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Περίληψη 

 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται εφαρμογή κατά την οποία γίνεται διαχείριση 

διασυνδεδεμένων δεδομένων. Τα αντικείμενα της εφαρμογής ανήκουν στον πολιτιστικό κλάδο 

των αυτοκίνητων που βρίσκονται σε συλλογές ανά τον κόσμο. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

ανήκουν σε μουσεία. Η εφαρμογή προβάλει ένα χάρτη με δείκτες, που αντιπροσωπεύουν την 

τοποθεσία των δεδομένων, καθώς και τις διάφορες ιδιότητες τους.  

Τα δεδομένα έχουν μετατραπεί σε ΑΔΔ που σχετίζονται με άλλα δεδομένα του ίδιου θέματος, 

καθώς είναι και συμβατά με τις αρχές 5 αστέρων του W3C. Ταυτόχρονα, η πληροφορία είναι 

αξιοποιήσιμη από τις μηχανές (μηχανές αναζήτησης, συσσωρευτές, άλλες εφαρμογές). Η 

διασύνδεση και ενοποίηση των δεδομένων επιτεύχθηκε μέσω του Linked Open Data Cloud. Η 

ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε με τις γλώσσες HTML και JavaScript για τον κώδικα καθώς και 

της μορφοποίησης JSON-LD για τα δεδομένα. Το αποτέλεσμα ήταν η προβολή και χρήση όλων 

των δυνατοτήτων της εφαρμογής στον ιστό.  

Κατά την παρούσα εργασία δημιουργήθηκε σύνολο δεδομένων αυτοκινήτων που ανήκουν σε 

διάφορες συλλογές. Όλα τα αντικείμενα είναι συνδεδεμένα με άλλα dataset κοινού θέματος. Η 

εφαρμογή που αναπτύχθηκε σε αυτή την εργασία αποτελεί πρωτοπορία για τον λόγο ότι δεν 

υπάρχει αντίστοιχη εργασία, δημιουργίας διασυνδεδεμένων δεδομένων από αυτοκίνητα αντίκες. 
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Abstract 

 

 

This thesis presents an application that utilizes linked data. The objects of the application belong 

to the cultural sector of cars that are found in collections around the world. In most cases they 

belong to museums. The application displays a map with markers, which represent the location of 

the data, as well as their various properties. 

The data has been converted to Open Linked Data which are related to other data on the same 

subject, as well as being compatible with the 5-star W3C principles. Simultaneously, the 

information is usable by search engines (search engines, accumulators, other applications). The 

data interconnection and integration was achieved through the Linked Open Data Cloud. The 

application was developed with the HTML and JavaScript languages for the code as well as the 

JSON-LD format for the data. The result was the display and use of all the possibilities of the 

application on the web. 

At this thesis, a dataset of car data belonging to various collections was created. All objects are 

linked to other common theme datasets. The application developed in this work is a pioneer for 

the reason that there is no corresponding work, creating linked data from antique cars.  
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1. Εισαγωγή 

 

Η εξέλιξη του διαδικτύου και των τεχνολογιών που το αποτελούν τα τελευταία χρόνια είναι 

ραγδαία. Το Internet έχει εισέλθει στη ζωή των ανθρώπων με σκοπό να την κάνει ευκολότερη. Ο 

μεγάλος όγκος δεδομένων όμως, που βρίσκεται στον ιστό, δυσκολεύει την αναζήτηση και τη 

χρήση πληροφοριών. Ο Σημασιολογικός Ιστός, μια εξέλιξη του διαδικτύου, χρησιμοποιεί 

δεδομένα, τα οργανώνει και τα ταξινομεί μέσω της μετατροπής τους σε Ανοικτά Διασυνδεδεμένα 

Δεδομένα τα οποία είναι ταυτόχρονα και αναγνώσιμα από τις μηχανές (machine-readable). Η 

παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα του Ιστού και στο πως 

μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. 

Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του 

τμήματος Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και 

ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού για την διαχείριση 

διασυνδεδεμένων πολιτιστικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνολογίες 

Web Components, RDF, JSON-LD και το εννοιολογικό σχήμα (οντολογία) Schema.org1. Η 

συλλογή Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων που δημιουργήθηκε αφορά πολιτιστικά 

δεδομένα, και συγκεκριμένα αυτοκίνητα (σε όλο τον κόσμο) χαρακτηρισμένα ως αντίκες. Τα 

αυτοκίνητα κατά την πλειοψηφία τους ανήκουν σε μουσεία ή σε ιδιωτικές συλλογές ανεκτίμητης 

αξίας. 

 

 

  

 
1 https://schema.org/ 
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2. Σχετικές Εργασίες - Τεχνολογίες 

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται σχετικές εργασίες που αφορούν τη διαχείριση Ανοικτών 

Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. 

Στο σχετικό έργο της Gasperowicz (Gasperowicz, 2015), χρησιμοποιούνται Web Components, 

προσαρμοσμένα κατάλληλα ώστε να παρουσιάσουν στο χρήστη έναν ιστότοπο, ο οποίος 

περιλαμβάνει δύο widgets. Έναν χάρτη και μία λίστα επιλογών. Τα δύο widgets συνεργάζονται 

για να παρουσιάσουν έναν χάρτη με σημεία ενδιαφέροντος (markers), που αντλούν πληροφορίες, 

όπως η τοποθεσία, από ένα εξωτερικό αρχείο δεδομένων. Έχει γίνει χρήση Διασυνδεδεμένων 

Δεδομένων με σκοπό της εφαρμογής την αποφυγή της επανάληψης, τη διασφάλιση της συνέπειας 

των δεδομένων2, την ενημέρωση των μηχανών αναζήτησης, καθώς και άλλων λειτουργιών 

σχετικά με το περιεχόμενο της σελίδας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του προτύπου 

schema.org και την κωδικοποίηση των δεδομένων σε JSON-LD.  

Το παρόν έργο έχει αρκετά κοινά με την εφαρμογή που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία. 

Μια χαρακτηριστική διαφορά είναι η χρήση διαφορετικών Web Components. Διαφορές υπάρχουν 

και στην αναπαράσταση των δεδομένων, συγκεκριμένα στις ιδιότητες τους αλλά και κατά την 

προβολή τους. Επίσης, έχουν προστεθεί φίλτρα στις επιλογές, συγκεκριμενοποιώντας τις 

δυνατότητες ενώ ταυτόχρονα κάνουν μοναδικά τα δεδομένα. 

Στη διπλωματική εργασία με όνομα Δημιουργία πολιτιστικών διασυνδεδεμένων ανοικτών 

δεδομένων με τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού: η περίπτωση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής 

Τέχνης (Μαρίνη & Χονδρογιάννη, 2021) οι συγγραφείς παρουσιάζουν τη διασύνδεση 

σημασιολογικά επισημειωμένων πολιτιστικών δεδομένων με άλλα δεδομένα (διασυνδεδεμένα 

δεδομένα) καθώς και τη δημοσίευση τους στον Σημασιολογικό Ιστό /Ιστό των Δεδομένων, 

κάνοντας χρήση λεξιλογίων όπως το Schema.org, το Dublin Core κ.α.3 Στόχος είναι η διασύνδεση 

των ανοικτών δεδομένων που χρησιμοποιούν με άλλα ανοικτά δεδομένα(DBpedia, Wikidata) και 

η αποδοτικότερη ευρεσιμότητα από τις μηχανές αναζήτησης (π.χ., Google). Η τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται για τα δεδομένα είναι βάσει των προτύπων του W3C (ΗΤΜL, RDF, RDFa κ.α.). 

 
2 https://developers.google.com/web/updates/2015/03/creating-semantic-sites-with-web-components-and-jsonld 
3 http://i-lab.aegean.gr/wp-content/uploads/2021/03/Museum-LOD-GCAM-thesis_final.pdf 
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Τα δεδομένα είναι συμβατά με τις αρχές 5 αστέρων (5-stars principles) για Linked Open 

Data(LOD)4.  

Επίσης, στο έργο με όνομα Σημασιολογική Ενοποίηση Πολιτιστικών Δεδομένων από 

ετερογενείς πηγές (Αγγελής & Κώτης, 2021) έχει δημιουργηθεί εφαρμογή που διαχειρίζεται 

δεδομένα, ως προς την σημασιολογική ενοποίηση και διασύνδεση τους, καθώς και προς την 

αναζήτηση. Αυτό επιτυγχάνεται με τις τεχνολογίες RDF, OWL, SPARQL καθώς και με λεξιλόγια 

και σχήματα που αφορούν έργα τέχνης και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς (Dublin Core, 

SKOS, Europeana Data Model). Κοινά μεταξύ των δυο εφαρμογών, του κ. Αγγελή και της 

παρούσας, είναι πως  αναπτύχθηκαν με τη χρήση JavaScript αλλά και η σύνδεση με δεδομένα των 

Wikidata και DBpedia. Κύριες διαφορές είναι το πως χρησιμοποιούνται και προβάλλονται τα 

διασυνδεδεμένα δεδομένα. Η εφαρμογή του κ. Αγγελή έχει ως στόχο την ανάδειξη ανακάλυψη 

συνδέσεων και τελικά της διασύνδεσης πολιτιστικών πόρων ενός φορέα με εξωτερικές πηγές 

ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων, με την δυνατότητα επίσκεψης ιστοσελίδων που παρέχουν 

σχετικό περιεχόμενο, μέσω των συνδέσμων που ανακαλύπτονται. Ακόμα, μετατρέπει τα δεδομένα 

σε RDF/XML, ενώ στην παρούσα είναι απαραίτητη η κωδικοποίηση JSON-LD. 

  

 
4 https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/five-star-linked-open-data/ 
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3. Ιστός των Δεδομένων και Διασυνδεδεμένα Δεδομένα 

 

3.1. Σημασιολογικός Ιστός (Semantic web) 

 

Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web, WWW) επινοήθηκε από τον Tim Berners Lee το 1989. 

Η χρήση του Ιστού έδωσε την δυνατότητα για προβολή και αποθήκευση εγγράφων στο διαδίκτυο. 

