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1 Πρόλογος 

Από μικρός θυμάμαι τον εαυτό μου να θέλω να ανακαλύπτω νέα πράγματα ταυτόχρονα             
όμως να προσφέρω όσο μπορώ στην Κοινωνία. Σίγουρα έπαιξε ρόλο η συμμετοχή μου στον              
Προσκοπισμό και η αγάπη μου για την Πληροφορική. Στόχος μου λοιπόν ήταν να περάσω σε               
μία Πολυτεχνική Σχολή Πληροφορικής και με τα εργαλεία που θα αποκομίσω να μπορώ να              
εξερευνώ τον τομέα που τόσο πολύ με συναρπάζει. Τον τομέα του Μηχανικού. 

Το καλοκαίρι του 4ου έτους αποφάσισα να κάνω την πρακτική μου άσκηση στο ΙΤΥΕ              
Διόφαντος στην Πάτρα. Ένα ίδρυμα Τεχνολογίας που παρακολουθώ την πορεία του από τις             
πρώτες μέρες δημιουργίας του. Εκεί γνώρισα εξαίρετους καθηγητές που με καθοδήγησαν στο            
θέμα της πρακτικής μου. Στόχος της πρακτικής άσκησης ήταν να δημιουργήσουμε μία υπηρεσία             
ανοιχτών δεδομένων για την πόλη της Πάτρας. Το σύντομο διάστημα όμως της πρακτικής μου              
άσκησης δεν το κατέστησε δυνατό λόγω απαιτήσεων σε χρόνο. Συνεπώς, μείναμε μόνο στην             
έρευνα για τα ανοιχτά δεδομένα, τρόπους συλλογής τους και εξέταση των διαθέσιμων            
εργαλείων ανοιχτής διάθεσης δεδομένων. Η σπίθα όμως είχε ήδη ανάψει. Κατάλαβα πως τα             
ανοιχτά δεδομένα είναι μία καινοτομία του μέλλοντος, και προάγει την δημοκρατία και την             
διαφάνεια Με αποτέλεσμα να πετυχαίνω τους στόχους που έθεσα εξ' αρχής : να ανακαλύπτω νέα               
πράγματα και ταυτόχρονα να προσφέρω στην κοινωνία.  

Τα χρόνια στο Πολυτεχνείο κύλησαν σαν νερό. Σαν τώρα θυμάμαι την πρώτη μέρα στην              
σχολή, τις πρώτες φιλίες τα πρώτα γέλια. Χωρίς αυτά θα ήταν απλά πέντε χρόνια διαβάσματος               
και τίποτα άλλο. Όμως δεν είναι έτσι. Έκανα τις πιο δυνατές φιλίες και γνώρισα              
συναρπαστικούς ανθρώπους που θα συνεχίζω να έχω δίπλα μου. Οι κολλητοί μου φίλοι και η               
κοπέλα μου ήταν μαζί μου στα δύσκολα, αλλά και στις χάρες μου , κάθε στιγμή. Τους                
ευχαριστώ! 

Βοηθός αυτής μου της προσπάθειας αλλά και σύμμαχος σε όλη την διάρκεια των             
σπουδών μου ήταν και είναι η οικογένεια μου, που με στηρίζει σε ότι κάνω. Δυο υπέροχοι                
γονείς και μία τέλεια μεγάλη αδερφή που με αγαπούν. Τους ευχαριστώ όλους για την αγωνία               
τους, την αμέριστη στήριξη τους αλλά πάνω από όλα για το χαμόγελο που μου χαρίζουν όταν με                 
βλέπουν να πετυχαίνω τους στόχους μου.  

Το κλίμα στο Πανεπιστήμιο μας ήταν ότι πιο ωραίο θα μπορούσα να ζήσω κατά την               
διάρκεια αυτών των χρόνων. Ζήλευα τα μεγάλα Πανεπιστήμια μόλις πρωτομπήκα στην σχολή            
αλλά πλέον δεν μετανιώνω καθόλου για την επιλογή στο μηχανογραφικό δελτίο το 2011.             
Καθηγητές που σε ξέρουν με μικρό σου όνομα και όταν τους ζητάς καθοδήγηση είναι πάντα               
εκεί, μαθήματα σαν να βρίσκεσαι σε ιδιωτικό φροντιστήριο και εξοπλισμός που μεγάλα            
πανεπιστήμια θα ήθελαν να έχουν. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου για την               
στήριξη και τις γνώσεις που μου προσέφεραν καθώς και τον κ.Αγγελίδη για την συνεργασία μας               
στην παρούσα διπλωματική. 
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2 Περίληψη 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τα ανοιχτά δεδομένα. Συγκεκριμένα          
ανοιχτά είναι τα δεδομένα που διατίθενται στο κοινό με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθούν στην               
δημιουργία αξίας ή γνώσης - συμπερασμάτων. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αξία μόνο και            
μόνο με την μελέτη δεδομένων τα οποία έχουν μείνει αδημοσίευτα σε συρτάρια υπηρεσιών του              
κράτους. Σκοπός μας είναι η επισήμανση του προβλήματος της γραφειοκρατίας που κρατά τα             
δεδομένα “κλειστα” και η δημιουργία μιας υπηρεσίας που θα συμβάλει στην λύση του             
προβλήματος αυτού.  

Δημιουργήσαμε μία υπηρεσία που ονομάζεται UoWM Open Data που στόχο έχει την            
κάλυψη των αναγκών για ανοιχτά δεδομένα στις πόλεις της Κοζάνης, Πάτρας και            
Θεσσαλονίκης. Η υπηρεσία απευθύνεται σε δύο είδη χρηστών. Στον πολίτη και στον            
προγραμματιστή. Η δημιουργία της υπηρεσίας έγινε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής           
εργασίας και βρίσκεται διαθέσιμη στην διεύθυνση 83.212.110.215 για όσο μας παρέχεται ο            
λογαριασμός στην υπηρεσία του Ωκεανός.  

Πέρα από την δημιουργία της υπηρεσίας καλύπτονται πλήρως οι τρόποι με τους οποίους             
ο χρήστης εισάγει δεδομένα είτε από την διεπαφή του διαδικτύου είτε από το CKAN API που                
μας επιτρέπει μαζική εισαγωγή δεδομένων. Οι τύποι των αρχείων που υποστηρίζονται μέχρι            
στιγμής είναι txt, xlx , xlxs, jpeg, png, pdf, csv, json και geojson. Τα δεδομένα μπορούν να                 
απεικονιστούν σε απλό κείμενο με την βοήθεια του datastore, σε μορφή χάρτη με χρήση plugins               
αλλά και ως αρχεία για λήψη.  

Τέλος εξάγουμε συμπεράσματα για τα ανοιχτά δεδομένα και επισημαίνουμε την ανάγκη           
για στροφή σε αυτά. Προτείνουμε ορισμένες μελλοντικές επεκτάσεις οι οποίες είναι           
προσανατολισμένες σε εφαρμογές με την χρήση των δεδομένων που διατίθενται ανοιχτά.  
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2 Abstract 
 

Τhe following thesis revolves around Open Data. Specifically, open data are the ones 
provided to the public in way which helps with the creation of value, knowledge or conclusions. 
We can create value only by analyzing data which are unpublished, hidden in drawers of 
goverment’s agencies. The goal is to underline the problem of bureaucracy that holds this data 
‘closed’ and to create a service which contributes to solving this problem. 

We created a service, called UoWM Open Data, whose goal is to cover the needs of open 
data for the cities of Kozani, Patra, Thessaloniki. The service is aimed towards two kinds of 
users. To the citizen and to the developer. The service’s creation was accomplished throughout 
the following thesis and is available in the address  83.212.110.215 for as long as we are 
provided with an account by the Οkeanos service. 

Beyond the creation of this service, the thesis covers fully the ways with which the user 
imports data either by the online interface or by the CKAN API that allows as a mass data 
import. The types of files supported up until now are the following: txt, xlx , xlxs, jpeg, png, pdf, 
csv,  json andι geojson. The data can be depicted into a simple text along with the help of the 
datastore, in the form of a map using plugins but also as a file to download. 

Finally, we come down with conclusions about Open Data and we underline the need to 
utilize them towards them. We suggest certain future extensions oriented towards applications 
which harness the use of openly provided data.  
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4 Βασικές έννοιες και ορισμοί 
 

4.1 Εισαγωγή – Τι είναι τα ανοιχτά δεδομένα 
 

Γνωρίζετε ακριβώς πόσα από τα χρήματά σας ξοδεύονται στο φωτισμό των δρόμων ή             
στην έρευνα για τον καρκίνο; Ποιοι είναι οι ποδηλατοδρόμοι της πόλης σας ; Τι υπάρχει στην                
ατμόσφαιρα, στο δρόμο που διανύετε; Τι απορρίμματα εξάγει ο δήμος σας και ποιο ποσοστό              
από αυτά καταλήγει για ανακύκλωση; Πότε μπορείτε να επηρεάσετε τις αποφάσεις σχετικά με             
θέματα που σας ενδιαφέρουν έντονα και σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθείτε; 

Οι νέες τεχνολογίες καθιστούν πλέον δυνατή την ανάπτυξη υπηρεσιών που μπορούν να            
δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, αυτόματα. Πολλά, όμως, από τα απαραίτητα            
δεδομένα δεν είναι ακόμα διαθέσιμα σε μορφή εύκολη προς χρήση. Η παρούσα εργασία             
προσδοκεί να αναδείξει τις δυνατότητες που προσφέρονται, από τις επίσημες και μη            
πληροφορίες, στην ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών που θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης           
των πολιτών και θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της πολιτείας και της κοινωνίας.  

Η έννοια των «Ανοιχτών Δεδομένων» και πιο συγκεκριμένα, των «ανοιχτών          
κυβερνητικών δεδομένων» (πληροφορίες, δημόσιες και μη, τις οποίες ο καθένας έχει τη            
δυνατότητα να προσπελάσει και να επαναχρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε σκοπό) έχει          
επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Το 2009, τα Ανοιχτά Δεδομένα άρχισαν να αναδεικνύονται, με             
πολλές κυβερνήσεις (όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία) να               
ανακοινώνουν τις πρωτοβουλίες τους προς την κατεύθυνση του «ανοίγματος» των δημοσίων           
πληροφοριών. 

Ανοιχτά είναι λοιπόν τα δεδομένα που μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να           
επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε – υπό τον όρο να γίνεται            
αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους.              
Συνεπώς προκύπτουν κάποιες προϋποθέσεις που χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση: 

● Διαθεσιμότητα και Προσβασιμότητα: Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα αυτούσια,          
να έχουν ένα λογικό κόστος αναπαραγωγής, και κατά προτίμηση να είναι διαθέσιμα για             
λήψη από το Διαδίκτυο. Επίσης, πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάποια μορφή πρακτικά             
αναγνώσιμη. 

 

● Επαναχρησιμοποίηση και Αναδιανομή: Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα υπό           
όρους που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση και την αναδιανομή τους,         
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συμπεριλαμβανομένης και της ανάμειξης με άλλα σύνολα δεδομένων 

 

● Καθολική Συμμετοχή: Καθένας πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει, να         
επαναχρησιμοποιήσει και να αναδιανείμει τα δεδομένα. Δεν πρέπει αυτά να υπόκεινται           
σε διακρίσεις με βάση τον τομέα δραστηριότητας ή τα πρόσωπα και τις ομάδες. Για              
παράδειγμα, περιορισμοί για «μη-εμπορική χρήση» ή περιορισμοί για χρήση μόνο για           
συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. μόνο στην εκπαίδευση) δεν είναι επιτρεπτοί και          
καθιστούν άσκοπη την δημιουργία τέτοιων “κόμβων” δεδομένων. 

 

4.2 Ανοιχτό Έργο - Ανοιχτά Δεδομένα  

Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο έχει την δημιουργία μίας υπηρεσίας που θα            
διανέμει ανοιχτά δεδομένα. Το έργο θα είναι “ανοιχτό”. Μένει λοιπόν να ορίσουμε σύμφωνα με              
το Open Knowledge Foundation πότε ένα έργο θεωρείται“ανοιχτό” και τι προϋποθέσεις πρέπει            
να ισχύουν.  

Ο ορισμός 
Ένα έργο θεωρείται “ανοιχτό” εφόσον ο τρόπος διανομής ικανοποιεί τους κάτωθι όρους: 

● Πρόσβαση 
Το έργο θα είναι διαθέσιμο στο σύνολό του και σε κόστος όχι μεγαλύτερο από ένα εύλογο                
κόστος αντιγραφής, κατά προτίμηση για δωρεάν λήψη μέσω του διαδικτύου. Το έργο επίσης θα              
πρέπει να είναι διαθέσιμο σε μορφή κατάλληλη και επιδεκτική τροποποιήσεων. 

● Αναδιανομή 
Η άδεια δεν θα θέτει περιορισμούς για την πώληση ή δωρεάν διανομή του έργου, είτε αφ’                
εαυτού είτε ως μέρους δέσμης αποτελούμενης από έργα προερχόμενα από διαφορετικές πηγές.            
Η άδεια δεν θα απαιτεί καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλου τέλους για τέτοιου τύπου              
πώληση ή διανομή. 

● Επαναχρησιμοποίηση 
Η άδεια πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα τροποποιήσεων και δευτερογενών έργων και να             
επιτρέπει αυτά να διανέμονται υπό τους ίδιους όρους με το πρωτότυπο έργο. Η άδεια μπορεί να                
επιβάλλει κάποια μορφή προϋποθέσεων απόδοσης και ακεραιότητας.  

● Απουσία τεχνολογικών περιορισμών 
Το έργο πρέπει να παρέχεται σε τέτοια μορφή ώστε να μην τίθενται τεχνολογικά εμπόδια στην               
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πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προσφορά           
του έργου σε ανοιχτή μορφή δεδομένων, δηλαδή σε κάποια της οποίας οι προδιαγραφές είναι              
δημόσια και ελεύθερα διαθέσιμες και δεν υπάρχουν χρηματικοί ή άλλοι περιορισμοί για τη             
χρήση της. 

● Απόδοση 
Η άδεια μπορεί να προϋποθέτει ως όρο για αναδιανομή και επαναχρησιμοποίηση την απόδοση             
στους συντελεστές και δημιουργούς του έργου. Εάν ο όρος επιβάλλεται, δεν μπορεί να είναι              
επαχθής. Παραδείγματος χάριν, εάν απαιτείται απόδοση, θα πρέπει να συνοδεύεται το έργο από             
έναν κατάλογο όλων όσοι χρήζουν αποδόσεως. 

● Ακεραιότητα 
Η άδεια μπορεί να προϋποθέτει ως όρο για αναδιανομή του έργου σε τροποποιημένη μορφή το               
τελικό έργο να έχει διαφορετικό τίτλο ή διαφορετικό αριθμό έκδοσης από το πρωτότυπο έργο. 

● Καμιά διάκριση εις βάρος προσώπων ή ομάδων 
Η άδεια δεν πρέπει να μεροληπτεί εναντίον προσώπου ή ομάδας προσώπων. 

● Καμιά διάκριση εις βάρος πεδίων δραστηριότητας 
Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζει χρήση του έργου σε συγκεκριμένο πεδίο δραστηριότητας.             
Παραδείγματος χάριν, δεν μπορεί να εμποδίζει τη χρήση του έργου στο εμπόριο ή για              
στρατιωτική έρευνα. 

● Διανομή άδειας 
Τα δικαιώματα που συνδέονται με το έργο πρέπει να ισχύουν για όλους αυτούς στους οποίους               
αναδιανέμεται το έργο χωρίς ανάγκη εκτελέσεως περαιτέρω άδειας. 

● Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια μόνο δέσμη 
Τα δικαιώματα που συνδέονται με το έργο πρέπει να μην εξαρτώνται από το εάν το έργο                
αποτελεί μέρος συγκεκριμένης δέσμης. Εάν το έργο αποσπάται από αυτήν τη δέσμη και             
χρησιμοποιείται ή διανέμεται εντός των όρων της άδειάς του, όλοι αυτοί στους οποίους το έργο               
αναδιανέμεται θα έπρεπε να έχουν τα ίδια δικαιώματα με εκείνα που παραχωρούνται σε σύνδεση              
με την πρωτότυπη δέσμη. 

● Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζει τη διανομή άλλων έργων 
Η άδεια δεν πρέπει να θέτει περιορισμούς σε άλλα έργα που διανέμονται μαζί με το               
εξουσιοδοτημένο έργο. Παραδείγματος χάριν, η άδεια δεν μπορεί να απαιτεί να είναι ανοιχτά             
και όλα τα υπόλοιπα έργα που διανέμονται με το ίδιο μέσο. 
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4.3 Big Data και Open data 
 

Τα μεγάλα δεδομένα είναι η νέα τάση στον τομέα της πληροφορικής. Συνήθως υπάρχει             
σύγκρουση στις έννοιες ανοιχτά δεδομένα και μεγάλα δεδομένα. Είναι πολύ κοντά οι έννοιες             
μεταξύ τους αλλά δεν έχουν πλήρη ταύτιση Τα ανοιχτά δεδομένα φέρνουν μία νέα οπτική που               
καθιστούν τα big data πιο “δημοκρατικά” και λιγότερα “απειλητικά”. 

Τα μεγάλα δεδομένα ορίζονται προφανώς από το μέγεθος ενώ τα ανοιχτά δεδομένα από             
την χρήση τους. Τα ανοιχτά δεδομένα είναι δεδομένα που ο πολίτης, οι κυβερνήσεις, οι              
εταιρείες μπορούν χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν αξία ή γνώση. Το παρακάτω           
διάγραμμα Venn εξηγεί πως τα ανοιχτά δεδομένα σχετίζονται με τα μεγάλα δεδομένα καθώς και              
την ανοιχτή δια κυβέρνηση.  

 

 

 

Πηγή Φωτογραφίας  : The Guardian “Big Data and Open Data” 
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4.4 Η λειτουργικότητα των συστημάτων ανοιχτών δεδομένων 

Σύμφωνα με το Open Knowledge International Foundation (okfn.org): η         

διαλειτουργικότητα δηλώνει τη δυνατότητα διαφορετικών συστημάτων να λειτουργούν μαζί         

(διαλειτουργούν). Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, γίνεται αναφορά στη δυνατότητα να           

λειτουργούν μαζί διαφορετικά σύνολα δεδομένων. 

Η διαλειτουργικότητα είναι σημαντική επειδή επιτρέπει στις διαφορετικές συνιστώσες να          

λειτουργούν ταυτόχρονα. Αυτή η δυνατότητα διαμοίρασης και σύνδεσης συστημάτων έχει          

θεμελιώδη σημασία για τη δόμηση μεγαλύτερων και πιο πολύπλοκων συστημάτων. Χωρίς τη            

δυνατότητα διαλειτουργικότητας αυτό γίνεται σχεδόν αδύνατο. 

Παρόμοιες προκλήσεις αντιμετωπίζονται και σε σχέση με τα δεδομένα. Ο πυρήνας της            

«κοινής ωφέλειας» που βρίσκεται σε δεδομένα (ή κώδικα) έγκειται στο γεγονός ότι ένα τμήμα              

ανοικτού υλικού που περιέχουν μπορεί να αναμειχθεί με άλλο ανοικτό υλικό. Αυτή η             

διαλειτουργικότητα είναι το απαραίτητο κλειδί για τη πραγματοποίηση των κύριων πρακτικών           

πλεονεκτημάτων της έννοιας «Ανοιχτά», δηλαδή τη δραματικά εμπλουτισμένη δυνατότητα να          

συνδυάζεις διαφορετικά σύνολα δεδομένων και ως εκ τούτου να αναπτύσσεις περισσότερα και            

καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.  

Είναι σαφές πως για την έννοια «Ανοιχτά Δεδομένα» εγγυούμαστε ότι, όταν κάποιος θα             

έχει δύο ανοιχτά σύνολα δεδομένων από δύο διαφορετικές πηγές, θα είναι σε θέση να τα               

συνδυάσει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα συστήματα των ανοιχτών δεδομένων πρέπει να είναι            

όχι μόνο εύκολα - όμορφα στην διεπαφή τους (interface) αλλά και να παρέχουν τέτοιες μεθόδους               

ούτως ώστε να βοηθούν στον εύκολο διαμοιρασμό τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να ορίσουμε              

την Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών. 
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4.5 API - Ορισμός  

Σύμφωνα με την Wikipedia η Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (αγγλ. API, από           
το Application Programming Interface), γνωστή και ως Διασύνδεση Προγραμματισμού         
Εφαρμογών (για συντομία διεπαφή ή διασύνδεση), είναι η διεπαφή των προγραμματιστικών           
διαδικασιών που παρέχει ένα λειτουργικό σύστημα, βιβλιοθήκη ή εφαρμογή προκειμένου να           
επιτρέψει να γίνονται προς εκείνα αιτήσεις από άλλα προγράμματα ή  ανταλλαγή δεδομένων. 

 
Ένας από τους βασικούς σκοπούς μίας διεπαφής είναι να ορίζει και να διατυπώνει το              

σύνολο των λειτουργιών-υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει μια βιβλιοθήκη ή ένα λειτουργικό            
σύστημα σε άλλα προγράμματα, χωρίς να επιτρέπει πρόσβαση στον κώδικα που υλοποιεί αυτές             
τις υπηρεσίες. Η διεπαφή, ένα «συμβόλαιο κλήσης» μεταξύ καλούντος και καλούμενου,           
διαχωρίζει την προγραμματιστική υλοποίηση κάποιων υπηρεσιών από τη χρήση τους. 

Π.χ. το ταχυδρομείο παρέχει την υπηρεσία της αποστολής γραμμάτων. Οι κανόνες οι            
οποίοι πρέπει να ακολουθηθούν για την υποβολή ενός αιτήματος αποστολής (φορμά διεύθυνσης            
παραλαβής, γραμματόσημο κτλ) είναι καλώς ορισμένοι, αλλά το πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη             
αυτό το αίτημα αφορά έναν ολόκληρο μηχανισμό υπαλλήλων εν πολλοίς αθέατο στον χρήστη             
της υπηρεσίας. Στο εν λόγω παράδειγμα διεπαφή είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται στους             
πελάτες οι οποίες συνήθως είναι γραμμένες σε ένα φυλλάδιο, τη διεπαφή του ταχυδρομείου προς              
τους χρήστες του. 

Έτσι π.χ. το λειτουργικό σύστημα Windows έχει τη δική του διεπαφή (κλήσεις            
συστήματος), η φόρμα της οποίας διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία Microsoft, και η             
οποία περιγράφει τους τρόπους αξιοποίησης από προγράμματα χρήστη του συνόλου των           
υπηρεσιών που παρέχει το λειτουργικό. Το τμήμα του λειτουργικού συστήματος το οποίο            
υλοποιεί τις υπηρεσίες που περιγράφονται στη διεπαφή, συνήθως στον πυρήνα του,           
λέμε ότι είναι η υλοποίηση της διεπαφής.  

 

4.6 Η σημαντικότητα των ανοιχτών δεδομένων. 
 

Υπάρχουν πολλοί τομείς που μπορούμε να περιμένουμε πως τα Ανοιχτά Δεδομένα           

μπορούν να έχουν αξία και υπάρχουν ήδη παραδείγματα που αναδεικνύουν πώς αυτά έχουν             

χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν, επίσης, πολλές ομάδες ανθρώπων και οργανισμών που μπορούν να           
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επωφεληθούν από τη διαθεσιμότητα των ανοιχτών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων          

των κυβερνήσεων. Την ίδια στιγμή, είναι αδύνατον να προβλέψουμε με ακρίβεια πώς και πού              

μπορούν να προσδώσουν αξία μελλοντικά. Άλλωστε, αυτή είναι η φύση της καινοτομίας: πολλές             

φορές, οι εξελίξεις προκύπτουν από εκεί που δεν το περιμένουμε. 

Είναι ήδη δυνατό να χρησιμοποιήσουμε ως σημεία αναφοράς τομείς, όπου τα ανοιχτά            

κυβερνητικά δεδομένα έχουν δημιουργήσει αξίες και συνεπώς είναι οι πιο σημαντικοί τομείς            

που είναι χρήσιμα. Ορισμένοι από αυτούς είναι: 

● Διαφάνεια και εφαρμογή της Δημοκρατίας  
● Συμμετοχή στα κοινά  
● Καινοτομία  
● Βελτίωση ή δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών  
● Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών υπηρεσιών  
● Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών υπηρεσιών  
● Μέτρηση των επιπτώσεων των πολιτικών  
● Νέα γνώση από συνδυασμό διαφορετικών πηγών σε μεγάλους όγκους δεδομένων  

 

4.6.1 Παραδείγματα 

Ακολουθούν κάποια παραδείγματα από τους παραπάνω τομείς.  

Όσον αφορά τη διαφάνεια, προγράμματα όπως το ‘tax tree’ στη Φιλανδία και το ‘where              

does my money go’ στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται από τις              

κυβερνήσεις τα χρήματα των φορολογουμένων. Παρόμοιο παράδειγμα η “Διαύγεια” του          

υπουργείου Οικονομικών όπου ο πολίτης μπορεί και βλέπει αναρτημένες τις δημόσιες δαπάνες            

του κρατικού μηχανισμού. Επιπλέον, υπάρχει το παράδειγμα του Καναδά που, χάρη στα            

Ανοιχτά Δεδομένα, κατάφερε να εξοικονομήσει $3,2 δισεκατομμύρια, από φορολογικές απάτες          

μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων. Υπηρεσία που σίγουρα θα έβρισκε εφαρμογή και στην           

Ελλάδα. Πολλά παραδείγματα όσο αφορά την διαφάνεια και τον τρόπο λειτουργίας των            

16  



κυβερνήσεων. Καταλαβαίνουμε πως τα ανοιχτά δεδομένα έχουν λόγο και τρόπο εφαρμογής για            

μια πιο δημοκρατική διακυβέρνηση.  

Τα ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν στη λήψη καλύτερων           

αποφάσεων στην ιδιωτική ζωή κάποιου, ή να τον ωθήσουν ώστε να είναι πιο ενεργός πολίτης.               

Στην Ολλανδία, υπάρχει διαθέσιμη η υπηρεσία vervuilingsalarm.nl, που σε προειδοποιεί με ένα            

μήνυμα εάν η ποιότητα της ατμόσφαιρας στη γύρω περιοχή θα ξεπεράσει, την επόμενη μέρα,              

ένα όριο που μπορεί κανείς να ορίσει. Στη Νέα Υόρκη, μπορεί κάποιος εύκολα να βρει μέρη για                 

να βγάλει βόλτα το σκύλο του, καθώς και άλλους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα ίδια πάρκα.               

Άλλες υπηρεσίες, όπως η ‘mapumental’ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η ‘mapnificent’ στη            

Γερμανία, επιτρέπουν την εύρεση κατοικιών, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της εργασίας, τις            

τιμές των ακινήτων και το πόσο όμορφη είναι μια περιοχή. Όλα αυτά τα παραδείγματα              

χρησιμοποιούν ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα. Στην Ελλάδα μία σημαντική προσπάθεια είναι          

το prosvasis.co . Εθελοντές σε όλη την Ελλάδα “μαρκάρουν” στον χάρτη σημεία που είναι              

προσβάσιμα από άτομα με κινητικές δυσκολίες (αγγλ. Prosvasis, από το Ελληνικό πρόσβαση).            

Στην προσπάθεια μας συλλέξουμε δεδομένα επικοινωνήσαμε με την εθελοντική ομάδα Prosvasis           

ώστε να ενσωματώσουμε τα δεδομένα τους στην δική μας υπηρεσία. Όμως προέκυψε το             

πρόβλημα της δυσλειτουργικότητας που αναφέραμε παραπάνω.  

Από οικονομικής άποψης, τα Ανοιχτά Δεδομένα έχουν επίσης μεγάλη σημασία. Πολλές           

μελέτες εκτίμησαν την οικονομική αξία των Ανοιχτών Δεδομένων σε αρκετές δεκάδες           

δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα προϊόντα και εταιρείες           

επανα-χρησιμοποιούν τα Ανοιχτά Δεδομένα. Η δανέζικη husetsweb.dk βοηθά να βρει κανείς           

τρόπους ώστε να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα του σπιτιού του,          

συμπεριλαμβάνοντας τον οικονομικό προγραμματισμό και την εύρεση εργατών που μπορούν να           

υλοποιήσουν τις εργασίες. Βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση κτηματολογικών πληροφοριών,        

πληροφοριών σχετικά με κυβερνητικές επιδοτήσεις, όπως επίσης και πληροφορίες από το τοπικό            

Εμπορικό Επιμελητήριο. Το Google Translate χρησιμοποιεί τον τεράστιο όγκο των ευρωπαϊκών           
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εγγράφων, που υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, για την «εκπαίδευση» των            

αλγορίθμων του, βελτιώνοντας, συνεπώς, την ποιότητα των υπηρεσιών του. Φαντάζεστε τι θα            

γινόταν αν αυτά τα δεδομένα δεν ήταν ανοιχτά ; Πιθανόν το google translate να μην είχε τόσο                 

μεγάλο βαθμό επιτυχίας στις μεταφράσεις και στην ορθογραφία. Ακόμα ένα παράδειγμα από τον             

τομέα της καινοτομίας και των επιχειρήσεων είναι το λαμπρό παράδειγμα της εταιρίας Uber. Με              

βάση δεδομένα (χάρτες, κυκλοφορία στους δρόμους, ατυχήματα, κα) που λαμβάνει από           

διάφορες πηγές μπορεί και υπολογίζει χρόνο άφιξης του οδηγού στο σημείο του πελάτη.  

Τα Ανοιχτά Δεδομένα έχουν μεγάλη αξία και για τις ίδιες τις κυβερνήσεις, αφού             

μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Το Ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας          

δημοσιοποιεί όλα τα δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση στο διαδίκτυο, για           

επαναχρησιμοποίηση. Από τότε, ο αριθμός των ερωτήσεων που δέχονται μειώθηκε, μειώνοντας           

μαζί τον φόρτο εργασίας και το κόστος από τη μια μεριά, ενώ από την άλλη μεριά, οι                 

εναπομείνασες ερωτήσεις είναι πλέον ευκολότερο να απαντηθούν από τους υπαλλήλους, αφού           

είναι απλούστερο να βρουν τα σχετικά δεδομένα. Τα Ανοιχτά Δεδομένα κάνουν τις κυβερνήσεις             

αποτελεσματικότερες, περιορίζοντας το κόστος λειτουργίας τους. Το ολλανδικό Υπουργείο         

Πολιτιστικής Κληρονομιάς ασχολείται ενεργά με την δημοσιοποίηση των δεδομένων του και           

συνεργάζεται με ερασιτεχνικές ομάδες ιστορικών, όπως η Wikimedia Foundation, προκειμένου          

να φέρει εις πέρας τις δικές τις εργασίες, πιο αποτελεσματικά. Αυτό, όχι μόνο συμβάλλει στη               

βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων της, αλλά θα συντελέσει τελικά και στο περιορισμό του              

μεγέθους του. Όσο αφορά την Ελλάδα ήρθαμε σε επαφή με την υπηρεσία Sense City όπου ο                

πολίτης καταγράφει τα προβλήματα της πόλης του και αναφέρει στον εκάστοτε δήμο το στίγμα,              

την ώρα και την μέρα που συμβαίνει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Για να γίνει αυτό, ο Δήμος και                 

η Περιφέρεια “ανοίγει” τα δεδομένα που έχει στην διάθεση του. Παράδειγμα αποτελούν οι             

θέσεις των στύλων της ΔΕΗ ή τα φρεάτια της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Χωρίς την συμμετοχή της               

πολιτείας όμως, τέτοιες προσπάθειες δεν έχουν λόγο ύπαρξης.  

