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Με μια ματιά
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Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής

(Centre for Cultural Informatics – CCI)

Θεσμοθετήθηκε το 1994,  26 χρόνια επιτυχημένης πορείας 

(1994- 2020)!

 Πρώτο και πρωτοπόρο στην πολιτισμική πληροφορική 

στην Ελλάδα

 Σημαντικές επιτυχίες

 CIDOC CRM (το μόνο ISO Standard .. made in 

Greece!)

 Πάνω από 90 έργα (πάνω από 40 Ευρωπαϊκά)

 Διεθνείς συνεργασίες

 Αρκετά Ευρωπαϊκά, εθνικά έργα, καθώς και ιδιωτικά 

συμβόλαια που  είναι σε εξέλιξη 

 Αύξηση απασχολούμενου προσωπικού

Quality research & technologies

“in the service of Cultural Heritage”
Semantic interoperability, information integration & 

integrated access
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http://www.cidoc-crm.org/


2019: 1994-2019
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Σκοπός και Όραμα
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Σκοπός

 Ο σκοπός του είναι να  μεταφέρει την τελευταία κατάσταση της έρευνας 

που διεξάγεται στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων σε 

εφαρμογές στον Πολιτισμό και στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 

Επιστήμες γενικότερα

Ερευνητική πρόκληση:

 Η μετάβαση από τα παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα (όπως 

είναι τα συστήματα ανάκτησης πληροφοριών, τα συστήματα διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων και τα συστήματα διαχείρισης ροής), στα 

σημασιολογικά πλούσια, μεγάλης κλίμακας, προσαρμοστικά

πληροφοριακά συστήματα. 
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Το ευρύτερο όραμα
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1991 Σήμερα
web of documents

2001 Σήμερα
web of data

Πόσο μπορεί να αλλάξει με τον ιστό δεδομένων!

Πόσο ο κόσμος άλλαξε με την έλευση του Παγκόσμιου Ιστού;



Τι θέλουμε να πετύχουμε;

Θα θέλαμε να μπορούμε να απαντάμε γρήγορα, με ακρίβεια, πληρότητα και εγκυρότητα
(και δυνατότητα ελέγχου των σχετικών τεκμηρίων ) πληθώρα ερωτημάτων, όπως

Minoan fresco from Thera showing a boy with fishes Τομείς: Πολιτισμός, Περιβάλλον, Βιοποικιλότητα, Διατροφή,  Τουρισμός, Εμπόριο

• Πως λέμε αυτό το ψάρι σήμερα στα Ελληνικά και Γαλλικά;

• Αλιεύεται σήμερα και αν ναι σε ποιες χώρες και με ποιο τρόπο;

• Είναι ασφαλές να το φάω; Ποιος ο κωδικός του στα προϊόντα του 

σουπερμάρκετ;

• Ποιοι είναι οι θηρευτές του στο Αιγαίο πέλαγος;

• Υπάρχουν ενυδρεία που μπορώ να το δω;

• Υπάρχουν άλλα έργα τέχνης που το απεικονίζουν;

• Είναι σε κίνδυνο; Θέλω τις πιο πρόσφατες αναφορές ιχθυαποθεμάτων για 

αυτό το είδος

• Μπορώ να γευτώ σήμερα στην πόλη του Ηράκλειου

• Σε μισή ώρα και με κόστος μικρότερο των 10 ευρώ;

• …



Το θέμα δεν αφορά μόνο την μπλε οικονομία
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Πολιτισμός
 Δώσε με που πίνακες του Ελ Γκρέκο που αναφέρονται σε άτομα που γεννήθηκαν

από το 450 π.Χ. έως το 400 π.Χ.
 Δώσε μου όλους του πίνακες του Ελ Γκρέκο που εκθέτονται αυτή τη στιγμή στην

Ελλάδα και την τοποθεσία τους, και για κάθε έναν από αυτούς, τα πιο έγκυρα άρθρα

και βιβλία που αναφέρονται σε αυτούς.

Υγεία

• Σχετίζεται η μεταδοτικότητα του με τις κλιματολογικές συνθήκες; Αν ναι, πως;

• Τα άτομα που ασθένησαν έντονα και είχαν ηλικία από 20-30, είχαν κάποιο 
κοινό χαρακτηριστικό;

• Ποια θεραπεία είχε τα καλύτερα αποτελέσματα σε καπνιστές που διαμένουν
στην Ελλάδα;

 Ο όγκος της διαθέσιμης πληροφορίας είναι τεράστιος, χρειαζόμαστε πιο αποδοτικούς τρόπους για τη διαχείριση και αξιοποίησή της. 

 Για παράδειγμα για τον codiv-19 υπάρχουν

 39.608 επιστημονικά άρθρα (4 Ιουλίου 2020) https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/

 110 σύνολα δεδομένων στο EU Open Data Portal που περιέχουν τη λέξη “covid” 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset?q=covid&ext_boolean=all&sort=

 100+ σύνολα δεδομένων “covid” από Google Dataset Search

 Οι απαντήσεις πολλών ανοικτών ερωτημάτων ίσως είναι ήδη εκεί, αλλά δεν είναι εύκολο/γρήγορο να τις εντοπίσουμε, κατανοήσουμε

https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset?q=covid&ext_boolean=all&sort=


Για να επιτύχουμε το στόχο χρειαζόμαστε

Α) Καλές πρακτικές για τη 

διαχείριση και διαμοιρασμό 

δεδομένων

Β) Προηγμένες υπηρεσίες 

διασύνδεσης και 

ολοκλήρωσης δεδομένων
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Το ένα βοηθάει το άλλο!



