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Πολιτισ ός Ψηφιακά Μέσα και Επιχειρη ατικότητα Από την Ψηφιοποίηση στην Παιχνιδοποίηση
Ο Συσσωρευτής Πολιτιστικού Περιεχο ένου

Αποστολή του ΕΚΤ είναι η συλλογή, οργάνωση, 
διάθεση και διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού 
περιεχομένου & δεδομένων που παράγονται από 
την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και 
πολιτιστική κοινότητα.

● αποθετήρια EKT
● openABEKT
● ePublishing 

● 2 συσσωρευτές ψηφιακού περιεχομένου: 

SearchCulture.gr | συσσωρευτής ψηφιακού 
περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς

OpenArchives.gr | συσσωρευτής επιστημονικού 
περιεχομένου
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● Συσσωρεύει ψηφιακό περιεχόμενο από τους φορείς που 
το παράγουν μέσω των υποδομών τους (αποθετήρια, 
ψηφιακές βιβλιοθήκες, εικονικές εκθέσεις κ.α.) και το 
διαθέτει κεντρικά μέσα από την ανοικτή διαδικτυακή 
πύλη. 

● Επιτρέπει τους χρήστες να αναζητήσουν από ένα 
κεντρικό σημείο ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους 

● Ανακατευθύνει τους χρήστες στους επιμέρους 
ιστοτόπους σταθερής διάθεσής των ψηφιακών πόρων

     

SearchCulture.gr | Ελληνικός συσσωρευτής ψηφιακού 
περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς

66 συλλογές από 52 φορείς
μουσεία • αρχεία • εφορείες αρχαιοτήτων • δήμοι • πολιτιστικά ιδρύματα • βιβλιοθήκες

430.000+ τεκμήρια | 600.000+ θα ενταχθούν προσεχώς

αρχαιολογικά ευρήματα • ιστορικά έγγραφα • λαογραφικά αντικείμενα • έργα τέχνης • χαρτογραφικό υλικό 
• άυλη πολιτιστική κληρονομιά • βιβλία 
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● To SearchCulture.gr λειτουργεί ως Εθνικός Συσσωρευτής  για την 

Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

● Το ΕΚΤ έχει αναπτύξει πρότυπες διαδικασίες για την κατάλληλη 

προετοιμασία και απρόσκοπτη διάθεση των συλλογών του SearchCulture.gr  

στη Europeana

● 108.000+ τεκμήρια από 28 συλλογές εντάχθηκαν στην Europeana 

● 700.000+ θα ενταχθούν προσεχώς ..

     

Το ΕΚΤ ως Εθνικός Πάροχος για την Europeana
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         για το  
                                   60% των ψηφιακών πόρων

SearchCulture.gr | Ανοιχτή πρόσβαση
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SearchCulture.gr | 66 συλλογές από 52 φορείς
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Ο Συσσωρευτής Πολιτιστικού Περιεχο ένου

● Το Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκληση” και το ΕΚΤ συνεργάστηκαν θέτοντας το πλαίσιο για 
όλα τα έργα ψηφιακού πολιτισμού της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 
που χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. (Προσκλήσεις 31, 31.2 και 47)

● Το πλαίσιο στόχευε:

○ Επιβολή διαλειτουργικότητας 
■ To EKT δημοσίευσε προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης
■ To EKT ανέπτυξε το σύστημα ελέχου & πιστοποίησης Validator

○ Ένταξη περιεχομένου στον Ενιαίο Κατάλογο του ΕΚΤ και στη Europeana
■ Το ΕΚΤ ανέπτυξε το SearchCultulre.gr
■ Το SearchCultulre.gr λειτουργεί ως βασικός εθνικός πάροχος για την Europeana 

○ Κατάθεση των ψηφιακών πόρων στην Υποδομή Ασφαλούς Διαφύλαξης του ΕΚΤ
■ Το ΕΚΤ ανέπτυξε το σύστημα ασφαλούς διαφύλαξης Preservator 

○ Επιβολή του παραπάνω πλαισίου 
■ Το ΕΚΤ συνυπέγραψε Πλαίσια Συνεργασίας με όλους τους δικαιούχους των Προσκλήσεων 

● Απολογισμός: 43 Πράξεις ολοκληρώθηκαν (277.000 τεκμήρια)
  Η Πράξη της ΔΕΑΜ ολοκληρώνεται (~500.000 τεκμήρια)

SearchCulture.gr | Το ξεκίνημα
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Η Υποδομή Συσσώρευσης του ΕΚΤ

Το ΕΚΤ ανέπτυξε μία σύγχρονη υποδομή 
συσσώρευσης που καλύπτει ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής της συσσώρευσης περιεχομένου, 
από την συγκομιδή, τον έλεγχο και τον 
σημασιολογικό εμπλουτισμό, στην «έξυπνη», 
ανοικτή διάθεση και στην ασφαλή διαφύλαξη 
των ψηφιακών πόρων.

