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Κίνητρο - Στόχοι

❑Οργανισμοί και ινστιτούτα (όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, κλπ.) συντηρούν 

συλλογές διαφορετικών τύπων και μορφών, χρησιμοποιώντας διαφορετικές 

γλώσσες αναπαράστασης, θησαυρούς, λεξιλόγια, σχήματα. 

❑ Η διαχείριση ετερογενών μεταδεδομένων είναι πολύπλοκη με ιδιαίτερες 

δυσκολίες στην ανάκτηση και την ανταλλαγή τους. 

❑ Η διαχείριση τους ως ενός ομογενούς συνόλου είναι ένα περίπλοκο εγχείρημα 

και θεωρείται “κλειδί” για την παροχή προηγμένων τεχνικών ανάκτησης 

πληροφοριών και ανταλλαγής δεδομένων. 

❑ Η ύπαρξη μιας ομογενούς πηγής, επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών 

συσσώρευσης και ολοκλήρωσης δεδομένων.

❑ Η σημασιολογική ολοκλήρωση δεδομένων αποσκοπεί στην ομογενοποίηση 

ετερογενών δεδομένων, χρησιμοποιώντας εργαλεία μοντελοποίησης, 

καθαρισμού, κανονικοποίησης, και μετασχηματισμού δεδομένων.
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Απαιτήσεις

Η υποστήριξη του μετασχηματισμού δεδομένων, διατηρώντας ή ακόμα και 
εμπλουτίζοντας τη σημασιολογία των δεδομένων.

❑ Σχετικά με τη μοντελοποίηση
⮚ Ορισμός κατευθύνσεων και καλών πρακτικών

⮚ Σχεδιασμός βάσει διεθνών προτύπων

⮚ Υποστήριξη συνδέσεων μεταξύ διαφορετικών σχημάτων (schema mappings)

❑ Σχετικά με το λογισμικό
⮚ Υποβοήθηση χρηστών στην περιγραφή των σχέσεων μετασχηματισμού δεδομένων 

⮚ Υποστήριξη μετασχηματισμού δεδομένων, με έμφαση 
❖ Παραμετροποίηση 

❖ Επεκτασιμότητα

❖ Κλιμάκωση

❖ Αυτοματοποίηση 

❖ Ευκολία χρήσης
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Ροή εργασιών μετασχηματισμού δεδομένων

Συλλογές (ετερογενών) 
δεδομένων

Ολοκλήρωση &
Διαλειτουργικότητα

Συσσωρευτής

CIDOC CRM & 

οικογένεια 

συμβατών 

μοντέλων

Terminology Mapping

Schema Matching

URI generation specification - LOD

Transformation - X3ML engine

Εργαλεία
μετασχηματισμού
δεδομένων

Πάροχοι
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Παράδειγμα

Συλλογές (ετερογενών) 
δεδομένων

Ολοκλήρωση &
Διαλειτουργικότητα

Συσσωρευτής

Terminology Mapping

Schema Matching

URI generation specification - LOD

Transformation - X3ML engine

Εργαλεία
μετασχηματισμού
δεδομένων

Πάροχοι

Photos, Persons Places, Objects Documents
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Η “εργαλειοθήκη” του CCI

❑ Μοντέλα Αναφοράς
⮚ CIDOC CRM & οικογένεια συμβατών μοντέλων

⮚ Synergy Reference Model

❑ Εργαλεία & Υπηρεσίες
⮚ X3ML Mapping Definition Language Specification 

⮚ 3M Editor

⮚ X3ML Engine

⮚ MatWare & Plugins

⮚ FastCat

⮚ VisTA

❑ Υποστηρικτικά εργαλεία
⮚ MagicNormalizer

⮚ WebScraper
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Synergy Reference Model

❑ Ένα μοντέλο αναφοράς το οποίο περιγράφει καλές πρακτικές 
σχετικά με την παροχή και τη συσσωμάτωση δεδομένων.

