εύξνο.  

 

Κατάλογορ Πεπσέα 



 

      



 
 
 
 
 

 

Κατάλογορ Πεπσέα 
 

 

 

“ Σ΄απηόλ ηνλ θόζκν, πξέπεη λα θηλεζνύκε από ηα εθαηνκκύξηα ησλ 
βηβιίσλ ζηα δηζεθαηνκκύξηα , ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

ηξηζεθαηνκκύξηα ιέμεσλ”  

 
(Crane et al. Student Researchers, Citizen Scholars and the Trillion Word Library. In Proceedings of the 12th ACM/IEEE-CS Joint 
Conference on Digital libraries (JCDL 2012), pages 213-222, Washington, D.C. : ACM Digital Library, 2012).  
 

 

 

 



Κατάλογορ Πεπσέα 
 



Πεπιήγεσε στον κατάλογο με σςγγπαυέα 







Σςλλογέρ τος Πεπσέα 

❏ Αξραία ειιεληθή  θαη ξσκατθή ζπιινγή 

❏ Φπιινκεηξεηήο αληηθεηκέλσλ αξραηνινγίαο θαη ηέρλεο 

❏ Αξαβηθό ζπιινγή 

❏ Γεξκαληθή ζπιινγή 

❏ Ακεξηθαληθή ζπιινγή 19νπ αηώλα 

❏ Σπιινγή ηεο Αλαγέλλεζεο 

❏ Richmond Times Dispatch 

❏ Ιηαιηθή πνίεζε ηνπ αλζξσπηζκνύ θαη ηεο αλαγέλλεζεο ζηε ιαηηληθή 

❏ Τξάπεδα δεδνκέλσλ Duke γηα παππξηθά έγγξαθα 

 



Σςλλογέρ τος Πεπσέα 



Ελλενοπωμαϊκή σςλλογή 

 

Η ζπιινγή  μεθίλεζε κε αξραηνειιεληθό πιηθό θαη ζηγά ζηγά 
πξνζηέζεθε πιηθό ιαηηληθήο γξακκαηείαο θαη αξγόηεξα 
αξραηνινγηθό πιηθό, ζε δηαζύλδεζε.  

 

 

 

 



Σςλλογέρ τος Πεπσέα. Ελλενοπωμαϊκή σςλλογή  



Αποτελέσματα αναδήτεσερ 



Σςλλογέρ τος Πεπσέα. Ελλενοπωμαϊκή σςλλογή 
Aναδήτεσε με απσαίο σςγγπαυέα 



Αναδήτεσε στα πεπιεσόμενα των αποτελεσμάτων 





Όλερ οι επιλογέρ αναδήτεσερ 



Επγαλεία αναδήτεσερ: Μεταγπαυή στα απσαία ελλενικά 





Αναδήτεσε σε λεξικό 



Αποτελέσματα από λεξικό 



Αναδήτεσε στε Σςλλογή τέσνερ και απσαιολογίαρ 



Αποτελέσματα από τε Σςλλογή τέσνερ και απσαιολογίαρ 



Αναδήτεσε τόπος 



Αποτελέσματα για αναδήτεσε τόπος 

 



 
 

Αποτελέσματα για αναδήτεσε τόπος 
 

 



Αναδήτεσε σπονολογίαρ 



Αναδήτεσε με σπονολογία 



Επγαλείο μελέτερ λέξεων: αναδήτεσε 



Επγαλείο μελέτερ λέξεων: αποτελέσματα 

 



Ο Πεξζέαο είλαη θαηά βάζε έλα δηαξθώο εμειηζζόκελν 
εξεπλεηηθό πξόγξακκα ζηνλ ηνκέα ησλ ςεθηαθώλ 
αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
(ΨΑΕ) 

 
 
 

Εισαγωγικές σημειώσεις  



                       
 

                                                   

 

        Σηηο Χεθηαθέο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο (Digital Humanities) 

 
John Unsworth Susan Schreibman, and Ray Siemens who, as editors of the anthology A Companion to Digital Humanities (2004) 

 

 

Από ηνπο Υπνινγηζηέο θαη ηηο  Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο                

(Computers and the Humanities) 

 

  

                                           

Humanities Computing 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Unsworth


Οη Χεθηαθέο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο δελ απνηεινύλ έλα ελνπνηεκέλν 

γλσζηηθό  πεδίν αιιά  κηα ζεηξά ζπγθιίλνπζεο πξαθηηθέο πνπ 

εμεξεπλνύλ ην επηζηεηό ζην νπνίν: 
 
 α) ην έληππν δελ είλαη πιένλ ην απνθιεηζηηθό ή ην θαλνληθό κέζν κε ην 
νπνίν παξάγεηαη θαη/ή δηαρέεηαη ε γλώζε.  
 
