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Ο συσσωρευτής 
SearchCulture.gr: 
μια προσέγγιση για 
την ανάδειξη του 
ελληνικού ψηφιακού 
πολιτιστικού 
περιεχομένου

Αγάθη Παπανότη| Αρχαιολόγος
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ EKT / Ομάδα τεκμηρίωσης 
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το EKT ως θεσμικός φορέας 
διάχυσης της γνώσης στη χώρα

Presenter
Presentation Notes
Στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συλλέγουμε, τεκμηριώνουμε, συσσωρεύουμε, διαφυλάσσουμε & διαχέουμε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο & δεδομένα που παράγονται �και χρησιμοποιούνται από την ελληνική και διεθνή επιστημονική, ερευνητική  & πολιτιστική κοινότητα.Στρατηγικοί στόχοι του ΕΚΤ είναι…η Συνεπής πολιτική συνεργασιών με πολιτιστικούς φορείςη Υλοποίηση εφαρμογών Λογισμικού ως Υπηρεσία (Software as a Service) για την υποστήριξη αποθετηρίων και βιβλιοθηκώνη ανάπτυξη υπηρεσιών συσσώρευσης, πιστοποίησης και διάθεσης πολιτιστικού περιεχομένουκαι η διαμόρφωση υπηρεσιών λογισμικού προσαρμοσμένες στις ανάγκες των συνεργαζόμενων φορέων
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το EKT και το Πολιτιστικό Περιεχόμενο 

Presenter
Presentation Notes
Από το 2007 το ΕΚΤ πολλαπλασίασε το εκτόπισμά του στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών με την ανάπτυξη μιας γκάμας ψηφιακών αποθετηρίων, ηλεκτρονικών εκδόσεων, βιβλιοθηκών και υποδομών πολιτιστικού περιεχομένου. 
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η Ανοικτή 
διαδικτυακή πύλη 
που προσφέρει κεντρική 
πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση 
σε ψηφιακό πολιτιστικό 
περιεχόμενο που παράγεται 
στη χώρα μας από

43 έγκριτους φορείς,

55 συλλογές με

161.881 τεκμήρια

Presenter
Presentation Notes
Το searccultur είναι μια Ανοικτή διαδικτυακή πύλη που προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μαςΜέχρι στιγμής συμμετέχουν 43 φορείς με 55 συλλογές και πάνω από 160 χιλιάδες τεκμήρια
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το Έργο

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 
Πρόσκληση 31 και 31.2 

• Φορείς - δικαιούχοι
• Υλοποίησαν έργα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης
• Δημιούργησαν ψηφιακά αποθετήρια ανοικτής διάθεσης

• Το ΕΚΤ  στα πλαίσια του έργου SaaS
• όρισε προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, 

μεταδεδομένων και ψηφιοποίησης
• έλεγξε & πιστοποίησε τα αποθετήρια 

των φορέων ως προς τις προδιαγραφές 
• συσσώρευσε και διέθεσε το περιεχόμενο κεντρικά 

μέσω του SearchCulture.gr 
• αποθήκευσε το ψηφιακό περιεχόμενο με 

όρους ασφαλούς διαφύλαξης

Presenter
Presentation Notes
Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" και συγκεκριμένα των προσκλήσεων 31 και 31.2 έγκριτοι φορείς  χρηματοδοτήθηκαν για έργα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου και δημιουργίας αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης. Το ΕΚΤ στο πλαίσιο του έργου “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου” όρισε τις σχετικές προδιαγραφές ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης έλεγξε & πιστοποίησε τα αποθετήρια  των φορέων ως προς τις προδιαγραφές συσσώρευσε και διέθεσε το περιεχόμενο μέσω του SearchCulture.gr και τέλος αποθήκευσε το ψηφιακό περιεχόμενο με  όρους ασφαλούς διαφύλαξης
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Υποδομή 
συσσώρευσης του ΕΚΤ