Από τη χρονική στιγμή που όλο και περισσότερος κόσμος ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, 

ο Παγκόσμιος Ιστός έγινε μια τεράστια βιβλιοθήκη εγγράφων, άτακτα διασκορπισμένα. Αυτό που 

έρχεται να κάνει ο Σημασιολογικός Ιστός είναι να βάλει μια «τάξη» στον ήδη υπάρχοντα Ιστό. 

Ο Σημασιολογικός Ιστός, ή αλλιώς ο Ιστός 3.0, ή ο Ιστός των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, 

ή απλούστερα ο Ιστός των Δεδομένων, είναι ένα όραμα για την επέκταση του υπάρχοντος 

Παγκόσμιου Ιστού. Ο Σημασιολογικός Ιστός ασχολείται με την έννοια και όχι τη δομή των 

δεδομένων. Ο απώτερος στόχος του Ιστού δεδομένων είναι να επιτρέψει στους υπολογιστές να 

αναπτύξουν συστήματα που μπορούν να υποστηρίξουν αξιόπιστες αλληλεπιδράσεις μέσω του 

δικτύου. Οι τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν 

σύνολα δεδομένων (datasets) στον Ιστό, να δημιουργούν λεξιλόγια και να γράφουν κανόνες για 

τη διαχείριση δεδομένων. Τα συνδεδεμένα δεδομένα ενισχύονται από τεχνολογίες όπως το RDF, 

η SPARQL, η OWL και το SKOS. Ως αποτέλεσμα, τα δεδομένα είναι αναγνώσιμα και 

επεξεργάσιμα από τις μηχανές παρόμοια με τον τρόπο που οι άνθρωποι επεξεργάζονται 

πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων τους. 

Οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο την τελευταία 

δεκαετία. Ο Ιστός αυτός αποτελεί μια παγκοσμίως αυξανόμενη κοινότητα χρηστών που συνεχίζει 

να αναπτύσσεται ραγδαία. Αξίζει να σημειωθεί πως παρά την σημαντική χρήση του 

Σημασιολογικού Ιστού, οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν ή ακόμη 

και αγνοούν την ύπαρξη των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού. (Cambridge, 2021)  
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3.2. Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data) 

 

Τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες του Σημασιολογικού 

Ιστού. Ο όρος Linked Data αφορά μια προσέγγιση/μέθοδο δημοσίευσης διασυνδεδεμένων 

δεδομένων που μπορούν να συνδεθούν με διαφορετικά άλλα σύνολα δεδομένων και να 

ερμηνευθούν από τις μηχανές. Στηρίζεται σε βασικές τεχνολογίες του Ιστού και τις εξελίσσει, 

όπως το HTTP και το URI. Η χρήση αυτών των τεχνολογιών έχει ως στόχο των διαμοιρασμό 

πληροφοριών, οι οποίες είναι πλέον κατανοητές και αναγνώσιμες από άνθρωπο και υπολογιστή. 

Αυτό επιτρέπει τη σύνδεση και αναζήτηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Όσο περισσότερα 

πράγματα, γεγονότα, άτομα, τοποθεσίες κλπ. συνδέονται μεταξύ τους, τόσο ισχυρότερος γίνεται 

ο Ιστός των Δεδομένων. Ωστόσο, για να συνδεθούν, να συγχωνευθούν και να ενσωματωθούν 

τεράστια σύνολα δεδομένων από διαφορετικές πηγές, πρέπει να ακολουθήσουν ορισμένες βασικές 

αρχές. 

Ο εφευρέτης του World Wide Web και του Σημασιολογικού Ιστού των Διασυνδεδεμένων 

Δεδομένων, ο Tim Berners Lee, καθόρισε τις αρχές σχεδιασμού5 ήδη από το 2006: 

 

• Η χρήση URI για την ονοματοδοσία των οντοτήτων. 

• Η πρόσβαση στις οντότητες μέσω του πρωτοκόλλου HTTP. 

• Η αναπαράσταση των οντοτήτων μέσω κατάλληλων προτύπων δόμησης και 

διασύνδεσης δεδομένων (όπως το RDF). 

• Ο εμπλουτισμός (enrichment) των μοντέλων δεδομένων με χρήση πρόσθετων URI, 

προκειμένου ο χρήστης να ανακαλύψει περισσότερες διασυνδεδεμένες οντότητες. 

 

 

3.2.1. Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Open Linked Data) 

 

Τα Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (ΑΔΔ) είναι ένας συνδυασμός Διασυνδεδεμένων 

Δεδομένων και Ανοικτών Δεδομένων. Τα Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα είναι 

Διασυνδεδεμένα Δεδομένα με τη μόνη διαφορά ότι έχουν ανοιχτή άδεια χρήσης, μπορούν δηλαδή 

 
5 https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/linked-data-linked-open-data/ 
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να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε, με μόνο περιορισμό την αναφορά της αρχικής πηγής και 

όχι τροποποίηση της άδειας χρήσης (Αγγελάκη, 2014). 

Τα οφέλη των ΑΔΔ είναι πολλά. Αναλύουν πληροφορίες διαφόρων μορφών που υπάρχουν 

στον Ιστό και συνδέουν διάφορες, συνήθως ετερογενείς, πηγές δεδομένων. Επιπλέον, ωφελούν 

πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Διευκολύνουν την επέκταση 

μοντέλων δεδομένων και επιτρέπουν την εύκολη ενημέρωση του Ιστού και των εφαρμογών του. 

Ως αποτέλεσμα, η σύνδεση και η περιήγηση σε πολύπλοκα δεδομένα γίνεται ευκολότερα και πολύ 

πιο αποτελεσματικά. Ενισχύουν την αξιοπιστία των δεδομένων, διορθώνουν σφάλματα μέσω της 

επισήμανσης τους και δίνουν προστιθέμενη αξία στις πληροφορίες, αφού οι χρήστες μπορούν να 

τις ανακαλύψουν, να τις χρησιμοποιήσουν και να τις επαναχρησιμοποιήσουν. 

Σε σημασιολογικές βάσεις δεδομένων, η σύνδεση διαφορετικών πηγών και μορφών, επιτρέπει 

την εξαγωγή νέων γνώσεων από υπάρχοντα γεγονότα. Με αυτόν τον τρόπο, τα Διασυνδεδεμένα 

Δεδομένα εξουσιοδοτούν τους οργανισμούς να θέσουν τις ιδιόκτητες γνώσεις τους, στο πλαίσιο 

της γνώσης του ανοικτού κόσμου, καθώς επίσης ενισχύεται η γνωστική και σημασιολογική 

τεχνολογική καινοτομία. 

Ο Tim Berners Lee συνοψίζει τα βασικά δομικά στοιχεία των ΑΔΔ στην ακόλουθη 

κλιμακούμενη βαθμίδα , όπως αποτυπώνονται στο σύστημα 5 stars (Εικόνα 1):   

 

Εικόνα 1. Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (5stars) 
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3.3. Γράφοι γνώσης (Knowledge Graphs) 

 

Ένας γράφος γνώσης αντιπροσωπεύει ένα δίκτυο οντοτήτων του πραγματικού κόσμου. Δηλαδή 

αντικείμενα, γεγονότα, καταστάσεις ή έννοιες και απεικονίζει τη σχέση μεταξύ τους. Οι γράφοι 

γνώσης έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούν τα δεδομένα σε περιβάλλον σύνδεσης, παρέχοντας 

έτσι ένα πλαίσιο για την συλλογή και ενοποίηση των δεδομένων αλλά και την κοινή χρήση 

πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές συνήθως αποθηκεύονται σε μια βάση γνώσης. 

Ένας πολύ γνωστός γράφος γνώσης είναι η DBpedia6. Η DBpedia είναι μια προσπάθεια 

δημιουργίας κοινότητας με σκοπό την αποθήκευση και διασύνδεση δομημένων δεδομένων με τη 

δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας με οποιοδήποτε τρόπο. Η προσπάθεια αυτή 

έχει ως σκοπό να διευκολύνει τη χρήση του τεράστιου όγκου πληροφοριών στον Ιστό. Ένας άλλος 

γράφος γνώσης είναι το Wikidata7. To Wikidata έχει τις ίδιες δυνατότητες με τη DBpedia, 

διασυνδέει δηλαδή τα δεδομένα (προερχόμενα από την Wikipedia) με άλλες συλλογές. Ακόμη, 

είναι πολύγλωσσο. Τα δεδομένα που εισάγονται σε οποιαδήποτε γλώσσα είναι άμεσα διαθέσιμα 

σε όλες τις άλλες γλώσσες. Οι δύο παραπάνω γράφοι γνώσεως είναι εντελώς δωρεάν επιτρέποντας 

την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων σε πολλά διαφορετικά σενάρια. Μπορεί κάποιος να 

αντιγράψει, να τροποποιήσει, να διανείμει και να εκτελέσει διάφορα σενάρια για τα δεδομένα 

ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, δίχως οποιαδήποτε άδεια. 

 

 

3.4. Σχετικές Τεχνολογίες 

 

3.4.1. RDF 

 

To RDF (Resource Description Framework) είναι ένα μοντέλο περιγραφής και ανταλλαγής 

δεδομένων στον Ιστό. Έχει προταθεί από το W3C και είναι διαθέσιμο από το 2004. Είναι 

σχεδιασμένο για να γίνεται κατανοητό και αναγνώσιμο από τους υπολογιστές. Έχει τη δυνατότητα 

να συγχωνεύει δεδομένα ακόμα και αν τα σχήματα τους διαφέρουν. Υποστηρίζει την εξέλιξη των 

σχημάτων με την πάροδο του χρόνου.  

 
6 https://www.dbpedia.org/ 
7 https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page 
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Το RDF είναι γραμμένο σε μορφή XML και για αυτόν τον λόγο η βασική 

κωδικοποίηση/γλώσσα του RDF είναι η RDF/XML. Η χρήση της ΧΜL επιτρέπει την εύκολη 

ανταλλαγή πληροφοριών RDF μεταξύ διαφορετικών τύπων συστημάτων, καθώς υποστηρίζει 

διαφορετικές γλώσσες εφαρμογών. 