Υποδομές απόθεσης και 
διάθεσης ψηφιακού 
περιεχομένου φορέων
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Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, τεκμηρίωσης 
& ψηφιοποίησης | Validator

● Οι προδιαγραφές του ΕΚΤ αφορούν σε 
πρότυπα μεταδεδομένων, ψηφιοποίησης και 
πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας 

● Οι υποδομές, οι ψηφιακοί πόροι και τα 
μεταδεδομένα των Δικαιούχων των Πρ. 31 & 
31.2 ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν ως 
προς την συμμόρφωσή τους με τις 
προδιαγραφές από το σύστημα Validator
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● H υπηρεσία διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας και διαφύλαξης ψηφιακών πόρων και 
μεταδεδομένων διασφαλίζοντας την συνεχιζόμενη πρόσβαση σε αυτά

● οι φορείς απαλλάσσονται από την ανάγκη φύλαξης του περιεχομένου τους σε 
συστήματα με περιορισμένη διάρκεια ζωής και αποφεύγουν το ενδεχόμενο εκ 
νέου ψηφιοποίησης ήδη ψηφιοποιημένου υλικού

● Αξιοποιεί το σύγχρονο Υπολογιστικό Κέντρο του ΕΚΤ το οποίο φιλοξενεί 
εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα και μια βιώσιμη Tεχνολογική Yποδομή 
Νέφους (Cloud)

● Λειτουργεί σε συνδυασμό με τον Ενιαίο Κατάλογο Πολιτιστικού Αποθέματος 
SearchCulture.gr. 

● Το σύνολο των ψηφιακών πόρων και των μεταδεδομένων που παρήχθησαν από 
τους Δικαιούχους των Προσκλήσεων 31 και 31.2 αποθηκεύτηκαν στον 
Preservator

Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης 
Ψηφιακών Πόρων | Preservator
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Η δημόσια πύλη www.searchculture.gr
σύγχρονη μηχανή αναζήτησης

αναζήτηση με χρονικά κριτήρια 

φίλτρα στα αποτελέσματα  

διάθεση ως Linked Data  

σαφείς άδειες χρήσης ψηφιακών πόρων

 

ιεραρχική πλοήγηση  

δίγλωσσο περιβάλλον
 

εφικτά χάρις στον σημασιολογικό εμπλουτισμό και την 
ομογενοποίηση τύπων υλικού, χρονολογιών και 
ιστορικών περιόδων που διεξάγει το ΕΚΤ
 εσωτερικό μοντέλο συμβατό με το  EDM

 

SearchCulture.gr | Ο συσσωρευτής 

http://www.searchculture.gr
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SearchCulture.gr | Αναζήτηση - αρχική σελίδα 
Πλαίσιο αναζήτησης με 

πολλαπλά κριτήρια 
(λέξεις- κλειδιά αλλά και 
4 κριτήρια δεσμευμένα 

από λίστες τιμών) 
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Ο Συσσωρευτής Πολιτιστικού Περιεχο ένου

SearchCulture.gr | Αποτελέσματα αναζήτησης 

Φίλτρα 
αποτελεσμάτων 

με μηχανισμό facet 
queries 
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SearchCulture.gr | Σελίδα τεκμηρίου 

Σύνδεσμος 
ανακατεύθυνσης 
στη πρωτότυπη 

σελίδα τεκμηρίου 
στο αποθετήριο 

του φορέα 
 

Σύνδεσμος 
ανακατεύθυνσης 
στο αποθετήριο 

του φορέα για 
μεταφόρτωση 

ψηφιακού πόρου 
 

Άδεια χρήσης 
ψηφιακού πόρου 
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SearchCulture.gr | Σελίδες παρουσίασης φορέων και συλλογών 
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Τύποι υλικού και χρονική πληροφορία | βασικά μεταδεδομένα
για αναζήτηση πολιτιστικού και ιστορικού υλικού 

3000 μ.Χ.