❑ Πρωτοβουλία του CIDOC CRM Special Interest Group, ομάδας 
εργασίας του CIDOC-ICOM, International Committee for 
Documentation, International Council of Museums.

❑ Αναγκαίο όταν ένας πάροχος (Π) και ένας Συσσωρευτής (Σ) 
δεδομένων συμφωνούν: 

⮚ να μεταφέρουν τα δεδομένα από τον Π στον Σ. 

⮚ να μετασχηματίσουν τα δεδομένα τους σύμφωνα με την μορφή των 
ομογενοποιημένων δεδομένων του Σ.

⮚ να επιμεληθούν τα (τελικά) δεδομένα ως προς την σημασιολογική τους 
συνέπεια (σε σχέση με τα αρχικά).

⮚ να διατηρήσουν τα μετασχηματισμένα δεδομένα ενημερωμένα εφόσον 
γίνονται αλλαγές είτε στην πλευρά του Π είτε στην πλευρά του Σ.
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Synergy Reference Model – συνέχεια

❑ Υποστηρίζει τις ήδη καλά ορισμένες ροές υπαρχόντων 
μοντέλων συσσωμάτωσης, επεκτείνοντας τις κατάλληλα 
με πρόσθετα εργαλεία και διαδικασίες.

❑ Αποσκοπεί στο σχεδιασμό και τη δημιουργία εργαλείων
και υπηρεσιών συσσωμάτωσης υψηλής ποιότητας.

❑ Κύρια σημεία:

⮚ Ορισμός διαδικασιών (τι πρέπει να γίνει και με ποιά σειρά)

⮚ Ορισμός ρόλων (ποιός αναλαμβάνει κάθε διαδικασία, τι 
εξειδίκευση έχει, κλπ.)

⮚ Ορισμός εργαλείων και υπηρεσιών (ποιό εργαλείο 
χρειάζεται σε κάθε βήμα της διαδικασίας)

9



Ροή παροχής δεδομένων
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Synergy 

Reference 

Model – συνέχεια
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Εργαλεία & Υπηρεσίες



X3ML: Γλώσσα Προσδιορισμού Συσχετίσεων
❑ Η X3ML είναι μια δηλωτική γλώσσα, η οποία επιτρέπει την περιγραφή συσχετίσεων μεταξύ 

διαφορετικών σχημάτων (schema mappings).

❑ Κύρια σημεία

⮚ Δηλωτική περιγραφή συσχετίσεων 

⮚ Έμφαση στην συνεργατική δημιουργία/ανταλλαγή συσχετίσεων

⮚ Ανεξάρτητο από την διαδικασία δημιουργία URIs και λοιπών τιμών 

⮚ Περιγραφή συσχετίσεων σε μορφή XML

13https://github.com/isl/x3ml/blob/master/docs/x3ml-language.md
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X3ML: Γλώσσα Προσδιορισμού Συσχετίσεων
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https://github.com/isl/x3ml/blob/master/docs/x3ml-language.md

X3ML

<root>
<row>

<Type>Text</Type>
<Title>Protocols of Proceedings of Crimea Conference</Title>
<Subtitle>Declaration of Liberated Europe</Subtitle>
<Date>11/2/1945</Date>
<Language>English</Language>
<Creator>

<name>Joseph Stalin</name>
<viaf>101787139</viaf>
<role>The Premier of the Union of Soviet Socialist Republics</role>

</Creator>
<Creator>

<name>Winston Churchill</name>
<viaf>75176296</viaf>
<role>The Prime Minister of the United Kingdom</role>

</Creator>
<Creator>

<name>Theodore Roosevelt</name>
<viaf>44346731</viaf>
<role>The President of the United States of America</role>

</Creator>
<Publisher>

<name>State Department</name>
</Publisher>
<Subject>Postwar Division of Europe</Subject>

