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 …analyser n’est selon moi, qu’une opération qui résulte 

du concours des précédentes. Elle ne consiste qu’à 

composer et décomposer nos idées pour en faire 

différentes comparaisons, et pour découvrir, par ce 

moyen, les rapports qu’elles ont entre elles, et les 

nouvelles idées qu’elles peuvent produire… 

 … κατά τη γνώμη μου η ανάλυση είναι μια διεργασία που 

προκύπτει από τη σύγκλιση των προηγούμενων διεργασιών. 

Συνίσταται στη σύνθεση και ανασύνθεση των ιδεών μας, έτσι 

ώστε να τις συγκρίνουμε και να ανακαλύψουμε, με αυτόν τον 

τρόπο τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους, όπως και τις νέες 

ιδέες που αυτές μπορούν να παραγάγουν…  

 Geoffrey Rockwell, “What is Text Analysis, Really?”, Literary and 

Linguistic Computing, Vol. 18, No. 2, 2003, p. 209-219 



Alan Liu  



Digital (in) 
Humanities  

 Κείμενο στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και 

τέχνες = γραφή = τεχνολογία  

 Η τεχνολογία μέρος των ΑΚΕ  

 Η ψηφιακή τεχνολογία μέρος των ΑΚΕ  

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΝΈΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ, ΝΈΟ ΠΕΔΙΟ;  

 Ανάλυση ποιου κειμένου, με ποια εργαλεία = ορίζοντας το 

κείμενο και τη χρήση του  

 Σε κάθε περίπτωση: ενός ηλεκτρονικού/ψηφιακού κειμένου 

ή ενός σώματος κειμένων  

 Αυτόματα και ημιαυτόματα  (εργαλεία) 

 Σε όλες τις ΑΚΕ και ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΣΥΓΚΛΙΣΗς ΤΟΥς 

(ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ) 

 Με ποικίλες στοχεύσεις   



Ταυτόν τε… 



και 



Θάτερον; 
 

hybrid or 
monster? 

 

 



REVEAL! 
 

Voyant tools 
 





Παλαιές πρακτικές,  
νέες χρήσεις; 

Ποσοτική ανάλυση; 

ΑΠΟ ΤΟΥς ΠΡΩΤΟΥΣ ΣΥΜΦΡΑΣΤΙΚΟΥΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ (13Ος ΑΙ. HUGUES DE SAINT-CHER) 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΜΦΡΑΣΤΙΚΟ 

ΠΙΝΑΚΑ (1950 ROBERTO BUSA-IBM) 



P. Tasman. 1957.  
Literary Data 

Processing (IBM Journal 
of Research and 

Development, 1(3): 249-
256.) 

 Location in text 

 Special reference mark 

 Word 

 Number of word in text 

 First letter of preceding word 

 First letter of following word 

 Form card number 

 Entry card number 

 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5392686
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5392686


Ερμηνευτική; 
Ted Underwood 

“Seven ways humanists are 
using computers to 
understand text” 

2015 

 



Ηλεκτρονικά 
Σώματα 

Κειμένων 

 Corpus / corpus-based /corpus-driven / corpus-

assisted analysis, study, approach etc. 

 DIY (Do It Yourself)corpora  

 Διαθέσιμα ΗΣΚ 

 Αποθετήρια γλωσσικών πόρων και εργαλείων 



Λεξικομετρία 
«σακιά με λέξεις» 

bags of words 

Μέλπω Αξιώτη, Άπαντα τα λογοτεχνικά έργα, Συμφραστικός πίνακας – Καμπύλη της λέξης «σήμερα» 

