
Ερμηνευτική ανάλυση λόγου στην 

ψηφιακή εποχή  

 

Τιτίκα Δημητρούλια  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

 



Manuel Castells 

[Το διαδίκτυο είναι ]το φυσικό 
πεδίο δραστηριοποίησης των 
σύγχρονων, δυτικών 
τουλάχιστον, κοινωνιών 

«ο ιστός των ζωών μας» 
[2002 (2005: 29)]  
 

29.3.2021                 "Ερμηνευτική 
ανάλυση λόγου στην ψηφιακή εποχή" 



Ψηφιακότητα και έρευνα: δεδομένα 

 Τεράστιος όγκος δεδομένων σε προσβάσιμη 
μορφή που αφορούν όλες τις επιστήμες 
(παλαιότερα και νεότερα, ψηφιοποιημένα και 
ψηφιακά γηγενή) 

 Σε διάφορες μορφές: κείμενο, σύνολα 
δεδομένων (datasets), ήχος, εικόνα, βίντεο, 
κώδικας κ.λπ.  

 Μαζικά ψηφιακά γηγενή δεδομένα 
προερχόμενα από εφαρμογές του ψηφιακού 
κόσμου (ιστοσελίδες, κοινωνικά μέσα κ.λπ.) 
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Ψηφιακότητα και έρευνα: εργαλεία 

Πολλά και διαφορετικά εργαλεία 
ανάλυσης των δεδομένων σε 
διαφορετικά επίπεδα 

Διαβαθμισμένης δυσκολίας στη χρήση 
τους  

Διαφορετικής φιλοσοφίας και 
στόχευσης  

Όλα τα εργαλεία δεν είναι κατάλληλα για 
κάθε έρευνα 
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Τα δεδομένα είναι παντού  

Αυτό δεν σημαίνει ότι:  

 Δεδομένα = γνώση  

 Δεδομένα = χρήσιμα δεδομένα  

 Όλα τα δεδομένα είναι χρήσιμα για όλες 
τις επιστήμες  

 Σε μια επιστήμη όλα τα δεδομένα μπορούν 
να αξιοποιηθούν ερευνητικά για όλους 
τους σκοπούς  
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Πετρέλαιο ίσον διύλιση = γλωσσική 

τεχνολογία  

29.3.2021                 "Ερμηνευτική 
ανάλυση λόγου στην ψηφιακή εποχή" 



Πίσω από τα δεδομένα  

 Βάσεις δεδομένων: επίπεδα 
διαμεσολάβησης σε σχέση με τον χρήστη 
= οι τεχνολογικές δυνατότητες και οι 
επιλογές στη δημιουργία τους καθορίζουν 
την πρόσβασή μας στα δεδομένα  

 η πρόσβαση στα δεδομένα και στη 
διαχείρισή τους ορίζεται από την μορφή 
της υπηρεσίας (ποικίλοι περιορισμοί) 
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Από τα δεδομένα σημασία και στη γνώση 

 Συλλέγονται για έναν συγκεκριμένο 
σκοπό και με συγκεκριμένους τρόπους 
αναλόγως με τη φύση και τη χρήση τους  

 Αποθηκεύονται για τους ίδιους λόγους σε 
συγκεκριμένη μορφή  

 Γίνονται αντικείμενο διαφορετικής 
επεξεργασίας αναλόγως με την επιστήμη, 
το θεωρητικό και μεθοδολογικό μοντέλο 
που επιλέγεται και το ερευνητικό ερώτημα 
καθαυτό  
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Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες 

 Τα ζητήματα αυτά τίθενται στις Ψηφιακές 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες  

 Που στον γαλλόφωνο χώρο περιλαμβάνουν τις 
Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές Επιστήμες και τις 
Τέχνες 

 Μία μόνο όψη τους είναι η Ηλεκτρονικά 
υποστηριζόμενη ανάλυση κειμένου 
(Computer-Assisted Text Analysis, CATA) 

 Αλλά σχετίζονται στο σύνολό τους άρρηκτα με τη 
γλωσσική τεχνολογία  
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Αγγλοσαξονική παράδοση: διαφορετικός 

ορισμός  (Alan Liu) 
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Jerome McGann & Geoffrey Rockwell- 

Stefàn Sinclair 

 O McGann παραφράζει τον Τόλκιν και βάζει 
τη λέξη «κείμενο» στη θέση της λέξης 
«δαχτυλίδι»: το κείμενο είναι «η μία και 
μόνη λέξη που κυβερνά τους πάντες [ή 
εδώ τα πάντα] και στα σκοτεινά τους [τα] 
ρίχνει στα δεσμά» (one word to rule them 
all […] and in the darkness bind them, 
2004:198).    

