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Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και 

πολιτισμική πληροφορική
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https://www.cdh.cam.ac.uk/cdh/what-is-dh

Ένας ευρύς τομέας έρευνας και επιστημονικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει όχι μόνο 

τη χρήση ψηφιακών μεθόδων στους ανθρώπους/ερευνητές των τεχνών, των ανθρωπιστικών 

και κοινωνικών επιστημών και τη συνεργασία των «ειδικών» των ψηφιακών ανθρωπιστικών 

επιστημών με  υπολογιστικούς και επιστημονικούς κλάδους,

αλλά

και τον τρόπο με τον οποίο οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες προσφέρουν «ξεχωριστές 

γνώσεις» στα μεγάλα κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα που ανακύπτουν από την ανάπτυξη 

ψηφιακών τεχνολογιών. 

Η εργασία σε αυτόν τον τομέα είναι απαραίτητα συνεργατική, και περιλαμβάνει πολλαπλές 

δεξιότητες, κλάδους και τομείς εμπειρογνωμοσύνης

Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες - σήμερα
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Οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες δεν είναι ένα ενιαίο πεδίο, αλλά μια σειρά από 

συγκλίνουσες πρακτικές που διερευνούν ένα σύμπαν όπου: 

α) η έντυπη έκδοση  δεν είναι πλέον το αποκλειστικό ή κανονιστικό μέσο στο οποίο η γνώση 

παράγεται ή / και διαδίδεται. Αντίθετα, η έντυπη έκδοση μετασχηματίζεται   σε νέες πολυμεσικές 

μορφές, και

β) τα ψηφιακά εργαλεία, οι τεχνικές και τα μέσα ενημέρωσης έχουν αλλάξει την παραγωγή και τη 

διάδοση των γνώσεων στις τέχνες, στις ανθρωπιστικές  και κοινωνικές επιστήμες.

the Digital Humanities Manifesto 2.0 (a product of nine seminars held as part of the UCLA Mellon 
Seminar in Digital Humanities)

Ψηφιακές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 
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Alice Kober

Πηγή: https://www.bbc.com/news/magazine-22782620 https://www.searchculture.gr/aggregator/edm/Digital_Pylia/000045-%3A11596_119

Η «βάση 

δεδομένων» 

περιείχε 18.000 

διάτρητες κάρτες 

και 40 

σημειωματάρια

Τα τρίδυμα 

της  Κόμπερ

6

1930



Η ψηφιακή τεχνολογία είναι ένα εργαλείο αποτελεσματικό για τους στόχους της έρευνας στις 

ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες αλλά δεν είναι μια καινούργια “ουσία” αυτών. 

Οι ανθρωπιστικές και οι άλλες εμπειρικές επιστήμες που ασχολούνται με την περιγραφή του παρελθόντος, 

ζουν από τη σύνοψη όλων των πιθανών παραγόντων επιρροής και προσπαθούν να εντοπίσουν 

τους πιο σημαντικούς, ώστε να δώσουν πιθανές εξηγήσεις γιατί τα διάφορα φαινόμενα έχουν εξελιχθεί 

τοιουτοτρόπως.

Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει τη συλλογή, σύνδεση και ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων όπως 

ποτέ άλλοτε. Αυτό δεν αλλάζει τους στόχους και τις μορφές ή τη συλλογιστική, τις  καθιστά πιο 

αποτελεσματικές, εάν εφαρμοστεί σωστά.

Η πρόκληση δεν είναι να δημιουργηθεί ένα νέο επιστημονικό πεδίο για  αυτό που μπορεί εύκολα να 

γίνει ψηφιακά στις ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά να κατανοήσουμε και να αναπτύξουμε την κατάλληλη 

εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας για τις ανθρωπιστικές και τις άλλες εμπειρικές επιστήμες. Αυτό είναι 

ένα νέο διεπιστημονικό πεδίο επιστημoλογικού χαρακτήρα.

A definition from The Digital Humanities Manifesto 2.0 (a product of nine seminars held as part of 
the UCLA Mellon Seminar in Digital Humanities)
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«πολιτισμική πληροφορική» 

πρόκληση της επιστήμης των υπολογιστών, σε συνεργασία με τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, 

να παρέχει αποτελεσματική  υποστήριξη  σε αυτές.