Φανταστείτε τι γνώση μπορούμε να εξάγουμε από δεδομένα που απλά στοιβάζονται στις            
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δημόσιες υπηρεσίες. Παράδειγμα από το παρελθόν είναι όταν ο Δρ Snow ανακάλυψε τη σχέση              

μεταξύ της πόσης μολυσμένου νερού και της χολέρας στο Λονδίνο το 1849 συνδυάζοντας             

δεδομένα σχετικά με τους θανάτους από χολέρα με δεδομένα για τη θέση των πηγαδιών. Αυτό               

οδήγησε στην κατασκευή του λονδρέζικου αποχετευτικού συστήματος, που βελτίωσε αισθητά          

την υγεία του πληθυσμού και σίγουρα στην καταπολέμηση της χολέρας. Δεν αποκλείεται να             

δούμε τέτοιες εξελίξεις στο μέλλον. Αρκεί όμως η πολιτεία να βοηθήσει στην διάθεση των              

δεδομένων.  

Αυτά τα ανεκμετάλλευτα ενδεχόμενα θα μπορέσουν να πυροδοτηθούν εάν εμείς          

μετατρέψουμε τα δημόσια κυβερνητικά δεδομένα σε Ανοιχτά Δεδομένα. Ωστόσο, αυτό θα           

μπορέσει να συμβεί, μόνο αν είναι πραγματικά ανοιχτά, δηλαδή αν δεν υπάρχουν περιορισμοί             

(νομικοί, οικονομικοί ή τεχνολογικοί) στην επαναχρησιμοποίησή τους από άλλους. Κάθε          

περιορισμός κάνει πιο δύσκολη την εύρεση αξιόλογων τρόπων επαναχρησιμοποίησης τους.          

Προκειμένου να γίνουν αυτές οι δυνατότητες πραγματικότητα, τα δημόσια δεδομένα πρέπει να            

είναι Ανοιχτά Δεδομένα. Οι τομείς αγοράς φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.  
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4.7 Το κοινό των ανοιχτών Δεδομένων 

Σε ποιους όμως απευθύνονται τα ανοιχτά δεδομένα;Το κοινό των ανοιχτών δεδομένων           
και συνάμα της διαδικτυακής πύλης που κατασκευάσαμε χωρίζεται σε δύο μεγάλες           
κατηγορίες.  

Ο απλός πολίτης είναι η πρώτη κατηγορία χρηστών που θα περιγράψουμε           
Προσδιορίζοντας τον πολίτη με την λέξη “απλός” δίνουμε την έννοια της απλής πληροφόρησης             
Δηλαδή ο πολίτης επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο ώστε να ενημερωθεί με δεδομένα που             
αφορούν την κοινωνική ζωή, τον πολιτισμό, τις μεταφορές, την οικονομία κ.α. Ο απλός πολίτης              
ενδιαφέρεται μόνο για την αλληλεπίδραση που έχει με το site, την εγκυρότητα των δεδομένων,              
την ασφάλεια καθώς και την ευκολία χρήσης κατά την διάρκεια της περιήγησης. Δεν έχει κάποιο               
ευρύτερο ενδιαφέρον, παρά μόνο την ενημέρωση του. Συνεπώς ο πολίτης επισκέπτεται την            
υπηρεσία μέσω διαδικτυακής διεπαφής (web interface).  

Ο προγραμματιστής αποτελεί την δεύτερη κατηγορία χρηστών. Με τον όρο          
προγραμματιστής εννοούμε τον χρήστη ο οποίος είναι σε θέση και θέλει να αξιοποιήσει τα              
δεδομένα που παρέχονται από μια τέτοια υπηρεσία. Θα μπορούσε να είναι εκ μέρους κάποιου              
οργανισμού - εταιρείας - κυβέρνησης ή για προσωπική - επαγγελματική χρήση. Συνεπώς            
δημιουργείται η ανάγκη για δημιουργία μεθόδων που ο προγραμματιστής θα μπορεί να καλέσει             
από μία δική του υπηρεσία. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα με κατάλληλα APIs να              
αλληλεπιδρούν οι ενδιαφερόμενοι με τα συστήματα. Εκεί έχει εφαρμογή η έννοια           
διαλειουργικότητα που αναλύσαμε παραπάνω. 

4.8 Τα ανοιχτά δεδομένα στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τα δεδομένα και μάλιστα τα κυβερνητικά ανοιχτά            
δεδομένα αξιοποιούνται όλο και περισσότερο. Αρωγός αυτών των προσπαθειών είναι ο νόμος            
που ψηφίστηκε το 2014 από την ελληνική βουλή. Πιο συγκεκριμένα ψηφίστηκε από την             
Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,          
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής       
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θεσμοθετώντας σημαντικές μεταρρυθμίσεις.       
Ειδικότερα, με το νέο νόμο η Ελλάδα όχι μόνο προσαρμόζεται στην Οδηγία της ΕΕ 2013/37               
«σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα», αλλά κάνει ακόμη πιο             
τολμηρά βήματα σε σχέση με το κείμενο της οδηγίας για το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων               
και την ενίσχυση της διαφάνειας.  

Το άνοιγμα των δεδομένων υποστηρίζεται από εθνικές και διεθνείς πολιτικές. Η           
προώθηση των Ανοικτών Δεδομένων αποτελεί βασικό πυλώνα του Ψηφιακού Θεματολογίου της           
Ευρώπης για το 2020. Η πλέον σημαντική σχετική πρωτοβουλία της ΕΕ είναι η αναθεώρηση της               
Κοινοτικής Οδηγίας για την Περαιτέρω Χρήση της Πληροφορίας του Δημοσίου Τομέα. Η            
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αρχική Οδηγία είχε εκδοθεί το 2003 θέτοντας τις βασικές αρχές γύρω από τη διάθεση, τη               
διαφάνεια και τον περιορισμό του κόστους για την πρόσβαση και περαιτέρω χρήση της             
πληροφορίας του δημοσίου τομέα, με στόχο την καθιέρωση ενιαίων όρων διάθεσης των            
δεδομένων στην Ευρώπη, ακόμη και για εμπορική χρήση. Η αναθεωρημένη Οδηγία ψηφίστηκε            
το καλοκαίρι του 2013 από το Ευρωκοινοβούλιο και η εφαρμογή της στα κράτη μέλη              
αναμένεται μέσα στην επόμενη διετία. 
Με την αναθεώρηση της Οδηγίας εισάγονται τα εξής νέα στοιχεία: 

● Η δυνατότητα της περαιτέρω χρήσης αποκαθίσταται ως η βασική αρχή. 
● Όλα τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης καλύπτονται από την Οδηγία. 
● Οι δημόσιοι φορείς δεν μπορούν να χρεώσουν για την περαιτέρω χρήση οποιοδήποτε            

κόστος πέρα από τα έξοδα της καθεαυτής διάθεσης για την αναπαραγωγή και τη διάθεση              
της πληροφορίας. 

● Υποχρεώνονται οι δημόσιοι φορείς να είναι πιο διαφανείς ως προς τις χρεώσεις και τους              
όρους διάθεσης. 

● Ενισχύεται η διάθεση των κυβερνητικών δεδομένων σε μηχαναγνώσιμη και         
επεξεργάσιμη μορφή. 

● Εντάσσονται, για πρώτη φορά, στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας οι βιβλιοθήκες, τα            
μουσεία και τα αρχεία. 

Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ε.Ε. συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που            
δεσμεύτηκαν για την εφαρμογή της Οδηγίας, ενώ εδώ και κάποια χρόνια, το αρμόδιο Υπουργείο              
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λαμβάνει μέτρα για το άνοιγμα          
της δημόσιας πληροφορίας. Η χώρα μας έχει ήδη ολοκληρώσει τη δημόσια ανοικτή            
διαβούλευση για τη μεταφορά της Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο και αναμένεται η άμεση             
εφαρμογή της στους επόμενους μήνες, υλοποιώντας, έτσι, μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις της             
χώρας για το άνοιγμα των δεδομένων του δημοσίου τομέα. 
 

Από τις πλέον σημαντικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες είναι η Δι@ύγεια         
(diavgeia.gov.gr), η ηλεκτρονική πύλη στην οποία από το 2010 αναρτώνται σε ένα σημείο στο              
διαδίκτυο όλες οι αποφάσεις πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων, με στόχο            
"την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της           
διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της          
υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας            
εξουσίας". Τόσο το περιεχόμενο των αποφάσεων όσο και τα μεταδεδομένα είναι διαθέσιμα            
ανοικτά (με άδειες Creative Commons Αναφορά) προς τρίτους και μέσω προγραμματιστικής           
διεπαφής (API), ώστε να είναι νομικά και τεχνικά δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών            
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προστιθέμενης αξίας. Χάρη σε αυτό έχουν δημιουργηθεί διάφορες εφαρμογές προστιθέμενης          
αξίας, όπως η Υπερδιαύγεια, μία πύλη που προσφέρει επαυξημένες λειτουργίες αναζήτησης στη            
Διαύγεια και σε άλλες δημόσιες πηγές ή το publicsepending.net, επιτρέποντας τη συλλογή και             
παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε μορφή που να είναι ξεκάθαρη και χρηστική για όλους. 
Κεντρική πλατφόρμα για τη δημοσίευση των δεδομένων της δημόσιας διοίκησης είναι το            
data.gov.gr, που ακολουθεί το παράδειγμα και άλλων χωρών όπως data.gov.uk, dati.gov.it, κ.λπ.,            
ο επίσημος διαδικτυακός τόπος για τα γεωχωρικά δεδομένα και την εφαρμογή της οδηγίας             
INSPIRE www.inspire.okxe.gr, το geodata.gov.gr, ενώ σταδιακά κάνουν την εμφάνισή τους και           
κάποιες πύλες για τα δεδομένα της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ.           
opencrete.gov.gr). Τα σύνολα δεδομένων που μπορεί κανείς να βρει αφορούν π.χ. τις τιμές των              
καυσίμων, στοιχεία διαγωνισμών του Δημοσίου, τις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων και τα            
μεταδεδομένα των αρχείων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Επίσης στη διεύθυνση         
open-data.okfn.gr διατίθεται η Πύλη Ανοικτών Δεδομένων που υποστηρίζει το Ίδρυμα Ανοικτής           
Γνώσης Ελλάδας Open Knowledge Foundation Greece. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της           
ΕΕΛ/ΛΑΚ λειτουργεί Ομάδα Εργασίας για τα Ανοιχτά Δεδομένα (opendata.ellak.gr). 

 

4.9 Τρόπος Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων  

 

Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες που είναι καλό να ακολουθούνται από τον φορέα ο οποίος              

είναι υπεύθυνος για την διάθεση των δεδομένων. 

● Keep it simple. Στη αρχή τα δεδομένα πρέπει να διακατέχονται από απλότητα. Δεν είναι              
προαπαιτούμενο ότι κάθε σύνολο δεδομένων πρέπει να γίνει άμεσα ανοιχτό. Είναι           
αρκετό να αρχίσετε ανοίγοντας μόνο ένα μέρος του μεγαλύτερου συνόλου. Φυσικά, όσο            
περισσότερα σύνολα δεδομένων μπορούν να «ανοιχτούν», τόσο το καλύτερο.  

 

● Engage early and engage often. Εμπλακείτε με πραγματικούς και δυναμικούς χρήστες           
των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που επαναχρησιμοποιούν τα        
δεδομένα, όσο γίνεται νωρίτερα κι όσο γίνεται συχνότερα, είτε αυτοί είναι πολίτες,            
επιχειρηματίες ή προγραμματιστές. Αυτό εξασφαλίζει ότι η επόμενη έκδοση της          
υπηρεσίας σας θα είναι όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη. Είναι ουσιαστικό να θυμάστε             
ότι πολλά δεδομένα δε θα καταφέρουν να προσεγγίσουν άμεσα τους τελικούς χρήστες,            
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παρά μόνο μέσω ενδιάμεσων συντακτών πληροφορίας. Αυτοί είναι άνθρωποι που          
παίρνουν τα δεδομένα και τα μετατρέπουν ή τα αναμειγνύουν, για να μπορούν να             
δημοσιοποιηθούν. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν επιθυμούν ένα μεγάλο          
σύνολο δεδομένων με συντεταγμένες για GPS, θα προτιμούσαν όμως ένα χάρτη. Ενώ ο             
χρήστης που θέλει να τα χρησιμοποιήσει για δική του χρήση - κέρδος θα του αρκούσε               
μόνον το σύνολο δεδομένων με συντεταγμένες για gps.  

 

● Address common fears and misunderstandings. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν          
κάποιος για παράδειγμα εργάζεται σε κάποιο μεγάλο οργανισμό, όπως μία κυβέρνηση ή            
ένα υπουργείο. Όταν διαθέσει τα δεδομένα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με πολλές ερωτήσεις            
και ίσως νομικούς φραγμούς . Είναι σημαντικό (α) να αναγνωριστούν εξαρχής οι πιο             
σημαντικές και (β) να τις διευθετηθούν σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο. Για              
παράδειγμα κατά την δημιουργία της πλατφόρμας Ανοιχτών Δεδομένων του         
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ήρθαμε σε επαφή με τον δήμο Κοζάνης. Εκεί σε            
συνεργασία με τον υπεύθυνο υπάλληλο υπογράψαμε συμφωνία για την σωστή διάθεση           
των δεδομένων που πήραμε που αποτελεί ουσιαστικά το παραπάνω βήμα διάθεσης           
ανοιχτών δεδομένων.  

4.10 Ανοικτές άδειες χρήσης 
Τo CKAN και συνεπώς η δική μας υπηρεσία ανοιχτών δεδομένων χρησιμοποιεί τις            

παρακάτω άδειες χρήσης: 

● Creative commons attribution  
● Creative commons attribution Share - Alike 
● Creative commons CC0 
● Creative commons Non commercial  
● GNU free documntation Licance  
● Open Data Commons Attribution Licence  
● Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence 
● UK Open Licence  

Σύμφωνα πάντα με το Open Knowledge Foundation oι πλέον ενδεδειγμένες ανοικτές           
άδειες χρήσης για δεδομένα είναι η άδεια Creative Commons Public Domain Dedication            
(γνωστή και ως CC0) και η άδεια Creative Commons αναφορά στο δημιουργό. Η ρητή χρήση               
μίας ανοικτής προτυποποιημένης άδειας στη δημοσίευση των δεδομένων αίρει οποιεσδήποτε          
αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των δεδομένων, δε χρειάζεται, δηλαδή, ο             
εκάστοτε χρήστης να ζητά άδεια για τη χρήση των δεδομένων. Οι ανοικτές άδειες, άρα,              
επιτρέπουν την επανάχρηση ή περαιτέρω χρήση δεδομένων με το ελάχιστο δυνατό διαχειριστικό            
κόστος τόσο για τον παροχέα όσο και για τον μετέπειτα χρήστη των δεδομένων. Το              
διαχειριστικό κόστος μπορεί να μειωθεί περαιτέρω με την επιλογή της άδειας που έχει τους              
ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς επανάχρησης, δηλαδή την CC0. Τα δεδομένα που έχουμε           

23  



καταχωρήσει στην υπηρεσία υπόκεινται στην CCo άδεια χρήσης.  

 

 

Με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία μας μια Creative Commons Zero (CC0) άδεια             

[http://creativecommons.org/about/cc0], μέσω της οποίας ο οργανισμός του δημόσιου τομέα         

παραιτείται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στο βαθμό που είναι νομικά επιτρεπτό            

είναι η καλύτερη επιλογή. Σαν αποτέλεσμα, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου             

για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς καμία υποχρέωση αιτιολόγησης. 

 
Συνεπώς, οι ακόλουθοι συνδυασμοί είναι πιθανοί για ένα σύνολο δεδομένων: 

● CCO για κάθε πιθανή αξιοποίηση 

● Μία ελεύθερη άδεια για κάθε πιθανή χρήση 

● Μία άδεια έναντι λογικού αντιτίμου για όλες τις μορφές περαιτέρω χρήσης και            

αξιοποίησης. 

● Ο συνδυασμός μίας ελεύθερης άδειας για μη εμπορική χρήση και μίας άδειας έναντι             

λογικού αντιτίμου για εμπορική χρήση [Θεωρητικά, ο συνδυασμός μία ελεύθερης          

άδειας για εμπορική χρήση και μίας άδειας έναντι λογικής χρέωσης για μη εμπορική             

χρήση είναι πιθανός. Όμως, πρακτικά είναι απίθανο να συμβεί]. 

