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Η Δπξσπατθή Πξνζέγγηζε

• πγθνκηδή (αληηγξαθή) κεηαδεδνκέλσλ

• Κνηλή απνζήθεπζε ζε εληαίν ζρήκα

• Ίδηα ιεηηνπξγηθόηεηα γηα όια

• Δλεκεξώλνληαη ηαθηηθά από ηηο πεγέο

• Δίλαη πξνζβάζηκα από θνηλή Πύιε

Υξεηάδνληαη κεηαζρεκαηηζκνί κεηαδεδνκέλσλ

– Απμάλνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα

– Μεηώλνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα



Δξγαιεία Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο

• Πξόηππα

• Οληνινγίεο – ζεκαζηνινγία

• Κνηλή πξαθηηθή

• Γηνξαηηθόηεηα ζηηο επηινγέο

• Δηδηθνί ζην ρώξν εθαξκνγήο, ζηελ πιεξνθνξηθή 

θαη ζηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξίαο



Κύξηνη Δπξσπατθνί Άμνλεο

• πγθέληξσζε πεξηερνκέλνπ γηα ηελ πνιηηηζκηθή 

θαη επηζηεκνληθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξώπεο

– Δζληθνί θνξείο

– Μηθξόηεξα νξγαληζκνί

• EuropeanaLocal, EFG, Athena and APEnet

• Βειηίσζε ζηελ πξόζβαζε

– ThoughtLab

• EUROPEANĂ V.1.0 θαη EuropeanaConnect
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εκαληηθνί Σύπνη Πεξηερνκέλνπ

• Αληηθείκελα θαη ζπιινγέο κεγάιεο πνιηηηζηηθήο 

αμίαο («ζεζαπξνί») ζε ηνπηθό επίπεδν.

• Δηδηθέο ηνπηθέο ζπιινγέο πνπ θαηέρνπλ κνπζεία, 

βηβιηνζήθεο, αξρεία, ή νπηηθναθνπζηηθά αξρεία

• Δηθόλεο

• Γεκόζηα «πνιηηηζηηθά» αξρεία, ζε ηνπηθνύο 

θνξείο



ηόρνη ηεο EuropeanaLocal

• Βειηίσζε δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζε ςεθηαθό 
πεξηερόκελν αξρείσλ βηβιηνζεθώλ θαη κνπζείσλ

• Βειηίσζε δηαζεζηκόηεηαο ζην πεξηερόκελν

– 20.000.000 αληηθείκελα κόλν από ηνπο εηαίξνπο

– Αλαδείμεη ηελ αμία ηνπ ηνπηθνύ πεξηερνκέλνπ

– Πξνσζήζεη ςεθηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνύ πεξηερνκέλνπ

• Αλάπηπμε επξσπατθνύ δηθηύνπ απνζεηεξίσλ

– (e.g. with national or regional digital libraries or 
cultural portals)

• Οινθιήξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ην κνληέιν ηεο
Europeana



Πιενλεθηήκαηα πκκεηνρήο ζην 

EuropeanaLocal

• Γηα λα πηνζεηεζνύλ πεξηζζόηεξν ηα πξόηππα

• Γηα λα αλαδείμνπλ θαιύηεξα ηνπο ζεζαπξνύο ηνπο 

• Γηα λα βειηηώζνπλ ηηο δεμηόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

• Γηα λα εκπινπηίζνπλ – βειηηώζνπλ ηα κεηαδεδνκέλα

• Γηα λα αλαπηύμνπλ λέεο ππεξεζίεο

Δπηθνηλσλία: http://www.futurelibrary.gr

http://www.futurelibrary.gr/


Βήκαηα Γηαδηθαζίαο 

Μεηαλάζηεπζεο Πεξηερνκέλνπ



Δξγαζηήξην θέςεο

Γνθηκάδνληαη θαηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο θαη 

λέα ιεηηνπξγηθόηεηα

• ThoughtLab

– http://www.europeana.eu/portal/thoughtlab

• πκκεηνρή ρξεζηώλ ζηηο ππό αλάπηπμε 

εθαξκνγέο θαη ζηέιλνληαο ζρόιηα.

http://www.europeana.eu/portal/thoughtlab


Φεθηνπνίεζε

• Έλα εξγαιείν λα ζπληνλίζεη πξνζπάζεηεο 

ςεθηνπνίεζεο κεηαμύ νξγαληζκώλ, όπνπ 

θαηαρσξνύληαη αηηήκαηα ςεθηνπνίεζεο θαη 

ε ηθαλνπνίεζή ηνπο.

