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ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 

ΔΙΑΒΙΚΙΚΟΙ 

ΤΝΔΕΜΟΙ;



Διαβικικοί σύνδεσμοι (interwiki links) είναι σύνδεσμοι 

από έναν ιστότοπο μορφής βίκι (wiki) σε έναν άλλο. 

τη Βικιπαίδεια, υπάρχει μια συγκεκριμένη μορφή 

διαβικικών συνδέσμων που ονομάζονται διαγλωσσικοί 

σύνδεσμοι (interlanguage links) οι οποίοι είναι 

σύνδεσμοι από έναν άρθρο της Βικιπαίδειας μιας 

συγκεκριμένης γλώσσας σε αντίστοιχα άρθρα της 

Βικιπαίδειας σε άλλες γλώσσες.
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ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΒΙΚΙΚΟΙ ΤΝΔΕΜΟΙ;



Παλαιότερα, οι διαγλωσσικοί σύνδεσμοι ήταν ορατοί 

κατά την επεξεργασία ενός άρθρου της Βικιπαίδειας

με αυτήν τη μορφή:

[[el:Πλαγκτόν]]

[[ja:プランクトン]]

[[ko:플랑크톤]]

[[ru:Планктон]]
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ΠΟΤ ΣΟΤ ΒΡΙΚΟΤΜΕ;



Πλέον, βρίσκονται σε ένα κεντρικό βίκι, το 

wikidata.org από το οποίο αντλεί δεδομένα κάθε 

διαφορετική γλωσσική έκδοση της Βικιπαίδειας.

Σο αποτέλεσμα είναι οικονομία και συνέπεια, καθώς 

αντί να πρέπει να γίνεται διαχείρισή τους σε 299

διαφορετικούς ιστότοπους (με ενδεχόμενες 

ασυνέπειες) γίνεται μόνο σε έναν.

Επίσης, ο συγκεκριμένος ιστότοπος διαθέτει στοιχεία 

οντολογίας που βοηθούν στον επακριβή προσδιορισμό 

της έννοιας και την αποφυγή σύγχυσης.
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ΠΟΤ ΣΟΤ ΒΡΙΚΟΤΜΕ;
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ΓΙΑΣΙ  

ΔΙΑΒΙΚΙΚΟΙ 

ΤΝΔΕΜΟΙ;



1

• Υπάρχουν εκδόσεις της Βικιπαίδειας σε 299 γλώσσες 
[13 γλώσσες έχουν πάνω από 1 εκ. άρθρα και 59 
έχουν πάνω από 100 χιλ. με την ελληνική 140 χιλ.] 

2

• Πολλά άρθρα διαθέτουν διαγλωσσικούς συνδέσμους
[εμφανίζονται σε μια ενότητα με τίτλο «In other
languages» στο κάτω μέρος της αριστερής στήλης]
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• Η κεντρική δομή εξασφαλίζει πολυκατευθυντικότητα
[από οποιαδήποτε χ γλώσσα σε οποιαδήποτε ψ 
γλώσσα]
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• Αχανής ορολογικός πόρος
[Τεράστιος αριθμός άρθρων («λημμάτων») και 
ευρύτατο γνωσιολογικό φάσμα]



ΕΞΟΡΤΞΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



Ο όγκος του αρχείου xml με όλα τα δεδομένα από το 

wikidata ήταν περίπου 50 GB. Δημιουργήθηκε ένα 

σενάριο ενεργειών που αντλούσε τις γλωσσικές 

αντιστοιχίες και τις ταξινομούσε σε έναν πολύστηλο 

πολυγλωσσικό πίνακα. 

Σο παραγόμενο αρχείο tsv, μόνο με τους ελληνικούς 

τίτλους άρθρων που περιέχουν αντιστοιχίες σε άλλες 

γλώσσες, φτάνει τα 100 ΜΒ (στην πρώτη στήλη οι 

κωδικοί των γλωσσών).
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ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (SCRIPT)
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ΑΝΑΛΤΗ  

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



Κατά την ανάλυση των δεδομένων 

βρέθηκαν στοιχεία ανισοδυναμίας

και γλωσσικής ακαταλληλότητας

που κατατάσσονται στις παρακάτω 

(ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές) 

κατηγορίες.
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ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



1. Ακρώνυμο/Πλήρης μορφή όρου

2. Ενικός/Πληθυντικός

3. Διαφορετική έννοια

4. Μερικό/Γενικό (Τπερώνυμο/Τπώνυμο)

5. υνώνυμο

6. Αντώνυμο

7. Ορολογικό σφάλμα

8. Γραμματικό/Συπογραφικό σφάλμα

9. Εσφαλμένη μεταγραφή ονόματος
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ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



10.Λατινικός όρος/εντόπιος όρος

11.Αμετάφραστο

12.Ιδιότητα/Άτομο

13.Παραπομπή σε υποενότητα άρθρου.
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ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ



near field communication [en] → NFC [el]

Ένας αγγλικός όρος πλήρους μορφής

αποδίδεται στα ελληνικά με το ακρώνυμο του 

αγγλικού όρου.