Το RDF μοντέλο βασίζεται σε δηλώσεις/προτάσεις που ορίζονται σε τριπλέτες ή καλύτερα 

σημασιολογικές τριπλέτες. Δηλαδή, ένα σύνολο τριών πόρων που κωδικοποιούν μια δήλωση 

σχετικά με τα σημασιολογικά δεδομένα, με τη μορφή: 

Υποκείμενο – Κατηγορούμενο – Αντικείμενο 

<subject> - <predicate> - <object> 

Π.χ., Ferrari Museo owns Ferrari 335S. (<organization> <owns> <car>) 

 

 

3.4.2. XML 

 

H XML  (Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης) χρησιμοποιείται για την δομημένη περιγραφή 

δεδομένων. Η ΧΜL σχεδιάστηκε από το W3C για να αποθηκεύει και να μεταφέρει δεδομένα, 

δίνοντας έμφαση στο τι είδους δεδομένα είναι. Η XML είναι μία αρκετά απλοποιημένη γλώσσα η 

οποία έχει τη δυνατότητα να κάνει τα δεδομένα, εκτός από ευανάγνωστα για το χρήστη, 

μηχαναγνώσιμα (machine-readable). Ο χρήστης μπορεί να πάρει μεγάλα κομμάτια πληροφοριών 

και να τα ενσωματώσει σε ένα έγγραφο XML.  Έχει ομοιότητα με την HTML ως προς τον τρόπο 

γραφής. Κοινό σημείο αλλά και διαφορά μεταξύ τους είναι η ανάπτυξη κώδικα με τη χρήση 

ετικετών (tags). Στην HTML οι ετικέτες ορίζουν την εμφάνιση και την αισθητική των δεδομένων, 

ενώ στην XML ορίζουν την δομή και τη σημασία των δεδομένων. O χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει ετικέτες με ονόματα που αυτός θέλει, περιγράφοντας με τον τρόπο αυτό τα 

δεδομένα του. Αυτός είναι και ο λόγος που η XML ονομάζεται επεκτάσιμη. 

 

Π.χ.,  

<car> 

<name> Ferrari 335S </name> 

<price>$595.000</price> 

<description>The famous Italian car </description> 
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<color>Red</color> 

</car> 

 

 

3.4.3. JSON 

 

To JavaScript Object Notation, εν συντομία JSON, είναι μια μορφή ανταλλαγής δεδομένων. Είναι 

εύκολη για ανθρώπους να διαβαστεί αλλά και να γραφτεί. Ακόμα, είναι εύκολο για τα μηχανήματα 

να το αναλύσουν και να δημιουργήσουν. Βασίζεται στη γλώσσα JavaScript. Παρόλα αυτά, είναι 

εντελώς ανεξάρτητη. Χρησιμοποιεί συμβάσεις και έννοιες γνώριμες για τους προγραμματιστές 

των γλωσσών της οικογένειας C8. Μερικές από αυτές τις γλώσσες είναι αναφορικά η C, η C++, η 

C#, η Java, η JavaScript, η Perl, η Python και πολλές άλλες. Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν το JSON 

μια ιδανική γλώσσα ανταλλαγής δεδομένων.  

 

Π.χ., '{"name":" Ferrari 335S ", "type":"car", "color":"red"}' 

 

 

3.4.4. JSON-LD 

 

To JSON-LD είναι κωδικοποίηση διασυνδεδεμένων δεδομένων που έχουν περιγραφθεί με το 

μοντέλο RDF. Δημιουργήθηκε από το W3C και κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου 2014. Η χρήση 

του είναι διαθέσιμη για όλους. Βασίζεται στην ήδη επιτυχημένη μορφή JSON και παρέχει έναν 

τρόπο βοήθειας, ώστε τα δεδομένα JSON να λειτουργούν σε κλίμακα του Iστού, να είναι δηλαδή 

συνδεδεμένα. Το JSON-LD είναι μια ιδανική μορφοποίηση δεδομένων για περιβάλλοντα 

προγραμματισμού, υπηρεσίες web REST και βάσεις δεδομένων χωρίς δομή όπως το Apache 

CouchDB και το MongoDB9. 

 

Π.χ., 

[{"@type" : "Car", 

 
8 https://www.w3schools.com/whatis/whatis_json.asp 
9 https://json-ld.org/ 
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"name" : "Ferrari 335 S", 

"releaseDate" : "1957"}] 

 

 

3.5. Λεξιλόγια 

 

3.5.1. Schema.org 

 

Το schema.org είναι ένα κοινό λεξιλόγιο που έχει ως στόχο να δημιουργεί, να διατηρεί και να 

προάγει σχήματα (κοινές συμφωνημένες έννοιες και σχέσεις μεταξύ τους) για δομημένα δεδομένα 

στον Ιστό. Είναι μια συνεργατική προσπάθεια μεταξύ Google, Yahoo, Microsoft και Yandex10. 

Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια ιστότοποι, όπως η Google, το Pinterest και άλλες,  

χρησιμοποιούν το schema.org για τη σήμανση των ιστοσελίδων τους και για να εμβαθύνουν την 

εμπειρία του χρήστη. Το schema.org μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορες κωδικοποιήσεις, 

όπως RDF, JSON-LD και microdata. 

 

Π.χ., 

[{"@context":"https://schema.org", 

"@type":"Organization", 

"name":"Ferrari Museo", 

"location": { 

"@type" : "Place", 

"address": { 

"@type": "PostalAddress", 

"addressLocality": "Italy"} 

}}] 

 

Link: http://schema.org 

 

 
10 https://schema.org/ 
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4. Απαιτήσεις της Εφαρμογής 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία που αναπτύχθηκε, στόχος ήταν η δημιουργία εφαρμογής 

στον Σημασιολογικό Ιστό, για την εισαγωγή πολιτιστικών διασυνδεδεμένων δεδομένων, την 

αναζήτηση με κριτήρια και την προβολή τους σε χάρτη της Google (Google Maps). Τα δεδομένα 

αφορούν συλλογές αυτοκινήτων ανά τον κόσμο. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει, να διαγράψει, να επεξεργαστεί τα δεδομένα μέσα από το Notepad++ . Η δυσκολία 

δημιουργίας φόρμας για επεξεργασία των δεδομένων δεν έχει μεγάλη δυσκολία. Σκοπός είναι τα 

δεδομένα να είναι μηχαναγνώσιμα αλλά και κατανοητά από τον χρήστη. Για αυτό τον λόγο 

επιλέχθηκε το μοντέλο RDF και η κωδικοποίηση JSON-LD. Η διασύνδεση των δεδομένων έπρεπε 

να επιτευχθεί με τη χρήση κάποιου λεξιλογίου-σχήματος με κοινούς όρους που θα χαρακτηρίζει 

τα δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα θα γίνονται σαφή και μοναδικά. Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα 

να δέχεται δεδομένα και να τα τροποποιεί, με τρόπο τέτοιο που να μπορούν να γίνουν κατανοητά 

για άνθρωπο αλλά και μηχανή, εμφανίζοντάς τα με ορατά σημάδια επάνω στον χάρτη. Έγινε η 

επιλογή εμφάνισης όλων των χαρακτηριστικών των δεδομένων και σε πίνακα για την διευκόλυνση 

αναγνωσιμότητας από τον χρήστη. 

Απαιτήθηκε η συλλογή δεδομένων (dataset) και η μετατροπή τους σε διασυνδεδεμένα 

δεδομένα. Στόχος της εφαρμογής είναι να αναζητά και να εμφανίζει τα δεδομένα με βάση δυο 

κριτήρια. Την μάρκα του αυτοκινήτου και την τοποθεσία που βρίσκεται. Ακόμα, η εφαρμογή 

προγραμματίστηκε να φιλτράρει τα δεδομένα και να τα διαχωρίζει ανάλογα με την χώρα όπου 

βρίσκεται το αντικείμενο. Ο χάρτης προβάλλει τα δεδομένα με βάση τα δύο παραπάνω 

χαρακτηριστικά. Η συλλογή δεδομένων είναι μοναδική και δεν υπάρχει κάποια άλλη παρόμοια 

για αυτοκίνητα αντίκες. Η συλλογή έχει αναρτηθεί ως dataset στην πλατφόρμα LOD cloud, 

έχοντας ελεύθερα δικαιώματα χρήσης.  

https://lod-cloud.net/dataset/AntiqueCarsCollection. 

 

Λειτουργικές απαιτήσεις: 

1. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτωση της σελίδας, εμφανίζεται ένας χάρτης στη μέση με 

μερικά κουμπιά επιλογών επάνω αριστερά καθώς και κάτω από τον χάρτη. 
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2. Η εφαρμογή δέχεται δεδομένα από τον χρήστη μέσω του κουμπιού “choose files”. Αν 

τα δεδομένα είναι λανθασμένα ή σε διαφορετική μορφή, η οθόνη δεν εμφανίζει κάποια 

κίνηση. Εφόσον τα δεδομένα είναι σε σωστή μορφοποίηση, μετατρέπονται αυτόματα 

σε λειτουργικά. Ο χρήστης βλέπει στον χάρτη διάφορα σημάδια ανάλογα την 

τοποθεσία του αντικειμένου. Κάτω από τον χάρτη εμφανίζεται ένας πίνακας με τα 

δεδομένα που έχουν εισαχθεί. 

3. Εφόσον τα δεδομένα είναι λειτουργικά, εμφανίζονται στις λίστες φίλτρα επιλογής. Η 

μία λίστα έχει ως φίλτρο την ονομασία του αυτοκινήτου και η άλλη την τοποθεσία. Με 

βάση την επιλογή του χρήστη αλλάζουν τα σημάδια στον χάρτη καθώς και ο πίνακας. 

Προβάλλονται μόνο τα επιλεγμένα.  

4. Σε περίπτωση που κάποια από τα δεδομένα έχουν κοινή ονομασία ή κοινή τοποθεσία, 

η εφαρμογή εμφανίζει το φίλτρο μια φορά. Π.χ., δε μπορεί να υπάρχει δύο φορές η 

επιλογή Γερμανία. 