Όλες αυτές οι άδειες δεν αφορούν συναλλαγή και γι’ αυτό δεν χρειάζονται υπογραφή             

από τον κάτοχό τους. Με τη χρήση των δεδομένων, ο κάτοχος της άδειας εννοείται ότι συμφωνεί                

με τους όρους και τις προϋποθέσεις.  

Συνεπώς, τα δεδομένα μπορούν να διατεθούν, εξ ολοκλήρου, ανώνυμα. Η ταυτότητα του            

χρήστη μπορεί να εξακριβωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας πληρωμής για τη χρήση των             

δεδομένων έναντι λογική χρέωσης. Όμως, σε αυτή την περίπτωση η μελλοντική           

επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων θα συνεχίζει να είναι ανώνυμη. 

Η επιλογή μίας και μοναδικής άδειας για κάθε πιθανή περαιτέρω χρήση είναι η βέλτιστη λύση               

για την διατήρηση του απλού χαρακτήρα των μοντέλων των αδειών. Ο συνδυασμός δύο αδειών              

θα έπρεπε να εφαρμόζεται μόνο αν αυτό θεωρείται απόλυτα αναγκαίο, από τους δύο φορείς που               
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εμπλέκονται.  

 

4.11 Ανοικτή διάθεση πηγαίας πληροφορίας 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα σενάρια με τα οποία διαθέτουμε ανοικτής            

διάθεσης δεδομένα από ένα πηγαίο σύστημα, μετατροπής τους σε Ανοικτά Δεδομένα και            

διάθεσής τους μέσω της Πλατφόρμας Ανοικτών Δεδομένων. 

Στις μέρες μας, οι φορείς του δημοσίου χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος δεδομένων για την             

δημοσίευση (ετήσιων) αναφορών ή άλλης τεκμηρίωσης. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να            

δημοσιοποιηθούν ως Ανοικτά Δεδομένα. 

Ο απώτερος σκοπός είναι ο καθορισμός περιορισμένου αριθμού σεναρίων, που μπορούν           

να χρησιμοποιήσουν οι φορείς, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κανάλι Ανοικτών          

Δεδομένων με ελάχιστα επιπλέον βήματα και/ ή προσπάθεια, εκτός από την ήδη υπάρχουσα ροή              

δεδομένων. 

Το πλεονέκτημα των σεναρίων αυτών είναι ότι είναι αναγνωρίσιμα και ευρέως           

εφαρμόσιμα. Η ανάπτυξη αυτών των σεναρίων, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες            

τεχνολογίες, συνιστά την εφαρμογή μίας πρότυπης προσέγγισης ως «βέλτιστη πρακτική». 

Τα προαναφερθέντα σενάρια αποτελούν το εφαλτήριο για την μετατροπή των          

περισσότερων δεδομένων σε Ανοικτά Δεδομένα. 

4.12 Βασική ιδέα: χρήση τεχνικών ETL 
 

Έχουμε εμπνευστεί αυτά τα σενάρια από τα επιστημονικά πεδία της Επιχειρηματικής           

Ευφυΐας (Business Intelligence/BI) και των Αποθηκών Δεδομένων (Data Warehousing/DWH).         

Για πολλά χρόνια, πολλές πρακτικές έχουν εφαρμοστεί σε αυτά τα επιστημονικά πεδία, για την              

εξαγωγή πληροφορίας από τα πηγαία συστήματα ή βάσεις δεδομένων, για το φιλτράρισμα (εν             
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μέρει) της πληροφορίας, την επικαιροποίησή της και την δημοσιοποίησή της. Αυτή η διαδικασία             

αποκαλείται συχνά διαδικασία ETL (Extract, Transform, Load) : 

 

 

Η τεχνολογία (π.χ. λογισμικό ETL), που χρησιμοποιείται στις συνήθεις αποθήκες          

δεδομένων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα Ανοικτά Δεδομένα. Τα εργαλεία αυτά            

προσφέρουν δυνατότητες προετοιμασίας των δεδομένων προς ανάλυση και επεξεργασία. 

Σε μεγάλο βαθμό, τα ίδια βήματα απαιτούνται για την δημοσιοποίηση των δεδομένων σε             

ένα κανάλι Ανοικτών Δεδομένων. Μόνο το τελευταίο βήμα, π.χ. το «ανέβασμα» της            

πληροφορίας σε ένα περιβάλλον αποθήκης δεδομένων, αντικαθίσταται από άλλο βήμα, και           

συγκεκριμένα το ανέβασμα των δεδομένων (και των σχετικών μεταδεδομένων) στην          

Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων, ένα βήμα το οποίο θα αποκαλείται εφεξής «Δημοσίευση». 
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Αυτό σημαίνει ότι για ένα κανάλι Ανοικτών Δεδομένων μπορούμε άνετα να           

επαναχρησιμοποιήσουμε ή να εφαρμόσουμε την ίδια ETL τεχνολογία. Με άλλα λόγια, δεν            

απαιτούνται νέες τεχνολογίες ή εργαλεία για την δημιουργία καναλιού Ανοικτών Δεδομένων. 

Μία ήδη υπάρχουσα αποθήκη δεδομένων αποτελεί μία κατάλληλη υποψήφια βάση για           

την παροχή Ανοικτών Δεδομένων. Επιτρέπει ευκολότερη παρακολούθηση της εγκυρότητας         

μεταξύ των δεδομένων που χρησιμοποιούνται εσωτερικά και των δεδομένων που παρέχονται           

προς τα έξω (π.χ. Ανοικτά Δεδομένα). Επιπροσθέτως, μία αναφορά (μέσω ενός εργαλείου BI σε              

μία αποθήκη δεδομένων) μπορεί επίσης να αποτελεί κατάλληλη πηγή για δημοσίευση           
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δεδομένων ως Ανοικτά Δεδομένα. 

Συνεπώς, συνιστάται το χτίσιμο, όσο το δυνατόν περισσότερο, επάνω στην υπάρχουσα           

τεχνολογία, με την προσθήκη ενός παραπάνω βήματος μόνο, αυτού της δημοσίευσης της            

πληροφορίας σε κανάλι Ανοικτών Δεδομένων. 

4.13 Σενάρια για ανοικτή διάθεση πηγαίας πληροφορίας 
 

Όλα αυτά συγκεντρώνονται σε έναν αριθμό σεναρίων, τα οποία περιγράφονται          

παρακάτω και μπορούν να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για την διοίκηση. Στην παρούσα            

φάση, συζητούνται τα ακόλουθα σενάρια: 

1. Ξεκινώντας από μία υπάρχουσα δημοσίευση: Ο δημόσιος οργανισμός συλλέγει         
πληροφορίες από μία υπάρχουσα έκδοση (π.χ. σε γραφήματα ή πίνακες) και τις            
δημοσιεύει ως Ανοικτά Δεδομένα. 

 
2. Ξεκινώντας από ένα υπάρχον διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων: Ο δημόσιος         

φορέας έχει ήδη δημιουργήσει δεδομένα, που με βεβαιότητα μπορούν πλέον να           
δημοσιευθούν ως Ανοικτά Δεδομένα. 

 
3. Ξεκινώντας από μία πηγαία βάση δεδομένων: Σε αυτό το σενάριο εξάγουμε           

δεδομένα απευθείας από μία πηγαία βάση δεδομένων, που διατηρείται από τον           
φορέα και δημοσιεύουμε ορισμένα δεδομένα ως Ανοικτά Δεδομένα, αφού έχουν          
πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες μετατροπές και έλεγχοι. 

 
4. Ξεκινώντας από ένα υπάρχον πηγαίο σύστημα ή πακέτο: Οι φορείς συνήθως           

χρησιμοποιούν ένα εμπορικό πακέτο, που έχει την δική του βάση δεδομένων. Τα            
δεδομένα ίσως κάποιες φορές να μην μπορούν να ανακτηθούν άμεσα ή μπορεί να             
είναι αποθηκευμένα σε μία ιδιόκτητη μορφή, που έχει αποφασίσει ο          
προμηθευτής. Σε αυτό το σενάριο χρησιμοποιούμε τεχνικές εξαγωγής αυτών των          
δεδομένων από το πακέτο, μετατροπής τους και δημοσίευσής τους ως Ανοικτά           
Δεδομένα. Η διαφορά μεταξύ του παρόντος και του 3ου σεναρίου είναι ότι τα             
πακέτα συχνά απαιτούν το άνοιγμα των δεδομένων μέσω άλλων καναλιών (όπως           
API ή εργαλεία ειδικά για το εκάστοτε πακέτο). Παρόλα αυτά, και αυτά τα             
δεδομένα μπορούν να δημοσιευθούν με τα παραδοσιακά εργαλεία ETL. 

 
5. Ξεκινώντας από διαφορετικές πηγές και συνενώνοντας δεδομένα: Αυτό το         

σενάριο είναι παρόμοιο με μία τεχνική αποθήκης δεδομένων, όπου τα δεδομένα           
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έχουν ήδη συλλεχθεί, συνήθως από διαφορετικές πηγές, και έχουν αναρτηθεί σε           
προσωρινούς πίνακες, από τους οποίους συχνά φορτώνονται, στη συνέχεια, οι          
πραγματικές αποθήκες δεδομένων. Η ίδια η μεταφόρτωση μπορεί στη συνέχεια          
να αντικατασταθεί από την δημοσίευση του καναλιού Ανοικτών Δεδομένων. 

 
Τα σενάρια περιγράφηκαν με σειρά αυξανόμενης πολυπλοκότητας. Πιστεύουμε ότι το 1ο           

σενάριο είναι προσιτό σε όλους. Η πολυπλοκότητα αυξάνει για κάθε επόμενο σενάριο, γιατί             

είναι σταδιακά πιο δύσκολο να δημοσιεύσουμε τα δεδομένα, εφόσον προστίθενται επιπλέον           

απαιτούμενα βήματα. Τα σενάρια βασίζονται επίσης σε στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω           

στο παρόν κείμενο, και αφορούν ειδικά στο τι απαιτείται για να γίνουν τα δεδομένα συμβατά με                

τις αρχές των Ανοικτών Δεδομένων και στο να δημοσιευθούν τα δεδομένα με την απαιτούμενη              

ποιότητα. 

Κάθε ένα από αυτά τα σενάρια αναλύεται λεπτομερώς παρακάτω. Στο επόμενο κεφάλαιο            

θα μελετήσουμε τα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν ή να            

αυτοματοποιήσουν αυτή την διαδικασία.  

 
 

4.13.1 Σενάριο 1: Ξεκινώντας από μία υπάρχουσα δημοσίευση: 

 
Σε αυτό το σενάριο ξεκινάμε από μία υπάρχουσα διαδικασία, στην οποία τα δεδομένα             
συλλέγονται και επεξεργάζονται πριν συμπεριληφθούν σε μία δημοσίευση. 

Εφόσον η κυβέρνηση ή ο εκάστοτε οργανισμός συνεχίζει να εκδίδει δημοσιεύσεις και οι             

διάφοροι (π.χ. okfn) φορείς συνεχίζουν να συλλέγουν πλήθος δεδομένων για δημοσίευση, αυτό            

φαίνεται να είναι το ευκολότερο σενάριο για Ανοικτά Δεδομένα. Αυτά είναι πράγματι τα             

δεδομένα, τα οποία μπορούμε να μετατρέψουμε σε ένα κανάλι Ανοικτών Δεδομένων, εφόσον            

βέβαια είναι σχετικά. 

Κατά συνέπεια, το σενάριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 

● Για νέες δημοσιεύσεις, όπου ένα πρόσθετο βήμα θα συμπεριληφθεί στην διαδικασία           

διάθεσης των δεδομένων ως Ανοικτά Δεδομένα. 

● Για υπάρχουσες δημοσιεύσεις, όπου η υπάρχουσα διαδικασία θα προσαρμοστεί         
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αναλόγως για να δημιουργηθεί το κανάλι Ανοικτών Δεδομένων και να παραμένει           

ενημερωμένο. 

Αφότου έχει καθοριστεί η διαδικασία εξαγωγής σε ένα κανάλι Ανοικτών Δεδομένων, από την             
δημοσίευση, και δημοσιοποίησης μπορεί κάποιος να την εφαρμόζει κατ’ επανάληψη. Με αυτόν            
τον τρόπο, το κανάλι Ανοικτών Δεδομένων παραμένει συγχρονισμένο σε κάθε ενημέρωση της            
δημοσίευσης. 

Πως; 

Η ουσία είναι ότι ένα επιπλέον βήμα προστίθεται στην διαδικασία δημοσίευσης των δεδομένων             

ως Ανοικτά Δεδομένα. Δείτε την παρακάτω εικόνα: 

 

Ακολουθεί μία γενική εικόνα των βημάτων που πρέπει να εκτελεστούν: 

Εξαγωγή 

Δεν εφαρμόζεται σε αυτό το σενάριο. 

Μετατροπή 

Δεν εφαρμόζεται σε αυτό το σενάριο. 

Δημοσίευση 

Από τη στιγμή που τα δεδομένα έχουν επιλεγεί, θα πρέπει να υποστούν επεξεργασία ώστε να               
ανταποκρίνονται στα κριτήρια των Ανοικτών Δεδομένων: 

● Συλλογή μεταδεδομένων. 
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● Δημοσίευση διαρθρωμένου συνόλου δεδομένων (κατά προτίμηση με       

αυτοματοποιημένο τρόπο). 

● Επιλογή μοντέλου άδειας. 

● Παροχή αναγκαίων μετατροπών στην πλατφόρμα και πιθανώς ενός API 

● Δημιουργία βρόχου ανάδρασης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον          

δημόσιο οργανισμό σε περίπτωση ύπαρξης σχολίων. 

● Εξασφάλιση ενημερώσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Το τελευταίο βήμα είναι η δημοσιοποίηση της πληροφορίας ως κανάλι Ανοικτών Δεδομένων            

στην σχετική Πλατφόρμα, 

Όμως, αυτό έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια των Ανοικτών            

Δεδομένων. Γι’ αυτό, έχει προστεθεί ένα επιπλέον βήμα στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας,             

στο οποίο τα τελικά σύνολα δεδομένων πρώτα απομονώνονται. Μετά από αυτό, μία εφαρμογή             

συμπληρώνει τα μεταδεδομένα κάθε συνόλου δεδομένων και τα φορτώνει στην πλατφόρμα           

CKAN. Αυτό αφορά συνολικά πάνω από 1.100 σύνολα δεδομένων. 

Αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να επαναληφθεί για κάθε δημοσίευση. Τα δεδομένα            

μπορούν να φορτώνονται είτε χειρωνακτικά (αν αφορούν λίγα σύνολα δεδομένων) είτε           

αυτόματα. Στην τελευταία περίπτωση, τα Ανοικτά Σύνολα Δεδομένων μπορούν να φορτώνονται           

επανειλημμένα, όταν οι πληροφορίες τροποποιούνται ή προστίθενται νέες. 

4.13.2 Σενάριο 2: Ξεκινώντας από ένα υπάρχον διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων 

Πολλοί φορείς ήδη δημοσιοποιούν μεγάλο μέρος δεδομένων στις ιστοσελίδες τους σε μία            

μορφή αρχείων, που εύκολα μπορείς να κατεβάσεις τοπικά, όπως π.χ. αρχεία .XLS ή CSV. Αυτό               

σημαίνει ότι ο δημόσιος οργανισμός έχει ήδη μία διαδικασία ή την υποστήριξη της Τμήματος              

Πληροφορικής για την προετοιμασία, την δημοσίευση και την προβολή των δεδομένων του. 

Σε αυτό το σενάριο, θέλουμε να προσθέσουμε ένα επιπλέον βήμα σε αυτή την             

διαδικασία, το οποίο επίσης προετοιμάζει τα δεδομένα για την δημοσίευση τους ως Ανοικτά             

Δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κατ’ ελάχιστον να γίνουν μερικά επιπλέον πράγματα, όπως             

η παροχή μεταδεδομένων και η δημοσιοποίησή τους στην Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων.           
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Αξίζει να τονιστεί οτι στα πλάισια της διπλωματικής εργασίας υλοποιήθηκε η αναζήτηση            

δεδομένων και εφαρμόστηκε το σενάριο 2.  