 Οι Rockwell & Sinclair κάνουν λόγο για 
ubiquitous text, πανταχού παρόν κείμενο 
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Matthew Kirschenbaum 

 πρώτον, μετά τα αριθμητικά δεδομένα, το 
κείμενο είναι ο πιο πρόσφορος τύπος 
δεδομένων για επεξεργασία από τους 
υπολογιστές 

 δεύτερον, οι υπολογιστές και η ανάλυση 
κειμένου συνδέονται στενά εδώ και πολλά 
χρόνια  
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Ανάλυση λόγου – ανάλυση κειμένου στον 

Μεσαίωνα 

 Ο πρώτος 
συμφραστικός 
πίνακας (ασχέτως 
τεχνολογίας) 
ανάγεται στον 13ο 
αιώνα (Huges de 
Saint-Chef) 
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Georges Artsrouni, cerveau mécanique, 1933 – μηχανή 

αποθήκευσης και ανάκτησης-εκτύπωσης αποθηκευμένης 

πληροφορίας 
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Petr Petrovič Trojanskij, 1933, translating 

machine  
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Index Thomisticus 

Πατήρ Busa and IBM 1949-1953 
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Text(ual) analysis vs Text Mining? 

 Άλλοι ερευνητές 
διαχωρίζουν τις δύο 
μεθοδολογίες  

 Άλλοι όχι  
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Μια άλλη ταξινόμηση: Wiedemann (2013 

και 2015) 

1. Εφαρμογές λογισμικού ασχέτως 
ερευνητικής μεθοδολογίας, που παρέχουν 
εργαλεία για χειρωνακτική επισημείωση 
(Computer-Αssisted Qualitative Data 
Analysis - CAQDAS), η οποία λαμβάνει 
υπόψη τα γλωσσικά συμφραζόμενα και 
την περίσταση επικοινωνίας 

Ιδιαιτέρως δημοφιλής στις κοινωνικές 
επιστήμες  
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2. Ηλεκτρονική ανάλυση περιεχομένου 
(Computational Content Analysis - 
CCA), με γνώμονα μια υπόθεση, 
στην οποία εξετάζονται οι εμφανίσεις 
όρων σε αυτόματα επισημειωμένα 
κείμενα χωρίς να λαμβάνονται 
καθόλου υπόψη τα συμφραζόμενα. 
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3. Λεξικομετρικές μέθοδοι / 
μέθοδοι της Γλωσσολογίας 
Σωμάτων Κειμένων με γνώμονα 
τα δεδομένα, οι οποίες 
επιτρέπουν την επαγωγική 
εξερεύνηση γλωσσικών 
σχημάτων-μοτίβων, με μέτρηση 
εμφανών συμφραζομένων.  
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4. Μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων από 
κείμενα, που επιχειρούν την εξόρυξη 
«σημασίας» με την εφαρμογή 
πολύπλοκων στατιστικών μοντέλων, 
τα οποία υπολογίζουν υπόρρητα 
συμφραζόμενα. 

  Μηχανική μάθηση (machine 
learning) 

 

 
29.3.2021                 "Ερμηνευτική 

ανάλυση λόγου στην ψηφιακή εποχή" 



29.3.2021                 "Ερμηνευτική 
ανάλυση λόγου στην ψηφιακή εποχή" 



Προαπαιτούμενα της ηλεκτρονικής 

ανάλυσης κειμένου – ανάλυσης λόγου  

 Ηλεκτρονικά κείμενα, ψηφιακά ή 
ψηφιοποιημένα: τεράστια έλλειψη 
ελληνικού περιεχομένου συν πρόβλημα 
δικαιωμάτων (παγκόσμιο) 