5. Τα δεδομένα που προβάλλονται στον χάρτη, όταν επιλεχθούν, εμφανίζουν όλες τις 

ιδιότητες σε ένα παραθυράκι. Το παράθυρο παραμένει ανοιχτό μέχρι να το κλείσει ο 

χρήστης. 

 

Μη λειτουργικές απαιτήσεις: 

1. Τα δεδομένα πρέπει να είναι σε κωδικοποίηση JSON-LD και να έχουν συγκεκριμένο 

τρόπο γραφής.  

2. Τα δεδομένα μπορούν να εισαχθούν μόνο από τον τοπικό δίσκο του χρήστη και όχι 

από κάποια άλλη σελίδα. 

3. Η εφαρμογή δεν απαιτεί κάποια προεγγραφή χρήστη. 

4. Η φόρτωση των δεδομένων γίνεται εντός ολίγων δευτερολέπτων. 

 

  



Ανάπτυξη Εφαρμογής στον Σημασιολογικό Ιστό των Δεδομένων με χρήση JavaScript και  JSON-LD 

 

 

 
24 

 
Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  

Τμ. Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

 

5. Σχεδιασμός της εφαρμογής 

Η σχεδίαση της εφαρμογής βασίστηκε στο παραπάνω αρχιτεκτονικό σχέδιο. Το αρχείο που 

περιλαμβάνει τα πολιτιστικά δεδομένα, πρέπει να βρίσκεται σε κωδικοποίηση JSON-LD. Στη 

συνέχεια περνάει από parser ώστε να μπορέσει η εφαρμογή να το διαβάσει. Ο parser μετατρέπει 

το αρχείο σε array και δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης. Η αναζήτηση γίνεται από τον χρήστη. Η 

αναζήτηση έχει επίσης ορισμένα φίλτρα που διαχωρίζει τις επιλογές. Το φίλτρο της μάρκας του 

αυτοκινήτου και το φίλτρο της τοποθεσίας. Αφότου φιλτραριστούν οι επιλογές, δημιουργείτε ένας 

πίνακας που καταγράφονται όλα τα δεδομένα, καθώς και απεικονίζονται όλα τα σημεία επάνω 

στον χάρτη. Η απεικόνιση των σημείων στον χάρτη και ο πίνακας, εμφανίζονται στην οθόνη του 

χρήστη. 

 

Εικόνα 2. Αρχιτεκτονικό σχέδιο εφαρμογής 



Ανάπτυξη Εφαρμογής στον Σημασιολογικό Ιστό των Δεδομένων με χρήση JavaScript και  JSON-LD 

 

 

 
25 

 
Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  

Τμ. Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

 

 

5.1. Βιβλιοθήκες 

 

Στη φάση του σχεδιασμού της εφαρμογής, επιλέχθηκε συγκεκριμένη βιβλιοθήκη της γλώσσας 

JavaScript, η οποία υποστηρίζεται από εφαρμογές του Ιστού. Κατά την προσπάθεια δημιουργίας 

της εφαρμογής, η χρήση βιβλιοθηκών είχε ως στόχο την ενσωμάτωση νέων αλλά και την βελτίωση 

υπάρχοντών λειτουργιών. 

Έγινε χρήση της βιβλιοθήκης jQuery, η οποία δίνει τη δυνατότητα να γίνονται αλλαγές 

απλούστερα και με πολύ λιγότερες γραμμές κώδικα. Η jQuery επιτρέπει τη χρήση σχεδόν όλων 

των δυνατοτήτων της JavaScript, όπως τη διαμόρφωση HTML και CSS στοιχείων, προσθήκη 

animation και εφέ μαζί με αρκετές ακόμα εφαρμογές. Τα τελευταία χρόνια η jQuery έχει γίνει 

ιδιαίτερα γνωστή και χρηστική. Πολλές γνωστές εταιρείες και μηχανές αναζήτησης 

χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη για τη βελτίωση εφαρμογών και ιστοτόπων, όπως η 

Google, η Microsoft, το YouTube κ.α. 

 

 

5.2. Ανάπτυξη εφαρμογής με τις γλώσσες HTML και JavaScript 

 

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα HTML. Οι λόγοι που επιλέχθηκε 

είναι η δημιουργία αλλά και η εύκολη διαχείριση ιστοσελίδων. Δίνει αρκετές δυνατότητες 

εισάγοντας πίνακες, εικόνες, λίστες, αρχεία καθώς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να περιέχει μια 

εφαρμογή. Επίσης, έχει την υψηλότερη αποδοχή από τα προγράμματα περιήγησης του ιστού. Στον 

κώδικα της HTML αναπτύχθηκε και μορφοποίηση CSS για λόγους ευχρηστίας της εφαρμογής. 

Ταυτόχρονα με την HTML αναπτύχθηκε κώδικας στην γλώσσα JavaScript. Είναι 

ενσωματωμένη στους περιηγητές, οπότε δε χρειάζεται κάποιο ειδικό λογισμικό για την προβολή 

της. Είναι οικονομική γλώσσα ως προς την χρήση της, καθώς το μόνο που χρειάζεται για να 

δημιουργηθεί είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Αποτελεί ένα από τα βασικά δομικά 

στοιχεία του Ιστού. Χρησιμοποιείται από αρκετούς δημοφιλείς ιστότοπους όπως τη Google, το 

Facebook, το YouTube κ.α. Με τη JavaScript επιτρέψαμε στην εφαρμογή να κάνει δυναμικές 

αλλαγές σε στατική σελίδα, δηλαδή να ανανεώνεται συνεχώς, δίχως να απαιτείται ανανέωση της 

εφαρμογής. 
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5.3. Web Components 

 

Τα Web Components είναι μια σειρά διαφορετικών τεχνολογιών που επιτρέπουν τη 

δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων προσαρμοσμένων στοιχείων και τη χρήση τους στις 

εφαρμογές του Ιστού. Τα Web Components βασίζονται στα υπάρχοντα πρότυπα του Ιστού. Δίνουν 

τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μια κοινή λειτουργία παραπάνω από μία φορά, δίχως επιπλοκές 

στη λειτουργία της εφαρμογής. Η άδεια χρήση τους είναι ανοικτή προς όλους. Προστίθενται σε 

κώδικα HTML καθώς και στο DOM11. Ενσωματώνονται στον κώδικα από ξεχωριστό (external) 

αρχείο. Τα web components πετυχαίνουν την επίλυση προβλημάτων με τους εξής τρόπους:  

 

• Τα API (Application Programming Interface). Τα API είναι ένας διαμεσολαβητής 

λογισμικού που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν και να συνεργάζονται 

μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας δεδομένα. Η χρήση τους βοηθά προγραμματιστές να 

επαναχρησιμοποιήσουν, να διαχειριστούν και να μετατρέψουν τον κώδικα προς 

όφελος της εφαρμογής τους, δίχως να έχουν προβλήματα κλοπής.  

• Το Shadow DOM. Δίνει τη δυνατότητα απομόνωσης στοιχείων του κώδικα, 

ελέγχοντας αποτελεσματικά τη λειτουργικότητα. Μπορούν να δημιουργηθούν 

κομμάτια κώδικα χωρίς να συγκρούονται με άλλα μέρη του εγγράφου και να υπάρχει 

επιπλοκή στα αποτελέσματα. 

  

 
11 https://www.webcomponents.org/introduction 
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5.3.1. Google Maps 

 

To Google Maps είναι μια από τις δημοφιλέστερες διεπαφές (API) χαρτογράφησης που 

διατίθενται ηλεκτρονικά δίχως χρέωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εντοπίσει 

κανείς επιχειρήσεις στην περιοχή του, να πάρει οδηγίες κατατόπισης και πληροφορίες για την 

κίνηση στους δρόμους, να δημιουργήσετε εξειδικευμένους χάρτες με πληροφορίες και εικόνες, 

καθώς και πολλά περισσότερα. Στην εφαρμογή  χρησιμοποιήθηκε το Google Maps, για να 

απεικονίσουμε την τοποθεσία που βρίσκονται τα αυτοκίνητα, εμφανίζοντας δείκτες σε σημεία 

επάνω στον χάρτη. Κάθε δείκτης περιλαμβάνει τα στοιχεία των αυτοκινήτων που αντλούνται από 

τα δομημένα δεδομένα. 

 

 

6. Υλοποίηση της εφαρμογής 

 

Παρακάτω, αναπτύσσεται και αναλύεται η μεθοδολογία υλοποίησης της παρούσας 

εφαρμογής, παρουσιάζοντας λεπτομερώς την εξέλιξη ολόκληρης της διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε, για την εκπόνηση της εργασίας. Οι ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουν την 

διαδικασία συλλογής δεδομένων και δημιουργία dataset, την επιλογή του κατάλληλου λεξιλογίου, 

με βάση το οποίο διασυνδέονται τα δεδομένα, την κωδικοποίηση των τεκμηρίων, τη χρήση 

βιβλιοθηκών για την βελτίωση του ιστότοπου και την δημοσίευση της εφαρμογής σε πάροχο 

φιλοξενίας ιστοσελίδων. 

 

 

6.1. Κωδικοποίηση 

 

Το πολιτισμικό αντικείμενο, οι συλλογές αυτοκινήτων, μετατράπηκαν σε ψηφιακά 

τεχνολογικά τεκμήρια, ως διασυνδεδεμένα δομημένα δεδομένα σε εφαρμογή Ιστού. Η διαδικασία 

της μετατροπής πραγματοποιήθηκε χειροκίνητα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία JSON-LD σε 

πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Notepad++). Επιλογή ήταν η δημιουργία HTML αρχείων με 
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διασυνδεδεμένα δεδομένα τα όποια ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να τα ενσωματώσει στην 

εφαρμογή από τον τοπικό του χώρο αποθήκευσης σε κωδικοποίηση JSON-LD. 