 β) ςεθηαθά εξγαιεία, ηερληθέο θαη κέζα έρνπλ αιιάμεη ηελ παξαγσγή θαη 
ηε δηάδνζε ηεο γλώζεο ζηηο ηέρλεο, ηηο αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο 
επηζηήκεο.   
 
Digital Humanities Manifesto 2.0 

 
 

Απόςεηο θαη νξηζκνί γηα ΧΑΔ 

http://www.humanitiesblast.com/manifesto/Manifesto_V2.pdf
http://www.humanitiesblast.com/manifesto/Manifesto_V2.pdf
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Οη Χεθηαθέο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο είλαη έλα πνηθίιν θαη 
ζπλερώο αλαδπόκελν πεδίν πνπ αγθαιηάδεη ηελ πξαθηηθή ηεο 

έξεπλαο ησλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ κέζα θαη δηα κέζνπ ηεο 
πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, θαη ηελ εμεξεύλεζε ηνπ πώο νη 
αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ δηα κέζνπ ηεο 
ζύλδεζήο ηνπο κε ηελ ηερλνινγία, ηα κέζα θαη ηηο ππνινγηζηηθέο 
κεζόδνπο. 
 
Digital Humanities Quarterly 

 

Απόςεηο θαη νξηζκνί γηα ΧΑΔ 

 

http://www.digitalhumanities.org/dhq/about/about.html
http://www.digitalhumanities.org/dhq/about/about.html
http://www.digitalhumanities.org/dhq/about/about.html
http://www.digitalhumanities.org/dhq/about/about.html
http://www.digitalhumanities.org/dhq/about/about.html
http://www.digitalhumanities.org/dhq/about/about.html
http://www.digitalhumanities.org/dhq/about/about.html


 

Τα ςεθηαθά κέζα αιιάδνπλ ηε θύζε απηή θαζεαπηή ησλ 

γλσζηηθώλ πεδίσλ,   θαζηζηώληαο ηα “αγλώξηζηα” , όπσο ζα έιεγε θαη 

ν Derrida.  

Hall 2008 Hall, Gary. Digitize this Book! The politics of new media, or why we need open access now. 

Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008, ζ.81 

 

Οη Χεθηαθέο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο έξρνληαη  γηα λα  εξεπλήζνπλ 

πνιιά δεηήκαηα ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, εηδηθόηεξα όκσο εθείλα 

πνπ ζεσξνύληαη δύζθνια, ή αθόκα θαη αδύλαηνλ λα ηα παξαηεξήζεηο , 

λα ηα πεξηγξάςεηο, ή λα ηα αλαιύζεηο ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ 

πιεξνθνξηαθώλ ηερληθώλ.  

 

Απόςεηο θαη νξηζκνί γηα ΧΑΔ 
 
 
 

 



Απόςεηο θαη νξηζκνί γηα ΧΑΔ 

Οη Χεθηαθέο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο (DH) ελζσκαηώλνπλ θαη 

ςεθηνπνηεκέλα θαη εθ γελεηήο  ςεθηαθά πιηθά (born-digital) θαη 

ζπλδπάδνπλ ηηο κεζόδνπο ησλ παξαδνζηαθώλ αλζξσπηζηηθώλ 

επηζηεκώλ (θηινινγία, αξραηνινγία, θηινζνθίαο, ζπνπδέο 

θηλεκαηνγξάθνπ, θηι) θαη θνηλσληθώλ επηζηεκώλ  κε ηα εξγαιεία πνπ 

πξνζθέξεη ε πιεξνθνξηθή (ππεξθείκελν, ππεξκέζα, νπηηθνπνίεζε 

δεδνκέλσλ, αλάθηεζε πιεξνθνξίαο, εμόξπμε δεδνκέλσλ, ζηαηηζηηθή, 

ςεθηαθή ραξηνγξάθεζε) θαη ε ςεθηαθή εθδνηηθή.  



