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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
 
Οι ελληνικές διάλεκτοι της Μικράς Ασίας,  όπως τα Ποντιακά, τα Καππαδοκικά και τα Αϊβαλιώτικα,  θεωρούνται ιδανικές 
περιπτώσεις µελέτης για τη διαλεύκανση της εξέλιξης της Ελληνικής, καθώς και για διάφορα φαινόµενα γλωσσικής επαφής, λόγω 
της µακρόχρονης επαφής µε την Τουρκική και της σχετικής αποµόνωσής τους από τις υπόλοιπες ελληνικές διαλέκτους. Οι 
συγκεκριµένες διάλεκτοι εκφράζουν µία πλούσια πολιτισµική και γλωσσική κληρονοµιά, αλλά αντιµετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο 
εξαφάνισης, ιδιαίτερα τα Καππαδοκικά. Εποµένως, η περιγραφή και διατήρηση αυτής της πολύτιµης κληρονοµιάς προβάλλει ως 
επιτακτική ανάγκη. Η χρήση των νέων τεχνολογιών  στην  επεξεργασία των διαλέκτων συµβάλλει  µε καθοριστικό τρόπο στη 
διάσωση και την ανάδειξη  αυτής της σηµαντικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Στην εργασία, περιγράφεται ένα καινοτόµο σύστηµα  
αρχειοθέτησης και επεξεργασίας ψηφιοποιηµένων σωµάτων γραπτών και  προφορικών τεκµηρίων  των τριών ελληνικών διαλέκτων 
της Μικράς Ασίας (Ποντιακά. Καππαδοκικά, Αϊβαλιώτικα), τα οποία έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος 
AMiGre (ΘΑΛΗΣ). Το σύστηµα έχει ως πυρήνα µία πολυτροπική βάση δεδοµένων η οποία επιτρέπει την παράλληλη εµφάνιση 
πρωτογενών και επεξεργασµένων δεδοµένων καθώς και την κωδικοποίηση µεγάλου αριθµού πληροφοριών µεταδεδοµένων. Το 
υποσύστηµα αναζήτησης επιτρέπει: (α) συνδυασµένη αναζήτηση σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής αναπαράστασης (φωνολογικό, 
µορφολογικό), (β) πρόσβαση σε µεταδεδοµένα και (γ) συνδυασµένη αναζήτηση στα τεκµήρια τόσο  των γραπτών  όσο και των 
προφορικών πηγών. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Μετά την ανταλλαγή πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που επιβλήθηκε µε τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923), οµιλητές των 
ελληνικών διαλέκτων της Μικράς Ασίας  εγκαταστάθηκαν σε διάφορα µέρη της Ελλάδας, αφήνοντας πίσω τους γη και περιουσία, 
αλλά παίρνοντας µαζί τους την ιστορία, τα ήθη και τα έθιµα, τις παραδόσεις και τη γλώσσα τους. Οι διάλεκτοι αυτές, όπως τα  
Ποντιακά, τα Καππαδοκικά και τα Αϊβαλιώτικα, θεωρούνται ιδανικές περιπτώσεις µελέτης για τη διαλεύκανση της εξέλιξης της 
Ελληνικής, καθώς και για διάφορα φαινόµενα γλωσσικής επαφής, λόγω της µακρόχρονης επαφής µε την Τουρκική και της σχετικής 
αποµόνωσής τους από τις υπόλοιπες ελληνικές διαλέκτους. Τα Καππαδοκικά (Dawkins 1916) προέρχονται από µία ελληνική 
διάλεκτο της ύστερης αρχαιότητας, αλλά δέχτηκαν ισχυρή επίδραση από την Τουρκική ύστερα από την κατάκτηση της 
Καππαδοκίας, αρχικά από τους Σελτζούκους Τούρκους τον 11ο αι. και στη συνέχεια από τους Οθωµανούς τον 14ο αι. Σήµερα, 
αποτελούν ένα διαλεκτικό συνεχές που οµιλείται από µερικές δεκάδες πρόσφυγες (κυρίως δεύτερης και τρίτης γενιάς), κατοίκους 
προσφυγικών χωριών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Τα Ποντιακά καταγράφονται  συνεχώς από την ύστερη αρχαιότητα και 
εφεξής. ∆ιατηρούν ακόµη ορισµένα αρχαϊκά χαρακτηριστικά, και έχουν επίσης επηρεαστεί από την Τουρκική (Παπαδόπουλος 1955, 
Drettas 1997). Σήµερα, οµιλητές της Ποντιακής απαντούν σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως σε θύλακες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία 
και τη ∆υτική Θράκη. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η διάλεκτος οµιλείται ακόµη στον Πόντο από έναν αριθµό µουσουλµάνων κατοίκων 
(Mackridge 1990), καθώς και σε ορισµένες περιοχές της Γεωργίας και του Βορείου Καυκάσου. Τέλος, οι πρώτες µαρτυρίες για τα 
Αϊβαλιώτικα απαντούν τον 16ο αιώνα (βλ. Σάκκαρης 1940). Η διάλεκτος αυτή εµφανίστηκε µετά την εγκατάσταση κυρίως Λεσβίων 
αποίκων στις Κυδωνίες (Αϊβαλί) και τα Μοσχονήσια. Ανήκει στην οµάδα των βορείων ελληνικών διαλέκτων και έχει δεχτεί ισχυρή 
επίδραση από την Τουρκική, κυρίως στο µορφολογικό επίπεδο. Σήµερα, µερικές εκατοντάδες οµιλητές των Αϊβαλιώτικων 
βρίσκονται στη Λέσβο, όπου οι πρόγονοί τους εκτοπίστηκαν µετά την ανταλλαγή των πληθυσµών. Οι τρεις διάλεκτοι εκφράζουν µία 
πλούσια πολιτισµική και γλωσσική κληρονοµιά, αλλά αντιµετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης: ο αριθµός των προσφύγων 
πρώτης γενιάς είναι σχεδόν ανύπαρκτος, ενώ οι επόµενες γενιές απορροφώνται σταδιακά από το αντίστρωµα (adstratum) της Κοινής 
Νέας Ελληνικής (ΚΝΕ), τόσο πολιτισµικά όσο και γλωσσικά. Εποµένως, η περιγραφή και διατήρηση αυτής της πολύτιµης 
κληρονοµιάς προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη.  
 