Έρευνα Αιχμής από το Εργαστήριο Πληροφοριακών 

Συστημάτων
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Καθολική Κλίμακα

(ανοικτού πεδίου)

Συγκεκριμένες περιοχές

• Πολιτισμός

• Ανθρωπιστικές Επιστήμες

• Μπλε Οικονομία

• …



Όραμα:  ολοκλήρωση δεδομένων  Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών 

Βιβλιοθήκες Μουσεία

Αρχεία

Αποτελούν παραδείγματα,

Αναφέρονται σεΒιβλία

Αντικείμενα,    Αρχαιολογικές θέσεις

Αρχειακό υλικό

Προσφέρουν 

υπηρεσίες 

πρόσβασης

Αναφέρονται, περιγράφουν

Τεκμηριώνουν 

χαρακτηριστικά και 

περιεχόμενο

Προσφέρουν 

υπηρεσίες 

πρόσβασης σε

περιέχουν ιστορίες από 

Εκδίδουν 

χρησιμοποιούν

Εφορείες 

Αρχαιοτήτων

Τεκμηριώνουν, 

διαχειρίζονται

απαιτείται  ένα  κοινό εννοιολογικό μοντέλο  ή κάποια γλώσσα κατανοητή από άνθρωπο και υπολογιστή
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Ολοκλήρωση Δεδομένων σε Καθολική Κλίματα

Πηγή:  M. Mountantonakis and Y. Tzitzikas, Large Scale Semantic Integration of Linked Data: A Survey, ACM Computing Surveys, 52(5), Sept. 2019
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Χάρτης της ολοκλήρωσης δεδομένων

LODSyndesis: Σουίτα βασικών υπηρεσιών για ολοκλήρωση δεδομένων σε πολύ

μεγάλη κλίμακα: (https://www.ics.forth.gr/isl/LODsyndesis/)

http://users.ics.forth.gr/~tzitzik/publications/Tzitzikas_2019_LargeScaleSemanticIntegration_ACM_ComputingSurveys2019.pdf
https://www.ics.forth.gr/isl/LODsyndesis/


Δραστηριότητες
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Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής

(Centre for Cultural Informatics – CCI)



Κατευθύνσεις

I. έρευνα η οποία επικεντρώνεται στην τυπική αναπαράσταση των 

πληροφοριακών δομών και του επιστημονικού πεδίου των 

ανθρωπιστικών επιστημών, για την υποστηριζόμενη από υπολογιστές 

επικοινωνία και για τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα.

II. ανάπτυξη κοινοτήτων για την προώθηση προτύπων, ειδικής εμπειρίας 

και τεχνογνωσίας για την δημιουργία, επεξεργασία, ολοκλήρωση και 

παρουσίαση της πολιτισμικής πληροφορίας προκειμένου να βελτιωθεί η 

ποιότητα, η προσβασιμότητα και η αξιοποίηση του ψηφιακού 

πολιτισμικού περιεχομένου.

III. ανάπτυξη προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων που αποτελούν 

μια επιστημονική πρόκληση ή εφαρμογή επιστημονικής έρευνας σε 

πραγματικό περιβάλλον.
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Αποτελέσματα
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Αποτελέσματα: Κατηγορίες

 Μοντέλα και πρότυπα δεδομένων

 Πληροφοριακά συστήματα μνημείων και 

μουσείων (συστήματα διαχειριστικής και θεματικής 

τεκμηρίωσης, κτηριολογικής τεκμηρίωσης, 

γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και 

συστήματα τεκμηρίωσης έρευνας πεδίου)

 Συστήματα διαχείρισης υλικού 

πηγών (ψηφιοποίηση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση, 

υπομνηματισμός και διαχείριση)

 Ορολογικά συστήματα (X3ML Toolkit)

 αρμόδιο κέντρο για τo CIDOC-CRM (ISO 21127) 
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https://www.ics.forth.gr/isl/data-models-and-standards
https://www.ics.forth.gr/isl/monument-and-museum-information-systems
https://www.ics.forth.gr/isl/source-material-management-systems
https://www.ics.forth.gr/isl/themas-thesaurus-management-system
https://www.ics.forth.gr/isl/x3ml-toolkit


Αποτελέσματα: Σύνδεσμοι

 https://projects.ics.forth.gr/isl/cci/demos/
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https://projects.ics.forth.gr/isl/cci/demos/


Πρόσωπα

«ἄνδρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ τείχη οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν κεναί.»
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Πρόσωπα

 Επιτροπή (board)
 Martin Doerr (Honorary Head)
 Yannis Tzitzikas (Head)
 Chryssoula Bekiari (vice head)
 Maria Theodoriou (vice head)
 Maria Moutsaki
 Yannis Marketakis
 Dimitris Aggelakis
 Christos Georgis

 Μετα-Διδακτορικοί
 Pavlos Fafalios

 Άλλα Μέλη
 Μηχανικοί, αρχαιολόγοι,

μουσειολόγοι, γλωσσολόγοι, 
φιλόλογοι

Σύνολο περίπου 20 άτομα

* 11 γ, 10 α
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Περισσότερες πληροφορίες για το κέντρο υπάρχουν στην

https://www.ics.forth.gr/isl/cci

Θα χαρώ να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις.
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https://www.ics.forth.gr/isl/cci