Πεδία ησλ ΧΑΔ 

➢ Αξραηνινγία 
➢ Γισζζνινγία 
➢ Ιζηνξία ηεο ηέρλεο 
➢ Ιζηνξηθέο ζπνπδέο 
➢ Κιαζηθέο ζπνπδέο 
➢ Λεμηθνγξαθία 
➢ Λνγνηερληθέο ζπνπδέο 
➢Μνπζηθή 
➢ Παξαζηαηηθέο ηέρλεο 



Νέεο ηάζεηο ζηηο ΧAE 

Κηλεηά ηειέθσλα θαη θηλεηέο ζπζθεπέο σο πξσηαξρηθό κέζν 

δηεπαθήο κε ηελ ςεθηαθή πιεξνθνξία 

Τν πξόβιεκα ησλ κεγάισλ δεδνκέλσλ (big data) 

Αλαλεσκέλν κνληέιν  ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην θνηλό  θαη ζηνπο 

εξεπλεηέο ζε κηα αλνηρηή ακθίδξνκε ζπλεξγαζία 

 

Νέα κνληέια “νκόηηκεο αμηνιόγεζεο “ (peer review)  θαη 

δεκνζίεπζεο ηεο έξεπλαο 

 “Κσδηθνπνίεζε ζε βάζνο” (deep encoding) ζήκαλζε γηα νλόκαηα, 

εκεξνκελίεο, ηόπνπο. 

Γηδαζθαιία θαη παηδαγσγηθή 

 

 



 
 
Οξγαληζκνί, εηαηξείεο, πξνγξάκκαηα, θηι 

The Association for Literary and Linguistic Computing (ALLC) 

The Association for Computers and the Humanities (ACH)  

The Society for Digital Humanities/Société pour l'étude des médias interactifs 

Text Encoding Initiative 

Digital.Humanities @ Oxford 

Digital Humanities. Universitat Leipzig   
Open Philology Project 

Γίθηπν Υπνδνκώλ γηα ηελ Έξεπλα ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο ΓΥΑΣ 

 

Department of Digital Humanities (King's College London, UK) 

UCL Centre for Digital Humanities  

Digital Humanities Network 

Institute for Advanced Technology in the Humanities  

Center for Digital Humanities @Princeton 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Association_for_Literary_and_Linguistic_Computing
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_for_Computers_and_the_Humanities
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Digital_Humanities
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Digital_Humanities
http://www.tei-c.org/
http://www.tei-c.org/
https://digital.humanities.ox.ac.uk/
https://digital.humanities.ox.ac.uk/
http://www.dh.uni-leipzig.de/wo/
http://www.dh.uni-leipzig.de/wo/projects/
http://www.dh.uni-leipzig.de/wo/projects/
http://www.dyas-net.gr/?lang=el
http://www.dyas-net.gr/?lang=el
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/index.aspx
http://www.ucl.ac.uk/dh/
http://www.ucl.ac.uk/dh/
http://www.digitalhumanities.cam.ac.uk/
http://www.digitalhumanities.cam.ac.uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Advanced_Technology_in_the_Humanities
https://digitalhumanities.princeton.edu/
https://digitalhumanities.princeton.edu/




Πεξηνδηθά 

Digital Humanities Quarterly 

Journal of Digital Humanities 

Βηβιία 

Burdick, Anne ... θ. ά. Digital Humanities. Cambridge, M.A.: MIT Press, 2012 

Schreibman, S., Siemens, R., Unsworth, J., επηκ.  A Companion to Digital 

Humanities. Blackwell Companions to Literature and Culture. Paperback 

Edition, 2007 

Schreibman, S., θαη Siemens, R., επηκ.  A Companion to Digital Literary 

Studies". Blackwell Companions to Literature and Culture. 2008.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Humanities_Quarterly
http://journalofdigitalhumanities.org/
http://journalofdigitalhumanities.org/
https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262018470_Open_Access_Edition.pdf
www.digitalhumanities.org/companion/
www.digitalhumanities.org/companion/
http://www.digitalhumanities.org/companionDLS/
http://www.digitalhumanities.org/companionDLS/