Πότε; 

Υποθέτουμε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίζει να διαθέτει τα δεδομένα μέσω εφαρμογών λήψης             
τους ή μέσω εφαρμογών «απεικόνισης» και ότι τα Ανοικτά Δεδομένα είναι ένα επιπλέον κανάλι              
διάθεσης αυτής της πληροφορίας. Αυτό σημαίνει ότι η υποκείμενη διαδικασία θα συνεχίσει να             
υπάρχει και μπορεί να επεκταθεί κατά ένα πρόσθετο βήμα. 

Πως; 

Όπως αναφέρθηκε, υποθέτουμε ότι μία διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά την διάρκεια της             
οποίας τα δεδομένα έχουν ήδη προετοιμαστεί. Προτείνεται να ενσωματωθεί ένα πρόσθετο βήμα            
σε αυτή την διαδικασία, για τον μετασχηματισμό του συνόλου δεδομένων σε ένα κανάλι             
Ανοικτών Δεδομένων. 

 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι οι δημόσιες πληροφορίες έχουν ήδη δημιουργηθεί           

και διατίθενται μέσω μίας συγκεκριμένης εφαρμογής «απεικόνισης» παράλληλα με την          

δημοσίευση. Συνήθως, αυτές οι πληροφορίες δεν πληρούν τα κριτήρια των Ανοικτών           

Δεδομένων πλήρως. Παρόλα αυτά, με ελάχιστη προσπάθεια και πρόσθετα βήματα, αυτό θα            

μπορούσε να αποδειχθεί μια καλή βάση για την ταχεία μετατροπή τους σε Ανοικτό             

Διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων. 
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Αυτό το σενάριο λαμβάνει υπόψη μια σειρά από πρόσθετα βήματα, εφόσον η υπάρχουσα             

διαδικασία διαχειρίζεται τα δεδομένα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. 

Τα βήματα αυτά είναι : 

Εξαγωγή 

Απομονώνουμε τα δεδομένα και φιλτράρουμε τα, από την μορφή, που είχαν στη βάση             
δεδομένων, σε ένα ενιαίο διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων. Αυτό μπορεί να απαιτεί την            
προσθήκη ενός επιπλέον βήματος για την εξαγωγή της πληροφορίας απευθείας από την βάση             
δεδομένων. Ίσως επίσης επιλέξουμε διαφορετικά δεδομένα για το Ανοικτό Διαρθρωμένο          
Σύνολο Δεδομένων (π.χ. με λιγότερα πεδία ή ανώνυμα κλπ.) από εκείνα της υφιστάμενης             
διαδικασίας. Προφανώς, αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο, αν τα δημοσιευμένα δεδομένα            
ικανοποιούν ήδη τα κριτήρια των Ανοικτών Δεδομένων. 

Μετατροπή 

Αυτό περιλαμβάνει έναν ενδελεχή έλεγχο ποιότητας των δεδομένων , όπως στην           
περίπτωση κάθε περιβάλλοντος αποθήκης δεδομένων. Για παράδειγμα η χρήση ενιαίων          
ονομάτων για πεδία και περιεχόμενο – όχι συντμήσεις, όχι 0 ή 1 για το φύλο αλλά π.χ. Α για τον                    
Άνδρα, η αποθήκευση διευθύνσεων με ομοιόμορφο τρόπο, το γράψιμο ολόκληρων των           
ονομάτων και με την ίδια μορφή, κλπ. Υποθέτουμε, όμως, ότι οι έλεγχοι και οι ενέργειες αυτές                
συμπεριλαμβάνονται ήδη στην υπάρχουσα διαδικασία. Γι΄ αυτό λοιπόν τα βήματα αυτά ίσως            
πρέπει να εναρμονιστούν. Η ιδέα, σε καμία περίπτωση, δεν είναι να δημιουργηθεί μία ξεχωριστή              
διαδικασία παράλληλα με την υπάρχουσα. Όμως, η εμπειρία δείχνει ότι τις περισσότερες φορές             
συγκεκριμένες πληροφορίες δημιουργούνται για ένα επιλεγμένο ακροατήριο (π.χ με ελεγχόμενη          
πρόσβαση, όχι δημόσια). Φυσικά, αυτό δεν επιτρέπεται για τα Ανοικτά Δεδομένα, γεγονός το             
οποίο θα σήμαινε ότι επιπλέον βήματα θα απαιτούνταν για την προετοιμασία των δεδομένων.             
Είναι αυτονόητο ότι αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο αν τα δεδομένα από την δημοσίευσή               
τους έχουν ήδη περάσει μία παρόμοια διαδικασία και ικανοποιούν τα κριτήρια των Ανοικτών             
Δεδομένων. 

Δημοσίευση 

Τα ακόλουθα βήματα είναι ήδη προαπαιτούμενα σε αυτό το σενάριο, εφόσον το Ανοικτό             
Διαρθρωμένο Σύνολο Δεδομένων έχει ήδη δημιουργηθεί : 

● Συλλογή μεταδεδομένων. 

● Δημοσίευση διαρθρωμένου συνόλου δεδομένων (κατά προτίμηση με       

αυτοματοποιημένο τρόπο). 

● Επιλογή μοντέλου άδειας. 
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● Παροχή αναγκαίων μετατροπών στην πλατφόρμα και πιθανώς ενός API 

● Δημιουργία βρόχου ανάδρασης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον          

δημόσιο οργανισμό σε περίπτωση ύπαρξης σχολίων. 

● Εξασφάλιση ενημερώσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Παράδειγμα 

Ένα ωραίο παράδειγμα αυτού του σεναρίου δίνεται από τα στοιχεία για την ανεργία, που              
είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα http://www.werk.be/cijfers τα οποία μπορούν να         
αποθηκευθούν τοπικά σε μορφή XLS. Η βασική ιδέα είναι ότι αυτά τα σύνολα δεδομένων είναι               
επίσης διαθέσιμα στην Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων και ενημερώνονται αυτόματα σε          
μηνιαία βάση (π.χ. δημοσίευση των τελευταίων δεδομένων). Μέσω αυτής της ιστοσελίδας ο            
κόσμος έχει πρόσβαση στα δεδομένα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή απεικόνισης, που είναι           
ενσωματωμένη στην ιστοσελίδα και προσφέρει περιορισμένες επιλογές λήψης (υπό το πρίσμα           
των Ανοικτών Δεδομένων). 

4.13.3 Σενάριο 3: Ξεκινώντας από μια βάση δεδομένων 

Τι; 

Σε πολλές περιπτώσεις τα βασικά στοιχεία είναι σε μία βάση δεδομένων, που έχει             

δημιουργηθεί από μία εφαρμογή για την υποστήριξη μίας επιχειρηματικής διαδικασίας του           

δημόσιου οργανισμού. Αυτό είναι επίσης το εφαλτήριο αυτού του σεναρίου, δηλαδή για την             

εξαγωγή δεδομένων από μία βάση δεδομένων και την μετατροπή τους σε ένα κανάλι Ανοικτών              

Δεδομένων. 

Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν μία δομή για την αποθήκευση          

δεδομένων, που δεν είναι κατάλληλη για τα Ανοικτά Δεδομένα. Αυτό συμβαίνει διότι ο βασικός              

στόχος είναι η γρήγορη μεταφορά δεδομένων στην εφαρμογή ώστε να είναι δυνατή η             

δημιουργία, ανάκτηση ή το σβήσιμο των δεδομένων. Η δομή αυτή συχνά αποκαλείται OLTP             

(=online transaction processing δηλαδή επεξεργασία συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο) και          

σχεσιακή λόγω φύσης της : τα δεδομένα συνδέονται μεταξύ τους μέσω μία σχέσης (κλειδιού) σε               

διαφορετικούς πίνακες. 
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Περιληπτικά, η ουσία αυτού του σεναρίου είναι ότι τα δεδομένα πρέπει να εξαχθούν από              

την βάση δεδομένων πρώτα, πριν προετοιμαστούν για δημοσίευση ως Ανοικτό Διαρθρωμένο           

Σύνολο Δεδομένων. Γι’ αυτό απαιτείται ένα πρόσθετο διαδικαστικό βήμα για την εξαγωγή            

αυτών των δεδομένων και την μετατροπή τους ή την οριστικοποίησή τους προς δημοσίευση ως              

Ανοικτά Δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητα και τα εργαλεία           

Μετασχηματισμού. 

Πότε; 

Η υπόθεση σε αυτό το σενάριο είναι ότι έχουμε μια εφαρμογή, η οποία έχει αναπτυχθεί               

εσωτερικά σε ένα από τα υφιστάμενα περιβάλλοντα (για παράδειγμα μέσα σε περιβάλλον            

JAVA, .NET ή APEX) και η βάση δεδομένων (ΒΔ) είναι μία από τις τυπικές βάσεις που                
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χρησιμοποιούνται στον δημόσιο τομέα (όπως ORACLE, SQLserver, PostGress για την          

Φλαμανδική δημόσια διοίκηση). Αν δεν ισχύει αυτό, προτείνεται η συνέχεια με το Σενάριο 4. 

Υποθέτουμε επίσης ότι τα προηγούμενα σενάρια δεν ισχύουν ως σημείο εκκίνησης. Με άλλα             

λόγια, τα δεδομένα πρέπει πρώτα να εξαχθούν από τις βάσεις δεδομένων και στη συνέχεια να               

διατεθούν στην Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων. 

Πως; 

Σε αυτό το σενάριο οι τεχνικές «Εξαγωγή» και «Μετατροπή» είναι πολύ χρήσιμες,            

επειδή δεν υπάρχει διαδικασία εκκίνησης ή εξάρτησης. Συνεπώς, ξεκινάμε κατευθείαν από μία            

βάση δεδομένων (μέσω ενός ερωτήματος ή κάποιων εργαλείων). 

 

 

Μια παρατήρηση, που πρέπει να γίνει σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι, δεν εξισώνουμε αυτό               

το είδος των «τεχνικών» λειτουργιών με τις λειτουργίες, που «σχετίζονται με περιεχόμενο", οι             

οποίες συνήθως λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του βήματος «Μετατροπή». Αναφερόμαστε           

σε αυτό το πλαίσιο σε πολύπλοκους μετασχηματισμούς, όπως σύνδεση διαδοχικών εγγραφών           

μαθητών από διαφορετικά συστήματα μεταξύ τους (π.χ. πρωτοβάθμια εκπαίδευση,         

δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, VDAB, κλπ) ώστε να οικοδομηθεί μια ολόκληρη μελέτη καριέρας.           

Το αποτέλεσμα είναι η αλληλουχία τεχνικών λειτουργιών και βημάτων τα οποία σχηματίζουν            

ένα λογικό, ή σχετικό με το περιεχόμενο, σύνολο. Ως εκ τούτου, μπορεί να απαιτούνται              

περισσότερα από ένα τεχνικά βήματα για να διεκπεραιωθεί ο μετασχηματισμός. 

Προτείνουμε τα ακόλουθα βήματα: 
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Γενικά 

Πρώτα απ’ όλα, δημιουργήστε ένα λογικό χάρτη δεδομένων, μέσα στον οποίο οι φυσικές             

συσχετίσεις της ΒΔ αγνοούνται όσο περισσότερο γίνεται. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα «προϊόν»             

που εξήχθη από την βάση δεδομένων πολύ σπάνια ή ποτέ δεν θα δημοσιευθεί απευθείας ως               

Ανοικτά Δεδομένα. Παρόλα αυτά, είναι δυνατόν. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδύνατον           

να δημοσιευθεί ένα γνήσιο αντίγραφο και θα πρέπει να προηγηθούν κάποια βήματα προκειμένου             

να μετασχηματιστεί το αντίγραφο της ΒΔ σε μία μορφή αυτόνομη (για παράδειγμα            

αντικατάσταση κλειδιών με τιμές, εισαγωγή αναφορών, σταθεροποίηση αναφορών, Α = Άνδρας,           

κλπ.). 

Επιπλέον, κάποια βήματα μπορεί να απαιτούνται για τον συνδυασμό πινάκων από την            

βάση δεδομένων μεταξύ τους μέχρι να φτάσουμε σε ένα λογικό χάρτη δεδομένων. Η τεχνολογία              

μετασχηματισμού μπορεί να είναι απαραίτητη για να σταθεροποιηθούν τα δεδομένα. 

Εξαγωγή 

Τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων έχουν πρότυπες τεχνικές για          

την ανάγνωση πινάκων και την διάθεσή τους ως κοινά αρχεία. Για παράδειγμα: 

● Oracle: με τη βοήθεια του εργαλείου EXPORT 

● Microsoft: SQL Server Εφαρμογή Εισαγωγής και Εξαγωγής 

● MySQL: με τη βοήθεια του εργαλείου mysqldump 

● Postgres: SQL διαδικασία «Αδειάσματος» 

 

Όταν τα δεδομένα μεταβάλλονται συχνά, μία καλή εναλλακτική είναι να γραφτεί ένα            

πρόγραμμα που διαβάζει τα δεδομένα από το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων μέσω            

προγραμμάτων οδήγησης ODBC της JDBC. Το ODBC (η απευθείας η SQL, που είναι στην              

ουσία το ίδιο πράγμα) επιτρέπει τον προγραμματισμό πιο πολύπλοκης λογικής εξαγωγής. 

Εν τέλει, μπορεί να γίνει χρήση και των δυνατοτήτων που παρέχονται από κάθε σύνολο              

εργαλείων ETL. Από πρακτικής άποψης, συνίσταται για πολύπλοκους μετασχηματισμούς η          

αποθήκευση της πληροφορίας, είτε προσωρινά είτε όχι, σε μία βάση δεδομένων η οποία μπορεί              
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στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του τελικού καναλιού Ανοικτών Δεδομένων. 

Δύο διαστάσεις είναι πάντα σημαντικές σε τέτοιες διαδικασίες: 

● Είτε εξαγωγή όλου του περιεχομένου της βάσης δεδομένων και δημοσίευσή του ως            

Ανοικτά Δεδομένα. 

● Είτε μόνο λήψη των τροποποιήσεων/delta λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη         

έκδοση και συνδυάζοντάς τες με το κανάλι Ανοικτών Δεδομένων. 

Μετατροπή 

Αυτό περιλαμβάνει έναν ενδελεχή έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων , όπως           

συμβαίνει σε κάθε περιβάλλον αποθήκης δεδομένων. Για παράδειγμα, χρήση ομοιόμορφων          

ονομάτων για πεδία και περιεχόμενο –όχι συντμήσεις, όχι χρήση του 0 ή 1 για το φύλο, αλλά                 

π.χ. Α = Άρρεν, αποθήκευση διευθύνσεων με έναν σταθερό τρόπο, γραφή πλήρους ονόματος και              

με ενιαίο μορφότυπο κλπ. Επειδή εδώ δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι η διαδικασία ισχύει ήδη               

, όλα αυτά τα στάδια μετασχηματισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν. Σε αυτό το στάδιο, το              

περιεχόμενο μπορεί επίσης να υποβληθεί σε επεξεργασία , όπως ανωνυμοποίηση δεδομένων ή            

συνδυασμό των συνόλων δεδομένων, προκειμένου να επιτευχθεί μια ομοιόμορφη απλοποίηση.          

Είναι προτιμότερο η εξαγωγή των δεδομένων να γίνεται όσο πιο σύντομα και συχνά είναι              

δυνατόν, ώστε οι χρήστες και οι πολίτες να έχουν στη διάθεσή τους την τελευταία ενημερωμένη               

έκδοση των δεδομένων. Ειδικά σε περιπτώσεις, που πρόκειται για δεδομένα, που αλλάζουν            

ταχύτατα. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό, οι μετασχηματισμοί, που τα στοιχεία αυτά           

υφίστανται, να είναι επαναλαμβανόμενοι και θα πρέπει κατά προτίμηση να πραγματοποιούνται           

αυτόματα. 

Δημοσίευση 

Από την στιγμή που τα δεδομένα είναι έτοιμα να δημοσιευθούν ως Ανοικτά Δεδομένα,             

μένει να ολοκληρωθούν τα ακόλουθα βήματα: 

● Συλλογή μεταδεδομένων. 

