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803.000 μοναδικοί επισκέπτες

6.563.000 διαβασμένων 
σελίδων

397.000 μοναδικοί επισκέπτες

1.859.000 διαβασμένων σελίδων

2.234 μοναδικοί επισκέπτες

156.089 διαβασμένων σελίδων

6.853 μοναδικοί επισκέπτες

53.848 διαβασμένων σελίδων

Αποθετήρια: πολιτισμός, αρχείαΕΠΣΕΤ
+



• 65 φορείς πολιτιστικού περιεχομένου
• Υλοποιούν αποθετήρια, τεκμηριώνουν 

και ψηφιοποιούν πολιτιστικό υλικό 
• Το υλικό τους πρέπει να πληροί 

συγκεκριμένες προδιαγραφές
• Με το τέλος των ελέγχων, το 

περιεχόμενο συλλέγεται και 
διατίθενται από τον συσσωρευτή και 
μπαίνει στην ασφαλή διαφύλαξη

Πιστοποίηση,  διασφάλιση & ευρεία διάθεση έγκριτου 
ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου



Πιστοποίηση προδιαγραφών 
περιεχομένου / Validator

• Ελέγχει και πιστοποιεί τη συμμόρφωση 
με διεθνή, αναγνωρισμένα πρότυπα και προδιαγραφές

• Παράγει αναφορές με τα αποτελέσματα

• Είναι εύκολα επεκτάσιμο 
• Ενσωμάτωση περισσότερων ελέγχων 
• Επέκταση ελέγχων σε άλλα σχήματα μεταδεδομένων



OAI-PMH Open 
Search

Διάθεση 
μεταδεδομένων 
σε διάφορα 
πρότυπα 

(oai_dc, ese, edm, 
dc-ds-xml, lido κλπ.)

Χρήση διεθνώς 
καθιερωμένων 

προτύπων 
μεταδεδομένων για 

τεκμηρίωση

Πιστοποίηση προδιαγραφών
Διαλειτουργικότητα



Χρήση προτύπων
dc:date
23 Ιανουαρίου 1980 ✗
 1980-01-23 ✓
15 αιώνας ✗
 1401/1499 ✓

dc:language
Ελληνικά ✗ gre ✓

dc:rights
Ανοικτή διάθεση ✗
http://creativecommons.o
rg/licenses/by-sa/4.0 ✓

dc:creator
Παπαγεωργίου, Α. Γεώργιος ✓
ή Γεώργιος Α. Παπαγεωργίου ✓

dc:type
ΚΟΣΜΗΜΑ✗ κόσμημα ✓

Ομογενοποίηση τιμών

Πολυγλωσσικές
τιμές

<dc:type>κόσμημα</dc:type> <dc:type>jewelry</dc:type> ✗
 <dc:typexml:lang=“gre”>κόσμημα</dc:type>
<dc:type xml:lang=“eng”>jewelry</dc:type> ✓

dc:identifier
A/A 123567✗
http://hdl.handle.net/10442/15107✓

Χρήση μόνιμων 
προσδιοριστών

Linked data
μοναδικό αναγνωριστικό με 
αναφορά σε αντίστοιχο 
τυποποιημένο λεξιλόγιο 
όρων/θησαυρό

 για χρονολογικές 
περιόδους

 για τύπο τεκμηρίου
 για γεωγραφική κάλυψη
 για οργανισμούς)
 για θεματική 

κατηγοριοποίηση
 για αναφορές σε 

ανθρώπους

Πιστοποίηση προδιαγραφών
Μεταδεδομένα



Πιστοποίηση προδιαγραφών
Ψηφιακά αρχεία

Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων OCR, 
είναι ο τρόπος ψηφιακής αντιγραφής εγγράφων και της μεταφοράς 
τους από το χαρτί σε ηλεκτρονική μορφή, σε μορφή αναγνώσιμη από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Ποιότητα ψηφιακών αρχείων -
Διαφορετικές προδιαγραφές 
ανά τύπο εικόνας (π.χ. φωτογραφίες, slides, έντυπο υλικό, έργα τέχνης κλπ.)



• Συσσωρευτής μεταδεδομένων και εικόνων προεπισκόπησης
• Ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο που 

δημιουργήθηκε με δημόσια χρηματοδότηση 
• Εξασφαλίζει διεθνή προβολή και συμμόρφωση με εθνικές και 

διεθνείς πολιτικές
• Παρέχει προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης, πλοήγησης και 

εξερεύνησης σε ένα ετερογενές ψηφιακό περιεχόμενο
• Αναδεικνύει το πρωτότυπο περιεχόμενο των παρόχων

– αυξάνει την ευρεσιμότητά του
– διατηρεί συνδέσμους προς τα σημεία σταθερής απόθεσης 

(στο δικτυακό τόπο των αποθετηρίων των φορέων) 

Ενιαία Αναζήτηση σε ανοικτό 
ψηφιακό περιεχόμενο  



Προκλήσεις για τους 
συσσωρευτές περιεχομένου

Μεγάλος όγκος 
περιεχομένου

Υψηλή Ποιότητα 
Αναζήτησης 



Αναζήτηση – Ανακάλυψη -
Εξερεύνηση

• Ο συσσωρευτής SeachCulture.gr
αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά με δύο 
τρόπους:

– Ελέγχει και πιστοποιεί τη συμμόρφωση 
με διεθνή, αναγνωρισμένα πρότυπα και 
προδιαγραφές

– Σημασιολογικός εμπλουτισμός και 
ομογενοποίηση με χρήση ενιαίων 
σημασιολογικών λεξιλογίων