 
Κσδηθνπνίεζε θεηκέλνπ 
 
Ππότςπο Text Encoding Initiative (TEI)  

“Σηόρνο ηνπ  πξνηύπνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη  έλα 

πεξηβάιινλ γηα ηελ  θσδηθνπνίεζε*  ηεθκεξίσλ όισλ

 ησλ εηδώλ ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ (πεδόο  ιόγνο,  

πνίεζε, δξάκα), νπνηαζδήπνηε γιώζζαο  θαη  

ρξνληθήο  πεξηόδνπ”.  

* “H διαδικαζία διάκπιζηρ δομικών ή  

ζημαζιολογικών σαπακηηπιζηικών  ηος κειμένος  με βάζη

 κάποιοςρ κανόνερ … με ζκοπό ηην καηανόηζή ηος από 

ςπολογιζηικά ζςζηήμαηα” 

Text Encoding Initiative 

βι. θαη Σ. Αγγειήο, Δ. Πάδα,  Λ. Παπαρξηζηόπνπινο, Φ. Παπαζενδώξνπ, Text

 Encoding Initiative TEI,  Από ηηο γιώζζεο ζήκαλζεο ζηελ θσδηθνπνίεζε θεηκέλσλ, 28-29 Μαΐνπ / 

2-4 Ινπλίνπ 2015. 

 

http://www.tei-c.org/index.xml
http://www.tei-c.org/index.xml
http://www.dyas-net.gr/?p=1767
http://www.dyas-net.gr/?p=1767
http://www.dyas-net.gr/?p=1767
http://www.dyas-net.gr/?p=1767
http://www.dyas-net.gr/?p=1767


 

 



 
Text Encoding Initiative (TEI)  

 

Τη θσδηθνπνηεί ην ΤΔΙ 

●  Γνκηθά ζηνηρεία κέζα ζην θείκελν  

   Σειίδα ηίηινπ, Κεθάιαην,  Σθελή,  Σηξνθή  θηι. 

●  Τππνγξαθηθά ζηνηρεία 

   Δηδηθνί ραξαθηήξεο θηι.,  Κελά 

●  Άιια θεηκεληθά ζηνηρεία  

   Γηαθνξεηηθνί ηύπνη πεξηερνκέλνπ,  Γξακκαηηθέο δνκέο 



Text Encoding Initiative (TEI)  
 

Παξέρεη εηηθέηεο γηα δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θεηκέλνπ (π.ρ. έκκεηξν, 

ζέαηξν, ιεμηθά, νκηινύληα θείκελα) πνιινύο δηαθνξεηηθνύο 

ηύπνπο ηδηνηήησλ (ζε έλα έγγξαθν π.ρ. ε βηβιηνγξαθηθή 

πεξηγξαθή),  θαη θάζε κηα εηηθέηα έρεη έλα  μεθάζαξν, θαιά 

ηεθκεξσκέλν λόεκα.  

Πρ:  γηα λα αλαπαξαζηήζεηο έλα ζεαηξηθό έξγν ε ΤΔΙ έρεη εηδηθέο 

εηηθέηεο πνπ ππνδειώλνπλ ηνλ επζύ  ιόγν θάπνηνπ ή κηα ζθεληθή 

νδεγία.    







Text Encoding Initiative (TEI)  
 

Γηα λα δεκνζηεύζνπκε έλα θσδηθνπνηεκέλν θείκελν ζηνλ ηζηό  πξέπεη απηό 
λα κεηαηξαπεί ζε ηζηνζειίδα ή ζπιινγή ζειίδσλ.  

 

Η θσδηθνπνίεζε παξακέλεη ανεξάπτετε από ην πξόγξακκα παξνπζίαζεο 

ζηνλ ηζηό ή νπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνγή. 

 

 

“ Programs come and go; the encoding remains” 
 

 

 