Το ερευνητικό πρόγραµµα ΘΑΛΗΣ : «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής» (AMiGre)  είχε ως 
στόχο τη συστηµατική µελέτη των τριών συγκεκριµένων διαλέκτων της Μικράς Ασίας τόσο αυτοτελώς όσο και συγκριτικά µεταξύ 
τους. Το έργο αυτό αποτελεί την πρώτη απόπειρα για µια συνολική συγκριτική γλωσσολογική µελέτη των µικρασιατικών διαλέκτων 
της Ελληνικής. Αποτελεί επίσης την πρώτη απόπειρα στην Ελλάδα να συνδυαστούν η Θεωρητική Γλωσσολογία, η Πληροφορική 
και η Τεχνολογία της Πληροφορίας µε στόχο την επιστηµονική παρουσίαση ελληνικών διαλεκτικών δεδοµένων στην ακαδηµαϊκή 



 

κοινότητα, µε τη µορφή ενός πολυµεσικού τριδιαλεκτικού λεξικού και µίας πολυτροπικής βάσης δεδοµένων (Galiotou et al., 2014).  
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουµε το σύστηµα αρχειοθέτησης και διαχείρισης γραπτών και  προφορικών διαλεκτικών 
δεδοµένων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος.   Πυρήνας του συστήµατος είναι η πολυτροπική βάση 
δεδοµένων η οποία η οποία επιτρέπει την παράλληλη εµφάνιση πρωτογενών και επεξεργασµένων δεδοµένων καθώς και την 
κωδικοποίηση µεγάλου αριθµού πληροφοριών µεταδεδοµένων.  Πρωτογενή  ονοµάζονται δεδοµένα όπως  οι βιντεοσκοπήσεις και 
ηχογραφήσεις φυσικών οµιλητών καθώς και οι φωτογραφίες παλαιών βιβλίων και χειρογράφων.  Επεξεργασµένα δεδοµένα 
θεωρούνται οι κωδικοποιήσεις των πρωτογενών δεδοµένων, όπως οι µεταγραφές και οι επισηµειώσεις. Τέλος, τα µεταδεδοµένα 
περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικές µε πεδία και δοµές δεδοµένων. 
 
 

2. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΩΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
2.1 Γραπτά δεδοµένα 
 
Η δηµιουργία του ψηφιακού σώµατος γραπτών δεδοµένων έγινε σε 4 στάδια (Κολιοπούλου et al. 2015):  

1. Εντοπισµός, συλλογή και καταλογογράφηση κειµένων πρωτογενών πηγών (χειρογράφων και δηµοσιευµένων κειµένων)      
                καθώς και δευτερογενών πηγών (κειµένων µε µεταγλωσσικές πληροφορίες) 

2. Ψηφιοποίηση µεγάλου µέρους του υλικού  
3. Μεταγραφή µέρους του  ψηφιοποιηµένου σώµατος κειµένων σε επεξεργάσιµη µορφή 
4. Επισηµείωση µέρους του µεταγεγραµµένου υλικού µε κριτήρια επιλογής τη χρονολόγηση και την προέλευση του κειµένου    

                και την αξιοπιστία των γλωσσικών και µεταγλωσσικών πληροφοριών 
 
Συλλογή και καταλογογράφηση: Αρχικά δηµιουργήθηκε ένας βιβλιογραφικός κατάλογος πρωτογενών και δευτερογενών πηγών. 
Οι πρωτογενείς πηγές περιλαµβάνουν αφηγήσεις, µύθους, θρύλους, τραγούδια, λαογραφικές περιγραφές, αφηγήσεις ή µαρτυρίες 
γεγονότων. Οι  δευτερογενείς πηγές περιλαµβάνουν  γλωσσολογικές µελέτες, γραµµατικές, λεξικά ή γλωσσάρια. Οι πηγές αυτές 
εντοπίστηκαν κυρίως στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, στο Σπουδαστήριο Λαογραφίας του Ε.Κ.Π.Α. αλλά και διάσπαρτες σε 
άλλες βιβλιοθήκες και σπουδαστήρια ελληνικών και ξένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και ερευνητικών κέντρων, καθώς και στις 
καταγραφές ποντιακών συλλόγων, όπως της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Επίσης, χρησιµοποιήθηκαν περιοδικά όπως : Αθηνά, 
Ελληνική ∆ιαλεκτολογία, Λαογραφία, Λεξικογραφικόν ∆ελτίον, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Μικρασιατικά Χρονικά και 
Νεοελληνική ∆ιαλεκτολογία.  ∆ηµιουργήθηκε µία βιβλιογραφική βάση που περιλαµβάνει πάνω από 1250 βιβλιογραφικές αναφορές.  
Το µεγαλύτερο ποσοστό των πηγών αφορούν τα Ποντιακά ενώ η εκπροσώπηση των Αϊβαλιώτικων είναι εξαιρετικά περιορισµένη. 
Προφανώς η ανισοκατανοµή αυτή εµφανίζεται και στο ψηφιακό σώµα των διαλέκτων.  
 
Ψηφιοποίηση: Στη συνέχεια, έγινε η επιλογή των κειµένων προς ψηφιοποίηση  µε στόχο τη δηµιουργία ψηφιακού σώµατος 
κειµένων έκτασης 2.000.000 λέξεων, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια: Ο πρώτος περιορισµός που τέθηκε ήταν η νοµιµότητα της 
ψηφιοποίησης δεδοµένης της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων.  Συνεπώς, τα κείµενα που επελέγησαν είχαν  εκδοθεί πριν 
από το 1940. Ωστόσο, η αξία του ψηφιακού σώµατος κειµένων δεν µειώθηκε διότι,  η σηµασία των πηγών πριν από το 1922, δηλαδή 
πριν τη µετεγκατάσταση των πληθυσµών στον Ελλαδικό  χώρο, είναι πρωταρχική για τη  µελέτη των µικρασιατικών διαλέκτων. 
Επιπλέον, στο δείγµα συµπεριελήφθησαν και νεότερα κείµενα, όπως του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών το οποίο παρεχώρησε 
άδεια ψηφιοποίησης του υλικού αυτού στα πλαίσια της συµµετοχής του Κέντρου στο ερευνητικό πρόγραµµα.  Όσον αφορά τα είδη 
των κειµένων, ψηφιοποιήθηκαν κείµενα πεζού λόγου.  Το δείγµα δεν περιέχει τραγούδια ή ποιήµατα διότι, αφενός, εµφανίζουν 
ιδιαίτερα γλωσσικά φαινόµενα που σχετίζονται άµεσα µε τον έµµετρο λόγο και αφετέρου, η καταγραφή τους φέρει συνήθως 
ανεπαρκή στοιχεία προέλευσης.  ∆ηµιουργήθηκε επίσης αντιπροσωπευτικό δείγµα από χειρόγραφα µε βασικά κριτήρια τη 
σπανιότητα, την παλαιότητα και το είδος του κειµένου που διασώζουν. Επελέγησαν κυρίως κείµενα από σπάνιες ή προσωπικές 
εκδόσεις, αλλά και γνωστά και σηµαντικά εγχειρίδια για τη µελέτη των συγκεκριµένων διαλέκτων.  Η διαδικασία της ψηφιοποίησης 
έγινε µε φορητό σαρωτή έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποσότητα και η ποιότητα του αποτελέσµατος και ταυτόχρονα να αποφευχθεί η 
αλλοίωση της ποιότητας των κειµένων. Τέλος, οι ψηφιακές εικόνες που δηµιουργήθηκαν έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας έτσι ώστε 
να έχουν οµοιόµορφη εµφάνιση στο τελικό σώµα κειµένων. 
 