Συμπέρασμα
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Πολιτισμική Πληροφορική

Υποστηρίζει:

❑ τον κύκλο ζωής της πληροφορίας που εντοπίζεται, παράγεται και χρησιμοποιείται από επιστήμονες, λόγιους, 

ερασιτέχνες, και το ευρύ κοινό σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ιστορίας και δραστηριότητας, 

συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών ζωής και των πόρων της, των κοινωνικών και υλικών επιτευγμάτων της 

επιστήμης, πνευματικές πεποιθήσεις και πρακτικές, σκέψεις και ιδέες.  

❑ την έρευνα, ιδιωτική ή επαγγελματική, που στοχεύει στην ανακατασκευή «πιθανών παρελθόντων», από 

αποδεικτικά στοιχεία εμπειρικών πηγών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων μαρτυριών, που έχει δεσμευτεί 

να προσεγγίσει την αλήθεια με «ό,τι καλύτερα γνωρίζει» και να ερμηνεύσει επιρροές, ανάγκες και επιπτώσεις στην 

εξέλιξη των υποθέσεων.

Χαρακτηριστικά:

o με συνεχή, προσεκτική, «χειροκίνητη» αναθεώρηση γνώσεων. 

o σπάνια γεγονότα και πολυδάπανες, συχνά μοναδικές, παρατηρήσεις, 

o αξιολόγηση μεγάλων ψηφιακών πόρων.

❑Απαίτηση:

o καλά αιτιολογημένα γεγονότα, συχνά μια ολοκληρωμένη συλλογή «όσων είναι γνωστά *» 

❑* Σχόλιο του Θανάση Καλπαξή, τέως διευθυντής του ΙΜΣ του ΙΤΕ

9



Προκλήσεις
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Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή: ευκαιρίες και προβλήματα.

✔ Εξωτερίκευση του/ων επιχειρήματος/ων  - μεγάλη λεπτομέρεια

✔ Σύνθετη αξιολόγηση πολλαπλών παραμέτρων με deep learning networks – αναγνώριση 
αντικειμένων σε εικόνα, ανίχνευση απάτης, αυτόματη μετάφραση, προβλέψεις φαινομένων, 
αξιολόγηση κινδύνου  κ.α

✔ Μεγάλη παραγωγή δεδομένων και πρόσβαση σε αυτά,  

✔ Terrabytes - Χρήση εικόνας, τεκμηρίωση καταστάσεων –φαινομένων – δράσεων, π.χ 
τεκμηρίωση με 3D εικόνες της εξέλιξης ή των εργασιών συντήρησης  ενός κτιρίου στο χρόνο, της 
εξέλιξης ενός  φαινομένου κά
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o «φθορά» της ανθρώπινης κρίσης, χρήση ψηφιακών εργαλείων χωρίς την κατανόηση  των 
αλγορίθμων που χρησιμοποιούν και της τεχνολογίας

o προτίμηση της δυαδικής λογικής, χρήση «ναι» / «όχι» στους διάφορους ψηφιακούς μηχανισμούς 

o απώλεια γνώσης προέλευσης και της κριτικής της πηγής 

o Έλλειψη του σημαντικού - σύγχυση της συνάφειας 



Σχετικές Διαδικασίες
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Ο κύκλος ζωής της πληροφορίας (1)

❑ Συλλογή Τεκμηρίων/ ενδείξεων
o Συγκέντρωση εγγραφών, παρατηρήσεων σχετικών με το 

επιστημονικό πεδίο εφαρμογής, φυσικό και ψηφιακό υλικό 

που ικανοποιούν κοινά κριτήρια

❑ Διασύνδεση πληροφορίας
o Δημιουργία σημασιολογικών σχέσεων

o Ολοκλήρωση πληροφορίας και γνώσης

❑ Ερμηνεία
o συμπεράσματα με αλυσιδωτή συλλογιστική, αριθμητική 

αξιολόγηση 

o Παρουσίαση στο πλαίσιο αναφοράς, αναφορές, αφήγηση 

ιστορίας

Συστήματα διαχείρισης συλλογών
Collection management systems

Υπηρεσίες συσσώρευσης δεδομένων
Aggregation Services

Παραγόμενα σύνολα 
δεδομένων, γραφικά 
ερευνητικές εργασίες, βιβλία
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❑ Μόνιμης αποθήκευσης

o φυσικός προστατευμένος χώρος και συντήρηση αντικειμένων, 

o ηλεκτρονικά μέσα, ψηφιακή διατήρηση και φυσικός χώρος 

αποθήκευσης των ηλεκτρονικών μέσων 

o Επιμέλεια και μέθοδοι  πρόσβασης

❑ Δημοσίευσης και παρουσίασης

o μέσο ειναι έντυπο υλικό(χαρτί), ψηφιακό αρχείο ή βάση 

δεδομένων 

o διαδικτυακοί τόποι και συλλογές προς επίσκεψη

o κείμενο, δεδομένα, γραφικά, animation, VR

❑ Επιλογή πληροφορίας/ υπηρεσίες πρόσβασης

o εύρεση, ανάκτηση, επιθεώρηση και επιλογή
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Ο κύκλος ζωής της πληροφορίας (2)

βοηθητικές δραστηριότητες  



ανακάλυψη

συλλογή,

ανάλυση

συσσώρευση

ενημέρωση

Αναζήτηση,

συσχέτιση,

ολοκλήρωση

Αναφορά

Ερμηνεία

Παρουσίαση
«Στάδιο της 

τελευταίας 

γνώσης» 

Συσχετίσεις 

«στάδιο συλλογής 

δεδομένων»

αντικείμενα

Πηγές

Συλλογές

Corpora

Εκδόσεις

Ιστορίες- ερμηνείες

Εκθέσεις 

Ethiopia

Johanson's 
Expedition

Hadar

Discovery 
of Lucy

Lucy

Cleveland  Museum 
of Natural  History 

Donald Johanson AL 288-1

Ο κύκλος ζωής της πληροφορίας (3)

ανατροφοδότηση

επανεξέταση

Επιμελητές,

Συντηρητές,

Αρχαιολόγοι - Ανασκαφείς, 

Κοινωνιολόγοι - Ιστορικοί

Απόδοση 

ερμηνείας

Αποθήκευση

Πρόσβαση

Παρουσίαση
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Διαδικασίες πολιτισμικής τεκμηρίωσης - περίπτωση μουσείων

▪ Διαδικασίες τεκμηρίωσης  δεδομένων διαχείρισης [Συλλογή τεκμηρίων]
o Αναγνώριση της ταυτότητας, απόκτηση, φύλαξη, ιδιοκτησία

o Οργάνωση εκθέσεων, προγράμματα συντήρησης / αποκατάστασης 

o Χρηματοδότηση, ασφάλιση κλπ...

▪ Διαδικασίες τεκμηρίωσης επιστημονικών δεδομένων [Συλλογή τεκμηρίων]
o Συλλογή και οργάνωση των μαρτυριών για τα πολιτισμικά αγαθά  

o Περιγραφή των αποτελεσμάτων από την επιτόπου παρατήρηση, αναλυτική εξέταση και την ιστορική έρευνα μαζί 
με τις βιβλιογραφικές αναφορές ή οποιεσδήποτε άλλες μαρτυρίες υποστηρίζουν την τεκμηρίωση.

▪ Διαδικασίες διασύνδεσης επιστημονικών δεδομένων [Διασύνδεση πληροφοριών]
o Συλλογή, και  συσχέτιση των συναφών πληροφοριών, ή ανακάλυψη νέων γνώσεων από διαφορετικούς φορείς ή 

από τη βιβλιογραφία

▪ Διαδικασίες διαχείρισης γνώσης [Ερμηνεία – εξαγωγή συμπερασμάτων]
o Καταγραφή Ερμηνείας, συσχετίσεων και συναφών πληροφοριών, εξαγωγή συμπερασμάτων

o Δημιουργία νέων προϊόντων πληροφορίας, τα οποία ενίοτε εμπλουτίζουν τα επιστημονικά δεδομένα

▪ Διαδικασίες διάχυσης δεδομένων και γνώσεων. [Ερμηνεία – παρουσίαση – αφήγηση ιστορίας]
o Προσαρμογή / δημιουργία των νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων και μέσα 

ενημέρωσης

o Διαχείριση των νέων μορφών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων 
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Ζητήματα των ψηφιακών μεθόδων στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες

A) Κατανόηση και γενικευμένη υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας:

• Μοντελοποίηση, οντολογίες, ορολογίες 

• Διαχείριση πληροφοριών ψηφιακών πόρων (advanced comprehensive management systems)