Presenter
Presentation Notes
Ο συσσωρευτής SearchCulture.gr αποτελεί συστατικό μιας ευρύτερης υποδομής που απαρτίζεται από τέσσερα ακόμη συστήματα: το Σύστημα Συγκομιδής Ψηφιακού Περιεχομένου Harvester, το Σύστημα Πιστοποίησης Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας και Περιεχομένου Validator, το Σύστημα Σημασιολογικών Λεξιλογίων Semantics.gr και το Σύστημα Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου PreservatorΤα συστήματα αυτά λειτουργούν και ως αυτόνομες υπηρεσίες καλύπτοντας εξειδικευμένες ανάγκες διαχείρισης και πιστοποίησης περιεχομένου.
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Υπηρεσία Πιστοποίησης Προδιαγραφών 
Διαλειτουργικότητας και Περιεχομένου του ΕΚΤ

Presenter
Presentation Notes
Το σύστημα Ελέγχου Συμμόρφωσης με Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας Validator είναι το παραμετρικό πληροφοριακό σύστημα που ελέγχει ψηφιακά αποθετήρια για το βαθμό κατά τον οποίο συμμορφώνονται με προδιαγραφές ποιότητας και διαλειτουργικότητας. O Validator δίνει τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να ελέγχονται μαζικά η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, η ορθή χρήση των μόνιμων προσδιοριστών, η διάθεση των μεταδεδομένων ως διασυνδεδεμένα δεδομένα και η συμμόρφωση των μεταδεδομένων με τα οριζόμενα πρότυπα τεκμηρίωσης. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των ίδιων των ψηφιακών αρχείων ως προς την ποιότητα τους. Το περιεχόμενο του SearchCulture.gr έχει ελεγχθεί από το σύστημα Validator πριν την εισαγωγή του. Για τις νέες συλλογές που προστίθενται ή θα προστεθούν στο μέλλον έχουν απλουστευτεί οι προδιαγραφές ποιότητας αρχείων και μεταδεδομένων ώστε να καταστεί ευκολότερη η συμμετοχή νέων φορέων
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Μοντέρνα και αποδοτική μηχανή αναζήτησης 
Υποστηρίζει OAI DC, ESE, DC-DS-XML και EDM
Αποθηκεύει σε EDM
Υποστηρίζει σημασιολογικό εμπλουτισμό
Υποστηρίζει ιεραρχική πλοήγηση σε τύπους περιεχομένου και 
ιστορικές περιόδους
Διάθεση περιεχομένου ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα
(Open Linked Data)
Σελίδα παρουσίασης & πλοήγησης στους φορείς & στις συλλογές τους
Σαφείς άδειες χρήσης ψηφιακού περιεχομένου
Δίγλωσση  πύλη σε στατικό και δυναμικό περιεχόμενο
Πύλη σχεδιασμένη και για πρόσβαση από κινητά και tablets
Συνεισφέρει με περιεχόμενο στην Europeana
Φιλικό διαχειριστικό περιβάλλον για εύκολη εισαγωγή περιεχομένου

Λειτουργικά χαρακτηριστικά

Presenter
Presentation Notes
Το SearchCulture.gr αποθηκεύει τα μεταδεδομένα που συσσωρεύει σε μορφή συμβατή με τον τύπο μεταδεδομένων EDM και τα διαθέτει ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα σε EDM RDF/XML αναπαράστασήΥποστηρίζεται από μια μοντέρνα και αποδοτική μηχανή αναζήτησηςO συσσωρευτής διαθέτει ένα πλήρες γραφικό διαχειριστικό περιβάλλον το οποίο επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο χρήστη να διαχειριστεί εύκολα, μαζικά και αποδοτικά πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων.  Ο χρήστης μπορεί να εκτελεί εύκολα και κατά το δυνατόν αυτοματοποιημένα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την λειτουργία του συσσωρευτή, όπως να διαχειριστεί πληροφορίες για τις συλλογές/αποθετήρια, να ορίσει κανόνες καθαρισμού και μετασχηματισμού, να  πυροδοτήσει με ελεγχόμενο τρόπο νέες διαδικασίες εισαγωγής μεταδεδομένων ή αρχείων προεπισκόπησης, να εμπλουτίσει σημασιολογικά συλλογές και να παραμετροποιήσει δυναμικά την διαδικτυακή πύλη. Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συσσωρευτή.
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Σημασιολογικός 
εμπλουτισμός περιεχομένου