Μεταγραφή: Από το σύνολο του ψηφιοποιηµένου σώµατος κειµένων, επελέγησαν κείµενα έκτασης 200.000 λέξεων  τα οποία 
µεταγράφηκαν  χωρίς να γίνει χρήση  λογισµικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (Optical Character Recognition - OCR) ή  
αναγνώρισης χειρογράφων κειµένων (Hand-written Text Recognition - HCR). Αφενός, ένα λογισµικό OCR θα αντιµετώπιζε 
δυσκολίες αναγνώρισης του πολυτονικού συστήµατος και αναγνώρισης χειρόγραφου κειµένου. Αφετέρου, η εκπαίδευση ενός 
λογισµικού  HTR  θα ήταν χρονικά απαγορευτική λόγω της µεγάλης ανοµοιογένειας του υπό ψηφιοποίηση υλικού (πολλοί 
διαφορετικοί γραφικοί χαρακτήρες, πολλοί διαφορετικοί ειδικοί συµβολισµοί, πολλές διαφορετικές ποιότητες χαρτιού και 
µελανιού).  Τα κείµενα µεταγράφηκαν µε το ελληνικό αλφάβητο και την καθιερωµένη ιστορική ορθογραφία, ενώ οι διαλεκτικές 
ιδιαιτερότητες στο φωνητικό/φωνολογικό επίπεδο αποδόθηκαν  µε χρήση κεφαλαίων ελληνικών χαρακτήρων και ελάχιστων 
λατινικών µόνο όταν σηµειώνονταν φωνολογικές πληροφορίες από τους εκδότες ή τους συγγραφείς. Το συγκεκριµένο σύστηµα  
µεταγραφής είναι µία πρωτότυπη δηµιουργία της ερευνητικής οµάδας του AMiGre  και είναι προσαρµοσµένο στα δεδοµένα και τους 
σκοπούς του ερευνητικού προγράµµατος. Με την προσέγγιση αυτή, δηµιουργήθηκε ένα σώµα κειµένων προερχόµενων και από τις 
τρεις διαλέκτους,  µε ενιαίο σύστηµα µεταγραφής ανεξαρτήτως της πηγής που διευκολύνει τη τις αναζητήσεις κάθε είδους 
γλωσσικών φαινοµένων. Η Ποντιακή και η Καππαδοκική διάλεκτος εκπροσωπούνται από περίπου 95.000 λέξεις η κάθε µία ενώ η 
Αϊβαλιώτικη από περίπου 10.000 λέξεις. Η διαφορά αυτή στην εκπροσώπηση των διαλέκτων οφείλεται στο γεγονός ότι οι γραπτές 
πηγές των Αϊβαλιώτικων είναι  πολύ περιορισµένες σε αριθµό και έκταση. Για τον λόγο αυτό, ψηφιοποιήθηκε και ένας αριθµός 
προφορικών πηγών από τα Αϊβαλιώτικα, έτσι ώστε το δείγµα να αποκτήσει µία σχετική αντιπροσωπευτικότητα από όλες τις 



 

διαλέκτους.  Τόσο η φύση των κειµένων όσο και η έως τώρα έλλειψη συστηµατικής µελέτης των διαλέκτων προκάλεσαν µία σειρά 
προβληµάτων στη διαδικασία της µεταγραφής. Για παράδειγµα, πολλά χειρόγραφα ήταν ιδιαιτέρως δυσανάγνωστα οπότε 
προτιµήθηκε η µεταγραφή περισσότερων  δηµοσιευµένων πηγών έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα επισφαλών 
µεταγραφών. Το σηµαντικότερο όµως  πρόβληµα είναι η µη τυποποιηµένη γραφή διαλέκτων η οποία οφείλεται στην τάση των 
ερευνητών να ακολουθούν ο καθένας προσωπικό σύστηµα καταγραφής κυρίως σε σχέση µε τις φωνολογικές ιδιαιτερότητες που δεν 
είναι δυνατόν να καταγραφούν µε το καθιερωµένο σύστηµα καταγραφής της ΚΝΕ.  Για τον λόγο αυτό, δεν µεταγράφηκαν κείµενα 
τα οποία περιείχαν πλήθος αδιευκρίνιστων στοιχείων. Επίσης, η οµάδα του ερευνητικού µας προγράµµατος δηµιούργησε έναν 
πίνακα αντιστοίχισης των ιδιαίτερων συµβόλων  που χρησιµοποιήθηκαν µε τις φωνολογικές τους αξίες (βλ. Πίνακα 1). Ο πίνακας 
αυτός παρέχεται στους ερευνητές – χρήστες της πολυτροπικής βάσης δεδοµένων έτσι ώστε να είναι απολύτως σαφείς  οι 
φωνολογικές αντιστοιχίες των συµβόλων.  
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Πίνακας 1.  Σύστηµα µεταγραφής  
 

Η τελική µορφή των µεταγεγραµµένων κειµένων (βλ. Εικόνα 1) µπορεί να φανεί χρήσιµη τόσο σε όσους ασχολούνται ερασιτεχνικά 
µε τις συγκεκριµένες διαλέκτους όσο και τους ερευνητές. Οι πρώτοι διευκολύνονται στην ανάγνωση  λόγω της χρήσης του απλού 
αλφαβήτου µε προσθήκη λίγων συµβόλων ενώ οι δεύτεροι επωφελούνται από ένα σχετικά συντηρητικό σύστηµα µεταγραφής το 
οποίο ωστόσο παρέχει όλες τις πληροφορίες που βρίσκονται στις κειµενικές πηγές. 

 

        
       (α)       ( β) 
 

Εικόνα 1.  (α) ∆ηµοσιευµένη µορφή και  (β) µεταγραφή  αποσπάσµατος ποντιακού κειµένου  
    
