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Η παρούσα εργασία αφορά στην τροποποίηση ενός 
φόρουμ σε μορφή που να είναι καταλληλότερη για 
λεξικογραφική χρήση. 

This paper is about the modification of a forum in 
order to acquire a form that is more amenable to 
lexicographic use. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
PROJECT DESCRIPTION
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Το Translatum Forum δημιουργήθηκε το 2004
χρησιμοποιώντας το λογισμικό φόρουμ ανοιχτού 
κώδικα «SMF». Έκτοτε τροποποιήθηκε σε σημαντικό 
βαθμό και έχει φτάσει τις 630.000 δημοσιεύσεις, τα 
385.000 θέματα και τα 200 εκ. σελιδοπροβολές.

Translatum Forum was launched in 2004 using the 
SMF open source forum software. Since then it has 
been modified considerably and has reached 630.000
posts, 385.000 topics and 200 million page views.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
HISTORY
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LANGUAGE PAIR STATS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΖΕΥΓΩΝ



Τροποποιήσεις λογισμικού 
SMF (php, MySQL, SMF 
mods, αναζήτηση)

Χρήσιμες λειτουργίες του 
SMF

Κανόνες χρήσης και 
Οδηγός ύφους

Μαζική συντήρηση 
λημματολογίου

Αναζήτηση σε πολλαπλές 
πηγές αναφοράς

SMF software 
modifications (php, 
MySQL, SMF mods, search)

Useful SMF features

Rules and style guide

Import, export, update 
and maintain entries

Search multiple 
resources right from the 
forum

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
MAJOR POINTS
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TRANSLATUM TOOLS TAB
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Αύξηση αριθμού 

χαρακτήρων στο πεδίο 

θέματος (πολυάριθμα 

αρχεία php και επέμβαση 

σε επίπεδο MySQL)

Increase character length 

in “Subject” field 

(numerous php files as 

well as MySQL edits)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
SOFTWARE MODIFICATIONS
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
SUBJECT LENGTH COMPARISON

8



Τα αποτελέσματα 

αναζήτησης σε ένα φόρουμ 

εμφανίζονται σε 

ανεπτυγμένη μορφή, 

ακατάλληλη για 

λεξικογραφική αναφορά.

Λύση: τροποποίηση κώδικα 

για συνοπτική εμφάνιση

Forum search results 

normally appear in an 

extended form which is 

not ideal for lexicographic 

usage.

Solution: Code 

modification for compact 

view.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
SEARCH ENHANCEMENT
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BEFORE
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AFTER



Υπάρχουν κάποιες 
ρυθμίσεις στο φόρουμ που 
καθορίζουν τη σειρά 
εμφάνισης αποτελεσμάτων. 
Για παράδειγμα, οι 
πρόσφατες δημοσιεύσεις 
συνήθως έχουν μεγάλη 
βαρύτητα και εμφανίζονται 
πρώτα. Για λεξικογραφική 
χρήση, κάτι τέτοιο δεν 
χρειάζεται.

The forum has some 
weight settings which 
determine the order of 
the results. For example, 
recent posts have a 
higher weight and appear 
first. For lexicographic 
use, this is not necessary.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
WEIGHTS’ SETTINGS
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
WEIGHTS’ SETTINGS



Τα αποτελέσματα 

αναζήτησης από τη Google

χρησιμοποιούνται συχνά για 

επαλήθευση γλωσσικής 

υπόθεσης. Αντί να πρέπει 

κανείς να εκτελεί αναζήτηση

και μετά να κάνει αντιγραφή 

και επικόλληση της 

διεύθυνσης URL, μπορεί να 

τη δημιουργεί αυτόματα.

Google search results are 

commonly used in order 

to confirm a linguistic 

hypothesis. Instead of 

having to search, and 

then copy and paste the 

results, the creation of 

Google search links can 

be automated.

ΚΟΥΜΠΙ GOOGLE
GOOGLE BUTTON
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Τυπική δυνατότητα του SMF

είναι η ταχεία επεξεργασία 

ενός θέματος σε προβολή 

πίνακα χωρίς ανανέωση 

σελίδας.

Standard SMF feature 

allowing the quick edit of 

a topic title in board view 

without refreshing the 

page (AJAX technology).