Presenter
Presentation Notes
Οι περισσότεροι συσσωρευτές αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την ευρεσιμότητα, την δυνατότητα πολυγλωσικής αναζήτησης και την παρουσίαση του περιεχομένου που φιλοξενούν εξαιτίας της ανομοιογένειας των μεταδεδομένων.Για την αντιμετώπισή των προβλημάτων σημασιολογικής ομοιογένειας αναπτύχθηκε μια διαδικασία μαζικού σημασιολογικού εμπλουτισμού και ομογενοποίησης των μεταδεδομένων.Το ΕΚΤ δημιούργησε 2 εργαλεία: το εργαλείο σημασιολογικού εμπλουτισμού του Semantics.gr που βασίζεται σε κανόνες αντιστοίχησης και ένα παραμετρικό εργαλείο που αναπτύχθηκε στον ίδιο το συσσωρευτή για την ομογενοποίηση χρονολογικής πληροφορίαςΕμπλουτίζουμε τα μεταδεδομένα ως προς τον τύπο περιεχομένου (πεδίο dc:type) και ως προς την χρονική πληροφορία (dc:date, dc:created ή dcterms:temporal). Οι νέες τιμές-αναφορές που προκύπτουν από τον εμπλουτισμό αποθηκεύονται σε ξεχωριστά πεδία που ονομάστηκαν «ΕΚΤ Τύπος τεκμηρίου», «EKT Χρονολόγηση» και «EKT Ιστορική Περίοδος».Στην  οθόνη βλέπουμε ένα νέφος τύπων περιεχομένου που προκύπτει από την πρωτότυπη τεκμηρίωση των φορέων πριν τις εργασίες εμπλουτισμού και ομογενοποίησης.�
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Σημασιολογικός 
εμπλουτισμός περιεχομένου 

Presenter
Presentation Notes
Το semantics είναι ένα σύστημα όπου το EKT αλλά και εξουσιοδοτημένοι φορείς δημιουργούν, διασυνδέουν και δημοσιεύουν λεξιλόγια και θησαυρούς όρων. Παράλληλα διαθέτει ένα εργαλείο μαζικού ημιαυτόματου σημασιολογικού εμπλουτισμού μεταδεδομένωνΓια τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων ως προς τον τύπο αρχικά δημιουργήθηκε από το ΕΚΤ ένα πρότυπο ιεραρχικό και δίγλωσσο Λεξιλόγιο Τύπων Ψηφιακού Περιεχομένου αποτελούμενο από 392 όρουςΤo εργαλείο Δημιουργεί κανόνες αντιστοίχισης από τιμές ενός πεδίου μεταδεδομένων (π.χ. dc:type) σε όρους λεξιλογίων Δίνει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργία αντιστοιχίσεων με μηχανισμό αυτοεκμάθησηςΔευτερεύοντα πεδία (π.χ. dc:subject) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φίλτρα �Τέλος Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων από λέξεις που περιέχονται σε περιγραφικά πεδία όπως ο τίτλος
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Σημασιολογικός 
εμπλουτισμός περιεχομένου

Presenter
Presentation Notes
Για τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων με ιστορικές περιόδους και την ομογενοποίηση χρονικής πληροφορίας το ΕΚΤ δημιούργησε στο Semantics.gr ένα πρότυπο ιεραρχικό και δίγλωσσο Λεξιλόγιο Ελληνικών Ιστορικών Περιόδων  οι οποίοι περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα διαστήματα χρονολογιών, κατά το δυνατό όπως έχουν καθιερωθεί από την επιστημονική κοινότητα. Τα τεκμήρια που εξ αρχής εντάσσονταν σε ιστορικές περιόδους, αντιστοιχήθηκαν με τους όρους του λεξιλογίου του ΕΚΤ στο πεδίο «EKT Ιστορική Περίοδος» ,σύμφωνα με τους κανόνες αντιστοίχησης που είχαν οριστεί στο εργαλείο σημασιολογικού εμπλουτισμού Semantics.gr. Αυτομάτως τα τεκμήρια αυτά εμπλουτίστηκαν και με τα αντίστοιχα χρονολογικά διαστήματα στο πεδίο «EKT Χρονολόγηση». Π.χ. ένα τεκμήριο με τιμή στο dcterms:temporal “Εποχή του Σιδήρου” θα εμπλουτιστεί με τις τιμές “Γεωμετρική εποχή” και “-1050/-700”.
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Σημασιολογικός 
εμπλουτισμός περιεχομένου 