την πρώτη παράγραφο του ελληνικού άρθρου 

διαβάζουμε: «Η επικοινωνία κοντινού πεδίου 

(near field communication, NFC) αποτελεί μια 

πρότυπη τεχνολογία συνδεσιμότητας…»
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ΑΚΡΩΝΤΜΟ/ΠΛΗΡΗ ΜΟΡΥΗ ΟΡΟΤ [1]



1. απόδοση με το αγγλικό ακρώνυμο, π.χ. NFC

[el, et, tr, vi]

2. απόδοση με την αγγλική πλήρη μορφή, π.χ. 

near field communication

[es, de, it, pt, ru, nl, lv, hu, pl, uk]

3. απόδοση με εντόπια πλήρη μορφή, π.χ. 

communication en champ proche [fr], 

nærfeltskommunikasjon [no], 

närfältskommunikation [sv], 

komunikacija bliskog polja [hr].
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ΑΚΡΩΝΤΜΟ/ΠΛΗΡΗ ΜΟΡΥΗ ΟΡΟΤ [2]



primary color [en] → βασικά χρώματα [el]

advanced glycation end-product [en] → 

конечные продукты гликирования [ru]
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ΕΝΙΚΟ/ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ

(ΑΝΑΝΣΙΣΟΙΦΙΑ ΑΡΙΘΜΟΤ)



Mediterranean diet [en] → Kreta-Diät [de]

abdominojugular test [en]

reflux hépato-jugulaire [fr]

reflujo hepatoyugular [es]

Αν διαβάσουμε το αγγλικό άρθρο θα διαπιστώσουμε ότι 

πρόκειται για συνώνυμα: «The abdominojugular test or

abdominojugular reflux (AJR) (historically known by

the term hepatojugular reflux)»
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ΤΝΩΝΤΜΟ
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ΤΝΩΝΤΜΟ [2]

abdominojugular test [en] κοιλιοσφαγιτιδική δοκιμασία

abdominojugular reflux [en] κοιλιοσφαγιτιδική παλινδρόμηση

hepatojugular reflux [en]

reflux hépato-jugulaire [fr]

reflujo hepatoyugular [es] 

ηπατοσφαγιτιδική παλινδρόμηση



combination therapy [en] → monothérapie [fr]

Έχει διορθωθεί και πλέον παραπέμπει στο 

polythérapie
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ΑΝΣΩΝΤΜΟ



low molecular weight heparin [en] → eparina

[it], heparina [es], heparine [nl], Heparin [de]. 

Η «ηπαρίνη» είναι το υπερώνυμο και ένα από τα 

υπώνυμά της είναι η «ηπαρίνη χαμηλού 

μοριακού βάρους» (άλλο υπώνυμο είναι η «μη 

κλασματοποιημένη ηπαρίνη»).
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ΜΕΡΙΚΟ/ΓΕΝΙΚΟ 

(ΤΠΕΡΩΝΤΜΟ/ΤΠΩΝΤΜΟ)



histrionic personality disorder [en] → 

οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας [el]

«histrionic» ≠ «οίστρο». 

Ετυμολογείται από το histrio → ηθοποιός. 

Παλαιότερη ονομασία: «υστερική»: 

ческое йство чности [ru]

«le trouble de la personnalité histrionique

(anciennement hystérique)» [fr]. 

Άρα ορθότερο θα ήταν το «ιστριονική».
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ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΑΛΜΑ



autodidacticism [en] → 

autoaprendizaje [es], autoformation [fr]

Αλλά και:

autodidata [pt], Autodidakt [de]

false self-employment [en] → 

faux indépendant [fr]

27

ΙΔΙΟΣΗΣΑ/ΑΣΟΜΟ



European Association of Libraries and 

Information Services on Addictions [en] → 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Βιβλιοθηκών και 

Πληροφόρησης [el]

Διαφορετικοί οργανισμοί, πράγμα που είναι 

σαφές από την πρώτη παράγραφο του 

ελληνικού άρθρου: «(αγγλ. European Association 

for Health Information and Libraries - EAHIL)».
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ΔΙΑΥΟΡΕΣΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ



Vladimir Putin [en] → Βλαντιμίρ Πούτιν [el]
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ΕΥΑΛΜΕΝΗ ΜΕΣΑΓΡΑΥΗ ΟΝΟΜΑΣΟ

Vladimir Lossky Βλαντιμίρ Λόσκι

Vladimir Jirinovski Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι

Vladimir Kramnik Βλαντιμίρ Κράμνικ

Vladimir Voronin Βλαντιμίρ Βορόνιν

Vladimir Ier Βλαδίμηρος Α' του Κιέβου

Vladimir Nabokov Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ

Vladimir Maïakovski Βλαντίμιρ Μαγιακόβσκι

Vladimir II Monomaque Βλαδίμηρος Μονομάχος

Vladimir Vyssotski Βλαντίμιρ Βισότσκι



Α ΕΤΦΑΡΙΣΩ

ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΟΦΗ Α!