Ακόμα, δόθηκε η επιλογή να γίνεται μετατροπή δεδομένων από διάφορες κωδικοποιήσεις σε 

JSON-LD μέσω της χρήσης δωρεάν μετατροπέα στον Ιστό. 

 

Για τον έλεγχο της κωδικοποίησης των ιστοσελίδων αλλά και των διασυνδεδεμένων  

δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία κατά τη διάρκεια της δημιουργίας τους: 

 

• Εργαλείο ελέγχου δομημένων δεδομένων της Google (Google structured data testing tool 

- https://search.google.com/structured-data/testing-tool/) 

• https://json-ld.org/ 

• EasyRDF converter 

 

 

6.1.1. Λεξιλόγιο – χρήση του schema.org 

 

Το schema.org χρησιμοποιήθηκε για να προσδώσει την κατάλληλη σημασιολογία στα 

διασυνδεδεμένα δεδομένα. Έγινε συνδυασμός δύο τύπων για την περιγραφή των δεδομένων.  

1. Ο τύπος με την ονομασία Organization12, το οποίο χρησιμοποιείται για οργανισμούς 

όπως ένα σχολείο, ένα μουσείο, μια εταιρία, μια λέσχη, μια συλλογή κλπ. 

2. Ο τύπος με την ονομασία Car13, για την περιγραφή των συλλεκτικών αυτοκινήτων που 

χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα. 

Στους παρακάτω πίνακες, καταγράφονται όλες οι ιδιότητες που επιλέχθηκαν από τον εκάστοτε 

τύπο, συνοδευόμενες από μια σύντομη περιγραφή: 

 
12 https://schema.org/Organization 
13 https://schema.org/Car 

Properties-Ιδιότητες 
Schema.org - Organization 

https://schema.org/Organization 

Όνομα του οργανισμού που διαθέτει το αυτοκίνητο. name 
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Πίνακας 1. Περιγραφή σχήματος Organization από το schema.org 

 

Έχει επιτευχθεί σύνδεση μεταξύ των δύο τύπων με τη χρήση της ιδιότητας “Owns”14 για να 

χαρακτηριστούν τα αυτοκίνητα που ανήκουν στους διάφορους οργανισμούς. 

 
14 https://schema.org/owns 

H τοποθεσία που βρίσκεται ένας οργανισμός. location 

O τύπος της διεύθυνσης του οργανισμού. location: {address:PostalAddress} 

Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση. location: {address:addressLocality} 

Το γεωγραφικό πλάτος της διεύθυνσης. location:latitude 

Το γεωγραφικό μήκος της διεύθυνσης. location:longitude 

Το προϊόν είναι ιδιοκτησία του οργανισμού. owns 

Properties-Ιδιότητες Schema.org – Car 

https://schema.org/Car 

Το όνομα του αυτοκινήτου. name 

Η μάρκα του αυτοκινήτου. brand 
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Πίνακας 2. Περιγραφή σχήματος Car από το schema.org 

 

Παράδειγμα χρήσης του schema.org στα δεδομένα: 

 

[{ 

"@context":"https://schema.org", 

"@type":"Organization", 

"name":"Mercedes-Benz Museum", 

"url":"https://www.wikidata.org/wiki/Q707377", 

"location": { 

"@type" : "Place", 

"address": { 

"@type": "PostalAddress", 

"addressLocality": "Germany", 

"url": "https://dbpedia.org/resource/Germany"}, 

"latitude" : "48.78856516163998", 

"longitude" : "9.233866128264347" 

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. 

Χρησιμοποιείται για να διακρίνει την ακριβή 

παραλλαγή ενός προϊόντος. 

releaseDate 

Το βάρος του αυτοκινήτου. weight 

Ο συνολικός αριθμός των μπροστινών ταχυτήτων 

που διατίθενται για το σύστημα μετάδοσης του 

οχήματος. 

numberOfForwardGears 

Ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να καθίσουν 

στο όχημα. 
seatingCapacity 

Πληροφορίες σχετικά με τον κινητήρα ή τους 

κινητήρες του οχήματος. 
vehicleEngine 

Φωτογραφία του αυτοκινήτου, σε μορφή URL. image 
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}, 

"owns": { 

"@type" : "Car", 

"name" : "Benz patent-motorwagen", 

"url" : "https://www.wikidata.org/wiki/Q326248", 

"brand" : "Mercedes-Benz", 

releaseDate" : "1885", 

"weight": "265 KG", 

"numberOfForwardGears" : "1", 

"seatingCapacity" : "2", 

"vehicleEngine" : { 

"@type": "EngineSpecification", 

"name" : "1-cylinder engine 2/3hp, 1.0L, 954cc"}, 

"image": "https://mercedes-benz-publicarchive.com/marsClassic/instance/ko/ko.xhtml?oid=4373" 

} 

}] 

 

 

6.2. Τρόπος υλοποίησης της εφαρμογής 

 

Αρχικά, η εφαρμογή πρέπει την εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Υλοποιήθηκε κουμπί 

“browse”, μέσω του οποίου εισάγονται τα δεδομένα. Κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει 

δικά του δεδομένα, αρκεί να έχουν την σωστή κωδικοποίηση JSON-LD. Στη συνέχεια, μέσω του 

κώδικα τα δεδομένα γίνονται parse. Όταν η εφαρμογή δέχεται δεδομένα από τον ιστό, αυτά 

βρίσκονται πάντοτε σε μορφή string.  Με τη μέθοδο  JSON.parse(contents), τα δεδομένα 

μετατρέπονται σε μορφή αντικειμένου JavaScript. 

 

var json = []; 

Json = JSON.parse(contents); 
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Μετά την επιλογή των βιβλιοθηκών και των σχημάτων για τα δεδομένα, δημιουργήθηκε ένας 

χάρτης μέσω του API της Google. Για να γίνει χρήση του χάρτη, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός 

API credential key. Το κλειδί αυτό είναι δωρεάν. Καθένας μπορεί να δημιουργήσει το δικό του 

API credential key μέσω της πλατφόρμας Google Cloud Platform15. Ο χάρτης αρχικά εμφανίζεται 

άδειος, δηλαδή χωρίς δεδομένα. Του έχουν δοθεί μερικά στάνταρ, όπως το επίπεδο μεγέθυνσης 

καθώς και η αρχική τοποθεσία προβολής. Εφόσον ενσωματωθεί το dataset μέσω του κουμπιού 

“browse” όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, απεικονίζονται στο χάρτη τα δεδομένα σε μορφή 

σημείου ενδιαφέροντος (marker).  

 

Παράδειγμα ενσωμάτωσης χάρτη Google Maps: 

 

<script src= "https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&key= κλειδί"> </script> 

 

Κάθε σημείο, όταν επιλεχθεί, προβάλει ένα παράθυρο πληροφοριών. Το παράθυρο αυτό 

εμφανίζει όλες τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν το αντικείμενο. Για να διαβαστούν όλα τα 

αντικείμενα και να προβληθούν δείκτες στο χάρτη, χρησιμοποιήθηκε συνάρτηση επανάληψης που 

διαβάζει κάθε φορά τα δεδομένα από το αρχείο και τα εντάσσει στον χάρτη. 

 

Παράδειγμα επαναληπτικής συνάρτησης: 

 
15 https://console.cloud.google.com/ 

Εικόνα 3. Χάρτης Google Maps 
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for(var i = 0; i < json.length; i++) { 

var obj = json[i]; 

var marker = new google.maps.Marker 

({ 

position: new google.maps.LatLng(obj.location.latitude, obj.location.longitude), 

map: map, 

title: obj.owns.name + " of brand: " + obj.owns.brand +  

"<br> Located in: " + obj.location.address.addressLocality +  

"<br> Release date: " + obj.owns.releaseDate +  

"<br> Weight: " + obj.owns.weight +  

"<br> Forward Gears: " + obj.owns.numberOfForwardGears +  

"<br> Seating Capacity: " + obj.owns.seatingCapacity +  

"<br> Engine: " + obj.owns.vehicleEngine.name +  

"<br> Image: " + obj.owns.image 

}); 

var clicker = addClicker(marker, marker.title); 

 

 

Στη συνέχεια γίνεται η επιλογή εμφάνισης των δεδομένων σε δύο λίστες επιλογής. Οι δύο 

λίστες επιλογής διαφέρουν μεταξύ τους. Η πρώτη εμφανίζει στην οθόνη τα ονόματα των 

αυτοκινήτων που διαβάζονται από τον κώδικα. Η δεύτερη λίστα εμφανίζει, ανάλογα με τις 

συντεταγμένες που υπάρχουν σαν ιδιότητα σε κάθε αντικείμενο, τη χώρα την οποία βρίσκονται.  

Εικόνα 4. Λίστες επιλογής δεδομένων 
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Ακόμα, οι δύο λίστες συνδέονται μεταξύ τους. Αν επιλεχθεί στην πρώτη λίστα η μάρκα του 

αυτοκινήτου και στη δεύτερη η χώρα, θα εμφανιστούν μόνο τα αυτοκίνητα της συγκεκριμένης 

μάρκας που βρίσκονται στην συγκεκριμένη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί πως εμφανίζονται όλα τα 

δεδομένα, εφόσον και αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Κάτω από το χάρτη εμφανίζεται ο 

αριθμός των δεδομένων που έχουν διαβαστεί και μετατραπεί λειτουργικά από τον κώδικα.  