Πρώιμη Εποχή 
του Χαλκού

1 μ.Χ.

Ρωμαϊκοί Χρόνοι

2000 π.Χ.

Μέση Εποχή του Χαλκού

1000 π.Χ.

Γεωμετρική 
Περίοδος

2000

Σύγχρονη Ελλάδα

1000

Βυζαντινή Περίοδος

αγγείο

ειδώλιο

όπλο

δίσκος

όστρακο

γλυπτό

νόμισμα

επιγραφή

κόσμημα

εικόνα

ζωγραφική



Πολιτισ ός Ψηφιακά Μέσα και Επιχειρη ατικότητα Από την Ψηφιοποίηση στην Παιχνιδοποίηση
Ο Συσσωρευτής Πολιτιστικού Περιεχο ένου

Πρόβλημα: ετερογένεια στους τύπους υλικού 
στα πρωτότυπα μεταδεδομένα των φορέων

Ετερογένεια στο πεδίο μεταδεδομένων 
“τύπος” (dc:type)

● Στη διατύπωση 
ex. Διαφορετικές γλώσσες, 
συνώνυμα, πληθυντικός/ενικός 
αριθμός, κεφαλαία/μικρά γράμματα

● Στη τεκμηρίωση 
ex. χρήση υπερβολικά γενικών ή 
υπερβολικά εξειδικευμένων όρων 

Τύποι υλικού από πρωτότυπα μεταδεδομένα
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Πρόβλημα: ετερογένεια στις χρονικές τιμές 
στα πρωτότυπα μεταδεδομένα των φορέων

Χρονικές τιμές  από πρωτότυπα μεταδεδομένα
Ετερογένεια τιμών σε χρονικά πεδία

● Χρήση περιόδων: προβλήματα 
αντίστοιχα με τους τύπους υλικού 

● Χρήση χρονικών τιμών και 
περιγραφών: από δομημένες τιμές 
(πχ. ημερομηνίες, χρονολογίες) σε 
χρονικές περιγραφές που 
προσεγγίζουν την φυσική γλώσσα 
(π.χ. 2ο μισό του 5ου αι. π.Χ.)
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Λύση: σημασιολογικός εμπλουτισμός & ομογενοποίηση

● Semantics.gr: ένα πιλοτικό σύστημα που ανέπτυξε το EKT 
ώστε φορείς να δημιουργούν και να καθιερώνουν εύκολα 
λεξιλόγια, θησαυρούς και καταλόγους καθιερωμένων 
ονομάτων. 

● Διαθέτει ένα εργαλείο σημασιολογικού εμπλουτισμού το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συσσωρευτές και 
αποθετήρια για να εμπλουτίσουν και να ομογενοποιήσουν 
τα μεταδεδομένα τους.

● Εργαλείο χρονικής ομογενοποίησης του συσσωρευτή: 
τροφοδοτείται με χρονικά μοτίβα κανονικών εκφράσεων για 
εξαγωγή χρονολογιών από χρονικές τιμές
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Σημασιολογικός εμπλουτισμός τύπων υλικού

Λεξιλόγιο τύπων
● 159 όροι

● Ιεραρχικό (is-A)

● Δίγλωσσο (Ελληνικά - 

Αγγλικά)

● Διασυνδεδεμένο με το  

Getty AAT

● Schema: skos:Concept
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Κάθε εγγραφή μεταδεδομένων εμπλουτίζεται με ένα νέο πεδίο:
EKT Τύπος: από το λεξιλόγιο τύπων

Σημασιολογικός εμπλουτισμός τύπων υλικού | Στόχος

Τύποι υλικού από πρωτότυπα μεταδεδομένα Τύποι υλικού από το λεξιλόγιο τύπων του ΕΚΤ
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Νέες δυνατότητες αναζήτησης, φιλτραρίσματος και πλοήγησης 
με βάση τους ομογενοποιημένος τύπους υλικού 

Κριτήριο αναζήτησης 
βάσει τύπου υλικού με 

ιεραρχική λίστα 
επιλογής τιμών

 

