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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

ΤΟΥ ΙΑΤΕ



Το ΙΑΤΕ (1999) είναι στην ουσία η συνένωση των παρακάτω 

προγενέστερων ορολογικών βάσεων:

 Eurodicautom (Commission)

 TIS (Council)

 Euterpe (EP)

 Euroterms (Translation Centre)

 CDCTERM (Court of Auditors)

Ως εκ τούτου, διαθέτει ετερόκλητες συλλογές, καθώς και 

ετερόκλητες δέσμες όρων που έχουν εισαχθεί στη βάση 

χωρίς απαραίτητα να τηρούνται αυστηρά κάποιοι 

ορογραφικοί κανόνες.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΕ



Έκδοση για χρήση μόνο από άτομα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (περισσότερο 

ενημερωμένη/εμπλουτισμένη)

Έκδοση ελεύθερα προσβάσιμη από το 

Διαδίκτυο
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΕ



Στις 25/06/2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε διαθέσιμη 

την ορολογική βάση ΙΑΤΕ σε μορφή TBX. Το αρχείο 

λήψης περιέχει περίπου 8 εκατομμύρια όρους σε 24 

επίσημες γλώσσες της ΕΕ με μέγεθος 2,2 GB.

Τι είναι το TBX; Η μορφή TBX είναι μια μορφή XML η 

οποία έχει αναπτυχθεί ειδικά για την υποστήριξη 

βάσεων ορολογίας.

Τι είναι το XML; Η XML είναι μια γλώσσα επισημείωσης 

(markup) που ορίζει ένα σύνολο κανόνων για 

κωδικοποίηση εγγράφων σε μορφή που να είναι 

αναγνώσιμη τόσο από ανθρώπους όσο και από μηχανές.
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ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΑΤΕ



Σε δεύτερο χρόνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε το 

εργαλείο IATExtract το οποίο δίνει τη δυνατότητα 

παραγωγής ενός υποσυνόλου των διαθέσιμων γλωσσών. 

Π.χ. μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα αρχείο .tbx με 

τον γλωσσικό συνδυασμό Αγγλικά > Ελληνικά .

Ωστόσο, λόγω του μεγέθους των παραγόμενων αρχείων, 

καθώς και κάποιων τεχνικών προβλημάτων και 

δυσκολιών υποστήριξης της μορφής .tbx, η ορολογική 

αξιοποίηση από μεταφραστικά εργαλεία παραμένει 

ιδιαίτερα δύσκολη για τους απλούς χρήστες των 

εργαλείων.
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ IATEXTRACT



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΧΕΙΟΥ TBX



Αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα ειδικά για 

αυτήν την εργασία για μετατροπή του 

αρχείου TBX σε μορφή οριοθετημένη με 

στηλοθέτες (TSV) όπου για κάθε γλώσσα 

υπήρχαν δύο στήλες, μία για την πλήρη 

μορφή και μία για τις βραχυγραφίες, 

καθώς και στήλη με το αναγνωριστικό του 

όρου (term ID) και για τους αριθμούς 

θεματικών πεδίων (subject fields).

8

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PARSER)
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Αφού δημιουργήθηκε το οριοθετημένο με 

στηλοθέτες αρχείο έγιναν τα εξής: 

Ταξινόμηση (sort) με βάση την ελληνική 

στήλη πλήρων μορφών

Εισαγωγή σε Excel

11

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 



Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν 

χωρίζονται σε:

Τεχνικά

Γλωσσικά

Λεξικογραφικά

Η έμφαση στην παρούσα εργασία είναι 

στα τεχνικά και γλωσσικά προβλήματα.
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ΕΙΔΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



ΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



1

•Χρήση χαρακτήρων που δεν είναι 
έγκυροι χαρακτήρες xml

Ως αποτέλεσμα είναι αδύνατη η 
εισαγωγή σε προγράμματα 
επεξεργασίας xml/tbx
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2

•Χρήση λατινικών ισοδύναμων 
χαρακτήρων αντί για ελληνικών σε 
ελληνικές λέξεις
Προβλήματα σε ορθογραφικό έλεγχο 
και σε αναγνώριση όρων στη ροή 
εργασίας μεταφραστικών 
προγραμμάτων.
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3

•Μη συνδυασμένα διακριτικά (π.χ. 
τόνος εκτός γράμματος)

Προβλήματα σε ορθογραφικό έλεγχο 
και σε αναγνώριση όρων στη ροή 
εργασίας μεταφραστικών 
προγραμμάτων
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4

•Εσφαλμένος ή μη τονισμός

Όροι που θα έπρεπε να έχουν τόνο 
και δεν έχουν (και το αντίστροφο), 
και άλλες εσφαλμένες χρήσεις.
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5

•Ορθογραφικά σφάλματα

Διάφορα ορθογραφικά και 
τυπογραφικά σφάλματα.
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6