● Δημοσίευση διαρθρωμένου συνόλου δεδομένων (κατά προτίμηση με       

αυτοματοποιημένο τρόπο). 
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● Επιλογή μοντέλου άδειας. 

● Παροχή αναγκαίων μετατροπών στην πλατφόρμα και πιθανώς ενός API 

● Δημιουργία βρόχου ανάδρασης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον          

δημόσιο οργανισμό σε περίπτωση ύπαρξης σχολίων. 

● Εξασφάλιση ενημερώσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

4.13.5 Σενάριο 4: Ξεκινώντας από ένα υπάρχον πηγαίο σύστημα 

 

Τι; 

Το σημείο εκκίνησης σε αυτό το σενάριο είναι ότι ο δημόσιος φορέας έχει ένα ή               

περισσότερα λειτουργικά συστήματα ή πακέτα, από τα οποία μπορούν να ληφθούν Ανοικτά            

Δεδομένα, δεδομένου ότι εκτελούνται μια σειρά από λειτουργίες είτε με είτε χωρίς παρέμβαση             

από τον προμηθευτή ή τον πάροχο υπηρεσιών, που διαχειρίζεται το πακέτο για τον δημόσιο              

αυτό φορέα. 

Σε αυτό το σενάριο, η πρόσθετη πολυπλοκότητα είναι ότι εμπλέκεται ένα πακέτο που μπορεί να               

μην επιτρέπει άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων. 

Πότε; 

Το σενάριο εφαρμόζεται όταν τα δεδομένα είναι σε ένα (εμπορικό) πακέτο, στο οποίο             

μερικές φορές είναι αδύνατη η άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων.Το σενάριο αυτό            

εφαρμόζεται επίσης όταν ο δημόσιος οργανισμός εμπλέκει κάποια υπηρεσία από τρίτο μέρος            

(όπως Software As A Service), και η υπηρεσία παρέχεται εξωτερικά (όπως μία εφαρμογή             

υπολογιστικού Νέφους). 

Πως; 

Αυτό το σενάριο είναι επέκταση του προηγούμενου σεναρίου, αλλά διαφέρει από εκείνο            

στο ότι η βάση δεδομένων δεν μπορεί να προσπελαστεί άμεσα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο              

σχήμα: 
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Η συμβουλή που δίνεται στην περίπτωση ενός πακέτου είναι να μην αντιγράφονται ποτέ             

και δημοσιεύονται τα δεδομένα ένα προς ένα. Οι βάσεις δεδομένων και τα ονόματα των πεδίων               

περιγράφονται συνήθως κρυφά και η βάση δεδομένων είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, που             

είναι σχεδιασμένη μόνο για συναλλαγές πραγματικού χρόνου (on line transactions). Σε           

περίπτωση αναβαθμίσεων, η δομή συχνά αλλάζει, που σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσεις πάλι από              

την αρχή. 

Τα ακόλουθα βήματα είναι σχετικά επίσης: 

Εξαγωγή 

Υποθέτουμε ότι ο δημόσιος φορέας μπορεί να συζητήσει με τον προμηθευτή του πακέτου πως              

θα «ανοιχθούν» τα δεδομένα: 

● Μέσω μιας διαδικασίας που ανήκει στο πακέτο. Οι προμηθευτές δεδομένων          

παραδίδουν συνήθως ένα πρόγραμμα ή κομμάτι κώδικα για την ανάγνωση των           

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και ειδικών παραμέτρων. Από την στιγμή,         

που αυτή η διεργασία είναι γραμμένη και συντηρείται από τον προμηθευτή (για            

παράδειγμα, στην περίπτωση αναβάθμισης πακέτου), είναι σίγουρο ότι αυτή η          

διαδικασία είναι συμβατή και προς τα εμπρός και προς τα πίσω. 

● Μέσω APIs, εφόσον παρέχονται μαζί με το πακέτο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να             

γραφτεί κώδικας, που θα χρησιμοποιεί το API για την απόκτηση των δεδομένων. Να             

σημειωθεί ότι μερικά API μπορούν να διεκπεραιώσουν λειτουργίες επάνω στα          

δεδομένα πριν τα παραδώσουν, όπως ενοποίηση, συσσωμάτωση κλπ. 
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● Μέσω ενός νέου προγράμματος ή κώδικα, που διαβάζει απευθείας τα δεδομένα από            

το πακέτο της βάσης δεδομένων. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση το ένα εξαρτάται             

από το σχεδιασμό της βάσης δεδομένων του προμηθευτή, η οποία τείνει να αλλάζει             

με κάθε νέα έκδοση ή αναβάθμιση. 

Δύο διαστάσεις είναι πάντα σημαντικές σε τέτοιες διαδικασίες: 

● Είτε εξαγωγή όλου του περιεχομένου της βάσης δεδομένων και δημοσίευσή του ως            

Ανοικτά Δεδομένα. 

● Είτε μόνο λήψη των τροποποιήσεων /delta λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη          

έκδοση και συνδυάζοντάς τες με το κανάλι Ανοικτών Δεδομένων. 

 

 

Μετατροπή 

Αυτό περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό και έναν ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων ,            

όπως γίνεται τυπικά σε κάθε περιβάλλον αποθήκης δεδομένων. Για παράδειγμα, χρήση           

ομοιόμορφων ονομάτων για πεδία και περιεχόμενο –όχι συντμήσεις, όχι χρήση του 0 ή 1 για το                

φύλο, αλλά π.χ. Α = Άρρεν, αποθήκευση διευθύνσεων με έναν σταθερό τρόπο, γραφή πλήρους              

ονόματος και με ενιαίο μορφότυπο κλπ. Επειδή εδώ δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι η              

διαδικασία ισχύει ήδη , όλα αυτά τα στάδια μετασχηματισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν. Σε             

αυτό το στάδιο, το περιεχόμενο μπορεί επίσης να υποστεί επεξεργασία, όπως ανωνυμοποίηση            

δεδομένων ή συνδυασμό των συνόλων δεδομένων, προκειμένου να επιτευχθεί μια ομοιόμορφη           

απλοποίηση.  

 

Δημοσίευση 

Από την στιγμή, που τα δεδομένα είναι έτοιμα να δημοσιευθούν ως Ανοικτά Δεδομένα, μένει να               

ολοκληρωθούν τα ακόλουθα βήματα: 

● Συλλογή μεταδεδομένων. 

● Δημοσίευση διαρθρωμένου συνόλου δεδομένων (κατά προτίμηση με       
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αυτοματοποιημένο τρόπο). 

● Επιλογή μοντέλου άδειας. 

● Παροχή αναγκαίων μετατροπών στην πλατφόρμα και πιθανώς ενός API. 

● Δημιουργία βρόχου ανάδρασης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον          

δημόσιο οργανισμό σε περίπτωση ύπαρξης σχολίων. 

● Εξασφάλιση ενημερώσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

4.13.6 Σενάριο 5: Ξεκινώντας από διαφορετικές πηγές προέλευσης δεδομένων 

Αυτό είναι ένα σενάριο για έμπειρους φορείς, που περιλαμβάνει τεχνικές Επιχειρησιακής           

Ευφυΐας (Business Intelligence – BI) και αποθηκών δεδομένων (data warehouses). Υποτίθεται           

ότι ο δημόσιος φορέας έχει ήδη κάποιες αποθήκες δεδομένων και περιβάλλοντα αναφορών και             

έχει σημαντική εμπειρία στην δημοσίευση δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Όλες οι τεχνικές            

και τα εργαλεία «Εξαγωγής» και «Μετατροπής» χρησιμοποιούνται ήδη και μπορούν να           

επαναχρησιμοποιηθούν σε αυτό το σενάριο. 

Τι;  

Τα δεδομένα που είναι δημοσιευμένα σε μία αποθήκη δεδομένων είναι συχνά           

αποτέλεσμα μιας σειράς λειτουργιών, τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο όσο και την            

συσσωμάτωση. Αρχικά, τα σχετικά δεδομένα εξάγονται από διαφορετικές πηγές και          

αποθηκεύονται σταθερά σε ένα περιβάλλον Επιχειρησιακής Βάσης Δεδομένων (Operational         

Data Store – ODS). Για τα Ανοικτά Δεδομένα αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι τα δεδομένα αυτά                

δεν χρειάζεται πλέον να εξαχθούν ξεχωριστά από τα πηγαία τους συστήματα. Μία            

Επιχειρησιακή Βάση Δεδομένων είναι επίσης η κατώτερη μορφή διακριτότητας των δεδομένων,           

και συνεπώς αποτελεί ιδανική πηγή για να δημοσιευθούν εκεί όλα τα δεδομένα. 

Στη συνέχεια, τα δεδομένα συνήθως υποβάλλονται σε επεξεργασία σε φάσεις και           

αποθηκεύονται στο μεταξύ σε αλλεπάλληλους πίνακες. Πάνω σε αυτό ενεργοποιούνται αρκετά           

προγράμματα, τα οποία τρέχουν για να ενοποιήσουν τα δεδομένα και να εξασφαλίσουν την             

ακεραιότητά τους, πριν την μεταφόρτωση σε μία αποθήκη δεδομένων. Για τα Ανοικτά Δεδομένα             
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μπορούμε επίσης να ξεκινήσουμε από έναν πίνακα, από τον οποίο μπορεί να παραχθεί το κανάλι               

Ανοικτών Δεδομένων. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι, σε αυτή την περίπτωση, έχουν ήδη             

πραγματοποιηθεί όλες οι διορθώσεις και λειτουργίες των δεδομένων. 

 

 

(ΕΒΔ – Επιχειρησιακή Βάση Δεδομένων) 

Πότε; 

Σε αυτή την περίπτωση υποθέτουμε ότι η ομάδα των Ανοικτών Δεδομένων θα κάνει την              

μέγιστη επαναχρησιμοποίηση αριθμού παροχών μέσα στον δημόσιο οργανισμό. Αυτό το          

σενάριο είναι στην πραγματικότητα έγκυρο όταν ένα περιβάλλον ΕΒΔ υπάρχει ήδη και/ή ένας             

αριθμός διαβαθμισμένων πινάκων είναι διαθέσιμοι ως σημείο εκκίνησης. Η ομάδα των           

Ανοικτών Δεδομένων μπορεί τότε να χρησιμοποιήσει τα προγράμματα «Εξαγωγής» και          

«Μετατροπής» για να δημιουργήσει άμεσα σταθερά κανάλια Ανοικτών Δεδομένων. Όμως, η           

ομάδα των Ανοικτών Δεδομένων πρέπει σε αυτή την περίπτωση να ελέγξει επίσης ή να              

προσαρμόσει την συσσωμάτωση και την διακριτότητα προκειμένου να διατηρήσει τα κανάλια           

Ανοικτών Δεδομένων όσο το δυνατόν πιο καλά δομημένα. Γι’ αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ένας              

ξεχωριστός ή συγκεκριμένος πίνακας για Ανοικτά Δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει             
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να παρέχεται ένα επιπλέον πρόγραμμα μέσα στο τεχνολογικό περιβάλλον του δημόσιου           

οργανισμού. Όταν έχουν ολοκληρωθεί οι πολύπλοκοι μετασχηματισμοί στα πηγαία δεδομένα,          

προστίθενται γι’ αυτό το σκοπό διαβαθμισμένοι πίνακες. 

Για τον συνδυασμό δεδομένων από διάφορους φορείς την δ ενός ενοποιημένου αρχείου (για             

παράδειγμα ένα αρχείο διευθύνσεων για όλους τους φορείς με ένα παρόμοιο μοντέλο            

δεδομένων). 

Πως; 

Τα ακόλουθα βήματα είναι σχετικά : 

Γενικά 

Γενικά, προτείνεται η μέγιστη επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων πρότυπων περιβαλλόντων         

και τεχνολογιών ETL για Ανοικτά Δεδομένα. Δεν υπάρχει ανάγκη εισαγωγής άλλων εργαλείων.            

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία, παρακαλείσθε να μεταβείτε στο Παράρτημα 2           

«Τεχνολογικά Πρότυπα», όπου παρατίθενται συμβουλές και οδηγίες. 

Εξαγωγή 

Σε αυτή την περίπτωση υποθέτουμε ότι όλη η λειτουργικότητα Εξαγωγής διατίθεται μέσα στην             

υπάρχουσα Επιχειρηματική Ευφυΐα ή Αποθήκη Δεδομένων και δεν χρειάζεται να καθοριστούν           

συγκεκριμένα για το κανάλι Ανοικτών Δεδομένων. 

Μετατροπή 

Πάλι, ξεκινάμε από τα υφιστάμενα περιβάλλοντα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ή Αποθήκης          

Δεδομένων. Όλα τα κανάλια Ανοικτών Δεδομένων δύνανται να εξαχθούν από τους ανώτερους            

στην ιεραρχία πίνακες. Ένας συγκεκριμένος πίνακας μπορεί να πρέπει να καταρτιστεί για τα             

Ανοικτά Δεδομένα, αλλά αυτό θα πρέπει να εξετασθεί λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της             

διακριτότητας. 

Δημοσίευση 

Εφόσον τα δεδομένα είναι έτοιμα για δημοσίευση ως Ανοικτά Δεδομένα, απομένει να            
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ολοκληρωθούν τα ακόλουθα βήματα: 

● Συλλογή μεταδεδομένων. Επειδή ξεκινάμε από ένα υπάρχον περιβάλλον Αποθήκης         

Δεδομένων, ίσως υπάρχουν ήδη διαθέσιμα επαρκή μεταδεδομένα. Παρόλα αυτά,         

συστήνεται ο έλεγχος του συνόλου των μεταδεδομένων, επειδή συνήθως δεν          

παρέχονται όλα τα πεδία των μεταδεδομένων Ανοικτών Δεδομένων. 

● Δημοσίευση διαρθρωμένου συνόλου δεδομένων (κατά προτίμηση με       

αυτοματοποιημένο τρόπο). 

● Επιλογή μοντέλου άδειας. 

● Παροχή αναγκαίων μετατροπών στην πλατφόρμα και πιθανώς ενός API 

● Δημιουργία βρόχου ανάδρασης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον          

δημόσιο οργανισμό σε περίπτωση ύπαρξης σχολίων. 

● Εξασφάλιση ενημερώσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

 

4.14  Πρότυπα Ανοιχτών Δεδομένων 
Ανοικτοί μορφότυποι για δομημένη πληροφορία περιλαμβάνουν : 

● CSV (http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values), κατά προτίμηση σε     

κωδικοποίηση UTF-8 

● TSV (http://en.wikipedia.org/wiki/Tab-separated_values), κατά προτίμηση σε     

κωδικοποίηση UTF-8 

● XML (http://www.w3.org/XML) 

● JSON (http://www.json.org/) 

● ODF (http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument) 

● RDF/XML, Turtle, N-triple, JSON-LD    

(http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework) 

 

Ανοικτοί μορφότυποι για γεω-δεδομένα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
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● Shapefile (http://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile) 

● GeoJSON (http://geojson.org/) 

● GML (http://www.opengeospatial.org/standards/gml) 

● KML (https://developers.google.com/kml/) 

● WKT (http://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text) 

 

 

 

 

4.15 Μεταδεδομένα 
Σύμφωνα με την Wikipedia, μεταδεδομένα είναι ο όρος για την περιγραφή χαρακτηριστικών            

ορισμένων δεδομένων. Μεταδεδομένα συνεπώς είναι «πληροφορίες για τα δεδομένα». Τα          

μεταδεδομένα σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο (τα δεδομένα) μπορεί να είναι για παράδειγμα ο             

συγγραφέας, η ημερομηνία που δημιουργήθηκε το έγγραφο, ο εκδότης, ο αριθμός των σελίδων             

και η γλώσσα του κειμένου του εγγράφου. Το πλεονέκτημα της διακριτής αποθήκευσης            

μεταδεδομένων στα δεδομένα, με τα οποία σχετίζονται, είναι ότι τα δεδομένα μπορούν να             

ανιχνευθούν ευκολότερα. Για παράδειγμα, σε μία μηχανή αναζήτησης, που χρησιμοποιεί          

μεταδεδομένα, είναι εφικτό να γίνει άμεση αναζήτηση εγγράφων, που έχουν γραφτεί από έναν             

συγκεκριμένο συγγραφέα. Αυτό γίνεται πιο δύσκολο, σε μία αναζήτηση πλήρους κειμένου,           

χωρίς μεταδεδομένα δηλαδή, γιατί θα επιστραφεί κάθε έγγραφο στο οποίο θα εμφανίζεται το             

όνομα του συγγραφέα. Στα ευρήματα μπορεί να περιλαμβάνονται πολύ περισσότερα έγγραφα           

από αυτά που πραγματικά γράφτηκαν από αυτό το άτομο. 