</row>
</root>

crm:E31_Document
row/1

crm:E65_Creation
*

crm:P94i_was_created_by

crm:P4_has_time-span

rdfs:label
crm:E55_Type

“Text”

rdfs:label

crm:P2_has_type

“Protocols of Proceedings of Crimea Conference”

crm:E52_Time-Span
*

crm:P82_at_some_time_within

rdfs:Literal
11/2/1945

crm:E39_Actor
Joseph Stalin

crm:P14_carried_out_by

crm:E39_Actor
Winston Churchill

crm:E39_Actor
Theodore Roosevelt

crm:E56_Language

“English”

rdfs:label

crm:P72_has_language

Ενδιάμεσοι κόμβοι

https://github.com/isl/x3ml/blob/master/docs/x3ml-language.md


3M Editor
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❑ Δημιουργία X3ML συσχετίσεων 
μεταξύ σχημάτων μέσω γραφικής 
διεπαφής

❑ Υποβοήθηση διαδικασίας, μέσω της 
ανάλυσης των σχημάτων

❑ Υποστήριξη πολλων χρηστών 

❑ Αποθήκευση έργων συσχετισεων

❑ Υποστήριξη μετασχηματισμού 
δεδομένων (σε μορφή RDF)

http://www.ics.forth.gr/isl/3M

http://www.ics.forth.gr/isl/3M


3M Editor - v2
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❑ Υλοποίηση με χρήση μοντέρνων 
τεχνολογιών, με καλύτερη απόκριση και 
φιλικότητα προς το χρήστη

❑ Ταχύτερη και ελαφρύτερη εκτέλεση

❑ Υποστήριξη αλλαγών από 
διαφορετικούς χρήστης σε πραγματικό 
χρόνο (a la Google Docs)

❑ Έκδοση Beta: 2020



X3ML Engine

X3ML Engine αναλαμβάνει το μετασχηματισμό δεδομένων ως στιγμιότυπα 

μιας οντολογίας/σχήματος σύμφωνα με τις X3ML περιγραφές συσχετίσεων 

Κύρια σημεία:

❑ Απλές σχεδιαστικές αρχές για καλύτερη επεκτασιμότητα

❑ Διαφάνεια ως προς το παραγόμενο αποτέλεσμα

❑ Επαναχρησιμοποίηση προτύπων και τεχνολογιών 

❑ Υποστήριξη διαδικασίας συνδέσεων στιγμιοτύπων

17

X3ML

Input

Generator

Policy

Ontology-based 
descriptions

Terminology

X3ML Engine

https://github.com/isl/x3ml

https://github.com/isl/x3ml


X3ML Engine – συνέχεια

❑ Το X3ML Engine σχεδιάστηκε από το ΙΤΕ (ΙΠ - ΚΠΠ)
⮚ Αρχικά υλοποιήθηκε από την DELVING B.V. υπό την επίβλεψη/υποστήριξη του ΙΤΕ (μέχρι την 

έκδοση 1.3 - Μάρτιος 2015)

⮚ Από την έκδοση 1.3 και μετά (Μάρτιος 2015), το ΙΤΕ ανέλαβε την συντήρηση και επέκταση του

❑ 24 Εκδόσεις συνολικά (Πιο πρόσφατη έκδοση: 1.9.4 - Αύγουστος 2020)

❑ Διαθέσιμο ως: API, εκτελέσιμο(console-based & GUI), υπηρεσία
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MatWare

❑ To MatWare είναι ένα εργαλείο το οποίο αυτοματοποιεί τη δημιουργία και τον 

έλεγχο της συνδεσιμότητας ενός σημασιολογικού αποθετηρίου: 
⮚ Κατεβάζει και μετασχηματίζει (χρησιμοποιώντας το X3ML Engine) δεδομένα από απομακρυσμένες πηγές