Επισηµείωση: Το τελευταίο στάδιο της δηµιουργίας του ψηφιακού σώµατος γραπτών κειµένων αφορούσε την επισηµείωση µέρους 
των µεταγεγραµµένων κειµένων έκτασης 50.000 λέξεων.  Για την επιλογή του υλικού προς επισηµείωση ακολουθήθηκε  η αρχή της 
αντιπροσωπευτικότητας όπως και στα προηγούµενα στάδια.  ∆εν επισηµειώθηκαν κείµενα από την Αϊβαλιώτικη διάλεκτο λόγω της 
έλλειψης κειµένων στη διάλεκτο αυτή. Οπότε, η κατανοµή των λέξεων στο επισηµειωµένο σώµα  κειµένων είναι 25.000 λέξεις για 
τα Ποντιακά και 25.000 λέξεις για τα Καππαδοκικά. Η επισηµείωση έγινε σε αρχεία .xls από τα οποία τα δεδοµένα εισήχθησαν στην 
πολυτροπική βάση.  Η γλωσσολογική επισηµείωση έγινε σε φωνολογικό και µορφολογικό επίπεδο ενώ προστίθενται πληροφορίες 
που αφορούν δάνειες λέξεις και αρχαϊσµούς. Όσον αφορά τη φωνολογία, η επισηµείωση πραγµατοποιήθηκε σε επίπεδο µονάδας 
(φωνήεντος-συµφώνου) ή συλλαβής εφόσον αφορούσε δύο τεµάχια. Στα πλαίσια αυτά δηλώνεται µία πλειάδα φαινοµένων που 
χαρακτηρίζουν τις διαλέκτους και  ανήκουν στις ακόλουθες ευρείες κατηγορίες: ανάπτυξη, αποβολή, αφοµοίωση, 
ανοµοίωση,ανύψωση, τσιτακισµός, εξασθένωση,  ενίσχυση,   διφθογγοποίηση, συνάρθρωση,  µετάθεση, τροπή,  φωνητικός 
αρχαϊσµός, δάνειο φώνηµα. Για την επισηµείωση του φαινοµένου γίνεται ιστορική αναγωγή στον προγενέστερο γνωστό πρόγονο της 
διαλέκτου εφόσον είναι σχετικά γνωστή η ιστορική προέλευση του τύπου. Στις περισσότερες φορές η αναγωγή φτάνει µέχρι τη 



 

Μεσαιωνική Ελληνική, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ως προγενέστερος  γνωστός πρόγονος θεωρείται η Ελληνιστική Κοινή. Όσον 
αφορά  τη µορφολογία, η επισηµείωση γίνεται στο επίπεδο λέξης. Παρέχει πλήρη γραµµατική αναγνώριση και δίνει έµφαση σε 
πληροφορίες που αφορούν την κλίση και την παραγωγή. Σ΄ αυτό το επίπεδο της µορφολογικής επισηµείωσης παρέχονται 
συγχρονικές πληροφορίες για την πληρέστερη περιγραφή των διαλέκτων οπότε δεν υπάρχει η ιστορική διάσταση που επιβάλλει η 
φωνολογική επισηµείωση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πλήρης φωνολογική και µορφολογική επισηµείωση συνάντησε σηµαντικές 
δυσκολίες λόγω της µη συστηµατικής  προγενέστερης µελέτης των διαλέκτων  - κυρίως των Καππαδοκικών – και της έλλειψης 
βασικών βοηθηµάτων (λεξικά, γραµµατικές).  
  
2.2 Προφορικά δεδοµένα 
Όσον αφορά τα δεδοµένα προφορικών πηγών, η βάση περιλαµβάνει, ψηφιοποιηµένες ηχογραφήσεις φυσικών οµιλητών, 
ορθογραφική µεταγραφή του 1/3 των ηχογραφηµένων συνοµιλιών και µετάφρασή τους, µορφολογική επισηµείωση της παραγωγής, 
της σύνθεσης και της κλίσης, καθώς και φωνητική/φωνολογική επισηµείωση επιτονικών φράσεων, λέξεων, συλλαβών και φθόγγων 
(Παπαζαχαρίου & Καρασίµος 2015).  Έγιναν  ηχογραφήσεις διάρκειας περίπου  180 ωρών  (δηλαδή 60 ώρες ανά διάλεκτο)  µε 
συσκευές ψηφιακής ηχογράφησης υψηλής ευκρίνειας, σε όσον το δυνατόν πιο ήσυχες συνθήκες, συνήθως στα σπίτια των 
πληροφορητών και πάντα µε την προηγούµενη συναίνεσή τους. Οι ερευνητές πεδίου  ήταν φυσικοί οµιλητές της διαλέκτου υπό 
µελέτη, ικανοί να εφαρµόσουν εθνογραφικές µεθόδους συλλογής δεδοµένων και να ηχογραφούν φυσικές και αβίαστες  καθηµερινές 
οµιλίες. Στα πλαίσια του εφικτού, οι οµιλητές επελέγησαν ώστε να έχουν καθαρή άρθρωση, φυσική ροή οµιλίας και να κάνουν 
συστηµατική χρήση της διαλέκτου στην καθηµερινότητά τους. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν απαραίτητη η ύπαρξη 
του ενδιάµεσου στις ηχογραφήσεις, ώστε οι οµιλητές να αισθάνονται πιο οικεία κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης και να 
ελαχιστοποιηθούν τα σηµεία διαλόγου όπου θα γινόταν αλλαγή γλωσσικού συστήµατος επικοινωνίας (εγκατάλειψη της διαλέκτου 
και χρήση της Κοινής Νέας Ελληνικής).     
Τα πρωτογενή δεδοµένα συνοδεύονται από την ορθογραφική  µεταγραφή ενός µέρους τους (όσον αφορά τα Ποντιακά και τα 
Καππαδοκικά) καθώς και από τη µετάφρασή τους. Η  µεταγραφή και  η µετάφραση των συνοµιλιών για τα Καππαδοκικά και τα 
Ποντιακά έγινε από τους ερευνητές πεδίου,  ενώ για τα Αϊβαλιώτικα έγινε  από φυσικούς οµιλητές της λεσβιακής διαλέκτου η οποία 
είναι πολύ κοντινή µε τα Αϊβαλιώτικα. Η ορθογραφική µεταγραφή  η οποία οριοθετείται από τις συνεισφορές του κάθε οµιλητή και 
προσδιορίζεται από τα όρια των επιτονικών φράσεων που απαρτίζουν κάθε συνεισφορά έγινε   µε τη βοήθεια του λογισµικού Praat 
(Boersma & Weenink 2017), το οποίο επιτρέπει την παράλληλη εµφάνιση ηχητικού αρχείου και λωρίδων κειµένου για µεταγραφή 
και επισηµείωση. Όσον αφορά την επισηµείωση των προφορικών πηγών, στις ηχογραφήσεις που µεταγράφηκαν και µεταφράστηκαν 
προσδιορίστηκαν: οι συνεισφορές κάθε οµιλητή, οι επιτονικές φράσεις, οι λέξεις, οι συλλαβές και, τέλος, οι φθόγγοι.  
Τα µεταδεδοµένα αφορούν τη διάλεκτο, τους πληροφορητές και την επικοινωνιακή περίσταση.  Πιο συγκεκριµένα, ως προς τη 
διάλεκτο, παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε το όνοµα της διαλέκτου, τον τόπο προέλευσης του πληροφορητή, τον τόπο 
ηχογράφησης και την πληθυσµιακή οργάνωση του τόπου ηχογράφησης (π.χ., µεικτή ή οµοιογενής). Ως προς τους πληροφορητές, 
παρέχονται πληροφορίες σχετικά  το φύλο, την ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο, την οµάδα καταγωγής, το καθεστώς οµάδας 
καταγωγής στον τόπο ηχογράφησης, το είδος γειτονιάς και καθηµερινές σχέσεις ανάµεσα στους πληροφορητές και στους συγγενείς 
τους, τους γείτονες και τους συναδέλφους τους. Τέλος, ως προς την επικοινωνιακή περίσταση, παρέχονται  πληροφορίες σχετικά µε 
τον αριθµό των συµµετεχόντων στην ηχογράφηση, την κοινωνική τους σχέση, καθώς και το είδος της ηχογράφησης (όπως φιλική 
συνοµιλία µεταξύ γνωστών, τυπική συνοµιλία µεταξύ αγνώστων, συνέντευξη, προφορικό ερωτηµατολόγιο, κ.λπ.)  
 