 

 

Παράδειγμα κώδικα δημιουργίας λίστας επιλογών: 

 

let dropdown = $('#brand-dropdown'); 

dropdown.empty(); //clears any options in the element 

dropdown.append('<option selected="true" disabled>Choose Brand</option>'); 

dropdown.prop('selectedIndex', 0);  

dropdown.append($('<option></option>').attr('value', 'All').text('All')); 

$.each(json, function(key, obj) { 

var name = obj.owns.name; 

var indStart = name.indexOf(">"); 

var indEnd = name.indexOf("</a>"); 

if (indStart != -1 && indEnd != -1) { 

name = name.substring(indStart+1, indEnd); 

} 

dropdown.append($('<option></option>').attr('value', obj.owns.brand).text(name)); 

}) 

 

Ακόμα, έχει επιλεχθεί η δημιουργία ενός πίνακα που καταγράφονται και εμφανίζονται όλα τα 

δεδομένα κάτω από τον χάρτη. Ο πίνακας δημιουργήθηκε για εναλλακτική και αναλυτική 

προβολή των οντοτήτων και των ιδιοτήτων τους. Ο πίνακας δέχεται αυτόματα, βασισμένος σε μια 

συνάρτηση, τα δεδομένα και τα κατατάσσει σε στήλες. Κάθε στήλη έχει ως τίτλο την ιδιότητα του 

κάθε αντικειμένου. Κάθε γραμμή εμφανίζει την τιμή της ιδιότητας. Σε κάθε αλλαγή των επιλογών, 

ο πίνακας, όπως και ο χάρτης, ανανεώνονται αυτόματα. Ολόκληρος ο κώδικας μπορεί να βρεθεί 

αναλυτικότερα στο κομμάτι του παραρτήματος αυτής της εργασίας. 
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Παράδειγμα δημιουργίας πίνακα προβολής δεδομένων: 

 

for (var i = 0; i < car_json.length; i++) { 

table = table.concat('<tr>'); 

table = table.concat('<td>' + car_json[i]["@context"] + '</td>'); 

table = table.concat('<td>' + car_json[i]["@type"] + '</td>'); 

table = table.concat('<td>' + car_json[i]["name"] + '</td>'); 

table = table.concat('<td style="background-color: #E5CCFF">' +  

car_json[i]["location"].address.addressLocality + ', ' + car_json[i]["location"].latitude + ', ' +  

car_json[i]["location"].longitude + '</td>'); 

table = table.concat('<td>' + car_json[i]["owns"].name + '</td>'); 

table = table.concat('<td>' + car_json[i]["owns"].brand + '</td>'); 

table = table.concat('<td>' + car_json[i]["owns"].releaseDate + '</td>'); 

table = table.concat('<td>' + car_json[i]["owns"].weight + '</td>'); 

table = table.concat('<td>' + 'gears: ' + car_json[i]["owns"].numberOfForwardGears + '</td>'); 

table = table.concat('<td>' + 'seats: ' + car_json[i]["owns"].seatingCapacity + '</td>'); 

table = table.concat('<td>' + car_json[i]["owns"].vehicleEngine.name + '</td>'); 

table = table.concat('</tr></center>'); 

}} 

return table; 

} 

document.write(createTable(json)); 

 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής είναι: 

http://linkedcars.mywebcommunity.org/Main.html 

 

 

6.3. Συλλογή δεδομένων και δημιουργία dataset  

 

Τα δεδομένα πολιτισμικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν χειροκίνητα ύστερα από περιήγηση σε 

διάφορες ιστοσελίδες μουσείων αλλά και ιδιωτικών συλλογών. Αφορούν αυτοκίνητα αντίκες που 

αποτελούν αξιοθέατο ενώ ταυτόχρονα επιδεικνύουν την εξέλιξη της τεχνολογίας και των μέσων 

μεταφοράς. Επιλέχθηκε η δημιουργία dataset με δεδομένα από διαφορετικές συλλογές με σκοπό 

την ανάδειξη των φίλτρων της εφαρμογής αλλά και της ακρίβειας προβολής των δεδομένων στον 

χάρτη. Τα δεδομένα αυτά ενοποιήθηκαν και συνδέθηκαν με άλλα δεδομένα κοινού πεδίου 

http://linkedcars.mywebcommunity.org/Main.html
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ενδιαφέροντος. Η διασύνδεση των δεδομένων έγινε με τους γράφους γνώσης Wikidata και 

DBpedia  μέσω των παρακάτω ιδιοτήτων: 

 

1. Όνομα του οργανισμού που ανήκει το αυτοκίνητο (Wikidata) 

2. Χώρα που βρίσκεται το αυτοκίνητο (DBpedia) 

3. Μοναδικό μοντέλο του αυτοκινήτου (Wikidata) 

 

1. “name":"Mercedes-Benz Museum","url":"https://www.wikidata.org/wiki/Q707377" 

2. "addressLocality": "Germany","url": "https://dbpedia.org/resource/Germany" 

3. "name”:"Benz patent-motorwagen","url" : "https://www.wikidata.org/wiki/Q326248" 

 

 

Ακόμα, η συλλογή δεδομένων αναρτήθηκε στο LOD-cloud, ένα ανοιχτό αποθετήριο 

διασυνδεδεμένων δεδομένων. Αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 1301 σύνολα δεδομένων με 16283 

συνδέσμους (Μάιος 2020). 

 

 

 

• Ονομασία dataset: Antique Cars Collection (Linked Cars) 

• URL:  http://linkedcars.mywebcommunity.org/Main.html 

• Ημ/νια και αριθμός έκδοσης: 05-05-2021 v.1. 

• Αδειοδότηση: CC BY-NC 4.0.  

• Διαθεσιμότητα: data is present, obtainable (JSON-LD). 

• Πληρότητα: 100% όλα τα αυτοκίνητα αντίκες από διάφορες συλλογές (21 από τα 21). 

• OpenData5Star: 5 stars.  

• Θέμα Κάλυψης: Car, Antique car. 

• Πηγή δεδομένων: διάφορες συλλογές (21 τεκμήρια). 

• Συνδέσεις: 25 links Wikidata, 21 links DBpedia. 
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Η περιγραφή του στο LOD-cloud βρίσκεται στην ηλ. δ/νση: https://lod-

cloud.net/dataset/AntiqueCarsCollection. 

 

  

Εικόνα 5. LOD cloud dataset 

Εικόνα 6. Ολοκλήρωση της εφαρμογής 
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7. Δοκιμή – Έλεγχος - Αξιολόγηση της Εφαρμογής 

 

Η εφαρμογή που δημιουργήθηκε, ελέγχθηκε και δοκιμάστηκε σε κάθε βήμα κατά την ανάπτυξη 

της μέχρι την τελική παράδοση. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της εφαρμογής 

δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο έχει να κάνει σχετικά με την ευχρηστία 

του συστήματος αλλά και της αξιοποίησης του από τους χρήστες. Η ομάδα χρηστών που οδήγησε 

στην δημιουργία αλλά και αποτίμηση της έρευνας, ήταν φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος 

«Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό», ΣΤ’ εξάμηνο προγράμματος σπουδών του τμήματος 

Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το ερωτηματολόγιο περιείχε 

δέκα ερωτήσεις βασισμένες System Usability Scale16, το οποίο δίνει πέντε επιλογές απάντησης 

από το συμφωνώ απόλυτα έως το διαφωνώ απόλυτα. Οι ερωτήσεις ήταν οι εξής: 

 

Στην ερώτηση αν θα ήταν ευχάριστο να χρησιμοποιεί ο χρήστης συχνά αυτή την εφαρμογή, 

δεν υπήρχε αρνητική απάντηση. Το σύνολο των απαντήσεων είναι θετικές, με ένα μικρό ποσοστό 

να συμφωνεί απόλυτα. 

 
16 https://www.usability.gov/ 

Εικόνα 7.Ερώτηση ευχρηστίας εφαρμογής 1 
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Στην ερώτηση αν το σύστημα είναι πολύπλοκο χωρίς ιδιαίτερο λόγο, όλες οι απαντήσεις ήταν 

αρνητικές. 

Στο αν ο χρήστης βρήκε εύκολο το σύστημα στη χρήση, όλες οι απαντήσεις ήταν θετικές με 

ένα ποσοστό 28,6%, να βρίσκει το σύστημα αρκετά εύκολο. 

  

Εικόνα 8. Ερώτηση ευχρηστίας εφαρμογής 2 

Εικόνα 9. Ερώτηση ευχρηστίας εφαρμογής 3 
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Στην 4η ερώτηση και στο πόσο θα χρειαζόταν ένα άτομο με περαιτέρω γνώσεις το οποίο θα 

βοηθούσε στη χρήση της εφαρμογής, το 42,9% διαφώνησε απόλυτα, ενώ μόνο το 14,3% 

υποστήριξε πως θα χρειαζόταν βοήθεια. 

 

Όσον αφορά το αν οι διάφορες λειτουργίες σε αυτή την εφαρμογή είναι καλά ενσωματωμένες, 

όλοι οι χρήστες απάντησαν θετικά. 

Εικόνα 10. Ερώτηση ευχρηστίας εφαρμογής 4 

Εικόνα 11. Ερώτηση ευχρηστίας εφαρμογής 5 
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Στην ερώτηση 6 και στο αν υπήρχε ασυνέπεια στην εφαρμογή, μόλις ένα 28,6% απάντησε πως 

υπάρχει ασυνέπεια. Το υπόλοιπο 71,4% είχε την άποψη πως δεν υπάρχει κάποια ασυνέπεια. 

 

Οι απαντήσεις στην ερώτηση 7 και το αν ο χρήστης νομίζει πως οι περισσότεροι άνθρωποι θα 

μάθαιναν γρήγορα να χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή, η απάντηση ήταν θετική κατά ένα 

μεγάλο μέρος, ενώ το 28,6% δε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί. 

Εικόνα 12. Ερώτηση ευχρηστίας εφαρμογής 6 

Εικόνα 13. Ερώτηση ευχρηστίας εφαρμογής 7 
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Στο αν η εφαρμογή ήταν πολύ δύσκολη στη χρήση, όλοι οι χρήστες συμφώνησαν ότι δεν ήταν 

δύσκολη. 

 

 

Στην 9η ερώτηση και κατά πόσο εύκολο ήταν ο χρήστης να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, 

όλες οι απαντήσεις είχαν θετικό πρόσημο. 

  

Εικόνα 14. Ερώτηση ευχρηστίας εφαρμογής 8 

Εικόνα 15. Ερώτηση ευχρηστίας εφαρμογής 9 
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Στην τελευταία ερώτηση και το αν θα έπρεπε ο χρήστης να μάθει πολλά πράγματα για να 

χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, οι απόψεις διίστανται. Το 42,9% απάντησε πως διαφωνεί απόλυτα. 

