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Υποέργο 8 

Εργασία: ΙΤΕ.4.4 «Επιστημολογία Πολιτισμικών Πληροφοριακών Συστημάτων» 

Ημερίδα  

Η διαδρομή από τις σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων στα ανοιχτά διασυνδεδεμένα 
δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς: 

Τεχνολογίες Αντιστοιχίσεων και Μετασχηματισμών 
 

Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής - Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων 

Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας 

  

16 Σεπτεμβρίου 2021, Ώρα: 15:00-18:00 

Η ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά 

 

Πρόσκληση 

Η δημιουργία εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες, 

υπήρξε η δεδομένη πρακτική πλήθους ερευνητικών ομάδων στον τομέα των digital humanities 

για αρκετές δεκαετίες. Πολύ συχνά, οι βάσεις αυτές ήταν κλειστές και μόνο ο φορέας που τις 

δημιούργησε είχε πρόσβαση στο υλικό τους. Η δυνατότητα σύγκρισης, συμπλήρωσης, 

επιβεβαίωσης ή αναθεώρησης πληροφορίας μεταξύ αυτών των διαφορετικών βάσεων ήταν 

εξαιρετικά δύσκολη ή και ανύπαρκτη. Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των δεδομένων και η 

ετερογένεια τους, η ανάγκη επαναχρησιμοποίησης πόρων και δημοσιοποίησης των 

πληροφοριών από τον πολιτισμό και την επιστήμη στον Ιστό, σε συνδυασμό με την ανάγκη 

συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών φορέων, ανέδειξε την σημασία και την χρησιμότητα  της 

χρήσης σημασιολογικών και ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων.  

Η σύγχρονη επιστήμη γίνεται όλο και πιο συνεργατική και πολυεπιστημονική. Επιδιώκει να 

εκμεταλλευτεί την πληθώρα των δεδομένων που παράγονται για διαφορετικούς σκοπούς ή από 

διαφορετικές πηγές και προχωρά σε  μια νέα φάση ενσωμάτωσης πλούσιων μεταδεδομένων σε 

πολύ μεγάλες υπηρεσίες συγκέντρωσης (όπως αποθετήρια).  Οι μελετητές είναι διατεθειμένοι 

να δημοσιεύσουν τα δεδομένα τους,  εφόσον καταγράφεται σωστά το νόημα τους και  δίνεται 

η δυνατότητα να ανακτηθούν  και να επαναχρησιμοποιηθούν από τους συναδέλφους τους μέσω 



      

 

εργαλείων πληροφορικής. Ταυτόχρονα, τα ιδρύματα ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στις 

απαιτήσεις για ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα για χρήση από την ευρύτερη ερευνητική 

κοινότητα. 

Προκειμένου να δημιουργηθούν σημασιολογικά δεδομένα από υπάρχουσες δομές δεδομένων, 

είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν αντιστοιχίσεις μεταξύ των σχημάτων περιγραφής μιας 

υπάρχουσας δομής και μιας επιλεγμένης κοινής οντολογίας (οντολογία πυρήνα). Αυτές οι 

αντιστοιχίσεις περιγράφουν με τυπικό τρόπο την μετάβαση/μετάπτωση των δεδομένων από μία 

οποιαδήποτε βάση δεδομένων ως σημασιολογικά δεδομένα σύμφωνα με την επιλεγμένη 

οντολογία, μέσω κατάλληλων εργαλείων μετασχηματισμού δεδομένων. 

Σε αυτή την ημερίδα  θα διερευνήσουμε το ζήτημα της αντιστοίχισης των δεδομένων, τι είναι, 

πώς εκτελείται και τα εργαλεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του. Η ημερίδα θα 

περιλαμβάνει παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες και  μια συζήτηση με ερευνητές των 

ανθρωπιστικών επιστημών για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματική 

υποστήριξη χρηστών στα προαναφερθέντα ζητήματα. 

Στην συνάντηση καλούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του δικτύου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, η επιστημονική 

και φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης και όποιος έχει ενδιαφέρον για την 

παραπάνω θεματολογία.  

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε συμπληρώστε την  φόρμα: 

Το λεπτομερές πρόγραμμα της ημερίδας θα ανακοινωθεί σύντομα. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfUGyLQfh7qMH_8NxRyzvP2ue1pxxH6ohFWqgu5pva-oFCzQ/viewform