 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΛΕΚΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
3.1 ∆ιεθνής και Ελληνική εµπειρία 
 
Για την ανάδειξη και επεξεργασία των διαλεκτικών δεδοµένα που αποθησαυρίσθηκαν από το Εργαστήριο Νεοελληνικών ∆ιαλέκτων 
ήταν απαραίτητη η αποθήκευσή τους σε ηλεκτρονικό µέσον και η χρήση κατάλληλου  λογισµικού για την αναζήτηση στο 
αποθηκευµένο υλικό.  Ενδεικτικά αναφέρουµε αντίστοιχες περιπτώσεις  από τη διεθνή εµπειρία:  Το LAMSAS project (Linguistic 
Atlas of Middle and South Atlantic States) αφορά την αρχειοθέτηση και επεξεργασία δεδοµένων από παράκτιες προς τον Ατλαντικό 
περιοχές των ΗΠΑ (Nerbonne & Kleiweg 2003). Σε µια άλλη εργασία (Ubul et al. 2015), περιγράφεται η προσπάθεια δηµιουργίας 
µιας πολυµεσικής βάσης µε σκοπό τη µελέτη των υπό εξαφάνιση διαλέκτων των περιοχών της Ιαπωνίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  
ενδεικτικά αναφέρουµε το DynaSAND (Dynamic Syntactic Atlas of Dutch Dialects), ένα online εργαλείο για την επεξεργασία των 
ολλανδικών συντακτικών ποικιλιών (Barbiers et al. 2006). Το τελευταίο διαθέτει µια διαδικτυακή υπηρεσία (web service) για την 
αξιοποίηση του σώµατος από άλλες εφαρµογές (Kunst & Wesseling 2010). Επίσης, δεδοµένα καταλανικών διαλέκτων 
αποθησαυρίζονται στο  ηλεκτρονικό σώµα COD (Corpus Oral Dialectal) (Clua & Lloret 2006).   Τέλος,  ένα έργο που έχει σε 
µεγάλο βαθµό παρόµοιους στόχους µε το έργο µας  είναι το SCOTS (Scottish Corpus of Text and Speech) καθώς  αποτελεί ένα 
µεγάλης έκτασης ηλεκτρονικό σώµα γραπτών και προφορικών τεκµηρίων των γλωσσών της Σκοτίας (Anderson et al. 2007).  
Σχετικά µε  τις ελληνικές διαλέκτους, η µόνη προγενέστερη της δικής µας απόπειρα, αφορά τη δηµιουργία της βάσης Gree.D  
(Ράλλη et al., 2010) η οποία εµπλουτίζεται συνεχώς µε  προφορικά δεδοµένα που συλλέγονται από το Εργαστήριο Νεοελληνικών 
∆ιαλέκτων του Πανεπιστηµίου Πατρών. Υπάρχουν επίσης αρκετά εργαλεία λογισµικού, που διευκολύνουν  την επισηµείωση σε 
διαφορετικά επίπεδα.  Στη συνέχεια αναφέρουµε ορισµένα από αυτά: Το Praat (Boersma & Weenink 2017) είναι ένα δωρεάν 
διαθέσιµο λογισµικό ανάλυσης και επεξεργασίας ακουστικών σηµάτων και ήχων το οποίο βασίζεται σε ψηφιακές ηχητικές 
καταγραφές. Το ELAN - EUDICO Linguistic Annotator- (Sloetjes & Wittenburg 2008) είναι λογισµικό που επιτρέπει την εισαγωγή 
επισηµειώσεων και σχολιασµών σε αρχεία ψηφιακού ήχου και βίντεο. Οι επισηµειώσεις µπορούν να γίνονται σε πολλά επίπεδα. Το 
LaBB-CAT (Fromont & Hay 2008) είναι ένα πρόγραµµα περιήγησης που βασίζεται σε γλωσσολογικά εργαλεία και αποθηκεύει 
ηχογραφήσεις ή βιντεοσκοπήσεις, µεταγραφές κειµένου και άλλες επισηµειώσεις. Το (Field Linguist’s) Toolbox (Buseman & 
Buseman 2007) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης και ανάλυσης δεδοµένων στο γλωσσολογικό τοµέα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τη 
διατήρηση λεξικολογικών δεδοµένων, για τη µορφολογική ανάλυση κείµενων, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τη διαχείριση 



 

διαφόρων ειδών δεδοµένων.  Παρόλες τις δυνατότητες που έχουν, τα ανωτέρω λογισµικά δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του προγράµµατός µας  οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:  
(i) Επισηµειώσεις σε πολλά διαφορετικά γλωσσολογικά επίπεδα. 
(ii) Συνδυασµένη αναζήτηση σε διαφορετικά επίπεδα αναπαράστασης  
(iii) Συνδυασµένη αναζήτηση σε τεκµήρια τόσο γραπτών όσο και προφορικών πηγών. 
 
3.2 Σχεδίαση και ανάπτυξη του συστήµατος αρχειοθέτησης και διαχείρισης γραπτών και προφορικών πηγών 
 
