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Οργανισμοί και συντονιστές του ELRC
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Η κοινοπραξία:



Οργανισμοί και συντονιστές του ELRC
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60 Εθνικά σημεία επαφής: 
• Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες: 

(Τεχνολογικοί Εθνικοί 
Εκπρόσωποι)

• Εμπειρογνώμονες του 
Δημοσίου (Εθνικοί 
Εκπρόσωποι Δημοσίων 
Υπηρεσιών)



Οι εθνικοί εκπρόσωποι της Κύπρου
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Φρύνη Κακογιάννη-Ντοά
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νατάσα Χαρατσή-Αβρααμίδη
Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών



Τι κάνει ο Ευρωπαϊκός Συντονισμός 
Γλωσσικών Πόρων

77

• Γλωσσικούς πόρουςΣυλλέγει

• Τις ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιώνΕντοπίζει 
• Με τον δημόσιο τομέα για τον 

εντοπισμό γλωσσικών πόρωνΣυνεργάζεται 

• Σε τεχνικά ή νομικά θέματαΒοηθά 
• Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο γλωσσικών 

πόρωνΥλοποιεί 



Τι κάνει το ELRC;
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• Διευκολύνει την πολυγλωσσική επικοινωνία και την 
ανταλλαγή πληροφορίας στο πλαίσιο των ψηφιακών 
υπηρεσιών

• Πώς; Με τη βοήθεια κατάλληλων γλωσσικών πόρων!
• Παραδείγματα ψηφιακών υπηρεσιών στα οποία μπορεί να 

βοηθήσει η Αυτόματη Μετάφραση:
 Δικαιώματα Καταναλωτή (ODR),
 Κοινωνική Ασφάλιση (EESSI),
 Δικαιοσύνη (eJustice),
 Εμπόριο (BRIS),
 Ανοιχτά Δεδομένα (ΟDP),
 …

LS2



Slide 8

LS2 This slide contains the same message as the video and should be deleted if the video is shown
Lilli Smal; 31/07/2017



Γλωσσική ισότητα 
στην ψηφιακή εποχή
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11 Σεπτεμβρίου 2018: 
Πρόταση ψηφίσματος 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη γλωσσική ισότητα στην 

ψηφιακή εποχή



Γλωσσική ισότητα 
στην ψηφιακή εποχή
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«18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν στρατηγικές και δράσεις πολιτικής οι 
οποίες θα διευκολύνουν την πολυγλωσσία στην 
ψηφιακή αγορά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ορίσουν τους ελάχιστους γλωσσικούς 
πόρους, τους οποίους θα πρέπει να διαθέτουν όλες 
οι ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως σύνολα δεδομένων, 
λεξικά, αρχεία προφορικού λόγου, μεταφραστικές 
μνήμες, σχολιασμένα σώματα κειμένων και 
εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο, προκειμένου να 
αποφύγουν την ψηφιακή εξαφάνιση·»



Γλωσσική ισότητα 
στην ψηφιακή εποχή
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«21. καλεί την Επιτροπή να αναδείξει σε 
προτεραιότητα της γλωσσικής τεχνολογίας τα κράτη 
μέλη που έχουν μικρό μέγεθος και έχουν δική τους 
γλώσσα, ώστε να δοθεί σημασία στις γλωσσικές 
προκλήσεις που αυτά αντιμετωπίζουν·»



Γλωσσική ισότητα 
στην ψηφιακή εποχή
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Γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας: «υπογραμμίζει τον ρόλο της ΕΕ, των κρατών 
μελών, των πανεπιστημίων και άλλων δημόσιων 
οργανισμών στη συνεισφορά για τη διατήρηση των 
γλωσσών τους στον ψηφιακό κόσμο και στην ανάπτυξη 
βάσεων δεδομένων και μεταφραστικών τεχνολογιών 
για όλες τις γλώσσες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
γλωσσών που δεν ομιλούνται ευρέως· ζητεί τον 
συντονισμό μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας με τον 
κοινό στόχο της ενίσχυσης των ψηφιακών δυνατοτήτων 
για τη γλωσσική μετάφραση, και με ελεύθερη πρόσβαση 
σε δεδομένα η οποία απαιτείται για την τεχνολογική 
εξέλιξη·»



