
     Τίτλος Μαθήματος: Υπολογιστική Γλωσσολογία 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματοςi:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματοςii (100-300 λέξεις): 
 

Η Υπολογιστική Γλωσσολογία είναι  ένα νέο σχετικά γνωστικό πεδίο, το οποίο 
σχετίζεται με την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας από τον υπολογιστή για να 
αντιμετωπιστούν θέματα όπως η αναγνώριση λόγου, η κατανόηση της φυσικής 
γλώσσας, η παραγωγή φυσικής γλώσσας, η σύνθεση λόγου, η εύρεση και εξαγωγή 
πληροφορίας, η αυτόματη μετάφραση, κ.α. Η Υπολογιστική Γλωσσολογία έχει πλούσιο 
ερευνητικό και εμπορικό μέλλον λόγω της φύσης των αντικειμένων που ερευνά, τα 
οποία σχετίζονται με τη φυσική γλώσσα. Στο μάθημα, αναπτύσσεται το τι είναι η 
υπολογιστική γλωσσολογία, τα θέματα που αφορούν στην υπολογιστική γλωσσολογία, 
στην ιστορική της αναδρομή, στα προβλήματα, στην παρούσα κατάσταση και στο 
μέλλον. Αναφέρονται οι επιστήμες που εμπλέκονται στη μελέτη των θεμάτων που 
σχετίζονται με την Υπολογιστική Γλωσσολογία. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πολύ 
σημαντικά για την υπολογιστική γλωσσολογία εργαλεία, τις Κανονικές Εκφράσεις και 
τα Αυτόματα Πεπερασμένων Καταστάσεων: τι είναι, ποια η χρήση τους, η σύνταξη του 
η εφαρμογή τους για τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με τη γλώσσα.  

  
 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις): 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα 
πρέπει να: 

 γνωρίζει τι είναι η Υπολογιστική Γλωσσολογία και το λόγο ύπαρξης του 
γνωστικού αυτού αντικειμένου. 

 γνωρίζει πώς «στέκεται» η Υπολογιστική Γλωσσολογία μεταξύ της Πληροφορικής 
και της Γλωσσολογίας. 

 γνωρίζει τα επιστημονικά πεδία που συνδυάζει και εμπλέκει η Υπολογιστική 
Γλωσσολογία. 

 γνωρίζει μία σύντομη ιστορική αναδρομή της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. 
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 γνωρίζει τι είναι οι κανονικές εκφράσεις και πού χρησιμοποιούνται όσο αφορά 
στη γλώσσα. 

 γνωρίζει τη σύνταξη και τους ειδικούς χαρακτήρες των κανονικών εκφράσεων. 
 μπορεί να συντάξει κανονικές εκφράσεις για τα θέματα που του δίνονται. 
 μπορεί να συντάξει κανονικές εκφράσεις για θέματα επεξεργασίας της φυσικής 

γλώσσας. 
 μπορεί να αναγνωρίσει τι αναγνωρίζει και τι παράγει μία κανονική έκφραση. 
 γνωρίζει τι είναι τα αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων και πού 

χρησιμοποιούνται. 
 μπορεί να σχεδιάσει ένα αυτόματο πεπερασμένων καταστάσεων και να μπορεί 

να το ορίζει τυπικά. 
 Ξεχωρίζει τα ντετερμινιστικά και τα μη-ντετερμινιστικά αυτόματα 

πεπερασμένων καταστάσεων. 
 μπορεί να σχεδιάσει αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων για τα θέματα που 

του δίνονται. 
 μπορεί να σχεδιάσει αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων για θέματα 

επεξεργασίας της φυσικής  γλώσσας. 
 μπορεί να αναγνωρίσει τι αναγνωρίζει και τι παράγει ένα αυτόματο 

πεπερασμένων καταστάσεων. 
 μπορεί να αντιστοιχίσει ένα αυτόματο πεπερασμένων καταστάσεων σε μία 

κανονική έκφραση και αντίστροφα. 
 
Με το μάθημα «Υπολογιστική Γλωσσολογία» ο φοιτητής/η φοιτήτρια ενός 
Θεωρητικού Πανεπιστημιακού Τμήματος αποκτά ικανότητα να διαχειρίζεται 
θέματα και προβλήματα με τυπικό και αλγοριθμικό τρόπο, προσόν που 
αποκτάται με την παρακολούθηση μαθημάτων τα οποία σχετίζονται με τις 
Θετικές Επιστήμες.  
 

 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 

Φραντζή, Κ. 2012. Εισαγωγή στην Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων. Αθήνα: Ίων. 
Γούτσος, Δ., Σηφιανού, Μ., Γεωργακοπούλου, Α. 2005. Η Ελληνική ως ξένη Γλώσσα – 

Από τις λέξεις στα Κείμενα. Αθήνα : Πατάκης. 
 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 

Jurafsky, D., and J. H. Martin, 2000. Speech and Language Processing – An 
Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and 
Speech Processing, Prentice Hall, 2000. 

Hausser,  Roland, 2001. Foundations of computational linguistics : human-computer 
communication in natural language. Springer-Verlag. 

Manning, C. D. 1999. Foundations of Statistical Natural Language Processing. MA: 
MIT Press. 

Mitkov, R. 2005. The Oxford Handbook of Computational Linguistics. Oxford: OUP. 
Clark, A., Fox, C. & S. Lappin 2012. The Handbook of Computational Linguistics and 

Natural Language Processing (Blackwell Handbooks in Linguistics), Wiley-
Blackwell. 



 

 
 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση αυτού του πεδίου 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): Γραπτή εξέταση στο τέλος 
του εξαμήνου 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Η παράδοση των μαθημάτων γίνεται με διαλέξεις 
κατά τις  οποίες οι φοιτητές έχουν ενεργή συμμετοχή με την επίλυση θεμάτων τα 
οποία τους δίνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και των οποίων οι τρόποι 
αντιμετώπισης συζητούνται στην αίθουσα. 
 
 

                                                 
i
 Υποχρεωτικό, επιλογής, κλπ, ανάλογα με τις κατηγορίες μαθημάτων που διαθέτει το κάθε τμήμα. 
 
ii
 Περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος και προαιρετικά της εβδομαδιαίας κατανομής της ύλης (επιγραμματικά). 

iii
 Μαθησιακά αποτελέσματα:  οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει 

μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες. Βλέπε αναλυτικά:   
      http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm

