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Μετατροπή δεδομένων σε RDF

● Αναφορά σε οποιονδήποτε 
πόρο με χρήση URI

ArtworkID Title ArtistID Artist

8973 War and 

Peace

4609 Pablo Picasso

 

<http://localhost:3000/moma/8973/artwork> 

<http://purl.org/dc/elements/1.1/title> "War and Peace" . 

<http://localhost:3000/moma/8973/artwork> 

<http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>  

<http://localhost:3000/moma/artist/4609> . 

<http://localhost:3000/moma/artist/4609> 

<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "Pablo Picasso" . 

● Διασύνδεση και συγχώνευση  δεδομένων 
από διαφορετικές πηγές

● Χρήση διαφορετικών σχημάτων και 
λεξιλογίων σε έναν γράφο, αυξάνοντας 
την εκφραστικότητα

● Κάθε πόρος είναι εναρκτήριο σημείο 
για εξερεύνηση του πεδίου 
ενδιαφέροντος



Σχεδιασμός 
μοντέλου

● edm:ProvidedCHO
● edm:Aggregation
● edm:Agent

Το μοντέλο 
βασίζεται στο 

Europeana Data 
Model

● dc:title
● dc:date
● dc:type
● dc:creator
● dct:medium
● edm:hasView

● skos:prefLabel
● skos:note
● edm:begin
● edm:end

Κλάσεις Ιδιότητες



Χρήση εξειδικευμένων εργαλείων 
για καθαρισμό δεδομένων και 

RDFization
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KARMA
εργαλείο ανοιχτού κώδικα για την ενοποίηση δεδομένων/πληροφορίας

● Χρήση δεδομένων από 
διάφορες πηγές

● Δυνατότητα πολύπλοκων 
μετασχηματισμών δεδομένων

● Ανάπτυξη μοντέλου και 
οπτικοποίηση της δομής του

● Επαναχρησιμοποίηση 
μοντέλου

● Προτάσεις σημασιολογικού 
χαρακτηρισμού δεδομένων

● Εύχρηστο γραφικό περιβάλλον 



OpenRefine
πλατφόρμα εξερεύνησης, καθαρισμού και διασύνδεσης δεδομένων

● Χρήση δεδομένων από 
διάφορες πηγές

● Δυνατότητα πολύπλοκων 
μετασχηματισμών δεδομένων

● Χρήση εξειδικευμένων 
επεκτάσων

● Φιλτράρισμα και 
προεπισκόπιση
αποτελεσμάτων

● Εύχρηστο γραφικό περιβάλλον 



RDF-Gen
εργαλείο ενοποίησης δεδομένων  από ετερογενείς πηγές.

● Χρήση δεδομένων από 
διάφορες πηγές

● Έμφαση στην επεκτασιμότητα 
και στην ταχύτητα απόκρισης

● Δυνατότητα χρήσης και 
δημιουργίας μετασχηματισμών 
δεδομένων

● Ανάπτυξη μοντέλου σε μορφή 
ανάλογη ενός SPARQL  
ερωτήματος 

● Επαναχρησιμοποίηση μοντέλου



Πολιτιστικά δεδομένα 

02
● Ανοιχτά δεδομένα μουσείων 

που προέκυψαν από 
διαδικασία τεκμηρίωσης 
εκθεμάτων

● Διαθέτουν διαφορετικά 
στοιχεία 

● Είναι αποθηκευμένα σε 
διαφορετικές μορφές



Συλλογή Μουσείου 
Μοντέρνας Τέχνης

Τα δεδομένα της 
συλλογής MoMA

είναι αποθηκευμένα
σε αρχείο CSV 

~128.000 εγγραφών

Title,Artist,ConstituentID,ArtistBio,Nationality,BeginDate,
EndDate,Gender,Date,Medium,Dimensions,CreditLine,Ac
cessionNumber,Classification,Department,DateAcquire
d,Cataloged,ObjectID,URL,ThumbnailURL,Circumference 
(cm),Depth (cm),Diameter (cm),Height (cm), Length 
(cm),Weight (kg),Width (cm),Seat Height (cm), Duration 
(sec.), Icarus Descended,Richard Lytle, 
3653,"(American, born 1935)", (American),(1935), 
(0),(Male), 1958,Oil on canvas,"62 3/8 x 70 1/4"" (158.4 
x 178.3 cm)",Elizabeth Bliss Parkinson Fund, 
130.1958,Painting,Painting & Sculpture,1958-10-
29,Y,78927,http://www.moma.org/collection/works/78

927,,,,,158.4,,,178.3,,

<http://localhost:3000/moma/78927/artwork> a edm:ProvidedCHO;
dc:creator <http://localhost:3000/moma/artist/3653>;
dc:date "1958";
dc:title "Icarus Descended";
dc:type "Painting";
dct:medium "Oil on canvas";
ore:isAggregatedBy <http://localhost:3000/moma/78927> .