• Μετασχηματισμοί δεδομένων και  μεταδεδομένων

• Εξαγωγή γνώσης

• Μέθοδοι επεξεργασίας φυσικής γλώσσας

• Εξερεύνηση  και πρόσβαση δεδομένων (exploratory search – keyword search tools)

B) Κατανόηση και υποστήριξη των μορφών συλλογιστικής στις ανθρωπιστικές επιστήμες

• Σημασιολογικές επισημειώσεις (semantic annotations) 

• Υποστήριξη συλλογιστικής (argumentation) 
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Σχετικά Πληροφοριακά Συστήματα
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Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα

❑ Συλλογή δεδομένων
❑ Εγγραφές σε βάσεις τοπικής εμβέλειας από πιστοποιημένους 

χρήστες
❑ Καταγραφές σε ψηφιακά αρχεία, αναφορές, π.χ excel κά
❑ Φόρμες επερωτήσεων
❑ Καταγραφή ορολογίας και όρων θησαυρού 
❑ Δημιουργία πολύμορφων ψηφιακών αντικείμενων / 

παρουσιάσεων 
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Τοπική εμβέλεια

Καθολική εμβέλεια

Εκδόσεις

Συστήματα  
Διαχείρισης 
Δεδομένων

Συστήματα 
διαδικτυακών 
τόπων

Συστήματα  
διαχείρισης 
όρων θησαυρού

Υπηρεσίες συσσώρευσης 
γνώσης

Σημασιολογικές 
πλατφόρμες δεδομένων

❑ Σύνδεση πληροφορίας 
❑ Δημιουργία σημασιολογικών σχέσεων με τη χρήση οντολογίας
❑ Διασύνδεση τοπικών σχημάτων δεδομένων  
❑ Μετασχηματισμός δεδομένων
❑ Δημιουργία αποθετηρίων γνώσης
❑ Συστήματα ομοσπονδίας θησαυρών

❑ Χρήση/ερμηνεία της γνώσης
❑ Επιχειρηματολογία, παρουσιάσεις – αναφορές - digital storytelling 

❑Επιλογή πληροφορίας
o Αναζήτηση, ανάκληση, πλοήγηση, επιθεώρηση, έλεγχος  



Περιεκτικό/ Γενικευμένο  Σύστημα  Διαχείρισης Δεδομένων - Synthesis

❑ Διαχείριση, τεκμηρίωση, σχολιασμός  πληροφοριών για :

✔ Αντικείμενα  πολιτισμού
✔ Θέσεις και ιστορικά κτίρια , αξιοθέατα
✔ Διακεκριμένα πρόσωπα….
✔ Ιστορικά θέματα  συζητήσεων.....
✔ Ιστορικά Αρχεία
✔ …….

❑ Eπιτρέπει:

o Την σημασιολογική δόμηση της πληροφορίας
o Τον δυναμικό εμπλουτισμό και διαχείριση περιεχομένου από πιστοποιημένους χρήστες
o Την υποστήριξη ροής εργασιών τεκμηρίωσης
o Την υποστήριξη ποικιλίας τύπων χρηστών
o Την υποστήριξη της πολυγλωσσίας
o Την δυναμική διάχυση της πληροφορίας σε δικτυακούς τόπους
o Την εξαγωγή πληροφορίας σε ποικίλες μορφές (pdf, xml, Lod/rdf , txt)

❑ Τεχνολογία:

Native xml technology 
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Συστήματα διαχείρισης όρων Θησαυρού - Themas

❑ Διαχείριση, τεκμηρίωση, σχολιασμός  και προβολή :

✔ θεμάτων, ιεραρχιών, όρων, πηγών

✔ διευκρινιστικών σημειώσεων, μεταφράσεων

✔ Σχέσεων: Ιεραρχίας, ισοδυναμίας, συσχέτισης

❑ Eπιτρέπουν:

o Τον δυναμικό εμπλουτισμό και διαχείριση περιεχομένου
o Την υποστήριξη ροής εργασιών τεκμηρίωσης πολλαπλών ομάδων και τύπων χρηστών
o Την υποστήριξη της πολυγλωσσίας
o Την δυναμική διάχυση της πληροφορίας σε δικτυακούς τόπους
o Την εξαγωγή πληροφορίας σε ποικίλες μορφές (pdf, xml, Lod/rdf ,  txt)
o Τήρηση κανόνων συνέπειας (ISO 2788, ΕΛΟΤ–1321)
o Πολλαπλούς μηχανισμούς παρουσίασης, πλοήγησης και αναπαράστασης όρων

o Προβολή στατιστικών στοιχείων

o Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε συστήματα ανάκτησης πληροφοριών.