 Γνώση των δυνατοτήτων των εργαλείων 
(μέχρι νεοτέρας)  

 Γνώση των εργαλείων καθαυτά (όλο και 
πιο εύκολα στη χρήση), εμπορικά και 
ανοιχτού λογισμικού  
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Το αντικείμενο του σημερινού 

σεμιναρίου 

 Μία προσέγγιση ανάλυσης κειμένου, 
λεξικομετρική αλλά όχι μόνο  

 Ανάλυση σε πολλά, διαφορετικά επίπεδα, 
αναλόγως με τις δεξιότητες του χρήστη 

 Μπορεί να δώσει άμεσα αποτελέσματα 

 Μπορεί να ενσωματώσει δεδομένα 
επεξεργασμένα με άλλα εργαλεία  

 Είναι συλλογική και συνεργατική   
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Σημασία ερευνητικού ερωτήματος και 

μεθόδου  

 Ιδιαιτερότητα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
επιστημών  

 Μια άλλη ματιά στον συνδυασμό ποσοτικού και 
ποιοτικού στοιχείου: ηλεκτρονική ανάλυση 
κειμένου 

 Ποια ανάλυση;  

 Βασισμένη σε θεωρητικές ερμηνευτικές 
προκείμενες   

 Με διαρκή έλεγχο των δεδομένων και της 
επεξεργασίας τους  
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Agile Hermeneutics: μια συνεργατική 

πρακτική πέραν της ΓΣΚ   

 Η έννοια της συνεργασίας: χρησιμοποιώ 
μια εφαρμογή φτιαγμένη από άλλον ή 
συνδημιουργώ εφαρμογή = η κοινή 
δουλειά δεν αποκλείει την ατομική  

 Περιορισμοί: ο διαχωρισμός της σύλληψης, 
της εφαρμογής και της ερμηνείας = μόνη 
λύση ο διάλογος και η συνεργασία 
μεταξύ πολύ διαφορετικών πεδίων 

 Προτεραιότητα: η ερμηνευτική 
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«Μια ιστορία για τις μεθόδους ερμηνείας» 

hermeneuti.ca 
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Voyant Tools 
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Το μείζον ζήτημα, διαχρονικά  

 … κατά τη γνώμη μου η ανάλυση είναι μια 
διεργασία που προκύπτει από τη σύγκλιση 
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 

 ÉTIENNE BONNOT DE  Condillac Essai sur l’Origine des connaissances humaines,  CH. HOUEL, 
IMPRIMEUR, PARIS, 1798 
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Ποιο κείμενο;  

Ταυτόν τε και θάτερον;  
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Hybrid, monster, bug of words  

29.3.2021                 "Ερμηνευτική 
ανάλυση λόγου στην ψηφιακή εποχή" 



29.3.2021                 "Ερμηνευτική 
ανάλυση λόγου στην ψηφιακή εποχή" 



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 

 Αυθεντικά 
δεδομένα  

 Υπέρβαση της 
υποκειμενικής 
εμπλοκής 

 Διαχείριση μαζικών 
δεδομένων  

 Ποιοτική ανάλυση 
των ποσοτικών 
στοιχείων   
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Πληθώρα εργαλείων αλλά δεν κάνουν όλα 

την ίδια δουλειά!   

https://digitalresearchtools.pbworks.com/w/page/17801708/Text-
Analysis-Tools 
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Τι μας δίνει ο υπολογιστής  

Τεράστια μνήμη  

Συνδυαστικές δυνατότητες   

Διαχείριση τεράστιου όγκου 
δεδομένων 

Ποσοτικά στοιχεία (αλλά όχι 
μόνο)  
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Από το κείμενο στην εικόνα 

400 τρόποι οπτικοποίησης  
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http://ink.designhumanities.org/dal
embert/ 
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Clarin  

29.3.2021                 "Ερμηνευτική 
ανάλυση λόγου στην ψηφιακή εποχή" 



Απολλωνίς ΑΠΘ 
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Πληθώρα αλλαγών  

 Αλλά στο επίκεντρο 
πάντα ο λόγος και ο 

μελετητής του  
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Το μέλλον είναι εδώ!   
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