3.2.1 Αναπαράσταση δεδοµένων  
Η απαίτηση για συνδυασµένη αναζήτηση στα γραπτά και προφορικά δεδοµένα, δηµιούργησε την πρόκληση για ενοποιηµένη 
αναπαράσταση δεδοµένων διαφορετικών τύπων και δοµών (Καρανικόλας  et al., 2015). Τα τεκµήρια των γραπτών µας πηγών 
περιλαµβάνουν βιβλία, άρθρα, δακτυλογραφηµένα και χειρόγραφα κείµενα τα οποία απαρτίζονται από σελίδες που περιλαµβάνουν  
µορφολογικές λέξεις. Οι επισηµειώσεις γίνονται σε 3 επίπεδα (κείµενο, σελίδα, λέξη). Τα τεκµήρια των προφορικών πηγών 
περιέχουν ηχογραφήσεις ενός οµιλητή ή µιας µικρής οµάδας συνοµιλητών. Για κάθε οµιλητή διατίθεται η επισηµείωση της οµιλίας 
του, υποδιαιρούµενη σε εναλλαγές (turn takings). Μία εναλλαγή αντιστοιχεί σε ένα εκφώνηµα του οµιλητή (επιτονική πρόταση) και 
υποδιαιρείται σε µορφολογικές λέξεις. Με τη σειρά τους, οι µορφολογικές λέξεις υποδιαιρούνται σε συλλαβές και οι συλλαβές σε 
φωνήµατα  (φωνήεντα ή σύµφωνα). Συνεπώς τα τεκµήρια προφορικών πηγών επισηµειώνονται σε περισσότερα από 3 επίπεδα. Οι 
δύο δοµές των γραπτών και προφορικών τεκµηρίων ενοποιήθηκαν σε µία ενιαία γενική δοµή η οποία αντιστοιχεί τόσο στο γραπτό 
όσο και το προφορικό τεκµήριο. Στα πλαίσια αυτά έγινα οι εξής αντιστοιχίσεις: To επίπεδο Dialogue (Outer)  αντιπροσωπεύει το 
διάλογο µεταξύ οµιλητών στα προφορικά τεκµήρια. Το  επίπεδο Document αντιστοιχεί στον οµιλητή και στο γραπτό τεκµήριο. 
Το επίπεδο Part αντιστοιχεί  στο εκφώνηµα του οµιλητή και στη σελίδα γραπτού τεκµήριου. Το  επίπεδο  Word αντιστοιχεί στις 
µορφολογικές λέξεις και στις δύο οµάδες τεκµηρίων. Τέλος, το  κατώτερο επίπεδο Inner αντιστοιχεί στα τµήµατα στα οποία  
επιµερίζεται µία λέξη όπως συλλαβές, φωνήµατα, κλπ στα προφορικά τεκµήρια. Στην εικόνα 2 απεικονίζεται η ιεραρχική δοµή  
που αντιστοιχεί στον γενικό τύπο τεκµηρίου.  Εκτός από το γλωσσολογικό ενδιαφέρον, τα διαλεκτικά δεδοµένα παρουσιάζουν και 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως  προς την αναπαράσταση και επεξεργασία τους σε ηλεκτρονικά µέσα λόγω της ποικιλίας των µορφών και 
τύπων αρχείων προς επεξεργασία από το σύστηµα  αρχειοθέτησης και επεξεργασίας. Όσον αφορά τα προφορικά τεκµήρια, το 
σύστηµα διατηρεί: ψηφιακές ηχογραφήσεις συνήθως σε αρχεία WAV, αρχικές επισηµειώσεις συνήθως σε αρχεία TextGrid (αρχεία 
εξόδου του Praat) και υπολογιστικά επεξεργάσιµες επισηµειώσεις για όλα τα επίπεδα που υποστηρίζονται. Πιο συγκεκριµένα:  οι 
υπολογιστικά επεξεργάσιµες επισηµειώσεις  ανά επίπεδο  αναπαράστασης είναι: µεταδεδοµένα οµιλητή (Document), επισηµειώσεις 
εκφωνηµάτων  όπως ορθογραφική µεταγραφή, µετάφραση στην ΚΝΕ (Part), επισηµειώσεις µορφολογικών λέξεων  όπως 
ορθογραφική µεταγραφή, µεταγραφή και φωνολογικά φαινόµενα της λέξης  (Word) και επισηµειώσεις σε επιµέρους στοιχεία µίας 
λέξης ,όπως συλλαβές, θέση και τόνος φωνηέντων, σύµφωνα (Inner).   
 

 
 

Εικόνα 2: Αφηρηµένη ιεραρχική δοµή για την κάλυψη όλων των τεκµηρίων 
 

Όσον αφορά τα γραπτά τεκµήρια, το σύστηµα διατηρεί:  ψηφιοποιηµένες σελίδες από τα πρωτότυπα, συνήθως αρχεία JPG, 
µεταγραφές που οµοιογενοποιούν τα σύµβολα από τα πρωτότυπα τεκµήρια (αρχεία κειµένου) και υπολογιστικά επεξεργάσιµες 
επισηµειώσεις για όλα τα επίπεδα που υποστηρίζονται.  Πιο συγκεκριµένα, οι υπολογιστικά επεξεργάσιµες επισηµειώσεις  ανά 
επίπεδο αναπαράστασης είναι: µεταδεδοµένα τεκµηρίου (Document), επισηµειώσεις σελίδων (Part), µορφολογικές επισηµειώσεις 
(Word). Ενδεικτικά αναφέρουµε: γραµµατική κατηγορία, αν η λέξη είναι δάνεια και ποια η προέλευση της, αν είναι αρχαϊσµός, αν 
παρατηρείται διαφοροποίηση γένους, αν είναι απλή ή πολύπλοκη και ποιες είναι οι µορφολογικές διαδικασίες δηµιουργίας της 
(παραγωγή, σύνθεση, συµφυρµός). Το σύστηµα  παρέχει επίσης τη δυνατότητα προσθήκης συντακτικών και σηµασιολογικών 
επισηµειώσεων εάν υπάρξει ανάγκη στο µέλλον.   Με βάση τα παραπάνω δηµιουργήθηκαν τέσσερις συλλογές αρχείων δεδοµένων 
(Karanikolas et al., 2014): ψηφιακές ηχογραφήσεις προφορικών δεδοµένων (αρχεία WAV), αρχικές επισηµειώσεις προφορικών 
(αρχεία TextGrid), ψηφιοποιηµένες σελίδες από τα πρωτότυπα γραπτά (αρχεία Image), µεταγραφές σελίδων των γραπτών. Τα 
υπολογιστικά επεξεργάσιµα στοιχεία αποθηκεύονται σε τρεις βάσεις δεδοµένων: (α) Βάση δεδοµένων “Struct” : σύνολο πινάκων 
που υλοποιούν την αφηρηµένη ιεραρχική δοµή που καλύπτει γραπτά και προφορικά τεκµήρια. (β) Βάση δεδοµένων EAV: καλύπτει 
τις επισηµειώσεις. Λόγω το ότι δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν εξαρχής όλες οι οντότητες και οι ιδιότητές τους, έγινε 
εισαγωγή ενός σχήµατος EAV (Entity-Attribute-Value) (Anhøj 2003). Σ΄αυτό έγιναν επεκτάσεις ώστε να υποστηρίζει ελεύθερα και 



 

καθορισµένα σύνολα τιµών (λεξιλόγια), πολλαπλές τιµές ιδιοτήτων και εξαρτήσεις εµφάνισης ιδιοτήτων. (γ) Βάση δεδοµένων Inner: 
ακολουθεί επίσης το σχήµα EAV και αποθηκεύει επιµέρους τµήµατα λέξεων και τις αντίστοιχες επισηµειώσεις.  