Φίλτρο αποτελεσμάτων 
βάσει τύπου υλικού με 

ιεραρχική λίστα 
επιλογής τιμών
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Νέες δυνατότητες αναζήτησης, φιλτραρίσματος και πλοήγησης 
με βάση τους ομογενοποιημένος τύπους υλικού 

Ξεχωριστή σελίδα 
ιεραρχικής περιήγησης 

στους τύπους υλικού
 

Πλοήγηση μέσω νέφους 
ετικετών δημοφιλών 

τύπων υλικού
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Σημασιολογικός εμπλουτισμός & ομογενοποίηση
χρονικής πληροφορίας 

Λεξιλόγιο ελληνικών 
ιστορικών περιόδων
● 94 όροι
● Ιεραρχικό (part-Of)
● Δίγλωσσο (Ελληνικά - 

Αγγλικά)
● Schema: edm:TimeSpan
● Περίοδοι καθολικής 

κάλυψης του Ελλαδικού 
χώρου

● Περίοδοι τοπικής εμβέλειας 
(π.χ. μινωική, κυκλαδική και 
ελλαδική περίοδος) 
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Σημασιολογικός εμπλουτισμός & ομογενοποίηση
χρονικής πληροφορίας | Στόχος

Κάθε εγγραφή μεταδεδομένων εμπλουτίζεται με δύο νέα χρονικά πεδία:
EKT Χρονολογία: έτος ή διάστημα ετών (π.χ. -31/324)
EKT Ιστορική Περίοδος: από το λεξιλόγιο περιόδων

Χρονικές τιμές  από πρωτότυπα μεταδεδομένα Ομογενοποιημένες χρονολογίες και ιστορικές 
περίοδοι από το λεξιλόγιο περιόδων του ΕΚΤ
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Σημασιολογικός εμπλουτισμός & ομογενοποίηση
χρονικής πληροφορίας | δυο προσεγγίσεις

Ξεκινώντας από ιστορικές περιόδους Ξεκινώντας από χρονικές τιμές και περιγραφές

Εργαλείο ειμπλουτισμού 
Semantics.gr : Αντιστοιχήσεις στις 
περιόδους του λεξιλογλιου 

 

Εργαλείο ομογενοποίησης χρονικών τιμών 
συσσωρευτή: εξαγωγή έτους ή διαστήματος ετών  
 

Διαστήματα ετών από το 
λεξιλόγιο

 

Εξαγωγή ιστορικής περιόδου από το 
λεξιλόγιο βάσει της χρονολογίας

 

Ιστορική περίοδος (από πρωτότυπα 
μεταδεδομένα)→ 
EKT Ιστορική Περίοδος → EKT Χρονολογία 

Χρονική τιμή / περιγραφή (από πρωτότυπα 
μεταδεδομένα)→ 
EKT Χρονολογία → EKT Ιστορική Περίοδο
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Νέες δυνατότητες αναζήτησης, φιλτραρίσματος και πλοήγησης 
με βάση τις ομογενοποιημένες ιστορικές περιόδους και χρονολογίες 

Κριτήριο αναζήτησης 
βάσει ιστορικών 

περιόδων με ιεραρχική 
λίστα επιλογής τιμών

 

Κριτήριο αναζήτησης 
βάσει χρονολογίας

 

Φίλτρο αποτελεσμάτων 
βάσει ιστορικών 

περιόδων με ιεραρχική 
λίστα επιλογής τιμών

 

Φίλτρο αποτελεσμάτων 
βάσει χρονικών 

διαστημάτων 
(ανά 50 έτη) 
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με βάση τις ομογενοποιημένες ιστορικές περιόδους και χρονολογίες 

Ξεχωριστή σελίδα 
ιεραρχικής περιήγησης 

στις ιστορικές περιόδους
 

Πλοήγηση μέσω 
διαδραστικού 
χρονολογίου
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● νομίσματα της μέσης βυζαντινής περιόδου

● γλυπτά από την κλασσική εποχή

● ζωγραφικά έργα της μεσοπολεμικής Ελλάδας

Νέες δυνατότητες αναζήτησης, φιλτραρίσματος και πλοήγησης 
αξιοποιώντας τον σημασιολογικό εμπλουτισμό 
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Αύξηση ευρεσιμότητας | σημασιολογικός εμπλουτισμός τύπων
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Αύξηση ευρεσιμότητας | σημασιολογικός εμπλουτισμός 
ιστορικών περιόδων
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Ευχαριστώ!
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