⮚ Εισάγει τα μετασχηματισμένα δεδομένα σε σημασιολογικά αποθετήρια

⮚ Εφαρμόζει κανόνες δημιουργίας συνδέσεων για να υποστηρίξει την απάντηση πολύπλοκων ερωτήσεων

⮚ Υπολογίζει μετρικες ποιότητας σχετικά με την συνδεσιμότητα του σημασιολογικού αποθετηρίου

⮚ Ανανεώνει το σημασιολογικό αποθετήριο (είτε ολόκληρο είτε κάποια μέρη του) όταν τα αρχικά δεδομένα 
αλλάξουν

❑ Το MatWare είναι επεκτάσιμο και υποστηρίζει λογισμικά πρόσθετα (plugin)για 

νέες πηγές.

⮚ Τα νέα λογισμικά πρόσθετα αρκεί να υλοποιήσουν μια διεπαφή του MatWare.

⮚ Υπάρχουν ενσωματωμένα διάφορα λογισμικά πρόσθετα για συνηθισμένους τρόπους 

πρόσβασης/πηγές

19https://www.ics.forth.gr/isl/MatWare/
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FastCat

❑ FastCat είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει την εισαγωγή και 

επεξεργασία ψηφιοποιημένων δεδομένων με τρόπο απλό και διαισθητικό.

❑ Προβολή δεδομένων σε μορφή πίνακα (όπως στο Excel)
⮚ Εύκολα παραμετροποιήσιμο

για διαφορετικά είδη δεδομένων

⮚ Επιτρέπει την οργανωση 

δεδομένων

⮚ Φιλικό προς τον χρήστη

⮚ Ελαφρύ και γρήγορο στην 

εκτέλεση 

20
https://isl.ics.forth.gr/FastCatTeam

https://isl.ics.forth.gr/FastCatTeam


Visual Terminology Alignment tool (VisTA)

❑ To VisTA είναι ένα εργαλείο που 

επιτρέπει την εναρμόνιση 

ορολογιών τύπου RDF/SKOS, 

κατάλληλο για την ενσωμάτωση 

βάσεων γνώσεων.
⮚ Απλή και φιλική γραφική διεπαφή που 

επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τον χρήστη

⮚ Απεικόνιση ιεραρχίας ορολογιών 

⮚ Απεικόνιση του παραγόμενου 

αποτελέσματος (της εναρμόνισης)

⮚ Το αποτέλεσμα της εναρμόνισης 

αποθηκεύεται ως ένας σημασιολογικός 

γράφος

⮚ Επιτρέπει την πλοήγηση και αναζήτηση 

όρων

21
https://vista.isl.ics.forth.gr/

https://github.com/isl/x3ml
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Υποστηρικτικά εργαλεία - MagicNormalizer

❑ MagicNormalizer: εργαλείο κανονικοποίησης δεδομένων
⮚ Η κανονικοποίηση της δομής και του συντακτικού μιας εισόδου δεδομένων είναι ένα από τα 

αρχικά βήματα της διαδικασίας συσσώρευσης και ολοκλήρωσης δεδομένων (όπως 

περιγράφεται και στο Synergy Reference Model)

❖ Για το μετασχηματισμό μιας εισόδου δεδομένων σε μια μορφή πιο ευανάγνωστη, ευκολότερα 

διαχειρίσιμη, και για την αποφυγή λάθος ερμηνειών

❖ Για τον “καθαρισμό” δεδομένων

❖ Για την απλοποίηση των συσχετίσεων μεταξύ σχημάτων (X3ML schema mappings)

⮚ Παράδειγμα (κανονικοποίηση συντακτικού ώστε να μην χρησιμοποιεί την σειρά εμφάνισης των 

στοιχείων, και καθαρισμός δεδομένων).

22

<events>

<date>2014-11-23</date>

<date>15/01/2015</date>

<actor>James</actor>

<actor>Bob.</actor>

<place>GREECE</place>

<place>Italy</place>

</events>

<events>

<event>

<date>2014-11-23</date>

<actor>James</actor>

<place>Greece</place>

</event>

<event>

<date>2015-01-15</date>

<actor>Bob</actor>

<place>Italy</place>

</event>

</events>
https://github.com/isl/NormalizerMagic

https://isl.ics.forth.gr/FastCatTeam


Υποστηρικτικά εργαλεία - WebScraper

➢WebScraper: Εργαλείo εξόρυξης διαδικτυακών δεδομένων
○ “Κατέβασμα” δεδομένων από δημόσια προσβάσιμες ιστοσελίδες.

○ 2 τρόποι λειτουργίας: 

■ Εξόρυξη από ιστοσελίδα: “κατέβασμα” δεδομένων από μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα

■ Εξόρυξη από ιστοσελίδες-λίστες: διάβασμα διευθύνσεων ιστοσελίδων, από άλλες 

ιστοσελίδες-λίστες και “κατέβασμα” διαφόρων δεδομένων τους

○ Παραγόμενο αποτέλεσμα

■ Εξορυχθείσες πληροφορίες σε φιλική προς τον χρήστη μορφή (π.χ. CSV)

■ Αντίγραφο της εξορυχθείσας ιστοσελίδας (π.χ. PDF)

○ Παραδείγματα: 

■ Εξόρυξη δεδομένων από ιστοσελίδες-λίστες σχετικά με δομές κοινωνικής αλληλεγγύης στην 

Ευρώπη 

● Έργα FP7 LIVEWHAT, Η2020 TransSol

■ Εξόρυξη δεδομένων σχετικά με ξενοδοχειακές παροχές, τιμές, βαθμολογία, σχόλια από 

δημοφιλή ιστότοπους κρατήσεων ξενοδοχείων
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Αξιοποίηση

❑ Πρόσφατα έργα:  
⮚ H2020: BlueCloud, MINGEI, SSHOC, ARIADNEplus, BlueBRIDGE, VRE4EIC, PARTHENOS

⮚ FP7: iMarine, ARIADNE

⮚ Διάφορα: SEALIT, RICONTRANS, LWERIC, BritishMuseum collections

❑ Συμβόλαια Χρήσης
⮚ British Museum, Food and Agriculture Organization (FAO), Cultural Heritage Imaging 

❑ Συμφωνητικά
⮚ Διμερές συμφωνητικό με FAO-UN για την χρήση του MatWare
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Αξιοποίηση - συνέχεια
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X3ML 3M Editor X3ML 

Engine

MatWare FastCat Supp. 

Tools

FP7 iMarine ✔ ✔

FP7 ARIADNE ✔ ✔ ✔ ✔

H2020 BlueBRIDGE ✔ ✔ ✔ ✔

H2020 BlueCloud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

H2020 VRE4EIC ✔ ✔ ✔ ✔

H2020 PARTHENOS ✔ ✔ ✔ ✔

H2020 SSHOC ✔ ✔ ✔ ✔

H2020 ARIADNEplus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SeaLiT ✔ ✔ ✔ ✔

RICONTRANS ✔ ✔ ✔

BritishMuseum ✔ ✔ ✔ ✔



Ευχαριστώ για την προσοχή σας



Backup: For internal purposes



X3ML: Δομές Προσδιορισμού Συσχετίσεων

Η γλώσσα X3ML υποστηρίζει 1:N συσχετίσεις και χρησιμοποιεί τις ακόλουθες  δομές:

❑ Ενδιάμεσοι κόμβοι χρησιμοποιούνται προκειμένου να αναπαραστήσουν την συσχέτιση ενός 

απλού μονοπατιού του μοντέλου της πηγής σε ένα σύνθετο μονοπάτι του μοντέλου στόχου.

❑ Κόμβοι σταθερών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται για την εκχώρηση σταθερών 
χαρακτηριστικών σε μια οντότητα.