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
QUICK EDIT
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ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
QUICK EDIT
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Ο οδηγός ύφους καθορίζει 

τους οριοθέτες, τη χρήση 

πεζοκεφαλαίων, τον τρόπο 

παράθεσης των 

αποδόσεων, τον τρόπο 

αναγραφής ακρωνυμίων 

και μεταγλωσσικών 

πληροφοριών.

The style guide 

determines the 

delimiters, the use of 

case, the way 

translations, initialisms 

and metalinguistic 

information is listed.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΦΟΥΣ
STYLE GUIDE
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Οι λέξεις να ξεκινούν με 
πεζό γράμμα, εκτός κι αν 
απαιτείται διαφορετικά 
λόγω γραμματικών 
κανόνων ή σε ειδικές 
περιπτώσεις (π.χ. ονόματα 
οργανισμών). Ακόμη και σε 
αυτή την περίπτωση, 
κάποιες γλώσσες έχουν 
ειδικούς κανόνες, π.χ. στα 
γαλλικά σε ονόματα 
οργανισμών μόνο η πρώτη 
λέξη θέλει κεφαλαίο. 19

ΧΡΗΣΗ ΠΕΖΩΝ/ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
CASE USAGE

Words should start with 

lowercase, unless dictated 

differently by grammar or 

in special cases (names of 

organizations). Even in this 

case, some languages have 

special rules, i.e. in French

names of organizations 

only the first letter of the 

first word is capitalized. 
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ΧΡΗΣΗ ΠΕΖΩΝ/ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
CASE USAGE
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ΧΡΗΣΗ ΠΕΖΩΝ/ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
CASE USAGE



Συνήθως ο οριοθέτης, 

πηγής-στόχου είναι το «->»

(ενωτικό και σύμβολο 

«μεγαλύτερο από») και ο 

οριοθέτης μεταφράσεων

είναι το κόμμα «,». 

Ωστόσο, υπάρχουν 

κάποιες εξαιρέσεις.

Normally, the 

source/target delimiter

is “->” (hyphen plus 

“greater-than” sign) and 

the translations 

delimiter is the comma 

“,”. However, there are 

some exceptions.

ΟΡΙΟΘΕΤΕΣ [1]
DELIMITERS [1]
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Αν μία από τις μεταφράσεις 
εμπεριέχει το κόμμα (ως 
μέρος του όρου) τότε 
χρησιμοποιείται η 
κατακόρυφη ράβδος (|) ως 
οριοθέτης μεταφράσεων.

Αν υπάρχει μόνο μία 
μετάφραση και ως εκ τούτου 
είναι αδύνατη η χρήση της 
κατακόρυφης ράβδου, τότε 
χρησιμοποιούμε n-dash αντί 
για ενωτικό ως οριοθέτη
πηγής-στόχου.

If one of the translations 

includes a comma, then the 

vertical bar is used in all 

translations (“|”) as 

translation delimiter.

If there is only one translation 

and hence, not possible to use 

the pipe translation delimiter, 

use an n-dash plus greater-

than sign (–>) instead as 

source-targe delimiter.

ΟΡΙΟΘΕΤΕΣ [2]
DELIMITERS [2]
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ΟΡΙΟΘΕΤΕΣ [3]
DELIMITERS [3]
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Θα πρέπει να 

αναγράφονται σε πλήρη 

μορφή οι μεταφράσεις αντί 

για μέρος του όρου σε 

παρένθεση.

Full translations of the 

terms should be used 

rather than parts of the 

term in parenthesis.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΦΟΥΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
STYLE GUIDE - TRANSLATIONS
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Όρος | Term Όχι | No     ✘ Ναι | Yes  ✔
βαθμολογική εξέλιξη (grade) advancement advancement, grade 

advancement

responsible finance υπεύθυνη 
οικονομία/χρηματοδότηση

υπεύθυνη οικονομία, 
υπεύθυνη χρηματοδότηση



ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ [1]
INITIALISMS [1]
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Are used only when they are accepted initialisms of 
the term language 

May contain a combination of upper and lower case 
letters (i.e. mRNA)

Fullstops are to be avoided (i.e. “ΟΤΕ” rather than 
“Ο.Τ.Ε.”)

When initialisms contain (capital) letters which can 
be typed in Greek or English with the same visual 
effect, we make sure we use the term language

When there are two or more initialisms, they are 
separated with a comma, i.e. Reverend (Revd, Rev.)



ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ [2]
INITIALISMS [2]
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When initialisms are not representative of the full 
term, but only of a part thereof, then they better be 
avoided. For example in “radiografia toracica postero-
anteriore (PA) -> οπισθοπρόσθια ακτινογραφία 
θώρακα”, “PA” is an initialism for “postero-anteriore”
and not the full term.

The initialisms are listed with their expansions. The 
expansion comes first and then the initialisms follow 
in parenthesis.

The use of parenthesis is strictly for initialisms and 
other uses are discouraged (i.e. part of speech, 
register, linguistic variant, etc).
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
INITIALISMS - VARIATIONS

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) ✔

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) ✘

(ΟΤΕ) Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ✘

ΟΤΕ (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος) ✘

[ΟΤΕ] Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ✘

ΟΤΕ [Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος] ✘

ΟΤΕ – Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ✘

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – ΟΤΕ ✘

ΟΤΕ ✘



Κατάργηση διπλοτύπων

Προσθήκη αποδόσεων

Διόρθωση 

πεζοκεφαλαίων, 

οριοθετών, ακρωνυμίων

Μαζική εξαγωγή, 

εισαγωγή και 

ενημέρωση των όρων 

Delete duplicates

Add translations

Correct case, delimiters, 

initialisms

Mass export, import and 

update

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
MAINTENANCE
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Η εξαγωγή γίνεται μέσω 
ερωτήματος MySQL που δίνει 
ένα αρχείο csv με το θέμα, 
τον αριθμό θέματος, τον 
αριθμό πίνακα και τον 
αριθμό χρήστη.

Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία
αυτού του αρχείου σε Excel με 
χρήση ειδικών μακροεντολών για 
εύρεση διπλοτύπων και 
προσθήκη αποδόσεων.

Exporting is done via a 
MySQL query which 
returns a csv file with 
the subject, topic ID, 
board ID and user ID.

Then this file is 
processed in Excel
using bespoke macros
in order to find 
duplicates and add 
translations.

ΕΞΑΓΩΓΗ
EXPORT

30



Η εισαγωγή γίνεται μέσω 

μιας δέσμης ενεργειών 

php που παίρνει ένα 

δίστηλο αρχείο csv που 

περιέχει το θέμα και τον 

αριθμό θέματος και 

ενημερώνει τη βάση 

δεδομένων με τις 

αλλαγές.

Importing is done via a 

php script which takes as 

input a two-column csv 

file with the subject and 

topic ID and updates the 

database with the 

changes.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
IMPORT
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Καθώς το φόρουμ πέρα από 
ερωτήματα ορολογίας
περιέχει καταχωρημένους 
όρους, αντί να γίνεται 
καταχώρηση ένας ένας είναι 
δυνατή η μαζική εισαγωγή
τους.

Η εισαγωγή γίνεται με δέσμη 
ενεργειών php και ένα αρχείο tsv
με θέμα, σώμα κειμένου, κωδικό 
χρήστη, όνομα χρήστη και 
(προαιρετικά) κωδικό πίνακα.

The forum apart from 
terminology queries also 
contains posted terms. To 
post them manually is 
time-consuming, so a 
bespoke php script was 
developed (import topics 
script).

The script takes as input a 
tsv file with subject, body 
text, user name, user ID
and (optionally) board ID.

ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
MASS IMPORTING NEW TOPICS
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ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
MASS IMPORT FILE
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ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
MASS IMPORT FILE — RESULT



Αυτή ήταν μια μικρή 
εισαγωγή στις δυνατότητες
και τη ροή εργασίας που έχει 
αναπτυχθεί για τη συντήρηση
του φόρουμ. Καθώς πλέον 
κατέχετε γνώσεις που 
μπορούν να σας κάνουν να 
το δείτε με άλλο μάτι δεν 
έχετε παρά να το δοκιμάσετε 
κάνοντας μια αναζήτηση,
υποβάλλοντας ένα ερώτημα
ή καταχωρώντας έναν όρο:

This was a short 
introduction to some of 
the features and 
workflows that have 
been developed for the 
maintenance of the 
forum. Now that you 
have gained some more 
insights, feel free to go 
and play yourself by 
performing a search, 
posting a term or a term 
query:
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
WRAPPING UP

http://www.translatum.gr/forum

http://www.translatum.gr/forum/index.php
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