Πλούσιο εσωτερικό μοντέλο 
μεταδεδομένων  συμβατό με το 
EDM της Europeana

Αναφορές σε όρους 
λεξιλογίων και θησαυρών

Δυνατότητα για 
σημασιολογικό 
εμπλουτισμό εγγραφών

Διαχείριση και 
παρακολούθηση 
διαδικασιών εισαγωγής 

Δυνατότητα παραμετροποίησης 
διαδικτυακής πύλης

• Συσσωρεύει ψηφιακό περιεχόμενο  από 
εγγεγραμμένους  φορείς πολιτιστικού 
περιεχομένου

• Δημόσια διαδικτυακή πύλη
– Μοντέρνα και ιδιαίτερα αποδοτική 

μηχανή αναζήτησης
• Φίλτρα αναζήτησης (facet queries)
• Αποτελέσματα με εικόνες 

προεπισκόπησης (thumbnails)
– Υψηλή ευρεσιμότητα περιεχομένου
– Διάθεση περιεχομένου ως Ανοικτά 

Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Open 
Linked Data)

• Φιλικό διαχειριστικό περιβάλλον για 
εύκολη εισαγωγή περιεχομένου

Υποστηρίζει:

Χαρακτηριστικά 



Αναζήτηση – Ανακάλυψη -
Εξερεύνηση



• Προτάσεις αυτόματης συμπλήρωσης
• Ο χρήστης μπορεί να περιορίσει την 

αναζήτηση βάσει λέξης-φράσης σε:
– Τύπο τεκμηρίου
– Θεματική κατηγορία
– Χρονική περίοδο
– Γεωγραφικό προσδιορισμό
– Δημιουργό/Συντελεστή

• Φίλτρα αναζήτησης στα αποτελέσματα 
βάσει:
– Τύπου τεκμηρίου
– Θεματικής κατηγορίας
– Τύπο ψηφιακού αρχείου
– Άδειας χρήσης
– Παρόχου

• Νέφος δημοφιλών τύπων

Αναζήτηση – Ανακάλυψη -
Εξερεύνηση



Παραμετρικά σχήματα λεξιλογίων 

Μοντελοποίηση RDF και ΟWL 
κλάσεων

Παραμετρικές φόρμες για 
εύκολη εισαγωγή περιεχομένου

Ιεραρχικά λεξιλόγια

Εγγραφή φορέων και 
λογαριασμών χρηστών

Αναζήτηση και σε εξωτερικά 
λεξιλόγια

Φιλικό  διαχειριστικό περιβάλλον

• Ένα σύστημα όπου το EKT αλλά και 
συνεργαζόμενοι εξουσιοδοτημένοι φορείς θα 
καταχωρούν τα δικά τους έγκριτα λεξιλόγια 
σημασιολογικών όρων

• Αναζήτηση σημασιολογικών όρων σε 
πολλαπλές πηγές 
– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

σημασιολογικό εμπλουτισμό
– Ενθαρρύνει τους φορείς να 

επαναχρησιμοποιούν υπάρχοντες όρους
• Δημόσια ανοικτή διαδικτυακή πύλη
• Διάθεση περιεχομένου και ως Ανοικτά 

Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Open Linked 
Data)

• REST υπηρεσίες για διασύνδεση με 
αποθετήρια και συσσωρευτές
• Αποθετήρια: επιτρέπει την εισαγωγή 

σημασιολογικά εμπλουτισμένου 
πρωτογενούς περιεχομένου

• Συσσωρευτές: επιτρέπει τον 
σημασιολογικό εμπλουτισμό 
περιεχομένου που συσσωρεύεται

Υποστηρίζει:

Ενιαίο Σύστημα 
Σημασιολογικών Λεξιλογίων



Ενιαίο Σύστημα 
Σημασιολογικών Λεξιλογίων



• To EKT δημιούργεί στο 
Semantics.gr πρωτότυπα 
λεξιλόγια αλλά και 
συλλογές όρων από 
καθιερωμένα λεξιλόγια
– Τύποι τεκμηρίων
– Ιστορικές περίοδοι
– Τωπονύμια (συλλογή 

από geonames όρους)
• To Semantics.gr παρέχει 

ένα εργαλείο 
αντιστοίχισης τιμών 
πεδίων αποθετηρίων σε 
όρους λεξιλογίων

Εργαλείο Σημασιολογικού 
Εμπλουτισμού και 
Ομογενοποίησης Μεταδεδομένων



Εργαλείο Σημασιολογικού 
Εμπλουτισμού και 
Ομογενοποίησης Μεταδεδομένων



• Το SearchCulture.gr προσεχώς θα παρέχει
– Φίλτρα αναζήτησης / πλοήγηση βάσει ενιαίου θησαυρού 

τύπων 
– Φίλτρα αναζήτησης / πλοήγηση βάσει ενιαίου θησαυρού 

ιστορικών περιόδων 
– Φίλτρα αναζήτησης / πλοήγηση βάσει geonames

τοπωνυμίων
• Επόμενα βήματα: νέες πρωτότυπες (για συσσωρευτές) 

δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης:
– Ιεραρχική αναζήτηση / πλοήγηση βάσει τύπου

• Γενικεύσεις/εξειδικεύσεις τύπων
– Αναζήτηση / πλοήγηση σε χάρτη



References

1. http://searchculture.gr
2. http://semantics.gr (beta)
3. ΕΚΤ - Υπηρεσίες SaaS http://saas.ekt.gr/

Ευχαριστούμε!

http://searchculture.gr/
http://semantics.gr/
http://saas.ekt.gr/
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