❑ Δηλώσεις υπό όρους στις οντότητες και τις σχέσεις του στόχου υποστηρίζουν ελέγχους για την 

ύπαρξη και ισότητα τιμών και μπορούν να συνδυαστούν με εκφράσεις Boolean.

❑ Η μεταβλητή "Same as" χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου στιγμιότυπου 

που δημιουργείται μία φορά, αλλά χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία της συσχέτισης.

❑ Ο τελεστής Join (==) χρησιμοποιείται στην πηγή για να υποδηλώσει συσχετίσεις σχεσιακής 
βάσης (relational database joins).

❑ Μπλοκ πληροφοριών και σχολίων καθ 'όλο το προσδιορισμό συσχετίσεων γεφυρώνει το

χάσμα μεταξύ ανθρώπου και μηχανής.
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Ongoing Activities

❑ Continuous technical support
⮚ For resolving bugs

⮚ For implementing new features/functionalities

❑ Exploitation of out assets in current projects and in future proposals

❑ …
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Plans/Perspectives

❑ Based on:
⮚ what we already have (our assets)

⮚ the forthcoming challenges and potential requirements

❑ The perspective is to design and implement data transformation 

components:
⮚ With emphasis on automation 

⮚ That can scale

⮚ That support the continuous life-cycle of data resources (e.g. updates)

30



X3ML: Δομές Προσδιορισμού Συσχετίσεων

❑ Ενδιάμεσοι κόμβοι

34

Person
Winston Churchill

crm:
E21_Person

crm: 
E41_Appellation “Winston Churchill”

crm:P1_is_

identified_by

rdfs:label
X3ML

❑ Κόμβοι σταθερών εκφράσεων

Identifier
94507588

X3ML crm:
E42_Identifier

crm: E55_Type
crm:P2_has_type

“viaf”
rdfs:label

❑ Δηλώσεις υπό όρους

Resource
Yalta conference - Text

Book
Yalta conference - Photo

X3ML

crm:
E41_Document

“Yalta Conference”
rdfs:label

crm:
E38_Image

“Yalta Conference”
rdfs:label

❑ Τελεστές JOIN, μεταβλητές, μπλοκ πληροφοριών και σχολίων, κλπ. 



X3ML: Γλώσσα Προσδιορισμού Συσχετίσεων

35

crm:E31_Document
row/1

crm:E65_Creation
*

crm:P94i_was_created_by

crm:P4_has_time-span

rdfs:label
crm:E55_Type

“Text”

rdfs:label

crm:P2_has_type

“Protocols of Proceedings of Crimea Conference”

crm:E52_Time-Span
*

crm:P82_at_some_time_within

rdfs:Literal
11/2/1945

crm:E39_Actor
Joseph Stalin

crm:P14_carried_out_by

crm:E39_Actor
Winston Churchill

crm:E39_Actor
Theodore Roosevelt

crm:E56_Language

“English”

rdfs:label

crm:P72_has_language

crm:E42_Identifier
http://viaf.org/viaf/101787139

crm:P1_is_identified_by

crm:E55_Type

“viaf”

rdfs:label

crm:P2_has_type

crm:E42_Identifier
http://viaf.org/viaf/29542759

crm:E42_Identifier
http://viaf.org/viaf/101787139

Ενδιάμεσοι κόμβοι

Κόμβοι σταθερών εκφράσεων



X3ML: Γλώσσα Προσδιορισμού Συσχετίσεων
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crm:E31_Document
row/1

rdfs:label

“Protocols of Proceedings of Crimea Conference”

<root>
<row>

<Type>Text</Type>
<Title>Protocols of Proceedings of Crimea Conference</Title>

…
</row>
<row>

<Type>Image</Type>
<Title>Yalta Conference</Title>

…
</row>

crm: E38_Image
row/2

rdfs:label

“Yalta Conference”

Δηλώσεις υπό όρους

If Type = “Text”

If Type = “Image”