Γιατί;
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Cracking the Language Barrier Federation (2016): 
«Συστήνουμε η Ευρώπη να κάνει μια ενεργή προσπάθειας να 
γίνει ανταγωνιστική στη διεθνή σκηνή στον τομέα της Ε&Α στη 
Γλωσσική Τεχνολογία, διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε 
από τρίτους, εκτός Ευρώπης,  να λύσουν τα προβλήματά μας 
που σχετίζονται με τη μετάφραση και τη διαχείριση γνώσης με 
τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες επικοινωνιακές, 
κοινωνικές και πολιτισμικές μας ανάγκες. Το κλειδί είναι 
Γλωσσική Τεχνολογία που παράγεται στην Ευρώπη για την 
Ευρώπη. Αυτό θα διευκολύνει στο μέλλον τη διασυνοριακή και 
διαγλωσσική επικοινωνία στην Ευρώπη, την οικονομική 
ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα.»



Τι κάνει ο Ευρωπαϊκός Συντονισμός 
Γλωσσικών Πόρων
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• Γλωσσικούς πόρουςΣυλλέγει

• Τις ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιώνΕντοπίζει
• Με τον δημόσιο τομέα για τον 

εντοπισμό γλωσσικών πόρωνΣυνεργάζεται

• Σε τεχνικά ή νομικά θέματαΒοηθά 
• Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο γλωσσικών 

πόρωνΥλοποιεί 



Πώς διευκολύνεται η Αυτόματη 
Μετάφραση;
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• Τεχνικό 
κείμενο 
(τομέα Χ)

κείμενο προς 
μετάφραση 

κείμενο προς 
μετάφραση 

• Δεδομένα τομέα  Χ 
(κείμενα, γλωσσάρια, 
υπάρχουσες 
μεταφράσεις…)

CEF ATCEF AT
• Ποιοτικότερη 

μετάφραση 

μετάφρασμαμετάφρασμα



Πώς θα το πετύχουμε;
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Τα δικά σας γλωσσικά δεδομένα κάνουν τη διαφορά! 

Δεδομένα εντός 
θεματικού 

πεδίου

Δεδομένα εντός 
θεματικού 

πεδίου

Δεδομένα εκτός 
θεματικού 

πεδίου

Δεδομένα εκτός 
θεματικού 

πεδίου



Τι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής:
Το δίκτυο του ELRC

περισσότεροι από 450 
πάροχοι

δεδομένων/περιεχομένου 

60 εθνικοί 
εκπρόσωποι

ELRC
consortium

Σήμερα

Απρίλιος 2016

Απρίλιος 2015



Τι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής:
Γλωσσικοί πόροι

78%

17%

5%

225 Γλωσσικοί πόροι τον Απρίλιο 2017 

Ανοιχτά δεδομένα / CC άδειες Μη τυποποιημένες / άλλες άδειες Υπό εξέταση



Τι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής:
γλωσσικοί πόροι

73%

11%

16%

>570 γλωσσικοί πόροι τον Δεκέμβριο 2018 

Ανοιχτά δεδομένα / CC άδειες Μη τυποποιημένες / άλλες άδειες Υπό εξέταση



Τι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής:
Γλωσσικοί πόροι
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BG CS DA DE EL ES ET FI FR GA HR HU IS IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV

Εξέλιξη της συλλογής γλωσσικών πόρων
ανά γλώσσα

Απρ.'17 Δεκ.'18



Τι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής:
Γλωσσικοί πόροι
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Δεδομένα
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Δημογραφικά

Δημόσιες 
δαπάνες

Εκπαιδευτικά

Γεοχωρικά

Κλιματικά

Δημόσια υγεία 
και κοινωνική 

ασφάλιση



Δεδομένα
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Το πετρέλαιο του 21ου αιώνα



Δεδομένα
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Βασικές έννοιες:
• Δεδομένα: οποιοδήποτε 

ηλεκτρονικά αποθηκευμένο 
περιεχόμενο

• Σύνολο δεδομένων (ή 
πόρος): συλλογή αρχείων 
δεδομένων ομαδοποιημένων
σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια

• Μεταδεδομένα: δεδομένα 
σχετικά με τα δεδομένα, δηλ. 
τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφουν ένα σύνολο 
δεδομένων (π.χ. τίτλος, 
εκδότης, περιεχόμενο και 
URL)

Δεδομένα
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Γλωσσικά Δεδομένα για το eTranslation
μέσω του ELRC
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Δεδομένα