 
3.2.2 Επισκόπηση των εφαρµογών 
Το σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων γραπτών και προφορικών πηγών έχει υλοποιηθεί γύρω από δύο βασικά υποπρογράµατα , ένα 
για τα γραπτά (G.Written) και ένα για τα προφορικά (G.Oral) τεκµήρια. (Το πρόθηµα G. αντιστοιχεί στο ακρωνύµιο GUI -Graphical 
User Interface).  Τα δύο υποσυστήµατα σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν ως ένα τρίπτυχο (Part – Words -  Επισηµειώσεις).  
Παρέχονται χειριστήρια για την πλοήγηση µεταξύ των Parts,  µε ενέργειες οι οποίες  εξαρτώνται από τη µορφή του τεκµηρίου  
(Καρανικόλας  et al., 2015).  Οι επιµέρους ενότητες λογισµικού  που λειτουργούν σε ένα τεκµήριο είναι :  

• Ο φωνολογικός επισηµειωτής (Ph. Tagger) εφαρµόζεται   σε   γραπτά και  προφορικά τεκµήρια.  
• Ο µορφολογικός επισηµειωτής (Morph. Tagger) εφαρµόζεται   σε γραπτά και  προφορικά τεκµήρια.  
• Ο συντακτικός επισηµειωτής (Syn. Tagger) αποδίδει συντακτικές κατηγορίες σε µία ακολουθία λέξεων.  
• Ο σηµασιολογικός επισηµειωτής (Sem. Tagger) αποδίδει σηµασιολογικές πληροφορίες σε µία ακολουθία λέξεων 

Η εισαγωγή των γραπτών τεκµηρίων είναι µία βηµατική (σελίδα-σελίδα) διαδικασία Αυτή η βασική ενότητα λογισµικού 
χρησιµοποιεί άλλες δύο ενότητες για να ενσωµατώσει την ψηφιοποιηµένη σελίδα και να εισάγει την οµοιογενοποιηµένη µεταγραφή 
της σελίδας. Όσον αφορά τα προφορικά τεκµήρια γίνεται µαζική εισαγωγή: Ο χρήστης προσδιορίζει µεσω της διεπαφής όλα τα 
αρχεία TextGrid (αποτελέσµατα επεξεργασίας µε το Praat) των οµιλητών και τις ψηφιακές ηχογραφήσεις και µέσω της κατάλληλης 
διαδικασίας ελέγχου γίνεται η ένταξη του προφορικού τεκµηρίου στο σύστηµα. Για τη διαχείριση των µεταδεδοµένων γραπτών 
πηγών (τεκµήριο) και προφορικών πηγών ( οµιλητής – ηλικία, φύλο, καταγωγή κλπ) απαιτούνται δύο ενότητες λογισµικού 
αντίστοιχα. Τέλος, υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες λογισµικού για περιήγηση στα γραπτά τεκµήρια, περιήγηση στα προφορικά 
καθώς και για την αναζήτηση και εµφάνιση των τεκµηρίων. Αναπτύχθηκαν επίσης, δύο ακόµη ενότητες λογισµικού που 
χρησιµοποιήθηκαν κατά την αρχική λειτουργία του συστήµατος ως υπηρεσίες για την µαζική εισαγωγή γραπτών και προφορικών 
πηγών 
 
 

4. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
4.1 Εισαγωγή δεδοµένων 
 
Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε µε συντοµία τη διαδικασία εισαγωγής  γραπτών και προφορικών  τεκµηρίων στο  σύστηµα µε χρήση 
διεπαφής χρήστη. Όσον αφορά τα γραπτά τεκµήρια, πρόκειται για µία βηµατική διαδικασία η οποία συνοψίζεται στα εξής: (α) 
µιουργία κενού γραπτού τεκµηρίου. (β) Προσθήκη σελίδων γραπτού τεκµηρίου µία-µία.  (γ) για κάθε σελίδα εισαγωγή τόσο της 
ψηφιοποιηµένης της µορφής (Text Imaging) όσο και της µεταγραφής της (Text Transcription). Οι επισηµειώσεις (µορφολογικές, 
φωνολογικές, κλπ) γίνονται  από το χρήστη  σε επόµενο στάδιο επεξεργασίας των δεδοµένων που περιγράφουµε στην επόµενη 
παράγραφο.  Στην εικόνα 3 φαίνεται ένα παράδειγµα εισαγωγής  µεταγεγραµµένου κειµένου  και καθορισµού των συµβόλων 
διαχωρισµού του σε λέξεις. Σε αντίθεση µε τις γραπτές πηγές, η εισαγωγή των προφορικών πηγών δεν γίνεται  βήµα-βήµα.  Ο 
χρήστης επιλέγει  όλα τα αρχεία µεταγραφών (TextGrid) και τα ηχητικά αρχεία (Wav) που συνθέτουν το προφορικό τεκµήριο προς 
εισαγωγή.  Στην εικόνα 4 φαίνεται  ένα τέτοιο παράθυρο προσδιορισµού των µεταγραφών (TextGrid) και των ηχητικών αρχείων που 
συνθέτουν ένα προφορικό τεκµήριο. Πρόκειται για ένα διάλογο τριών οµιλητών  στα Αϊβαλιώτικα (και ισάριθµες µεταγραφές, µία 
ανά οµιλητή), µία ηχητική ψηφιακή καταγραφή της συνοµιλίας και µία γενική µεταγραφή ανεξάρτητη οµιλητή. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι οι µεταγραφές και οι επισηµειώσεις  βρίσκονται στα TextGrid αρχεία και αφού περάσουν από ένα βήµα ελέγχου  
ενσωµατώνονται στις υπολογιστικά οργανωµένες και διαχειριζόµενες πληροφορίες και είναι διαθέσιµες για αναζήτηση από το 
χρήστη. Οι συµπληρωµατικές επισηµειώσεις (µορφολογικές, φωνολογικές, κλπ) γίνονται  από το χρήστη  σε επόµενο στάδιο 
επεξεργασίας των δεδοµένων που περιγράφουµε στη συνέχεια.  Εκτός από τη διαδικασία εισαγωγής τεκµηρίων σε αλληλεπίδραση 
µε τον χρήστη, το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα µαζικής εισαγωγής του συνόλου των αρχείων που περιέχουν µεταγραφές και 
επισηµειώσεις. 
 

 
 

Εικόνα 3: ∆ιαδικασία καθορισµού συµβόλων διαχωρισµού σε λέξεις ενός µεταγεγραµµένου κειµένου. 