• πληνληζηήο: Biodiversity Heritage Library 

for Europe



Καηάινγνη Φεθηαθώλ 

Αληηθεηκέλσλ

• πιινγή βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ από 

κνπζεία θπζηθήο ηζηνξίαο θαη βνηαληθνύο 

θήπνπο, δεκηνπξγώληαο πιήξεο θαηάινγν: 

GRIB - Global References Index to 

Biodiversity

• πληνληζηήο: Biodiversity Heritage Library 

for Europe



Βειηίσζε Πνηόηεηαο 

Μεηαδεδνκέλσλ

• EFG Authority File Manager, εξγαιείν γηα 

ηε δεκηνπξγία κνλαδηθώλ εγγξαθώλ γηα 

πξόζσπα, νξγαληζκνύο θαη ηαηλίεο

• The EFG Metadata Editor, εξγαιείν γηα 

δηαρείξηζε εγγξαθώλ (πξνζζήθε, αιιαγή, 

δηαγξαθή) ζε νκόζπνλδα απνζεηήξηα.

• πληνληζηήο: European Film Gateway



Δκπινπηηζκόο Μεηαδεδνκέλσλ

• Η EuropeanaConnect Gazetteer, έρεη 

πινύζηα δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

πάλσ από 9,000,000 γεσγξαθηθά νλόκαηα, 

ζπληεηαγκέλεο θαη ζύλνξα.

• πληνληζηήο: EuropeanaConnect



Δκπινπηηζκόο Μεηαδεδνκέλσλ

Mainly manually entered 
but also process text to 
look for person names

Similar technology as is 
applied by search 
engines, extracting 
keywords and assigning 
relevance according to 
frequency

Coverage is specific to Europeana 
in any number of ways such as 
geographical names, 
administrative entities and 
coordinates. Need geo-metadata

Difficult to get 
disambiguous temporal 
metadata but possible



Ο EuropeanaConnect 

Geoparser

• Δξγαιείν λα εμάγεη νλόκαηα ηνπνζεζηώλ 
από ην θείκελν.

– Νένη ηξόπνη αλαδήηεζεο / πεξηήγεζεο

• Μηα ζεκαζηνινγηθή κεραλή αλαδήηεζεο
γηα ηε Europeana

• Μηα κεραλή αλαδήηεζεο πνπ ζπλδέεη 
δεδνκέλα γηα λα βειηηώλεη ηελ αλαδήηεζε

• πληνληζηήο: EuropeanaConnect



Πεξηερόκελν από Υξήζηεο

• Δξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζε απινύο ρξήζηεο 
λα δεκηνπξγνύλ ζεκεηώζεηο πάλσ ζε 
ςεθηαθέο εηθόλεο, ράξηεο, βίληεν θαη ήρν.

• Waisda? (PrestoPrime) – ζηα Οιιαλδηθά, 
έλα παηρλίδη πνπ επηηξέπεη θνηλσληθή 
επηζήκαλζε (tagging) ζε βίληεν 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.

• πληνληζηήο: EuropeanaConnect



Τπνδνκή Τπεξεζηώλ

• SIWA: Πιαηθόξκα νινθιήξσζεο 

ππεξεζηώλ

• Έλα πιαίζην γηα λα εθαξκόδνληαη 

εμσηεξηθέο ππεξεζίεο ζε αληηθείκελα ζηελ

Europeana, επηηξέπνληαο λα ιεηηνπξγνύλ 

όια καδί.

• πληνληζηήο: EuropeanaConnect



ΔΤΥΑΡΙΣΧ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α

αξάληνο Καπηδάθεο

sarantos@ionio.gr

Δξγαζηήξην Φεθηαθώλ Βηβιηνζεθώλ θαη Ηιεθηξνληθήο Γεκνζίεπζεο

http://dlib.ionio.gr

http://www.futurelibrary.gr

http://www.europeana.eu

http://www.edlocal.eu

Except where otherwise noted, content on this site is licensed

under a Creative Commons Attribution 3.0 License

mailto:sarantos@ionio.gr
http://dlib.ionio.gr/
http://www.futurelibrary.gr/
http://www.europeana.eu/
http://www.edlocal.eu/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