 Stopwords: tf–idf or TFIDF = term frequency–inverse document frequency 

Λειτουργικές λέξεις + όσες επαναλαμβάνονται τόσο συχνά που δεν έχουν ενδιαφέρον 



Πληθώρα 
εργαλείων  

https://digitalresearchtools.pbworks.com/w/page/17801708/Text-Analysis-Tools 



Keyword lists  
 

Μετρώντας τις σημαντικές λέξεις σε σχέση με σώμα αναφοράς  



Αναλύοντας tweeters 

συγκεντρωμένα με βάση 

λέξεις κλειδιά του λαϊκισμού  

Μια χρήση στις πολιτικές 

επιστήμες  



Κοινωνιολογία 
και πολιτισμική 

ανάλυση   

Bentley RA, Acerbi A, Ormerod P, Lampos V (2014) 

Books Average Previous Decade of Economic 

Misery.  PLoS  ONE 9(1): e83147   
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.137

1%2Fjournal.pone.0083147 

 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0083147
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0083147


Επισημείωση  

Αυτόματη  

 Π.χ. Αναγνώριση ονοματικών οντοτήτων  

 Συντακτική ανάλυση  

 Μέρη του λόγου  

Catma.de 



Από το κείμενο 
στην εικόνα 
400 τρόποι 

οπτικοποίησης  



http://ink.designhumanities.org/dalembert/ 



Ερώτημα 1  

Τι προσθέτει η οπτικοποίηση στην ερμηνευτική του κειμένου;  

 

Κατανομή της λέξης lord στα έργα του Σαίξπηρ  

 



Ερώτημα 2 

 

 Πόσο αντικειμενική είναι η οπτικοποίηση;  

 Μπορεί η οπτικοποίηση να αποδεσμευτεί από την 

πληροφορική της παράδοση και να υπηρετήσει την 

ερμηνευτική σπείρα;  

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ  

 

rockwell.mp4


Κάποια 
δημοφιλή 
λογισμικά  

Ποιοτική ανάλυση  

 Atlas.ti,  

 MAXQDA,  

 QDAMiner,  

 NVivo,  

 QCAmap,  

 CATMA,  

 LibreQDA 

Ποσοτική ανάλυση  

 MAXDictio,  

 WordStat (QDAMiner),  

 WordSmith,  

 Alceste,  

 T-LAB,  

 Lexico5,  

 IRaMuteQ 



Δημοφιλείς 
πύλες  

http://tapor.ca/home 



Και κάποιες 
ακόμη 

εφαρμογές  

Κατανομή εννοιών σε χρονικές περιόδους  



Χαρακτηρισμός προσώπων  
An analysis of 6 characters 

in Romeo and Juliet 
(Culpeper 2002 and 2014) 



Υφομετρία  
Αναγνώριση 
ανώνυμων 

μεταφράσεων 
Παπαδιαμάντη 

1. Αρριέτα (Κοππέ) => Παπαδιαμάντης  

2. Η μύτη (Γκόγκολ) => Παπαδιαμάντης 

3. Η τρομερά εκδίκησις (Γκόγκολ)=> 67% 
Παπαδιαμάντης (3/9 τεμάχια 
αποδόθηκαν στους σύγχρονους)  

4. Ο επαρχιακός ιατρός (Τουργκένιεφ ) => 
75% Παπαδιαμάντης (1/3 τεμάχια 
αποδόθηκαν στους συγχρόνους) 

5. Τα διηγήματα της πανώλους - Το 
προσωπείον του Ερυθρού Θανάτου 
(Πόε) => Σύγχρονοι 

6. Ο δασοφύλαξ (Μωπασσάν) => 
Σύγχρονοι 



ΤΕΙ  
πρότυπο 

κωδικοποίησης 
κειμένου  



Γλωσσικοί 
φραγμοί που 

όμως διαρκώς 
μειώνονται  

 Ανάγκη για εργαλεία στα ελληνικά  

 Ανάγκη για διαμοιρασμό δεδομένων / σωμάτων κειμένων  

 Ανάγκη για προτυποποίηση  και βιωσιμότητα των δεδομένων  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΝΈΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ, ΝΈΟ ΠΕΔΙΟ;  

 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ 




