2013-2015: Ανάπτυξη ανοικτής, ασφαλούς
και διαλειτουργικής υποδομής, που
παρέχει γλωσσικά δεδομένα και υπηρεσίες
γλωσσικής επεξεργασίας στην ερευνητική
κοινότητα, τη βιομηχανία και το ευρύ
κοινό.
2018-2020: Υποστήριξη της λειτουργίας
του CLARIN:EL | Εισαγωγή νέων υπηρεσιών
και πόρων | Αναβάθμιση της υποδομής
υπολογιστικού νέφους | Επέκταση του
δικτύου με νέα αποθετήρια και χρήστες |
Οργάνωση στοχευμένων δράσεων
διάχυσης | Υλοποίηση πιλοτικών
εφαρμογών ειδικά για τις κοινωνικές και τις
ανθρωπιστικές επιστήμες.

2013-2015: Ανάπτυξη μητρώων, θησαυρών
όρων, λεξιλογίων, εργαλείων και οδηγών
καλών πρακτικών | Δράσεις διάχυσης
τεχνογνωσίας και παρακολούθησης της
διείσδυσης των ψηφιακών μεθόδων στις
ανθρωπιστικές επιστήμες.
2018-2020: Υποστήριξη της συσσώρευσης
δεδομένων | Παροχή υπηρεσιών
επιμέλειας, εμπλουτισμού και διάχυσης |
Συντήρηση και εμπλουτισμός των μητρώων
δεδομένων και των θησαυρών όρων |
Οργάνωση στοχευμένων δράσεων
διάχυσης και εκπαίδευσης | Λειτουργία του
Παρατηρητηρίου Ψηφιακών
Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Εταίροι
Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
Ακαδημία Αθηνών
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και
Τεχνολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΠΙΣΕΥ
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Κ Α Ι
Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α

https://apollonis-infrastructure.gr/

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ είναι η εθνική
υποδομή που υποστηρίζει και
προωθεί τις ψηφιακές
ανθρωπιστικές επιστήμες και
τέχνες, και τη γλωσσική
τεχνολογία και καινοτομία στην
Ελλάδα. Δημιουργήθηκε από τη
σύμπραξη της υποδομής
γλωσσικών πόρων, τεχνολογιών
και υπηρεσιών CLARIN:EL και
του δικτύου υποδομών για την
έρευνα στις ανθρωπιστικές
επιστήμες DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, τα
οποία είναι συνιστώσες των
αντίστοιχων ευρωπαϊκών
υποδομών CLARIN και DARIAH.

Απολλωνίς, η [Apollônís]
<αρχ. Ἀπολλωνίς> 1. (μυθ.) Κόρη του θεού
Απόλλωνα, μία εκ των τριών νεότερων
Απολλωνίδων μουσών, που λατρεύονταν στους
Δελφούς. 2. Βασίλισσα της Περγάμου κατά την
ελληνιστική εποχή, σύζυγος του Αττάλου Α’.
3. Ελληνιστική πόλη της Λυκίας, στη Μικρά Ασία.
4. Η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, και τη
Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία.

ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Τι είναι η
ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ

Εργαλεία και υπηρεσίες
Ανακαλύψτε και χρησιμοποιήστε
ψηφιακά εργαλεία και πόρους,
αξιοποιώντας τις υπηρεσίες των δύο
συνιστωσών της υποδομής.
Υποστηρίζονται όλα τα στάδια του
κύκλου ζωής ψηφιακών πόρων:
πρόσκτηση, δημιουργία, τεκμηρίωση,
εξαγωγή γνώσης, ανάλυση,
επισημείωση, επιμέλεια, οπτικοποίηση
και δημοσίευση πόρων σε διάφορα
επίπεδα.

Πόρους
Αποκτήστε πρόσβαση σε ψηφιακά
αποθετήρια, μητρώα, σώματα
κειμένων, λεξικά, θησαυρούς όρων,
σύνολα δεδομένων και
μεταδεδομένων, βιβλιογραφία.

Εκπαίδευση και κατάρτιση
Ενημερωθείτε για ψηφιακές τεχνικές
και μεθόδους και εκπαιδευτείτε στη
χρήση ψηφιακών πόρων κατά την
έρευνά σας, μέσα από εργαστήρια,
σεμινάρια, θερινά σχολεία,
διαδικτυακά μαθήματα, οδηγίες και
εγχειρίδια χρήσης.

Ενίσχυση κοινότητας
Ενθαρρύνουμε τη δημιουργία και
υποστήριξη των αναδυόμενων
κοινοτήτων πρακτικής μέσω του
διαμοιρασμού, της προώθησης καλών
πρακτικών, της εστιασμένης
κατάρτισης, του διαρκούς διαλόγου για
θεωρητικές και μεθοδολογικές τάσεις
και προσεγγίσεις.

Είναι για
μένα η
ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ;
Εάν ανήκετε στην ελληνική
ερευνητική και εκπαιδευτική
κοινότητα των ανθρωπιστικών
επιστημών και των τεχνών ή σε
δημιουργικούς κλάδους της
επικοινωνίας, του πολιτισμού ή
του τουρισμού, τότε η
ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ απευθύνεται κυρίως
σε εσάς. Είτε είστε ερευνητής
είτε πανεπιστημιακός, φοιτητής,
εκπαιδευτικός, μαθητής ή και
επαγγελματίας που
πραγματοποιείτε έρευνα σε
κάποιον τομέα των
ανθρωπιστικών επιστημών και
τεχνών ή θέλετε να
αξιοποιήσετε γλωσσικούς
πόρους και τεχνολογία ή απλώς
να ενημερωθείτε για τις
εξελίξεις στους τομείς αυτούς, η
ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ είναι η ψηφιακή
υποδομή που θα σας
υποστηρίξει σε αυτό.