<http://localhost:3000/moma/artist/3653> a edm:Agent;
edm:begin "1935";
edm:end "Alive";
owl:sameAs <https://www.wikidata.org/wiki/Q21486107>;
skos:note "(American, born 1935)";
skos:prefLabel "Richard Lytle" .

<http://localhost:3000/moma/78927> a edm:EuropeanaAggregation;
edm:aggregatedCHO

<http://localhost:3000/moma/78927/artwork>;
owl:sameAs <http://www.moma.org/collection/works/78927> .



Συλλογή Μουσείου 
Τέχνης Carnegie 

Τα δεδομένα της 
συλλογής CMoA
είναι αποθηκευμένα
σε αρχείο JSON 
~28.000 εγγραφών

{ "title": "(Industry)",
"creation_date": "1955-1957",
"creation_date_earliest": "1955-01-01",
"creation_date_latest": "1957-01-01",
"medium": "gelatin silver print",
"accession_number": "82.32.23",
"id": "cmoa:things/a8b52273-de61",
"credit_line": "Gift of the Carnegie Library of Pittsburgh,",
"date_acquired": "1982-06-03",
"department": "Photography",
"physical_location": "Not on View",
"item_width": 6.0,
"item_height": 4.5,
"item_depth": 0.0,
"item_diameter": 0.0,
"web_url": "http://collection.cmoa.org 

/CollectionDetail.aspx?item=1022513",
"provenance_text": "The Carnegie Library of Pittsburgh",
"classification": "photographs",
"images": [ {  "image_url": 

"http://collection.cmoa.org/CollectionImage.aspx?irn=12262&siz
e=Medium" }  ],

"creator": [ { "artist_id": "cmoa:parties/ea342b18-c803",
"party_type": "Person",
"full_name": "W. Eugene Smith",
"cited_name": "Smith, W. Eugene",
"nationality": "American", "birth_date": "1918-01-01",
"death_date": "1978-01-01",
"birth_place": "Wichita, Kansas",
"death_place": null } ]

<http://localhost:3000/cmoa/a8b52273-de61/artwork> a edm:ProvidedCHO;
dc:title "(Industry)";
dct:medium "gelatin silver print";
dc:date "1955-1957";
dc:type "photographs";
dc:creator <http://localhost:3000/cmoa/artist/ea342b18-c803>;.

<http://localhost:3000/cmoa/a8b52273-de61> a edm:EuropeanaAggregation;
owl:sameAs

<http://collection.cmoa.org/CollectionDetail.aspx?item=1022513>;
edm:hasView

<http://collection.cmoa.org/CollectionImage.aspx?irn=12262&size=Medium> .

<http://localhost:3000/cmoa/artist/ea342b18-c803> a edm:Agent;
skos:prefLabel "W. Eugene Smith";
edm:begin "1918-01-01";
edm:end "1978-01-01";
skos:note "American" .



Εφαρμογή Μοντέλου στα Δεδομένα



Ανακάλυψη συνδέσμων 
μεταξύ οντοτήτων των 
τοπικών συνόλων δεδομένων 
αλλά και εξωτερικών πηγών 
βάσει κριτηρίων ομοιότητας

03

Διασύνδεση 



Σύνδεσμοι που ανακαλύφθηκαν

Δημιουργία περισσότερων 
από 1040 συνδέσμων 

Δημιουργία 760 συνδέσμων

MoMA – CMoA 
(artist)

MoMA – Wikidata 
(artist)

Δημιουργία 6800 συνδέσμων

MoMA – DBpedia
(artist)

CMoA – DBpedia
(artist)

Δημιουργία 452 συνδέσμων

MoMA – CMoA
(artwork)

Δημιουργία 216 συνδέσμων



SILK
εργαλείο ανοιχτού κώδικα για ενοποίηση δεδομένων από ετερογενείς πηγές

● Δημιουργία συνδέσμων μεταξύ 
συσχετιζόμενων δεδομένων από 
διαφορετικές πηγές

● Διασύνδεση δημοσιευμένων 
ανοιχτών δεδομένων με άλλες 
πηγές στον παγκόσμιο ιστό

