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Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα

Λεξιλόγια



Ανομοιογένεια των 
μεταδεδομένων

•Πολύ συγκεκριμένοι όροι vs πολύ γενικοί

(π.χ. “αμφορέας” / “μουσειακό αντικείμενο” ή 

“28ο Γυμνάσιο Αθηνών” / “Εκπαίδευση”)

•Διαφορετικές γλώσσες (π.χ. “Κολάζ” / “Collage”)

•Συνώνυμα 

•Ενικός/πληθυντικός αριθμός (π.χ. φωτογραφία / φωτογραφίες)

•Κεφαλαία ή πεζά γράμματα (π.χ. ΒΙΒΛΙΟ / Βιβλίο/ βιβλίο)

•Τυπογραφικά ή γραμματικά λάθη ή διαφοροποιήσεις 

στον τρόπο γραφής (π.χ. Κτήριο / Κτίριο)

•Χρήση τύπων υλικού ως θεμάτων

Presenter
Presentation Notes
Ο τρόπος που ο καθένας τεκμηριώνει το υλικό του είναι τις περισσότερες φορές μοναδικός αν δεν τεθούν εξ αρχής κανόνες. Αν για παράδειγμα έχετε παραπάνω από έναν τεκμηριωτή είναι πολύ πιθανό να προκύψουν προβλήματα όπως αυτά στη διαφάνεια.Εδώ βλέπετε κάποια από αυτά που έχουμε εντοπίσει σε τύπους και θέματα ενίοτε και στο ίδιο αποθετήριοΓια παράδειγμα η πολύ συγκεκριμένη τεκμηρίωση έναντι μιας πολύ πιο γενικής, διαφορετικές γλώσσες,ένα απλό τυπογραφικό λάθος που κάνουμε όλοι όταν ξεχνάμε να γυρίσουμε το πληκτρολόγιο από τα ελληνικά στα αγγλικά. Όλα αυτά οδηγούν σε μεγάλη ανομοιογένεια των μεταδεδομένων μας.Στα tag clouds παίρνετε μια ιδέα της ανομοιογένειας που μόλις περιέγραψα στους τύπους του υλικού και τα θέματα 



Ανομοιογένεια των 
μεταδεδομένων

•Χρήση ημερομηνιών / χρήση ιστορικών περιόδων (π.χ. 5ος αι 

π.Χ. / Κλασική εποχή)

•Χρήση περιγραφικών εκφράσεων στις ημερομηνίες (π.χ. 

Δεύτερο μισό του 3ου αιώνα μ.Χ.)

•Αποτύπωση ημερομηνιών με διαφορετική μορφή (π.χ. 1870, 

01/05/1870, 1η Μαΐου 1870)

Presenter
Presentation Notes
Αντίστοιχη ανομοιογένεια έχουν και οι ημερομηνίες των τεκμηρίων. Άλλοι επιλέγουν αριθμητικές τιμές, άλλοι περιγραφικές φράσεις. Αυτές οι διαφοροποιήσεις δεν μας επιτρέπουν να αναζητήσουμε και να πλοηγηθούμε ενιαία στο περιεχόμενο ενός αποθετηρίου. Όταν κάποιος θα αναζητήσει την τιμή «550 πχ» θα χάσει τα τεκμήρια που έχουν τιμή ημερομηνίας τη φράση «μέσα του 6ου π.Χ. Αιώνα»



• Τυπογραφικά ή γραμματικά λάθη ή διαφοροποιήσεις στον τρόπο γρα

φής (π.χ. Ελευθέριος Βενιζέλος / Βενιζέλος, Ελευθέριος / Βενιζέλος Ε. 

Κ. κλπ)

• Προσωνυμίες ή Παρωνύμια (π.χ. Νικήτας Σταματελόπουλος ή 

Νικηταράς ή Τουρκοφάγος κλπ)

• Συνωνυμίες και οικογενειακά ονόματα

• Καλλιτεχνικά ψευδώνυμα

• Διαφορετικές γλώσσες

Ανομοιογένεια των 
μεταδεδομένων

Presenter
Presentation Notes
Στην περίπτωση των Προσώπων τα θέματα που προκύπτουν δεν είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που αντιμετωπίζουμε στα άλλα πεδία



Τεκμηριώνοντας

Εισαγωγή των τιμών με 
πληκτρολόγηση












Τεκμηριώνοντας

Εισαγωγή των τιμών με 
πληκτρολόγηση



Τεκμηριώνοντας

Εισαγωγή των τιμών 
από λίστα






Όστρακα

Presenter
Presentation Notes
Μιλάμε την ίδια γλώσσα;





Linked Open Data 

Ανοικτά 
Διασυνδεδεμένα 
Δεδομένα

Δεδομένα δομημένα και 
δημοσιευμένα κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι 
αλληλένδετα και 
μηχαναγνώσιμα



