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Crowdsourcing (πληθοπορισμός) και πολιτισμός

Crowdsourcing = Crowd + Outsourcing 

“Ο πληθοπορισμός (Crowdsourcing) είναι η 
πράξη της εξωτερικής ανάθεσης καθηκόντων, 
σε μια μεγάλη ομάδα εθελοντών ή μια 
κοινότητα μέσω ανοικτής πρόσκλησης.
συνήθως μέσω διαδικτύου, καθήκοντα που 
παραδοσιακά εκτελούνταν από υπάλληλο” 

Jeff Howe, Mark Robinson Wired 2006
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Crowdsourcing (πληθοπορισμός) και πολιτισμός

Σύμφωνα με τους Oomen και Aroyo (2011) υπάρχουν έξι 
διαφορετικά είδη πληθοπορισμού στον τομέα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς:
1. Διόρθωση και μεταγραφή περιεχομένου (Correction / 

Transcription)
2. Διαχείριση περιεχομένου (Contextualization)
3. Εμπλουτισμό ψηφιακών συλλογών με νέα τεκμήρια 

(Complementing Collection)
4. Ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση (Classification)
5. Επιμέλεια κειμένου (Co-curation)
6. Χρηματοδότηση από το πλήθος (Crowdfunding)



4

Crowdsourcing πλατφόρμες

http://transcribe.royalbcmuseum.bc.ca/collections/show/10
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Crowdsourcing πλατφόρμες

http://transcribe.royalbcmuseum.bc.ca/scripto/transcribe/100/14452#transcription
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Δημιουργία Φωτογραφικού αρχείου για κατεχόμενες περιοχές 

1. Δεδομένα
• Κατεχόμενη περιοχή μετά την 

τουρκική εισβολή
• Διάσπαρτος πληθυσμός σε Κύπρο και 

εξωτερικό
• Φωτογραφικό υλικό που μετάφεραν 

ή εξασφάλισαν στη συνέχεια
• 44 χρόνια κατοχής – χρόνος 

λειτουργεί αρνητικά

2. Ιδέα
• Χρήση κοινωνικών δικτύων (Facebook)
• Εύκολη πρόσβαση / ανάρτηση 

φωτογραφιών (μέσω τηλεφώνων smart)
• Δυνατότητα σχολιασμού
• Παγκόσμια εμβέλεια

3. Εφαρμογή
• Κλειστή ομάδα στο Facebook
• Ανάρτηση φωτογραφικού υλικού
• Σχολιασμός
• Μεταφορά αναρτήσεων σε βάση 

δεδομένων
• Επεξεργασία αναρτήσεων από ομάδα 

εθελοντών



Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει 

συνάψει συμφωνία συνεργασίας με το Δήμο Λευκονοίκου για 

τη ψηφιοποίηση των αρχείων του Δήμου.

Στόχος της ψηφιοποίησης είναι η διαφύλαξη και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας και η διατήρηση της 

μνήμης της. Αυτή η προσπάθεια έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία 

όταν πρόκειται για την κατεχόμενη μας πατρίδα.

Η δική σας συμβολή σε αυτή την προσπάθεια είναι 

ουσιαστική.

Μέσα από αυτό το κλειστό group στο Facebook θα ήθελα να 

σας παρακαλέσω όπως ανεβάσετε παλιές φωτογραφίες από 

το χωρίο σας.

Επίσης για κάθε φωτογραφία αναφέρετε όσες πληροφορίες 

διαθέτετε για τα άτομα που απεικονίζονται για την 

τοποθεσία, το γεγονός, την ημερομηνία φωτογράφησης και 

οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες πιστεύετε ότι είναι 

χρήσιμες για την τεκμηρίωση του φωτογραφικού υλικού.
7

Group στο Facebook : Μνήμες Λευκονοίκου

Σεπτέμβριος 2018
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Μνήμες Λευκονοίκου /σχολιασμός ανάρτησης

• Φωτογραφία από 
Αμερική

• Πληροφορίες μέσω 
σχολιασμού μετά 
από παρακίνηση 
Δημάρχου 
Λευκονοίκου
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Διαδικασία εξαγωγής από Facebook

1. Δημιουργία 
εφαρμογής στο  

Developer Facebook  

2. Εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή 

json

• Get access token
• Select permission
• Δημιουργία εντολών

3. Converter json to 
csv

4. Εισαγωγή σε 
Postgres

5. Επεξεργασία 
δεδομένων (final csv)

• Ομαδοποίηση σχολίων
• Αφαίρεση χαρακτήρων emotion

6. Import στο Drupal

• Δημιουργία importer csv mapping 
Dublin core
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Πλατφόρμα Crowdsourcing

https://crowdsourcing.cut.ac.cy/

https://crowdsourcing.cut.ac.cy/
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Πλατφόρμα Crowdsourcing / επεξεργασία

https://crowdsourcing.cut.ac.cy/
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Πλατφόρμα Crowdsourcing / επεξεργασία

https://crowdsourcing.cut.ac.cy/content-summary?revision_moderation=All&state=1
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Πλατφόρμα Crowdsourcing /ολοκληρωμένη εγγραφή

https://crowdsourcing.cut.ac.cy/node/3909/view
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Πλατφόρμα Crowdsourcing Αναζήτηση
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Ανάρτηση στην ομάδα «Μνήμες Λευκονοίκου» 



16

Προϋποθέσεις και προκλήσεις για την επιτυχία του έργου  

Κλειστή ομάδα για συγκεκριμένο σκοπό
Ενημέρωση για το σκοπό δημιουργίας της ομάδας 
Προώθηση της ομάδας μέσω πρόσκλησης σε γνωστούς και φίλους που 

κατάγονται από τη συγκεκριμένη περιοχή
Συνεχή παρακίνηση κοινού από άτομα κλειδιά
Ομάδα εργασίας από εθελοντές για την επεξεργασία των αναρτήσεων
Ψηφιακό χάσμα
Πρόβλημα με την ποιότητα των φωτογραφιών
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Ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών πολιτιστικής 
κληρονομιάς εφαρμόζοντας το μοντέλο του 

πληθοπορισμού

Σας ευχαριστώ

Μάριος Ζέρβας
Διευθυντής Βιβλιοθήκης
marios.zervas@cut.ac.cy