Για την αναζήτηση (και εύρεση) Ανοικτών Δεδομένων, γίνεται πολύ συχνή χρήση των            

μεταδεδομένων. Σε όλες τις πλατφόρμες Ανοικτών Δεδομένων ένα επίπεδο μεταδεδομένων είναι           

απαραίτητο για να κάνει το υπό αναζήτηση σύνολο δεδομένων εντοπίσιμο, και για τον ίδιο τον               

κατάλογο και για τις διασυνδεδεμένες πλατφόρμες. 

 

46  

http://www.opengeospatial.org/standards/gml
https://developers.google.com/kml/
http://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text
http://geojson.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile


 

4.16 Πως δημιουργούμε μεταδεδομένα;  
Η δημιουργία μεταδεδομένων για Ανοικτά Διαρθρωμένα Σύνολα Δεδομένων μπορεί από τη μια            

να στηρίζεται σε (ημι) αυτόματες διεργασίες, όπως: 

● Ιδιότητες του εγγράφου, που δημιουργούνται από το λογισμικό υποστήριξης (Office),          

όπως η Ημερομηνία Δημιουργίας. 

● Χωροταξικές και χρονικές πληροφορίες, που συλλαμβάνονται από τις κάμερες, τους          

αισθητήρες, κ.λπ. 

● Πληροφορίες από την ροή εργασίας της δημοσίευσης, όπως η τοποθεσία ή το URL             

της πηγής προέλευσης. 

 

Από την άλλη, κάποιες ιδιότητες απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση ή παραγωγή: 

● Τι αφορούν τα δεδομένα (που ενδεχομένως συνδέονται με ένα στοιχείο ή την πηγή             

των πληροφοριών); 

● Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύνολο δεδομένων (για παράδειγμα,          

παραπομπή σε ένα μοντέλο άδειας); 

● Που μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την ίδια την πηγή προέλευσης            

(για παράδειγμα παραπομπή σε έναν δικτυακό τόπο ή σε άλλο έγγραφο); 

● Χαρακτηρισμοί που περιγράφουν την ποιότητα των δεδομένων (όπως πρόχειρα, για          

ανασκόπηση, μη επικαιροποιημένα ακόμα, προσωρινά). 

 

Η μέθοδος για την διατήρηση των μεταδεδομένων πρέπει επίσης να προσαρμόζεται με            
βάση τα δημοσιευμένα δεδομένα. Αν τα δεδομένα δεν αλλάζουν συχνά, τα μεταδεδομένα            
μπορούν να μένουν σχετικά σταθερά ή να προσαρμόζονται μαζικά σε τακτά χρονικά διαστήματα             
(όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για βρόχο ανάδρασης). Αν τα δεδομένα           
μεταβάλλονται συχνά (όπως δεδομένα πραγματικού χρόνου από αισθητήρες), τα μεταδεδομένα          
πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ροή εργασιών των δεδομένων και οι αλλαγές πρέπει               
να γίνονται σχεδόν αμέσως.  
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5 Η Υπηρεσία UoWM Open Data 
 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πέρα από την έρευνα που έγινε            
σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα και την ανάγκη για στροφή σε αυτά μελετήθηκε και              
υλοποιήθηκε η υπηρεσία UoWM Open Data. Το όνομα προέρχεται από το Πανεπιστήμιο            
Δυτικής Μακεδονίας (University of Western Macedonia) και το θέμα της υπηρεσίας που είναι τα              
ανοιχτά δεδομένα (open data).  

 

5.1 Στόχος 
Δημιουργία μία διαδικτυακής υπηρεσίας που θα απευθύνεται στον πολίτη και τον           

προγραμματιστή με σκοπό την διάθεση δεδομένων για την πόλη της Κοζάνης, της Πάτρας και              
της Θεσσαλονίκης.  

 

Οι πόλεις Κοζάνη Θεσσαλονίκη και Πάτρα επιλέχθηκαν ώστε ο υποφαινόμενος να           
μπορεί να συλλέξει εύκολα δεδομένα. Ωστόσο σκοπός δεν είναι η συλλογή δεδομένων αλλά η              
δημιουργία της κατάλληλης υπηρεσίας που θα μπορούσε να υποστηρίξει τα δεδομένα των            
συγκεκριμένων πόλεων στο μέλλον.  

Όσο αφορά τους δήμους Θεσσαλονίκης και Πάτρας η αναζήτηση των δεδομένων έγινε            
μόνον μέσω του διαδικτύου. Παρόλα αυτά έγινε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εκάστοτε            
δήμους-περιφέρειες. Ο δήμος της Κοζάνης έδειξε έμπρακτα την στήριξη του στο εγχείρημα μας             
και διέθεσε δεδομένα με σκοπό την δημοσίευση τους.  

5.2 Επιλογή του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης ανοιχτών       
δεδομένων 
 

Το μεγάλο ερώτημα κατά την δημιουργία της υπηρεσίας UoWM Open Data ήταν ποια             
πλατφόρμα DMS (Data Management System) θα χρησιμοποιήσουμε. Οι δύο πιο δημοφιλείς           
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υπηρεσίες που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην αγορά είναι το SOCRATA και το CKAN. Οι               
διαφορές τους είναι βασικές. Το γεγονός ότι το CKAN είναι open source project μας έκανε να το                 
επιλέξουμε από την πρώτη στιγμή. Σπουδαίο παράδειγμα δημιουργίας υπηρεσιών ανοιχτών          
δεδομένων με το socrata είναι το NYC Open Data (https://opendata.cityofnewyork.us) ενώ με το             
CKAN παρατηρούμε ακόμα πιο πολλά παραδείγματα που θα αναλύσουμε στην συνέχεια. Άλλη            
μία επιλογή κατά την διαδικασία επιλογής της κατάλληλης πλατφόρμας ήταν το DCAN. Όμως             
κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης του υποφαινόμενου μελετήθηκε σε βάθος το CKAN.             
Οπότε η πλατφόρμα με την οποια θα δημιουργήσουμε την υπηρεσία μας είναι το CKAN.  

 

 

5.3 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 
Στο κεφάλαιο αυτό θα καλύψουμε πλήρως τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την            

διάρκεια της ανάπτυξης της υπηρεσίας  UoWM Open Data.  

  

Η υπηρεσία UoWM Open Data τρέχει 24/7 σε εικονικό μηχάνημα στο Okeanos. 

Okeanos 

Η υπηρεσία okeanos προσφέρει στο σύνολο των μελών της ελληνικής ακαδημαϊκής και            
ερευνητικής κοινότητας: 

● Ιδεατές μηχανές (Virtual Machines) κατ’ απαίτηση (on demand). 
● Αποθηκευτικό χώρο (online storage). 
● Εργαλεία συγχρονισμού δεδομένων (syncing). 

Κατά τη δημιουργία ενός μηχανήματος, μπορούμε να επιλέξουμε πυρήνες επεξεργαστή          
(1-4), μνήμη (1-2 gb) , χωρητικότητα (μέχρι 40 gb) και λειτουργικό σύστημα (windows 2008              
server, ubuntu, fedora, centos, debian). Η δημιουργία του μηχανήματος γίνεται αυτόματα μέσα            
σε ελάχιστα λεπτά. Η πρόσβαση στο μηχάνημα μπορεί να γίνει μέσω ssh από τερματικό, ή από                
το ίδιο το site μέσω applet.  

Ubuntu 

Στο εικονικό μηχάνημα χρησιμοποιήσαμε Ubuntu 14.04.5 LTS. Το Ubuntu είναι ένα           
ανοικτού κώδικα, ελεύθερο και δωρεάν λειτουργικό σύστημα βασισμένο στον πυρήνα Linux.  

Apache2 

Επίσης κρίνεται αναγκαία η χρήση Apache2. Ο Apache HTTP γνωστός και απλά σαν             
Apache είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσμιου ιστού (web). Όποτε ένας χρήστης επισκέπτεται            
ένα ιστότοπο το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) επικοινωνεί με έναν διακομιστή (server) μέσω            
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του πρωτοκόλλου HTTP, ο οποίος παράγει τις ιστοσελίδες και τις αποστέλλει στο πρόγραμμα             
πλοήγησης. 

Nginx 

Ταυτόχρονα χρησιμοποιήθηκε nginx που είναι ένας δωρεάν, ανοικτού κώδικα, υψηλής          
απόδοσης HTTP server και reverse proxy, καθώς και IMAP/POP3 proxy server. Ο nginx είναι              
ένας από τους λίγους servers προγραμματισμένους ώστε να αντιμετωπίζουν το C10K πρόβλημα.            
Αυτό σημαίνει να μπορούν να διαχειριστούν πάνω από 10.000 ταυτόχρονες συνδέσεις με μικρή             
κατανάλωση μνήμης (~2.5 MB ανά 10k αδρανών HTTP keep-alive συνδέσεις). Αντίθετα με            
τους παραδοσιακούς servers servers, ο nginx δεν στηρίζεται σε threads για να χειρίζεται τα              
requests. Αντίθετα χρησιμοποιεί πολύ πιο επεκτάστιμη event-driven (ασύγχρονη) αρχιτεκτονική.         
Αυτή η αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί λίγη, αλλά το πιο σημαντικό, προβλεπόμενη ποσότητα           
μνήμης κάτω από φόρτο. 

Ακόμα κι αν κάποιος δεν περιμένει να χειριστεί χιλιάδες ταυτόχρονων αιτημάτων, μπορεί            
ακόμα να επωφεληθεί από την υψηλή απόδοση και μικρή κατανάλωση μνήμης του nginx. Ο              
nginx επεκτείνεται σε όλες τις κατευθύνσεις: από το πιο μικρό VPS μέχρι και σε επίπεδο clusters                
από servers. Εμείς χρησιμοποιήσαμε nginx αφενός για την υψηλή του απόδοση αφετέρου γιατί             
είναι προαπαιτούμενο στην χρήση του CKAN. Θα εξηγήσουμε αργότερα περαιτέρω.  

 

5.3.2 CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network) 

 

Το πρόγραμμα CKAN πρόκειται για ένα πρόγραμμα διαχείρισης ανοιχτών δεδομένων          
και έχει υλοποιηθεί από το Open Knowledge Foundation. Το ckan είναι open source και βοηθά               
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τον προγραμματιστή να διαθέσει δεδομένα στο κοινό.  

Tο CKAN είναι μια υπηρεσία καταλόγου πάνω σε ένα σύνολο από πόρους            
(datasets/packages). Σκοπός του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους, την             
αναζήτηση εντός αυτών, και τέλος την κυκλοφορία και την επαναχρησιμοποίηση τους ως            
συνθετικό στοιχείο (πρώτη ύλη) άλλων “κατασκευών”. Παρόμοια projects ? CPAN, freshmeat,           
synaptic/aptitude, Socrata, DCAN.  

Ποιοι το χρησιμοποιούν ήδη ;  

Ορισμένα (κυβερνητικά) site 

● βρετανικό:  http://www.ckan.net/,  http://data.gov.uk/  
● γερμανικό:  http://de.ckan.net, http://offenedaten.de/  
● καναδικό:  http://ca.ckan.net/, http://datadotgc.ca  
● πλήρης κατάλογος στο http://wiki.okfn.org/ckan/instances 

 

5.3.2.1 Βασικά χαρακτηριστικά CKAN 

 Α.Ελευθερος/Ανοικτός κώδικας.  

Όλο το project είναι γραμμένο σε Python, και είναι ελεύθερο & ανοικτό            
(free/open-source). Βασίζεται στην PostgreSQL, στον Apache και στην WSGI επέκταση του. 

Β.Μοντελοποιηση/Απεικόνιση των Δεδομένων  

Οι πόροι (πακέτα) συνοδεύονται από ένα πυρήνα ευρέως αποδεκτών και συχνά           
χρησιμοποιούμενων μεταδεδομένων. Ωστόσο, είναι δυνατόν κάποιος να προσαρτήσει ένα         
επιπλέον αυθαίρετο σύνολο μεταδεδομένων ανά πακέτο. Βασικό γνώρισμα των πακέτων          
αποτελεί η άδεια χρήσης τους ή οποία και πρέπει να προσδιορίζεται όπως αναφέραμε παραπάνω              
στο κεφάλαιο ΤΑΔΕ. Το CKAN αναγνωρίζει τις πιο δημοφιλείς άδειες χρήσης, αλλά μπορούν             
να προστεθούν και άλλες. 

● Το σύστημα κρατά πλήρες ιστορικό αναθεωρήσεων (versioning) 
● Απόδοση ετικετών (λεξεις-κλειδια, tags).  
● Κατηγοριοποιήση, ένταξη σε ομάδες (πολλά προς πολλά).  
● Συσχέτιση πακέτων (ορισμός συναφών πακέτων).  
● Προσάρτηση αυθαίρετου πλήθους απο downloadable URLs.  
● Αξιολόγηση από τον χρήστη (user ratings)  
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Γ.Αλληλεπιδραση με τον χρήστη (UI)  

● Η αλληλεπίδραση γίνεται με ένα οικείο wiki-like τρόπο. 
● Δυνατότητα για παράθεση (listing), προσθήκη/επεξεργασία. 
● Φιλικός τρόπος περιήγησης στο ιστορικό με επισήμανση διαφορών (diffs) 
● Απόδοση δικαιωμάτων χρηστών από τον “διαχειριστή” εκάστου πακέτου 

 

5.3.3 Ο προγραμματισμός του CΚΑΝ 

Το ckan εγκαταστάθηκε με επιτυχία μέσω της μεθόδου “εγκατάσταση από πακέτο” -            
“install from package” ενώ ταυτόχρονα για να φέρουμε στην τωρινή μορφή του ckan             
εγκαταστήσαμε περαιτέρω plugins τα οποία άλλα αναπτύσσονται από την ομάδα του CKAN και             
άλλα αναπτύσσονται από ανεξάρτητους developers.  

 

5.3.3.1 Το αρχείο production.ini 

Η μορφή και η λειτουργία του ckan καθορίζεται από το αρχείο production.ini στον             
φάκελο /etc/ckan/default/production.ini .Όλος ο προγραμματισμός του ckan γίνεται κυρίως από          
εδώ και έπειτα από τα απαραίτητα plugin που έχουμε χρησιμοποιήσει.  
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Στην γραμμή 104 τοποθετούμε όλα τα plugins που θέλουμε να προσθέσουμε στην            
υπηρεσία μας. Με την τοποθέτηση του κατάλληλου snippset όμως, προϋποθέτουμε πως έχει ήδη             
γίνει η κατάλληλη εγκατάσταση για το κάθε plugin ξεχωριστά. Σε αυτό το αρχείο Για τα               
απαραίτητα plug in γίνεται λόγος στο επόμενο κεφάλαιο.  

Για το σωστό configuration του ckan χρησιμοποιήθηκε official documentation που δίνει το            
ίδρυμα OKFN για το CKAN και συγκεκριμένα από τους τρεις τρόπους που προτείνει ο οδηγός               
εγκατάστασης  χρησιμοποιήσαμε την “εγκατάσταση από αρχείο”. 

5.3.4 Τα πρόσθετα του CKAN 

Το CKAN βασίζεται στην χρήση διάφορων πρόσθετων (plug ins) τα οποία είναι σε θέση              
να δώσουν μία διαφορετική εμφάνιση στα δεδομένα τα οποία θέλουμε να διαθέσουμε. Τα plug              
ins που χρησιμοποιήσαμε παραθέτονται παρακάτω με το ακριβές όνομα του snippset τους.  