LOD λεξιλόγιο
Απλή λίστα τιμών



Απλή λίστα τιμών
LOD λεξιλόγιο



Παράδειγμα 1

Ρήγας ή 
Ρήγας Φεραίος ή Ρήγας 
Βελεστινλής



Παράδειγμα 2

Αμφορέας





Λεξιλόγια ΕΚΤ





Λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικών αντικειμένων

•181 όροι

•Ιεραρχικό (is-A)

•Δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά)

•Διασυνδεδεμένο με το Getty AAT

•Schema: skos:Concept

https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-item-types

Τεκμηρίωση Τύπων Υλικού

Presenter
Presentation Notes
Είναι ένα λεξιλόγιο που φτιάξαμε εμείς, έχει 181 όρους, είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με το Θησαυρό Art and Architecture του Getty

https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-item-types


Λεξιλόγιο ελληνικών ιστορικών περιόδων

•94 όροι

•Ιεραρχικό

•Δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά)

•Schema: edm:TimeSpan

•Περίοδοι καθολικής κάλυψης του Ελλαδικού χώρου

•Περίοδοι τοπικής εμβέλειας (π.χ. μινωική, κυκλαδική και ελλαδική 

περίοδος)

https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/historical-periods

Τεκμηρίωση χρονικής πληροφορίας

Presenter
Presentation Notes
Και αυτό το λεξιλόγιο είναι φτιαγμένο από εμάς, είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο καλύπτει φυσικά τον ελλαδικό χώρο και έχει κάποιες εξειδικεύσεις για συγκεκριμένες περιοχές και πολιτισμούς όπως το μινωικό 

https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/historical-periods


Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ)

•1387 όροι

•Ιεραρχικό (is-A)

•Δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά)

•Διασυνδεδεμένο με το UNESCO Thesaurus

•Schema: skos:Concept

http://semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-unesco

Τεκμηρίωση θεμάτων
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Presentation Notes
Το πρώτο είναι βασισμένο στο θησαυρό της UnescoΕπιλέξαμε 1387 όρους που χρειαζόμαστε για να περιγράψουμε το υλικό μας (η Unesco έχει πολλούς περισσότερους)Είναι ιεραρχικό και δίγλωσσο και φυσικά διασυνδεδεμένο με την UNESCO�

http://semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-unesco


Θεματικές ετικέτες

•557 όροι

•Ιεραρχικό

•Δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά)

•Schema: skos:Concept

•Διασυνδεδεμένο με το UNESCO Thesaurus (EKT version) μέσω του 

skos:broaderMatch

http://semantics.gr/authorities/vocabularies/thematic_tags

Τεκμηρίωση θεμάτων

Presenter
Presentation Notes
Φτιάξαμε επίσης και μια μικρότερη συλλογή όρων που αφορούν σε θέματα καθαρά τοπικά (βλέπετε εδώ ένα δείγμα)Κι αυτό είναι ιεραρχικό και δίγλωσσο και έχει συνδεθεί με αυτό της UnescoΗ διαδικασία του εμπλουτισμού είναι ίδια ακριβώς με αυτή των τύπων και γίνεται μέσω του εργαλείου Semantics όπως είδαμε προηγουμένως�

http://semantics.gr/authorities/vocabularies/thematic_tags


Πρόσωπα της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης

•Δίγλωσσος κατάλογος 8.137 φυσικών προσώπων

•Βασικά βιογραφικά στοιχεία 

•Ημερομηνίες γέννησης και θανάτου

•Τόποι γέννησης και θανάτου

•Ιδιότητα

•Βιβλιογραφικές αναφορές

•Εικονίδιο

•Διασύνδεση με τη διεθνή βάση καθιερωμένων εγγραφών προσώπων Virtual International Authority 

Files (VIAF)

http://semantics.gr/authorities/vocabularies/searchculture-persons

Τεκμηρίωση Προσώπων
(δημιουργός ή συντελεστής)

Presenter
Presentation Notes
το λεξιλόγιο "Σημαντικά Πρόσωπα στην Ιστορία και την Τέχνη"Είναι ένας Δίγλωσσος κατάλογος 8.137 φυσικών προσώπων Σε κάθε εγγραφή υπάρχουν τα βασικά βιογραφικά στοιχεία (Όπου αυτό είναι δυνατό)Ημερομηνίες γέννησης και θανάτου  Τόποι γέννησης και θανάτου  Ιδιότητα  Βιβλιογραφικές αναφορές σε έγκυρες πηγές όπως την Εθνική Πινακοθήκη, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τη Βιβλιονέτ,  το Αρχείο Κουνάδη, τη Wikipedia κ.α.Εικονίδιο  Διασύνδεση με τη διεθνή βάση καθιερωμένων εγγραφών προσώπων VIAF 

http://semantics.gr/authorities/


Πώς εντάσσω ένα LOD όρο στην 
τεκμηρίωσή μου;
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