● Eφαρμογή μετασχηματισμών σε 
οργανωμένες δομές δεδομένων

● Μεγάλο εύρος επιλογών για 
δημιουργία συγκρίσεων 
οντοτήτων 

● Εύχρηστο γραφικό περιβάλλον 



OpenRefine
πλατφόρμα εξερεύνησης, καθαρισμού και διασύνδεσης δεδομένων

● Χρήση εξειδικευμένων 
επεκτάσων με ενσωματωμένες 
λειτουργίες διασύνδεσης 

● Απλή διαδικασία επιλογής 
οντοτήτων προς σύγκριση 

● Δημιουργία συνδέσμων μεταξύ 
συσχετιζόμενων δεδομένων από 
διαφορετικές πηγές

● Διασύνδεση δημοσιευμένων 
ανοιχτών δεδομένων με άλλες 
πηγές στον παγκόσμιο ιστό

● Εύχρηστο γραφικό περιβάλλον 



Σχεδίαση και 
Ανάπτυξη 

εφαρμογής 04
για προβολή και εξερεύνηση 
αποτελεσμάτων ενοποίησης 

και διασύνδεσης 



Αρχιτεκτονική 
εφαρμογής



Χρήση Εφαρμογής

Εφαρμογή Ιστού που παρέχει 
τη δυνατότητα ερωτημάτων 
που σε έργα τέχνης, 
καλλιτέχνες αλλά και στην 
σχέση τους.

Παράδειγμα: 
Αναζήτηση πληροφοριών 
για
«Πορτραίτα που έχει 
ζωγραφίσει ο Andy Warhol»



Μετατροπή Ερωτήματος 
σε SPARQL query

 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX edm: <http://www.europeana.eu/schemas/edm/> 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> 

PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> 

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/> 

SELECT distinct * WHERE{ ? 

 cho dc:title ?title. 

 ?cho dc:creator ?artist. 

 ?artist skos:prefLabel ?name. 

 ?cho dc:type ?classification.   

 FILTER regex(?title, "Portrait", "i")   

 FILTER regex(?name, "Andy Warhol", "i")   

 FILTER regex(?classification, "Painting", "i") 

 } 

Αποστολή μέσω HTTP 
αιτήματος

 

Host: localhost:3030 

Accept: application/json,*/*;q=0.9 

Accept-Language: en-US,el;q=0.7,en;q=0.3 

Accept-Encoding: gzip, deflate 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 

Content-Length: 529 

Origin: http://localhost:3000 

DNT: 1 

Connection: keep-alive 

Referer: http://localhost:3000/ 

params: SPARQL Query 

 



Επιστροφή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα σε 
μορφή:
● Πίνακα
● Κατευθυνόμενου 

Γράφου
● RDF-XML
● JSON-LD

Αποτελέσματα  
από την ένωση 
των γράφων των 
συλλογών



Προβολή Λεπτομερειών Πόρου● Ιδιότητες Πόρου
● Σημασιολογικοί 

τύποι ιδιοτήτων 
● Σύνδεσμοι σε 

τοπικά σύνολα 
δεδομένων 

● Σύνδεσμοι με 
εξωτερικές 
πηγές ανοιχτών 
δεδομένων

Διασύνδεση 
πόρου υπό 
προϋποθέσεις με 
Europeana και 
DBpedia
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Η δημοσίευση των 
δεδομένων και της 
εφαρμογής στον 
Παγκόσμιο Ιστό

Η διασύνδεση του γράφου 
με το LOD Cloud

Η επικοινωνία με τα 
μουσεία MoMA και CMoA
για παρουσίαση της 
εργασίας

Η ερώτηση για σύνολα δεδομένων 
με περισσότερες πληροφορίες, με 

σκοπό ενσωμάτωση τους στην 
εφαρμογή που θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την βελτίωση της 
εμπειρίας του χρήστη.

Η παρουσίαση της εργασίας 
σε Μουσεία στην Ελλάδα που 
ενδιαφέρονται να 
μετατρέψουν τα δεδομένα 
του αρχείου τους σε ανοιχτά 
και διασυνδεδεμένα

Δημοσίευση της εργασίας σε 
επιστημονικό-ερευνητικό άρθρο, 

στο περιοδικό «Semantic Web 
Journal (IOS press)».

Μελλοντικές ενέργειες



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Η υλοποίηση της εφαρμογής βρίσκεται στο 
αποθετήριο GitHub:
https://github.com/sotirisAng/search-on-cultural-lod

To template της παρουσίασης δημιουργήθηκε από τον ιστότοπο slidesgo.com