Presenter
Presentation Notes
Τεκμήρια τα οποία εξ αρχής περιλάμβαναν χρονολόγηση (ημερομηνίες, χρονικά διαστήματα, αιώνες κλπ), ομογενοποιήθηκαν στο πεδίο «EKT Χρονολόγηση» και στη συνέχεια εμπλουτίστηκαν με τους αντίστοιχους όρους στο πεδίο «EKT Ιστορική Περίοδος». Για την ομογενοποίηση χρησιμοποιήθηκε το παραμετρικό εργαλείο του συσσωρευτή. Το εργαλείο αυτό επεξεργάζεται τιμές βάσει κανονικών εκφράσεων (regular expressions) τεσσάρων κατηγοριών χρονολογικών προτύπων: “εύρος αιώνα” (πχ. 6ος-4ος αι. π.Χ.), “αιώνας” (π.χ. ΙΒ αι.μ.Χ.), “εύρος ετών” (π.χ.1342/48), “έτος/χρονολογία”(π.χ. 526 π.Χ.). Για παράδειγμα μετά την κανονικοποίηση ένα τεκμήριο με dc:date “Τέλη του 5ου αι.” θα λάβει την τιμή “471/500” και θα εμπλουτιστεί με τον όρο “Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος”. 
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Presenter
Presentation Notes
Στην οθόνη βλέπουμε ορισμένα από τα regular expressions που επεξεργάζεται το εργαλείο του συσσωρευτή καθώς και το αποτέλεσμα της κανονικοποίησης της χρονικής πληροφορίας στο facet querie
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Σημασιολογικός 
εμπλουτισμός περιεχομένου

100.000+ τεκμήρια 
έχουν εμπλουτιστεί και 
ομογενοποιηθεί
ως προς τη χρονική κάλυψη

150.000+ τεκμήρια 
έχουν εμπλουτιστεί 
και ομογενοποιηθεί
ως προς τον τύπο

Presenter
Presentation Notes
Μέχρι στιγμής έχουν εμπλουτιστεί περισσότερα από 150.000 τεκμήρια ως προς τον τύπο και περισσότερα από 100.000 τεκμήρια ως προς τη χρονική κάλυψη
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Πολυγλωσσική αναζήτηση, φιλτράρισμα 
& πλοήγηση βάσει τύπων

Presenter
Presentation Notes
Το επίπεδο ποιότητας τεκμηρίωσης που εξασφαλίστηκε από τις προδιαγραφές που έθεσε το ΕΚΤ και ο σημασιολογικός εμπλουτισμός σε τύπουςεπέτρεψαν την ανάπτυξη προηγμένων λειτουργιών πολυγλωσσικής αναζήτησης και πλοήγησης περιεχομένου στην διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται η ιεραρχική πλοήγηση σε τύπους υλικού, το φιλτράρισμα αποτελεσμάτων με μηχανισμό facet queries και η παρουσίαση των τύπων περιεχομένου σε νέφος ετικετών.
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Πολυγλωσσική αναζήτηση, φιλτράρισμα 
& πλοήγηση βάσει ιστορικών περιόδων 
& χρονολόγησης

Presenter
Presentation Notes
Αντίστοιχα ο εμπλουτισμός της χρονικής πληροφορίας των τεκμηρίων επέτρεψε την ανάπτυξη προηγμένων λειτουργιών χρονικής αναζήτησης, φιλτράρισμα αποτελεσμάτων αναζήτησης βάσει ιστορικών περιόδων και χρονικών διαστημάτων, ιεραρχική πλοήγηση στο λεξιλόγιο Ιστορικών περιόδωνκαι πλοήγηση μέσω του διαδραστικού χρονολογίου της αρχικής σελίδας. 
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Καρτέλα τεκμηρίου