● stats Στατιστικά επισκέψεων  
● text_view Εμφάνιση απλού κειμένου  
● image_view Εμφάνιση εικόνας JPEG, PNG  
● recline_view Εμφάνιση σε διάγραμμα 
● recline_graph_view Εμφάνιση σε διάγραμμα 
● recline_map_view Εμφάνιση σε χάρτη 
● recline_grid_view Εμφάνιση σε πλέγμα πολλών εμφανίσεων  
● datastore Χρησινοποιείται ως βάση δεδομένων  
● datapusher Χρησιμοποιείται ως βάση δεδομένων 
● viewhelpers Βοηθητικό plug in για εμφάνιση σε πλέγμα 
● dashboard_preview Εμφάνιση πολλών plug in σε ένα  
● navigablemap Εμφάνιση σε χάρτη  
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● choroplethmap Εμφάνιση σε χάρτη  
● pdf_view Προεπισκόπιση αρχείου PDF  
● geo_view  Χρησιμοποιείται για εμφάνιση δεδομένων σε χάρτη  
● geojson_view Εμφάνιση geojson αρχείων σε χάρτη 

 

 

5.3.5 UoWM Open Data API   

H υπηρεσία UoWM Open Data παρέχει την δυνατότητα στον προγραμματιστή να πάρει            
τα δεδομένα σε λίστα αρχείων json. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον προγραμματιστή να             
ενσωματώσει τα αρχεία του σε δικές του επεκτάσεις τροποποιήσεις ή ακόμα και ξεχωριστές             
υλοποιήσεις. Για παράδειγμα θα μπορούσε κάποιος να τραβήξει τα δεδομένα για να φτιάξει μια              
εφαρμογή κινητού για τις πόλεις της Κοζάνης της Θεσσαλονίκης ή της Πάτρας.  

Παρακάτω παραθέτουμε τον οδηγό του UoWM Open Data API.  

● http://83.212.110.215/api/3/action/package_list 
○ Επιστρέφει την λίστα με αρχεία που έχουμε διαθέσει  

● http://83.212.110.215/api/3/action/group_list 
○ Επιστρέφει λίστα με τα Group που διαθέτει η υπηρεσία μας 
○ Η απάντηση θα είναι σε json μορφή και θα μοιάζει κάπως έτσι: 

 

Η παραπάνω json απάντηση χωρίζεται σε 3 μέρη. Το help το result και το True. To                
Success πεδίο θα είναι είτε false είτε true. Το CKAN API στοχεύει να επιστρέφει πάντα 200 ΟΚ                 
status στην HTTP απάντηση είτε υπάρχουν errors είτε όχι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να              
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κοιτάμε πάντα το αποτέλεσμα της απάντησης Success . Αν υπάρχουν προβλήματα στο format             
των δεδομένων το CKAN θα επιστρέψει 409 , 400, ή 500 status code.  

To πεδίο result επιστρέφει αποτελέσματα από την συνάρτηση που καλούμε. Το           
αποτέλεσμα μπορεί να είναι είτε Group είτε Tags είτε Packages. Aν υπήρχε πρόβλημα με το               
ερώτημα το ckan θα επέστρεφε error στο πεδίο result. Για παράδειγμα:  

 

Στο πεδίο help γράφετε το όνομα του κεφαλαίου από τον οδηγό του CKAN  στο οποίο 
μπορούμε να αναζητήσουμε βοήθεια.  

● http://83.212.110.215/api/3/action/tag_list 
○ Επιστρέφει λίστα με όλα τα Tag που έχουμε χρησιμοποιήσει 

Τα ίδια HTTP request μπορούν να γίνουν και με το παρακάτω python script  
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6.3.6 Εισαγωγή μαζικών δεδομένων στο  UoWM Open Data 

Μπορούμε να εισάγουμε δεδομένα στο UoWM Open Data μέσω του web interface του             
CKAN το οποίο αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο. Για να εισάγουμε πολλά αρχεία μαζί φτάνει              
μόνο το παρακάτω script σε κώδικα Python.  
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5.3.7 Γενικές Οδηγίες Χρήσης  UoWM Open Data 
 

 5.3.7.1 Σύνδεση στο Σύστημα 
 
Η είσοδος πραγματοποιείτε από το αντίστοιχο εικονίδιο “Συνδεθείτε” που βρίσκεται στο πάνω            
δεξιά μέρος της οθόνης: 
 
 
 

 
 
 
 
Στην επόμενη οθόνη συμπληρώνετε τα πεδία: “Όνομα Χρήστη” και “Κωδικός” με τα στοιχεία             
που σας έχουν δοθεί: 
 

 
 
 
 

5.3.7.2 Διαχείριση Λογαριασμού/Αλλαγή Κωδικού 
 
Για την διαχείριση των στοιχείων του λογαριασμού σας επιλέγεται από το μενού το δεύτερο              
εικονίδιο από αριστερά “Επεξεργασία Ρυθμίσεων”: 

61  



 
 

 
 
 
Στην επόμενη καρτέλα μπορούν να τροποποιηθούν οι πληροφορίες λογαριασμού κάθε χρήστη: 
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5.3.7.3 Καταχώρηση Νέου Συνόλου Δεδομένων 
 
Για την καταχώρηση νέου συνόλου δεδομένων ο χρήστης επιλέγει “Σύνολα Δεδομένων” που            
βρίσκεται στο κέντρο στο πάνω μέρος της οθόνης: 
 

 
 
 
 
Στη συνέχεια επιλέγετε “Προσθήκη Συνόλου Δεδομένων”: 
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Στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται τα κάτωθι πεδία προς συμπλήρωση: 
 

 
 
 
 
Περιγραφή των παραπάνω πεδίων 

 
Τίτλος: εισάγετε ένας περιγραφικός τίτλος του συνόλου. 
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Περιγραφή: εισάγονται χρήσιμες πληροφορίες για το σύνολο. 
Ετικέτες: Συμπληρώνετε ετικέτες που σχετίζονται με το σύνολο (πχ Δημόσια Διοίκηση,           
Οικονομία, Μεταφορές, Γεωχωρικά). 
Άδεια: επιλέγεται η μία από τις προκαθορισμένες άδειες για την αδειοδότηση του συνόλου.             
Στην περίπτωση που έχει επιλεχθεί από τον φορέα η χρήση προσαρμοσμένης άδειας για αυτό το               
σύνολο, το πεδίο “Άδεια” μένει κενό και συμπληρώνεται αντιστοίχως το πεδίο           
“Προσαρμοσμένη Άδεια” με το αντίστοιχο URL. 
Φορέας: επιλέγετε τον αντίστοιχο Δήμο για τον οποίο θέλετε να προσθέσετε δεδομένα. 
Ορατότητα: γίνεται επιλογή μεταξύ των τιμών “Ιδιωτικό -Δημόσιο”. Εφόσον επιλεχθεί η τιμή            
“Δημόσιο”, το σύνολο δεδομένων είναι ορατό σε όλους, ενώ με την τιμή “Ιδιωτικό” μόνο              
στους πιστοποιημένους χρήστες του φορέα. 
 
 
Πηγή: Παρέχετε URL, εφόσον υπάρχει. 

 

Έκδοση: Αριθμός έκδοσης. 
Δημιουργός: Καταχωρείτε η οργανωτική μονάδα η οποία παράγει το σύνολο δεδομένων ή ο             
φορέας.  
Email δημιουργού: Καταχωρείτε το email της οργανωτικής μονάδας. 
Υπεύθυνος Συντήρησης: Καταχωρείτε το όνομα του υπεύθυνου για την ανάρτηση και           
ανανέωση του συνόλου δεδομένων. 
Email Υπευθύνου Συντήρησης: Καταχωρείτε  το υπηρεσιακό email του υπευθύνου 

Προσαρμοσμένο Πεδίο: Με την χρήση των προσαρμοσμένων πεδίων μπορούν να προστεθούν           
νέα πεδία μεταδεδομένων για το συγκεκριμένο σύνολο, που τυχόν κρίνει απαραίτητα ο φορέας,             
όπως λ.χ. ρυθμός ανανέωσης ή γεωγραφική κάλυψη. 
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Στη συνέχεια επιλέγετε “Προσθέστε Δεδομένα”: 
 

 
 
 
Στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται τα κάτωθι πεδία προς συμπλήρωση: 
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Αρχείο: Εδώ επιλέγετε είτε η ανάρτηση του ίδιου του πόρου (αρχείου), είτε η εισαγωγή              
συνδέσμου στην τοποθεσία που βρίσκεται ο πόρος (αρχείο). Προτείνεται η χρήση συνδέσμων,            
όταν αυτό είναι δυνατό. 
 

Όνομα: Καταχωρείτε το όνομα του πόρου 

 

Περιγραφή: Καταχωρείτε μία σύντομη περιγραφή του πόρου 

 

Διαμόρφωση: Καταχωρείτε ο τύπος του πόρου. Προτείνεται καταρχήν η μη συμπλήρωση αυτού            
του πεδίου ώστε το σύστημα να ανιχνεύσει αυτόματα το τύπο. 
 

Στην συνέχεια επιλέγετε “Αποθήκευση & Προσθήκη Άλλου” για την προσθήκη επιπλέον           
πόρων στο ίδιο σύνολο, είτε “Ολοκλήρωση” αν έχετε ολοκληρώσει την προσθήκη. 
 
 

5.3.7.4 Διαχείριση Συνόλων Δεδομένων/Πόρων 
 
Για την διαχείριση – επεξεργασία των συνόλων δεδομένων και των πόρων του φορέα σας              
επιλέγετε το μενού «ΦΟΡΕΙΣ» και ακολούθως τον φορέα σας: 
 

 
 
 
 
 
Στη συνέχεια επιλέγετε το σύνολο δεδομένων προς επεξεργασία: 
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Στην επόμενη οθόνη επιλέγετε «Διαχείριση»: 
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5.3.7.5 Διαχείριση Πόλεων  
 
Για την διαχείριση των πληροφοριών της Πόλης σας επιλέγετε το μενού «Φορείς» και             
ακολούθως την πόλη σας: 
 

 
 
 
 
 
Στην συνέχεια επιλέγετε η επιλογή «Διαχείριση»: 
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Στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται τα κάτωθι πεδία προς επεξεργασία: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Όνομα: Εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα του φορέα σας 

Περιγραφή: Μία περιγραφή του φορέα σας 

URL εικόνας: Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να εισάγετε ένα «λογότυπο» για το φορέα σας 
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6 Συμπεράσματα  
 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήσαμε τα Ανοιχτά Δεδομένα καθώς και την           
αξία τους στην κοινωνία από οικονομικής, πολιτικής και ηθικής άποψης. Το Άνοιγμα των             
Δεδομένων τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και περισσότερο τις κυβερνήσεις και αποτελεί            
δέσμευση των πολιτικών όχι μόνο στα λόγια αλλά και με νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η               
πρόοδος που έχει γίνει όσο αναφορά στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, ώστε να είναι             
εφικτή η διαδικασία αυτή, είναι εντυπωσιακή. Τα ανοιχτά δεδομένα καθιστούν τα μεγάλα            
δεδομένα πιο δημοκρατικά, ανοιχτά για το κοινό. 

Στη εισαγωγή εξετάσαμε εξετάσαμε και αναλύσαμε τι είναι τα Ανοιχτά Κυβερνητικά           
Δεδομένα, ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν ώστε να είναι τα δεδομένα ανοιχτά, και τι είναι τα                
Συνδεδεμένα Δεδομένα. Επίσης παρουσιάσουμε πως οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν          
τα Ανοιχτά Δεδομένα ώστε να δημιουργήσουν εφαρμογές και σε ποιους τομείς της οικονομίας             
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τέλος αναλύσαμε τα οφέλη από τη χρήση τους αλλά και τα              
εμπόδια που μπορεί να παρουσιαστούν. 

Παράδειγμα είναι το CKAN που μελετήσαμε εκτενώς αλλά και υλοποιήσαμε την           
υπηρεσία UoWM Open Data. Άλλες προσπάθειες είναι το Socrata και το DKAN Για να              
θεωρηθούν όμως επιτυχημένες οι προσπάθειες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, θα             
πρέπει να υπάρχει και ανάλογη ανταπόδοση που μεταφράζεται σε οικονομικά οφέλη και            
διαφάνεια. 

Αρκετά κράτη ανά τον κόσμο στρέφονται όλο και πιο πολύ στην διάθεση των δεδομένων              
τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται ώστε να αλλάξει ο κανονισμός ώστε να μπορούν να              
χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που κατέχει από τους πολίτες της. Η Αμερικανική κυβέρνηση            
ξεκίνησε τη πρωτοβουλία να ανοίξει τα δεδομένα της από το 2011. Επιπλέον, η Αυστραλιανή              
κυβέρνηση έχει αναπτύξει μια στρατηγική ώστε τα δεδομένα που κατέχει η Εθνική            
Περιφερειακή Αρχή να είναι στη διάθεση του κοινού, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζεται η             
προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Ελλάδα κάνει τα δικά της μικρά βήματα. Ελπίζουμε             
η παρούσα διπλωματική να βοηθήσει Όπως είναι λογικό ακόμα υπάρχουν πολλές χώρες που             
είναι στη διαδικασία διάθεσης των δεδομένων τους.  
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7 Μελλοντικές Επεκτάσεις  
 

Οι νέες τεχνολογίες και η ρυθμοί της κοινωνίας μας απαιτούν εξελίξεις τόσο από τις              
κυβερνήσεις όσο και από τους φορείς ανάλυσης δεδομένων. Στην παρούσα διπλωματική           
εργασία αναλύσαμε και παρουσιάσαμε μία υπηρεσία ανοιχτών δεδομένων η οποία διατίθεται           
στο κοινό μέσω web interface.  

Η ανάπτυξη της υπηρεσίας μας μπορεί να είναι συνεχώς εξελίξιμη. Σκοπός είναι να             
τροφοδοτείται με δεδομένα για να υπάρχει συνεχής ροή και ενημέρωση του πολίτη. Άρα             
προτείνουμε την εξέλιξη και την συνέχιση της υπηρεσίας και τροφοδότηση της με δεδομένα             
καθημερινά. Η μία πρόταση που έχουμε να κάνουμε είναι η ανάπτυξη ενός plug in το οποίο θα                 
τροφοδοτεί με δεδομένα την υπηρεσία από άλλες βιβλιοθήκες ανοιχτών δεδομένων. Στόχος θα            
είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας και η εξυπηρέτηση του πολίτη με ορθά και με νόημα               
για προβολή δεδομένα.  

Επιπλέον, τα δεδομένα που διατίθενται στην υπηρεσίας μας είναι ικανά να μεταφερθούν            
με το κατάλληλο UoWM Open Data API σε άλλες υπηρεσίες. Φανταστείτε πως με τα              
κατάλληλα δεδομένα μπορούμε να τροφοδοτήσουμε καινοτόμες υπηρεσίες ανοιχτών δεδομένων.         
Για παράδειγμα προτείνουμε μία εφαρμογή web και mobile που θα εισάγει τα δεδομένα της από               
το UoWM Open Data και θα προσφέρει στον πολίτη δεδομένα για προβολή δρομολογίων             
τρένων και λεωφορείων, live feed από σεισμικές δονήσεις, κυκλοφοριακή κίνηση στους           
δρόμους ή εύρεσης ελεύθερης θέσης parking. Γενικότερα τα ανοιχτά δεδομένα συνδυάζονται           
με την χρήση αισθητήρων και στο stream πληροφορίας που μπορούμε να τροφοδοτήσουμε την             
υπηρεσίας μας από αυτούς. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να αναπτύξουμε μία εφαρμογή που             
θα ειδοποιεί τους χρήστες πότε να μην πάρουν το αυτοκίνητο τους γιατί υπάρχει κίνηση στους               
δρόμους ή ακόμα να τους ειδοποιούμε πότε έγινε ένας σεισμός. Όλες αυτές οι μελλοντικές              
επεκτάσεις θα γίνουν πράξη αν χρησιμοποιήσουμε τα ανοιχτά δεδομένα προς όφελος μας.            
Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως όσο περισσότερο ποικίλη είναι η ροή των δεδομένων μας τόσο πιο              
πολλές είναι οι μελλοντικές επεκτάσεις για mobile και web υπηρεσίες.  
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