 

 
 

Εικόνα 4: Εισαγωγή προφορικού τεκµηρίου 
 
4.2 Επεξεργασία δεδοµένων 
 
Για την εποπτεία ενός γραπτού τεκµηρίου παρέχεται ένα τρίπτυχο (module G.Written). Στο τρίπτυχο γραπτών τεκµηρίων, αριστερά 
εµφανίζεται η µεταγραφή σελίδας, στη µέση εµφανίζονται οι µορφολογικές λέξεις της σελίδας και δεξιά εµφανίζονται και µπορούν 
να ενηµερωθούν οι επισηµειώσεις µίας επιλεγµένης  λέξης. Το τρίπτυχο παρέχει χειριστήρια για τη µετακίνηση µεταξύ των σελίδων 
του γραπτού τεκµηρίου. Το G.Written παρέχει, επίσης, χειριστήριο για την προσθήκη σελίδας γραπτού τεκµηρίου. Στην Εικόνα 5 
βλέπουµε  ένα στιγµιότυπο του τριπτύχου γραπτών τεκµηρίων όπου εµφανίζονται µόνο οι ιδιότητες (επισηµειώσεις) της λέξης που 
έχουν τιµές. Το σύνολο των ιδιοτήτων εµφανίζεται µόνο όταν κληθεί η φόρµα ενηµέρωσης. 
 

 
 

Εικόνα 5: Τρίπτυχο γραπτών τεκµηρίων 
 
Για την εποπτεία ενός προφορικού τεκµηρίου παρέχεται ένα τρίπτυχο (module G.Oral). Στο τρίπτυχο προφορικών τεκµηρίων, 
αριστερά εµφανίζεται η µεταγραφή ενός εκφωνήµατος του οµιλητή, στη µέση εµφανίζονται οι µορφολογικές λέξεις του 
εκφωνήµατος σε ορθογραφική µεταγραφή ή σε αλφάβητο SAMPA και δεξιά εµφανίζονται οι επισηµειώσεις µίας επιλεγµένης λέξης. 
Το τρίπτυχο παρέχει χειριστήρια για τη µετακίνηση µεταξύ των εκφωνηµάτων του οµιλητή του προφορικού τεκµηρίου. Στην εικόνα 
6 βλέπουµε το τρίπτυχο προφορικών τεκµηρίων: 
 

 
Εικόνα 6: Τρίπτυχο προφορικών τεκµηρίων 



 

 
5. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 
Οι απαιτήσεις που τέθηκαν για το υποσύστηµα αναζήτησης πληροφορίας προσδιορίζονται επακριβώς στην επόµενη λίστα: 

• ∆ιαισθητική χρήση. 
• Υποστήριξη ερωτηµάτων που λαµβάνουν υπ’ όψη την ύπαρξη πολλαπλών τιµών για τα πεδία επισηµειώσεων.   

 (Karanikolas & Skourlas 2014). 
• ∆ύο τύποι περιορισµών για κάθε κριτήριο: περιορισµοί τιµών, συνθήκες απόστασης 
• Πολλαπλά κριτήρια και σύζευξη κριτηρίων  
• Κάθε κριτήριο να εστιάζει σε κάποιο από τα επίπεδα (Document, Part, Word, Inner). 
• Έκφραση απαιτήσεων ανάκτησης για: πραγµατικά δεδοµένα, σύνοψη δεδοµένων (data aggregations), τεχνητά       

          δεδοµένα (artifacts-on the fly created data). 
Όπως αναφέρθηκε, στο ίδιο ερώτηµα αναζήτησης µπορούν να συνδυαστούν περισσότερα από ένα κριτήρια. Στον Πίνακα 2 
απεικονίζεται η δοµή ενός ερωτήµατος.  
 
 

Word/Token/Phenomenon Location 

 
<Value> 

{Between, 
And, Or, 
Exact} 

 
<Value> 

<EAV subschema> 
(επισηµειώσεις /  

µεταπληροφορίες) 

 
<Attribute>

<Part 
distances> 

<Word 
distances> 

<Interval_no 
distances> 

 
Πίνακας 2: ∆οµή ερωτήµατος 

 
Εκτός των κριτηρίων αναζήτησης,  η διεπαφή προσδιορίζει και ποιες πληροφορίες εµφανίζονται ως απάντηση σε ένα ερώτηµα. Στον 
Πίνακα 3 βλέπουµε τη δοµή του επιθυµητού αποτελέσµατος. Οι τιµές για τη θέση <Result Type> είναι: Document, Part, Word, Inner. 
Οι τιµές για τη θέση <Aggregate> (συνάθροιση) είναι: count, count_documents, count_parts, count_words, count_inners and null. Οι 
τιµές για τη θέση <Artifact> είναι: Mini praat (ένα TextGrid που αφορά, συνήθως, µια λέξη) και null. 
 
 

Output <Result Type> <Aggregate> or <Artifact> 

 
Πίνακας 3: ∆οµή επιθυµητού αποτελέσµατος 

 
Στον Πίνακα 4, παρουσιάζουµε ένα στιγµιότυπο διεπαφής της ενότητας λογισµικού Αναζήτησης. Η απεικονιζόµενη διεπαφή, 
προσδιορίζει ότι αναζητούνται Documents (οµιλητές που συµµετείχαν σε διαλόγους στην περίπτωση προφορικών πηγών). Για την 
εύρεσή τους προσδιορίζονται µεταδεδοµένα των οµιλητών (φύλο, ηλικία και καταγωγή), καθώς και µεταδεδοµένα (ονοµατεπώνυµο) 
του εποπτεύοντα µελετητή ή επισηµειωτή του διαλόγου. 
 
 

Word/token/phenomenon Location 
Ifigenia Zisi  Mary Karra Metadata Oral Annotator - - - 

Male   Metadata Oral Inf. Sex - - - 

75  100 Metadata Oral Inf. Age - - - 

cappadocians   Metadata Oral Inf. Origin - - - 

 

Output Document - 
 

Πίνακας 4: ∆ιεπαφή Αναζήτησης 
 
 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάσαµε τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήµατος δηµιουργίας και διαχείρισης σώµατος τεκµηρίων από 
γραπτές και προφορικές πηγές τριών Ελληνικών διαλέκτων της Μικράς Ασίας. Το σύστηµα που αναπτύχθηκε µε πυρήνα µία  
πολυτροπική βάση δεδοµένων,  επιτρέπει την παράλληλη εµφάνιση πρωτογενών και επεξεργασµένων δεδοµένων καθώς και την 
κωδικοποίηση ενός µεγάλου αριθµού µεταδεδοµένων. Κατά τη σχεδίασή του επιδιώχθηκε µια γενίκευση των προδιαγραφών, έτσι 
ώστε να µην είναι αυστηρά εξαρτηµένο από συγκεκριµένες διαλέκτους και συγκεκριµένα  γλωσσικά φαινόµενα.  Πιστεύουµε ότι το 
σύστηµα στο οποίο καταλήξαµε µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε άλλα έργα δηµιουργίας και διαχείρισης σώµατος τεκµηρίων 
διαφορετικών γλωσσών και διαλέκτων. ∆ηλαδή, πρόκειται για µία δυναµική πλατφόρµα που επιτρέπει την προσαρµογή της σε νέες 
ανάγκες που θα προκύψουν σε επόµενες έρευνες.  
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