Presenter
Presentation Notes
Σε κάθε καρτέλα τεκμηρίου υπάρχουν σύνδεσμοι ανακατεύθυνσης στον ιστότοπο του φορέα, στον ιστότοπο της συλλογής και στην πρωτότυπη καρτέλα τεκμηρίου της συλλογής αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητα και των δύο ιστοτόπωνΥπάρχει σύνδεσμος προβολής της EDM RDF/XML αναπαράστασης του τεκμηρίου καθώς και Σαφείς άδειες χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου Στο μωβ πλαίσιο φαίνεται ο σημασιολογικός εμπλουτισμός του ΕΚΤ
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20 
Πολιτιστικές συλλογές

55 Συλλογές από όλη την Ελλάδα

20
Ιστορικές / 
Λαογραφικές συλλογές

15
Αρχαιολογικές 
συλλογές

Presenter
Presentation Notes
Το searchculture φιλοξενεί 55 συλλογές από όλη την Ελλάδα
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To EKT τροφοδοτεί 
ως βασικός πάροχος
την ευρωπαϊκή ψηφιακή 
βιβλιοθήκη europeana.

Συμβάλλει έτσι στην αύξηση 
της ευρεσιμότητας, της 
επανάχρησης και της διεθνούς 
προβολής του πολιτιστικού 
αποθέματος της χώρας.

η Συνεργασία 
με την europeana

Presenter
Presentation Notes
Το υλικό του searchculture διατίθεται εφόσον το επιθυμεί ο εκάστοτε συνεργαζόμενος φορέας στην ευρωπαϊκή πολιτιστική ψηφιακή βιβλιοθήκη EuropeanaΑυξάνεται έτσι η ευρεσιμότητα, και η επανάχρηση του πολιτιστικού αποθέματος και εξασφαλίζεται την διεθνής προβολή του. 
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το Τεκμήριο
στην europeana

Presenter
Presentation Notes
Εδώ βλέπουμε ένα τεκμήριο όπως αυτό παρουσιάζεται στη Europeanna. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην καρτέλα του τεκμηρίου αναδεικνύεται ο αρχικός φορέας του περιεχομένου και αυτόν αφορούν τα links ανακατεύθυνσης
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Ένταξη νέων συλλογών

 Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr
 Η διαδικασία σε 7 βήματα

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος:
www.searchculture.gr/aggregator/portal/participate/form

2. Μελέτη του περιεχομένου και της διαλειτουργικότητας
του υλικού από την ομάδα του searchculture.gr

3. Υπογραφή Μνημονίου Συνεισφοράς Δεδομένων
4. Συσσώρευση των μεταδεδομένων και των εικόνων 

προεπισκόπησης από το ΕΚΤ
5. Έλεγχος & εμπλουτισμός των μεταδεδομένων από το ΕΚΤ
6. Διάθεση της συλλογής μέσω του searchculture.gr
7. Διάθεση της συλλογής μέσω της europeana

 Μάθετε περισσότερα 
www.searchculture.gr/aggregator/portal/participate
 Επικοινωνήστε μαζί μας searchculture@ekt.gr

Presenter
Presentation Notes
Η ένταξη νέων συλλογών στο συσσωρευτή Search Culture έχει κατά το δυνατόν απλουστευτείΒασική προϋπόθεση είναι η διάθεση του περιεχομένου μέσω κάποιας διαδικτυακής πλατφόρμας που να υποστηρίζει το πρωτόκολλο OAI-PMH καθώς και μια στοιχειώδης τεκμηρίωση του περιεχομένου.
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Σας ευχαριστώ!

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
δ: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 
11635 Αθήνα
e: saas@ekt.gr |   www.ekt.gr

Αγάθη Παπανότη

Χάρης Γεωργιάδης

Παρασκευάς Καμάτσος

Δέσποινα Χαρδούβελη

Εύη Σαχίνη info: searchculture@ekt.gr
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