❑ Τεχνολογία:

graph databases 
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Σημασιολογικά αποθετήρια διαχείρισης μεταδεδομένων

❑ Υποστηρίζουν την συσσώρευση διασυνδεδεμένων δεδομένων/Linked Open Data από διάσπαρτες τοπικές 

βάσεις σε μια υποδομή κάτω από μια οντολογία 

o Υποστηρίζουν την συνεχή ανανέωση από τις επιμέρους βάσεις 

o Ενοποιούν και  ολοκληρώνουν τα δεδομένα

o Εντοπίζουν τις διπλοεγγραφές 

o Προσφέρουν δυνατότητα πλοήγησης  με βάση τις σημασιολογικές σχέσεις

o Αναδεικνύουν την αλληλοσυσχέτιση εγγράφων, θεμάτων, ατόμων, αντικειμένων, κά

o Υποστηρίζουν την εξαγωγή συμπερασμάτων τον σχολιασμό και την επισημείωση

❑ Τεχνολογία:

Native RDF technology! (triple/quad-stores)
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Σημασιολογικές πλατφόρμες δεδομένων

• w/ Research Space Project (British 

Museum) 

ResearchSpace@britishmuseum.org

• Consulting by ICS-FORTHhttp://www.researchspace.org/
23

Semantic Data Platform

Research space case

mailto:ResearchSpace@britishmuseum.org
http://www.researchspace.org/


Semantic Data Platform

AQuB case

Σημασιολογικές πλατφόρμες δεδομένων
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Ενότητες  δεδομένων (οντότητες)

Η δημιουργία ενός 

συστήματος αναλυτικής 

καταγραφής και διαχείρισης 

πληροφοριών που 

σχετίζονται με θεατρικές 

παραστάσεις της 

αρχαιότητας

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ:  
Στόχοι του έργου 
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Τεχνίτης Διονύσου : Παράδειγμα σημασιολογικής δόμησης – λειτουργικές ενότητες

Τόπος
Ε53 

Place

Δραματικό μνημείο
Ε22 Man - made Object

Γεννήθηκ

ε 

Έχει 

ειδικότητα

Βιβλιογραφία
Δοκίμια - μελέτες
E31 Document

Τεκμηριώνει

Κοινό τεχνιτών
Ε74 Group

Ανήκει σε

Έργο
E73 Information 

Object

Συνέγραψε

Πήρε μέρος 

σε

Τεχνίτης Διονύσου
Ε21 Person

Πηγή
E73 Information 

Object

Αναφέρεται σε

Ανέθεσε

Γέννηση
Ε67  Birth

Γεννήθηκε σε 

χρόνος
Χρονολογία 

γέννησης

Κατάταξη σε 
αγώνα

Αγώνες
Παραστάσεις

Τελέσεις εορτών
Εορτασμοί
E7 Activity

Κατατάχθηκε

Ειδικότητα

Δράση
E7 Activity

Πήρε μέρος σε

Έδρασε σε

Θάνατος
Ε67  Birth

Απεβίωσ

ε
Χρονολογία 

θανάτου

Περίοδος 

δράσης

Όνομα
Αναγνωρίζεται 

από

Αριθμός τεχνίτη
Αναγνωρίζεται 

από
Τεκμηριώνει

Πολιτογράφηση
Πολιτογραφείται

ταυτότητα

τεκμηρίωση

Καλλιτεχνική δραστηριότητα

πληροφορίες 
βίου

Ταυτότητα

Πληροφορίες 
βίου

Καλλιτεχνική 
δραστηριότητα

Τεκμηρίωση
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Σύστημα Διαχείρισης όρων Θησαυρού Αρχαίων Θεάτρων –

ιεραρχία ειδικοτήτων τεχνιτών
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Σύνδεσμοι

❑ https://projects.ics.forth.gr/isl/cci/demos/
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https://projects.ics.forth.gr/isl/cci/demos/
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Σας ευχαριστώ

Ερωτήσεις ;