• οποιοδήποτε 
ηλεκτρονικά 
αποθηκευμένο 
περιεχόμενο

Κειμενικά ή γλωσσικά 
δεδομένα

• οποιοδήποτε 
ηλεκτρονικά 
αποθηκευμένο 
κείμενο

Γλωσσικά δεδομένα

27



EL

Η ΕΕ αποτελεί ένα 
σημαντικό εγχείρημα που 
αφορά περισσότερους από 
500 εκατομμύρια πολίτες, 
οι οποίοι μοιράζονται 
περίπου 80 διαφορετικές 
γλώσσες. Ενώ η πολυγλωσσία 
αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα 
πλεονεκτήματα της Ευρώπης, 
συνιστά σημαντικότατη 
πρόκληση για τη δημιουργία 
μιας πολιτιστικά και 
κοινωνικά ολοκληρωμένης 
ΕΕ, αποτελεί δε εμπόδιο 
για την εκπλήρωση των 
στόχων της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς.

EN

The EU is a unique 
endeavour involving more 
than 500 million citizens 
sharing about 80 different 
languages. While 
multilingualism is one of 
the biggest assets of 
Europe, it also poses one 
of the most substantial 
challenges for the creation 
of a culturally and 
socially integrated EU as 
well as an obstacle for the 
fulfilment of the goals of 
the Digital Single Market.

Γλωσσικά δεδομένα
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Γλωσσικά δεδομένα 
που χρησιμοποιεί ήδη το eTranslation

29

Μεταφραστική μνήμη 
της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης



αλλά…
δεν είναι αρκετά
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• Γλωσσικά δεδομένα δημόσιων φορέων που είτε 
παράγονται από τους ίδιους τους φορείς ή από 
εξωτερικούς συνεργαζόμενους φορείς, π.χ.
– Αναφορές
– Κείμενα δημοσιότητας
– Νέα / Ανακοινώσεις
– Πολύγλωσσο διαδικτυακό περιεχόμενο
– Κείμενα πολιτικής, στρατηγικής, σχεδιασμού
– Ορολογίες
– Αρχεία
– Φόρμες
– Οδηγίες, συχνές ερωτήσεις

Τι χρειάζεται το eTranslation;
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• Οποιοδήποτε κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή σε μία ή περισσότερες Ευρωπαϊκές 
γλώσσες

Τύποι γλωσσικών δεδομένων 
που είναι χρήσιμοι |1

32

Διαφθορά είναι η εκμετάλλευση 
μιας θέσης εξουσίας απ’ αυτόν 
που την κατέχει προς ίδιον 
όφελος. Είναι η κατάχρηση της 
εξουσίας από κομματικούς και 
κυβερνητικούς παράγοντες, από 
υπαλλήλους, από δημόσια 
πρόσωπα. 
…

Corruption is the 
exploitation of a position of 
power by a person for their 
own benefit. It is the abuse 
of power by political party 
and government officials, 
employees and public figures. 
…

Κείμενο στα Ελληνικά Το ίδιο κείμενο στα Αγγλικά

• Ιδανικά, κείμενα σε μια γλώσσα συνοδευόμενα από την μετάφρασή τους σε μια 
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα (δηλ. παράλληλα δίγλωσσα ή πολύγλωσσα)



• Λίστες όρων και οι μεταφράσεις τους, δηλ. μια ορολογία

Τύποι γλωσσικών δεδομένων 
που είναι χρήσιμοι |2
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• Κάθε κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή, μηχανικά αναγνώσιμο
• Ορισμένοι μορφότυποι είναι πιο κατάλληλοι, γιατί απαιτούν 

λιγότερη χειρωνακτική ή αυτόματη προεπεξεργασία
• Περισσότερη προεπεξεργασία μεγαλύτερη πιθανότητα για λάθη 
 λιγότερο χρήσιμο για το eTranslation

Μορφότυποι κειμένων
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Μορφότυποι κειμένων
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• Οι ακόλουθοι μορφότυποι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι 
(σε φθίνουσα σειρά προτίμησης):
– Για παράλληλα κείμενα

1. Μεταφραστικές μνήμες (.tmx)
2. XML μεταφραστικά αρχεία (.xliff)
3. Απλό κείμενο (.txt, .csv)
4. Λογιστικά φύλλα (e.g. xlsx)

– Για ορολογίες
1. TermBase eXchange (.tbx)
2. Απλό κείμενο (.txt, .csv)
3. Λογιστικά φύλλα (e.g. xlsx)