•Αναίτια χρήση κεφαλαίων

Χρήση κεφαλαίων χωρίς λόγο, συχνά 
με παράλληλη εκδοχή με χρήση 
πεζών.
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7

•Εσφαλμένη οριοθέτηση των όρων
Χρησιμοποιώντας διάφορους 
χαρακτήρες όπως κάθετο, αριθμούς, 
αλφαβητικούς χαρακτήρες, ελληνικό 
ερωτηματικό, άνω τελεία, 
απόστροφο, κουκκίδα, διαζευκτικό 
«ή».
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8

•Κατεστραμμένοι χαρακτήρες

Χαρακτήρες που ατύχησαν σε 
μεταφορές από διάφορες 
κωδικοποιήσεις.
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9

•Αποδόσεις πολυλεκτικών όρων που 
κόβονται στη μέση

Όροι που έχουν γίνει... κομμάτια.
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10

•Χρήση ξενόγλωσσου όρου στο πεδίο 
της ελληνικής απόδοσης

Σπάνιο, αλλά υπάρχει.
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11

•Παρενθετική παράθεση

...ξενόγλωσσου όρου ή 
ξενόγλωσσης/ελληνικής 
βραχυγραφίας στο πεδίο της 
ελληνικής απόδοσης πλήρους 
μορφής.
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•Χρήση ετικετών και οντοτήτων html
εντός του κειμένου
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13

•Χρήση ετικετών θεματικού πεδίου 
και μέρους του λόγου στο πεδίο της 
απόδοσης
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14

•Γραμματικές παραλλαγές στο πεδίο 
της απόδοσης με τη μορφή «-ή, -ό» 
κ.ά.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ



Τυποποίηση των συνηθέστερων 

σφαλμάτων σε μη συνδυασμένα 

διακριτικά, χρήση λατινικών χαρακτήρων, 

κατεστραμμένων χαρακτήρων.

Βλέπε αποτέλεσμα εκτέλεσης ενεργειών 

στο batch-combine-accents.xls

54

ΜΑΖΙΚΗ ΕΥΡΕΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

batch-combine-accents.xls


Κάποια σφάλματα δεν διορθώνονται με 

απλή εύρεση / αντικατάσταση και 

απαιτούν τη δημιουργία κανονικών 

εκφράσεων (και στη συνέχεια πιθανή 

ενσωμάτωσή τους σε script διόρθωσης της 

βάσης).
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ
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Πέρα από κάποιες αυτονόητες διεργασίες 

ποιοτικού ελέγχου (όπως διόρθωση διπλών 

/ εσφαλμένων / ελλιπών διαστημάτων, 

ορθογραφικός έλεγχος), υπάρχουν κάποια 

δομικά προβλήματα που ίσως θα έπρεπε 

να εξεταστούν.
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ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ



1. Πολλαπλές καταχωρήσεις των ίδιων όρων (π.χ. σε 

διαφορετικό θεματικό πεδίο), με αποτέλεσμα 

επαναληψιμότητα και πολυτυπία (να ενοποιηθούν).

2. Ανομοιογενής χρήση καθαρεύουσας και 

γραμματικών κανόνων, π.χ. τελικό –ν (να 

κανονικοποιηθούν).

3. Παρενθετικά περιγραφικά και λοιπά σχόλια εντός 

των όρων (να αφαιρεθούν/μεταφερθούν σε 

κατάλληλο πεδίο)

4. Χρήση διάφορων χαρακτήρων για παράθεση 

συνωνύμων εντός του όρου (να εντοπιστούν τα 

συνώνυμα και να μεταφερθούν σε ξεχωριστό πεδίο)
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ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ



Παράδειγμα 

πολλαπλών 

καταχωρήσεων 

του ίδιου όρου 

με τους 

κωδικούς 

θεματικών 

πεδίων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΤΟ

MULTITERM



Και ακόμη μία 

σημασία που 

ίσως δεν 

γνωρίζατε.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΤΟ

MULTITERM 



ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ



Κάθε χρήστης μπορεί να υποβάλει το 

σχόλιό του για έναν όρο μέσω της 

φόρμας ανατροφοδότησης (feedback)

Στη συνέχεια το αρμόδιο Τμήμα για τα 

ελληνικά θα εξετάσει το σχόλιό σας και 

αν χρειαστεί θα επεξεργαστεί τον όρο.

62

ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΕ
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Η βάση δεδομένων ΙΑΤΕ είναι ένα πολύτιμο 

βοήθημα για τους μεταφραστές. Χάρη στην 

εξωστρέφεια της ΕΕ υπάρχει πλέον και 

δυνατότητα λήψης. Ωστόσο, πολλά μπορούν να 

γίνουν για δραστική βελτίωση και εμπλουτισμό της 

με ελάχιστα κονδύλια, σε σχέση με αυτά που 

δαπανώνται για λοιπές μεταφρασεοστρεφείς

δράσεις, και πολλαπλάσια οφέλη, τόσο για την ΕΕ 

όσο και τους ανά τον κόσμο μεταφραστές.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 