Το 28,6% πως διαφωνεί. Το 14,3% ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί. Το υπόλοιπο 14,3% πιστεύει 

πως θα χρειαζόταν να μάθει αρκετά πράγματα για να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. 

Αποτέλεσμα, κατόπιν έρευνας και αξιολόγησης, ήταν πως οι απαντήσεις των χρηστών στο 

ερωτηματολόγιο βοήθησαν στην βελτίωση της εφαρμογής ως προς την χρήση αλλά και την 

πολυπλοκότητα. Οι περισσότεροι χρήστες έδειξαν ικανοποιημένοι και φάνηκε βάσει των 

απαντήσεων τους πως θα χρησιμοποιούσαν ξανά την εφαρμογή.  

 

 

  

Εικόνα 16. Ερώτηση ευχρηστίας εφαρμογής 10 
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8. Συμπεράσματα 

 

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσης εργασίας, ύψιστη σημασία δόθηκε στα 

διασυνδεδεμένα δεδομένα, την συλλογή, τη μετατροπή και κυρίως την αξιοποίηση τους. Η 

εφαρμογή που αναπτύχθηκε εξυπηρετεί την αρχική ιδέα. Σε κάθε φάση στην ανάπτυξης της 

εφαρμογής, υπήρχαν δοκιμαστικές διαδικασίες και έλεγχος, ώστε όλα να πληρούν τις 

προδιαγραφές του σχεδίου. 

Ως προς την εμπειρία που αποκτήθηκε από όλη την διαδικασία, η δυσκολότερη και πιο 

πολύπλοκη φάση ήταν κατά τη δημιουργία του κώδικα. Η χρήση των δεδομένων και το πως αυτά 

αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με τον Ιστό, αποτέλεσε σκέψη στο μυαλό του συγγραφέα. 

Όσον αφορά την δημιουργία dataset, θα μπορούσε να υπάρχει αναλυτικότερη και περαιτέρω 

επέκταση καθώς και οργάνωση. Θα ήταν ευχάριστο να είχαν ενσωματωθεί περισσότερα δεδομένα 

που να αφορούν αυτοκίνητα αντίκες.  

Στις μελλοντικές εργασίες που θα μπορούσαν να επεκτείνουν την παρούσα εφαρμογή 

συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα: 

• Η ενσωμάτωση ενός μετατροπέα δεδομένων, εντός της εφαρμογής, που να μπορεί να 

αλλάζει οποιαδήποτε γλώσσα μορφοποίησης των δεδομένων. Ο κώδικας των 

δεδομένων να γίνεται συμβατός και αναγνώσιμος από την εφαρμογή με παραπάνω 

τρόπους από τους υπάρχοντες. Μορφοποιήσεις όπως RDF, XML κ.α. 

• Δημιουργία περαιτέρω dataset πάνω στο αντικείμενο των αυτοκινήτων, αναλυτικότερα 

και με περισσότερες ιδιότητες των δεδομένων. Εμπλουτισμός της συλλογής 

δεδομένων. 

• Δημιουργία διαφορετικών dataset με κάποιο άλλο πεδίο πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 

δηλαδή διαφορετικό αντικείμενο, κατάλληλη μετατροπή του κώδικα και προβολή του 

στον χάρτη. 

• Σύνδεση των δεδομένων με αντίστροφη γεω-κωδικοποίηση (reverse geocoding) με 

σκοπό τον εντοπισμό και την προβολή κοντινών διευθύνσεων οδών, πολιτειών, χωρών 

καθώς και γενικότερων πληροφοριών. 
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Παράρτημα 

Κώδικας 

 

Παράδειγμα αρχείου Html-JavaScript 

 

URL: http://linkedcars.mywebcommunity.org/Main.html 

 
 

1. <!DOCTYPE html> 

2. <html> 

3. <head> 

4. <meta charset="UTF-8"> 

5. <title>Linked Cars</title> 

6. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> 

7. <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script> 

8. <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&key=AIzaSyA4ASe-78bTbO9-

DymfDoIGu0DttrP2O6I"></script> 

9. <script>  

10. var map; 

11.  

12. var markers = []; 

13.  

14. var json = []; 

15.  

16. var chosen_brand = 'All'; 

17.  

18. var chosen_locality = 'All'; 

19.  

20. function initialize() { 

21. // Giving the map some options 

22. var mapOptions = { 

23. zoom: 2, 

24. center: new google.maps.LatLng(48.41778274555898, -34.78445534131777) 

25. }; 

26.  

27. // Creating the map 

28. map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), mapOptions); 

29.  

30. // Looping through all the objects from the JSON data 

31. for(var i = 0; i < json.length; i++) { 

32.  

33. // Current object 

34. var obj = json[i]; 

35.  

36. // Adding a new marker for the object 

37. var marker = new google.maps.Marker({ 

38. position: new google.maps.LatLng(obj.location.latitude, obj.location.longitude), 
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39. map: map, 

40. title: obj.owns.name + " of brand: " + obj.owns.brand + "<br> Located in: " + 

obj.location.address.addressLocality + "<br> Release date: " + obj.owns.releaseDate + "<br> 

Weight: " + obj.owns.weight + "<br> Forward Gears: " + obj.owns.numberOfForwardGears + 

"<br> Seating Capacity: " + obj.owns.seatingCapacity + 

41. "<br> Engine: " + obj.owns.vehicleEngine.name + "<br> Image: " + '<a href=' + '"' + 

obj.owns.image + '"' + 'target=\"_blank\">' + "image" + '</a>'  

42. }); 

43.  

44. // Adding a new info window for the object 

45. var clicker = addClicker(marker, marker.title); 

46.  

47. markers.push(marker); //hides the markers 

48. }  

49.  

50. // Adding a new click event listener for the object 

51. function addClicker(marker, content) { 

52. google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() { 

53.  

54. var infowindow = new google.maps.InfoWindow({ 

55. content: content, 

56. }); 

57.  

58. if (infowindow) { 

59. infowindow.close(); 

60. } 

61. infowindow = new google.maps.InfoWindow({ 

62. content: content 

63. }); 

64. infowindow.open(map, marker); 

65. }); 

66. } 

67.  

68. //Brand Dropdown 

69. let dropdown = $('#brand-dropdown'); //targets the selected element 

70.  

71. dropdown.empty(); //clears any options in the element 

72.  

73. dropdown.append('<option selected="true" disabled>Choose Brand</option>'); 

74. dropdown.prop('selectedIndex', 0); //appends our default option 

75.  

76. // Populate dropdown with list of objects 

77. dropdown.append($('<option></option>').attr('value', 'All').text('All')); 

78. $.each(json, function(key, obj) { 

79. var name = obj.owns.name; 

80. var indStart = name.indexOf(">"); 

81. var indEnd = name.indexOf("</a>"); 

82. if (indStart != -1 && indEnd != -1) { 

83. name = name.substring(indStart+1, indEnd); 

84. }//show only the name of object at dropdown not the anchor 

85. dropdown.append($('<option></option>').attr('value', obj.owns.brand).text(name)); 

86. }) 

87.  
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88. $('#brand-dropdown').change(function() { 

89. // this is the selected item 

90. var item = $(this).val(); 

91. chosen_brand = item; 

92.  

93. for (var j = 0; j < markers.length; j++) { 

94. markers[j].setMap(null); 

95. } 

96.  

97. // loop through all objects 

98. var brand_json = []; 

99. for (var i = 0; i < json.length; i++) { 

100. var obj = json[i]; 

101. // if the selected item value is the same with the brand of the current object 

102. if ((item === obj.owns.brand || item === 'All') &&  

103. (chosen_locality === obj.location.address.addressLocality || chosen_locality === 'All')) { 

104. // show marker 

105. markers[i].setMap(map); 

106. // keep in seperate array the chosen objects 

107. brand_json.push(obj); 

108. } 

109. } 

110.  

111. // refresh table to show only objects from chosen brand 

112. var table = document.getElementById('dataTable'); 

113. table.innerHTML = createTable(brand_json); 

114. }); 

115.  

116.  

117. //Locality Dropdown 

118. let dropdown2 = $('#locality-dropdown'); //targets the selected element 

119.  

120. dropdown2.empty(); //clears any options in the element 

121.  

122. dropdown2.append('<option selected="true" disabled>Choose Location</option>'); 

123. dropdown2.prop('selectedIndex', 0); //appends our default option 

124.  

125. // Populate dropdown with list of objects 

126. dropdown2.append($('<option></option>').attr('value', 'All').text('All')); 

127. $.each(json, function(key, obj) { 

128. var address = obj.location.address.addressLocality; 

129. var indStart = address.indexOf(">"); 

130. var indEnd = address.indexOf("</a>"); 

131. if (indStart != -1 && indEnd != -1) { 

132. address = address.substring(indStart+1, indEnd); 

133. } 

134. dropdown2.append($('<option></option>').attr('value', 

obj.location.address.addressLocality).text(address)); 

135. }) 

136.  

137.  

138. removeDuplicatesBrand(); //call of current function 

139. removeDuplicatesLocality(); //call of current function 
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140.  

141. // removes duplicates from locality dropdown 

142. function removeDuplicatesLocality() { 

143. var x = document.getElementById("locality-dropdown"); 

144. var listLength = x.length; 

145. // loop through elements to find duplicates 

146. for (var i = 0; i < listLength; i++) { 

147. for (var j = 0; j < listLength; j++) { 

148. if (x.options[i].value == x.options[j].value && i != j) { 

149. // remove duplicate and decrease size of list by 1 

150. x.remove(j); 

151. listLength--; 

152. } 

153. } 

154. } 

155. } 

156.  

157. // removes duplicates from brand dropdown 

158. function removeDuplicatesBrand() { 

159. var x = document.getElementById("brand-dropdown"); 

160. var listLength = x.length; 

161. // loop through elements to find duplicates 

162. for (var i = 0; i < listLength; i++) { 

163. for (var j = 0; j < listLength; j++) { 

164. if (x.options[i].value == x.options[j].value && i != j) { 

165. // remove duplicate and decrease size of list by 1 

166. x.remove(j); 

167. listLength--; 

168. } 

169. } 

170. } 

171. } 

172.  