– Για μονόγλωσσα κείμενα
1. Απλό κείμενο (.txt, .csv)

Μορφότυποι κειμένων |3
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Χειρισμός των παράλληλων κειμένων σας
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Κατά τη σύνταξη των κειμένων |1
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ΟΧΙ



Κατά τη σύνταξη των κειμένων |2
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ΟΧΙ



Κατά τη σύνταξη των κειμένων |3
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ΟΧΙ



Κατά την οργάνωση των αρχείων|1

41

Χρησιμοποιήστε όμοια ονόματα 
αρχείων για κάθε ζεύγος κειμένων 
(πρωτότυπο – μετάφραση)

ΝΑΙ



Κατά την οργάνωση των αρχείων |2
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ΝΑΙ

Ενσωματώστε στο όνομα 
αρχείου αναγνωριστικούς 
κωδικούς της γλώσσας 
των αρχείων



Κατά την οργάνωση των αρχείων |3
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ΝΑΙ



• Θυμηθείτε! Σύνολο δεδομένων (ή πόρος): συλλογή αρχείων 
δεδομένων ομαδοποιημένων σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια

• Για τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν από το σύστημα 
μηχανικής μετάφρασης, δύο κριτήρια είναι κρίσιμα:
– Γλώσσα: κάθε γλωσσικός πόρος προσδιορίζεται από τη γλώσσα ή τις 

γλώσσες που περιλαμβάνονται στα δεδομένα του, π.χ. 
• Collection of texts in English – German
• Documents in English – Norwegian - Finnish

– Θεματική περιοχή: κάθε γλωσσικός πόρος ιδανικά ανήκει σε μια 
θεματική, π.χ.

• Collection of texts in English – German in the culture domain
• Social security documents in English – Norwegian - Finnish

Κριτήρια ομαδοποίησης των αρχείων 
σε σύνολα δεδομένων (πόρους)
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• Διοικητικά / κανονιστικά κείμενα και 
• Θεματικές σχετικές με τις Υποδομές Ψηφιακών Υπηρεσιών του CEF (DSIs)

Προτιμώμενες θεματικές

45

DSI Θέματα

Online Dispute Resolution Δικαιώματα καταναλωτών

Electronic Exchange of Social Security Information Κοινωνική ασφάλιση, απασχόληση, 
ανεργία

eProcurement Δημόσιες συμβάσεις, προκηρύξεις

European e-Justice Portal Δικαιοσύνη, νόμοι
eHealth Υγεία, ιατρική
Business Registers Interconnection System Επιχειρήσεις, αγορά
Safer Internet
Cybersecurity
Public Open Data

Europeana Πολιτισμός



Πώς να συνεισφέρετε τα γλωσσικά δεδομένα σας 
βήμα-προς-βήμα
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To ELRC-SHARE
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Τι είναι: αποθετήριο γλωσσικών πόρων
Τι προσφέρει: πρόσβαση σε, συνεισφορά και διαμοιρασμό 
γλωσσικών πόρων

https://elrc-share.eu



48

Νέος χρήστης

Εγγραφή

Ενεργοποίηση 
λογαριασμού

Εγγεγραμμένος χρήστης

Είσοδος

Περιγραφή πόρου

Μεταφόρτωση αρχείων 
πόρου



Εγγραφή στο ELRC-SHARE (1/2)
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Εγγραφή στο ELRC-SHARE (2/2)
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Συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων 
(1/5)
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Συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων 
(2/5)
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Συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων 
(3/5)
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• Free file compression tools (indicative):
– 7zip
– PeaZip
– Hamster Free Zip Archiver
– Universal Extractor
– ZipItFree

• Windows embedded compression functionality

How to create a .zip file
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Συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων 
(4/5)
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11

22

33



Συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων 
(5/5)
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Οδηγίες για παρόχους δεδομένων
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Τι συμβαίνει μετά;
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Πάροχος
δεδομένων

Αποτέλεσμα 
επεξεργασίας

Αποτέλεσμα 
επεξεργασίας

Μεταφόρτωση 
στο ELRC-
SHARE

Επεξεργασία 
των 
δεδομένων 
από το ELRC

Επεξεργασία 
των 
δεδομένων 
από το ELRC

Τι συμβαίνει στα δεδομένα σας;



Υπηρεσίες επεξεργασίας
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Ανωνυμοποίηση
Περιέχουν τα 
δεδομένα σας 
ευαίσθητες 
πληροφορίες; 

Επαναμορφοποίηση

Πρέπει να επανα-
μορφοποιήσετε 
αρχεία DOCX σε 
XML, ή αρχεία PDF 
σε WORD; 

Εξαγωγή δεδομένων

Κείμενα 
«παγιδευμένα» σε 
ένα συμπιεσμένο 
αρχείο ή μια βάση 
δεδομένων;

Καθαρισμός
Περιέχουν τα 
δεδομένα σας 
θόρυβο  (π.χ. 
πολλές λανθα-
σμένες εγγραφές);



Υπηρεσίες επεξεργασίας
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Μεταδεδομένα

Τα μεταδεδομένα
είναι ζωτικής 
σημασίας για τη 
χρήση των πόρων 
σας! Μπορούμε να τα 
επικυρώσουμε και να 
τα οργανώσουμε για 
την ομάδα σας

Αφαίρεση ετικετών

Τα δεδομένα σας 
περιέχουν 
περιττή 
επισημείωση; 

Μετατροπή 
δεδομένων

Αν τα δεδομένα 
σας δεν είναι στον 
κατάλληλο 
μορφότυπο
(φορμάτ),  
μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε να τα 
μετατρέψετε

Στοίχιση

Δεν είναι σωστά 
στοιχισμένες οι 
μεταφράσεις σας; Θα 
το κάνουμε εμείς για 
εσάς με ειδικό 
λογισμικό!



Το παραγόμενο της επεξεργασίας
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File01_el.txt
File01_en.doc
File02_el.pdf
File02_en.txt
File03_el.doc
File03_en.doc
…

<tu tuid="3931">
<tuv xml:lang="en">
<seg>Corruption is the exploitation of a position of 

power by a person for their own benefit.</seg> </tuv> 
<tuv xml:lang=„el">
<seg>Διαφθορά είναι η εκμετάλλευση μιας θέσης 

εξουσίας απ’ αυτόν που την κατέχει προς ίδιον 
όφελος.</seg></tuv></tu>
<tu tuid="3932">
<tuv xml:lang="en">
<seg>It is the abuse of power by political party and 

government officials, employees and public 
figures.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang=“el">
<seg>Είναι η κατάχρηση της εξουσίας από κομματικούς 

και κυβερνητικούς παράγοντες, από υπαλλήλους, από 
δημόσια πρόσωπα.</seg></tuv></tu>

Af
te

r 
Af

te
r 

pr
oc

es
si

ng



Πώς περιγράφονται τα δεδομένα 
σας με μεταδεδομένα
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Επιτόπια υποστήριξη
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Όλα τα στάδια επεξεργασίας είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθούν μέσω της υπηρεσίας 
επιτόπιας υποστήριξης, σε όλους τους 

παρόχους δεδομένων του δημόσιου τομέα, 
δωρεάν



Επιτόπια υποστήριξη
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Η ομάδα των ειδικών μας θα σας 
επισκεφθεί για να σας παράσχει 
επιτόπια υποστήριξη στον χώρο 

εργασίας σας



Επιτόπια υποστήριξη
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Θα διορθώσουμε τα προβλήματα στα δεδομένα 
σας και θα επιστρέψουμε τα αποτελέσματα της 

επεξεργασίας απευθείας σε εσάς. Μπορούμε 
επίσης να σας βοηθήσουμε να  βελτιώσετε τις 
διεργασίες διαχείρισης των δεδομένων σας. 

Απλώς ρωτήστε μας! 



Πάροχος
δεδομένων

Αποτέλεσμα 
επεξεργασίας

Αποτέλεσμα 
επεξεργασίας

Μεταφόρτω
ση στο ELRC-
SHARE

Επεξεργασία 
δεδομένων 

από το ELRC

Επεξεργασία 
δεδομένων 

από το ELRC

Τι συμβαίνει στα δεδομένα σας;

Αίτημα για 
επιτόπια 

υποστήριξη



Πώς μπορείτε να ζητήσετε 
τις υπηρεσίες του ELRC;
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Αίτημα για επιτόπια υποστήριξη 
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www.lr-coordination.eu/request-onsite-assistance



ELRC Helpdesk

70

www.lr-coordination.eu/helpdesk



Ευχαριστώ!
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Email: info@lr-coordination.eu
Website: www.lr-coordination.eu
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