173.  

174. $('#locality-dropdown').change(function() { 

175. // this is the selected item 

176. var item = $(this).val(); 

177. chosen_locality = item; 

178.  

179. // clear all markers from map 

180. for (var j = 0; j < markers.length; j++) { 

181. markers[j].setMap(null); 

182. } 

183.  

184. // loop through all objects 

185. var locality_json = []; 

186. for (var i = 0; i < json.length; i++) { 

187. var obj = json[i]; 

188. // if the selected item value is the same with the locality of the current object 

189.  

190. if ((item === obj.location.address.addressLocality || item === 'All') &&  

191. (chosen_brand === obj.owns.brand || chosen_brand === 'All')) { 

192. // show markers 
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193. markers[i].setMap(map); 

194. // keep in seperate array the chosen objects 

195. locality_json.push(obj); 

196. } 

197. }  

198.  

199. // refresh table to show  only objects from chosen locality 

200. var table = document.getElementById('dataTable'); 

201. table.innerHTML = createTable(locality_json); 

202.  

203. }); 

204.  

205. //Embed file 

206. function readFile(evt) { 

207. // retrieve all the files from the FileList object 

208. var files = evt.target.files; 

209.  

210. if (files) { 

211. // get the first file from the files that user chose 

212. f = files[0]; 

213. var r = new FileReader(); 

214. r.onload = (function (f) { 

215. return function (e) { 

216. // retrieve the contents of the file and parse it as json 

217. var contents = e.target.result; 

218. json = JSON.parse(contents); //PARSE!!! Here just after embed the file 

219.  

220. json.sort(function (a, b) { // sort json based on release date 

221. return a.owns.releaseDate > b.owns.releaseDate; 

222. }); 

223. // clear markers array before initialization to remove any existing markers 

224. markers = []; 

225. // initialize map again 

226. initialize(); 

227. // this must be called to draw map with markers from new file 

228. google.maps.event.trigger(map, 'resize'); 

229. // fill data table with new data 

230. var table = document.getElementById('dataTable'); 

231. table.innerHTML = createTable(json); 

232. }; 

233. })(f); 

234. // read file 

235. r.readAsText(f); 

236. } 

237. } 

238. // add listener on file input button 

239. document.getElementById('fileinput').addEventListener('change', readFile, false); 

240.  

241. }; 

242.  

243. // Initialize the map 

244. google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 

245. </script>  



Ανάπτυξη Εφαρμογής στον Σημασιολογικό Ιστό των Δεδομένων με χρήση JavaScript και  JSON-LD 

 

 

 
52 

 
Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  

Τμ. Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

 

246. </head> 

247. <body style="background: url(bgmain.jpg); background-size: cover;"> <!-- background photo--> 

248.  

249.  

250. <h1 style="text-align:center"> Creating Semantic Web of Data sites with JSON-LD</h1> 

251. <a href="\LinkedCars.json" download>Download sample file (to test the application)</a> <br> 

<br> 

252. <ul>  

253. <b> CONVERTERS </b> 

254. <li><a href="https://www.oxygenxml.com/xml_json_converter.html" target=\"_blank\"; 

style="text-align:left"> Oxygen converter</a></li> 

255. <li><a href="https://www.easyrdf.org/converter" target=\_blank\"; style="text-align:left"> 

Easyrdf converter </a></li> 

256. </ul>  

257. <br> <br> 

258.  

259. <!--Brand dropdown--> 

260. <select id="brand-dropdown" name="brand" style="background-color: #CCFFCC;" ></select> 

261.  

262. <!--Locality dropdown--> 

263. <select id="locality-dropdown" name="location" style="background-color: #E5CCFF";></select> 

264.  

265. <br><br><hr> 

266.  

267. <!--The div element for the map --> 

268. <div id="map-canvas"></div> 

269. <hr> 

270. <input type="file" id="fileinput" multiple /> <!--Embed Button --> 

271. <div id="dataTable"> 

272. <!--Table with all objects --> 

273. <script> 

274. function createTable(car_json) { 

275. var table = ''; 

276. if (car_json.length > 0) { 

277. var keys = []; 

278. table = table.concat('<center style="font-size: 22px; font-weight:bold;"> Objects: ' + json.length + 

' </center>'); 

279. table = table.concat("<center><table border==\"5\" cellspacing='0' style='background-color: 

 #CCFFCC ;'><tr>"); 

280.  

281. for (key in car_json[0]) { 

282. table = table.concat('<td width="150" height="30" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; 

font-size: 22px; font-weight:bold; color: #000000;">' + key + '</td>'); 

283. } 

284.  

285. var headers = ['vehicleEngine', 'numberOfForwardGears', 'seatingCapacity', 'weight', 

'releaseDate', 'brand'] 

286. // loop through the keys of "owns" element in json object and create header only for those included 

in headers array 

287. for (key in car_json[0]['owns']) { 

288. if (headers.includes(key)) { 

289. table = table.concat('<td width="150" height="30" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; 

font-size: 22px; font-weight:bold; color: #000000;">' + key + '</td>'); 
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290. } 

291. } 

292.  

293. table = table.concat("</tr>"); 

294.  

295. for (var i = 0; i < car_json.length; i++) { 

296. table = table.concat('<tr>'); 

297. table = table.concat('<td>' + car_json[i]["@context"] + '</td>'); 

298. table = table.concat('<td>' + car_json[i]["@type"] + '</td>'); 

299. table = table.concat('<td>' + car_json[i]["name"] + '</td>'); 

300. table = table.concat('<td>' + '<a href=' + '"' + car_json[i]["url"] + '"' + 'target=\"_blank\">' + 

car_json[i]["url"] + '</a>' + '</td>'); 

301. table = table.concat('<td style="background-color: #E5CCFF">' + 

car_json[i]["location"].address.addressLocality + '<br>' + '<a href=' + '"' + 

car_json[i]["location"].address.url + '"' + 'target=\"_blank\">' + 

car_json[i]["location"].address.url + '</a>' + '</td>'); 

302. table = table.concat('<td>' + car_json[i]["owns"].name + '<br>' + '<a href=' + '"' + 

car_json[i]["owns"].url + '"' + 'target=\"_blank\">' + car_json[i]["owns"].url + '</a>' + '</td>'); 

303. table = table.concat('<td>' + car_json[i]["owns"].brand + '</td>'); 

304. table = table.concat('<td>' + car_json[i]["owns"].releaseDate + '</td>'); 

305. table = table.concat('<td>' + car_json[i]["owns"].weight + '</td>'); 

306. table = table.concat('<td>' + 'gears: ' + car_json[i]["owns"].numberOfForwardGears + '</td>'); 

307. table = table.concat('<td>' + 'seats: ' + car_json[i]["owns"].seatingCapacity + '</td>'); 

308. table = table.concat('<td>' + car_json[i]["owns"].vehicleEngine.name + '</td>'); 

309. table = table.concat('</tr></center>'); 

310.  

311. } 

312. } 

313. return table; 

314. } 

315. document.write(createTable(json)); 

316. </script> 

317. </div> 

318. </body> 

319. </html> 

 

  



Ανάπτυξη Εφαρμογής στον Σημασιολογικό Ιστό των Δεδομένων με χρήση JavaScript και  JSON-LD 

 

 

 
54 

 
Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  

Τμ. Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

 

Παράδειγμα αρχείου δεδομένων JSON-LD 
 
 
URL: http://linkedcars.mywebcommunity.org/LinkedCars.json 
 
 

1. [ 
2. { 
3. "@context":"https://schema.org", 
4. "@type":"Organization", 
5. "name":"Mercedes-Benz Museum", 
6. "url":"https://www.wikidata.org/wiki/Q707377", 
7. "location": { 
8. "@type" : "Place", 
9. "address": { 
10. "@type": "PostalAddress", 
11. "addressLocality": "Germany", 
12. "url": "https://dbpedia.org/resource/Germany"}, 
13. "latitude" : "48.78856516163998", 
14. "longitude" : "9.233866128264347" 
15. }, 
16. "owns": { 
17. "@type" : "Car", 
18. "name" : "Benz patent-motorwagen", 
19. "url" : "https://www.wikidata.org/wiki/Q326248", 
20. "brand" : "Mercedes-Benz", 
21. "releaseDate" : "1885", 
22. "weight": "265 KG", 
23. "numberOfForwardGears" : "1", 
24. "seatingCapacity" : "2", 
25. "vehicleEngine" : { 
26. "@type": "EngineSpecification", 
27. "name" : "1-cylinder engine 2/3hp, 1.0L, 954cc"}, 
28. "image": "https://mercedes-benz-

publicarchive.com/marsClassic/instance/ko/ko.xhtml?oid=4373" 
29. } 
30. }, 
31. { 
32. "@context":"https://schema.org", 
33. "@type":"Organization", 
34. "name": "Henry Ford Museum", 
35. "url": "https://www.wikidata.org/wiki/Q3521242", 
36. "location": { 
37. "@type" : "Place", 
38. "address": { 
39. "@type": "PostalAddress", 
40. "addressLocality": "USA", 
41. "url":"https://dbpedia.org/resource/United_States"}, 
42. "latitude" : "42.30223507843372", 
43. "longitude": "-83.23382777124823" 
44. }, 
45. "owns": { 
46. "@type" : "Car", 
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47. "name" : "Daimler Phoenix car", 
48. "url" : "https://www.wikidata.org/wiki/Q917908", 
49. "brand" : "Daimler", 
50. "releaseDate" : "1897", 
51. "weight": "265 KG", 
52. "numberOfForwardGears" : "4", 
53. "seatingCapacity" : "4", 
54. "vehicleEngine" : { 
55. "@type": "EngineSpecification", 
56. "name" : "2-cylinder, Daimler Phoenix engine, 1.060cc"}, 
57. "image": "https://mercedes-benz-

publicarchive.com/marsClassic/en/instance/ko/Daimler-motor-carriage-Phoenix-
car-4-hp-1897---1902.xhtml?oid=5983"  

58. } 
59. }] 

 


