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Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης

Ελλάδος



Open Knowledge Foundation-
Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης

Ανοικτής Γνώση έχουμε όταν τα Ανοικτά Δεδομένα γίνονται χρήσιμα – προσβάσιμα, 

κατανοητά, με νόημα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν κάποιον να λύσει ένα 

πραγματικό πρόβλημα



Ανοικτά δεδομένα;
Ανοικτά είναι τα δεδομένα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ελεύθερα, να επανα-

χρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από 

οποιονδήποτε – υπό τον όρο, να γίνεται 

αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, 
με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους.

κάθε είδους δεδομένα μπορεί να είναι ανοικτά
& κάθε θεματικό πεδίο:

των μεταφορών, της επιστήμης, των

προϊόντων, της εκπαίδευσης, οι χάρτες , της

νομοθεσίας, της οικονομίας, του πολιτισμού, 
της ανάπτυξης, των επιχειρήσεων, κ.α.

http://gr.okfn.org/files/2013/01/open-data-

handbook.pdf 





Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας

• Αναπτύσσουμε εργαλεία για να διευκολύνουμε την

επεξεργασία δεδομένων

• Βοηθάμε τους πολίτες να αναπτύξουν τις δεξιότητες

δεδομένων που χρειάζονται σχετικά με δεδομένα

• Υποστηρίζουμε την συνεργασία μεταξύ πολιτών, 
οργανισμών και προγραμμάτων (make things 

happen)





Διασυνδεδεμένα Δεδομένα



Linked Data -

Διασυνδεδεμένα 

Δεδομένα

 “Linked Datarefers to data publishedon 
the web that it is machine-readable, its
meaning is explicitlydefined, it is linkedto
external data sets, and can in turn be
linkedto from external data sets“ Bizer, 
Heath, Burners-Lee

 "Διασυνδεδεμένα Δεδομένα είναι δεδομένα 
δημοσιευμένα στον Ιστό σε μηχαναγνώσιμη
μορφή, το νόημα τους είναι καλώς 
ορισμένο, είναι συνδεδεμένα σε άλλα 
σύνολα δεδομένα και μπορούν να 
συνδεθούν από άλλα σύνολα δεδομένων"









Αρχές 
Διασυνδεδεμένων 

Δεδομένων

1. Χρήση URIs ως ονόματα πόρων

2. Χρήση HTTP URIs ώστε να είναι προσπελάσιμα

3. Παροχή πληροφορίας σε πρότυπα RDF και 
SPARQL

4. Παροχή συνδέσμων σε άλλους πόρους



Αναπαράσταση πληροφορίας ως 
"πρότασης" - τριπλέτας

Υποκείμενο
subject

αντικείμενο
object

κατηγορούμενο
predicate



Semantic Web Stack



5-star Linked Open Data



Web of Knowledge



Web of Knowledge



Web of Knowledge



Web of Knowledge



Web of Knowledge



Web of Knowledge

•Οι άνθρωποι είναι θνητοί
•Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος

•Ο Σωκράτης είναι θνητός!!!



Web of Knowledge

2007 2011



Web of Knowledge

2019



Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Α.Ε.Π.) αποτελούν μία ευκαιρία για:

• ελεύθερη

• δωρεάν πρόσβαση

σε εκπαιδευτικές πηγές με την άδεια στους χρήστες να:

• Διατηρούν (retain)

• Επαναχρησιμοποιήσουν (reuse),

• Αναθεωρήσουν (revise),

• Αναμείξουν (remix)

• Αναδιανείμουν (redistribute)

το περιεχόμενο τους.



Δημιουργία
Πως μπορεί κάποιος να οργανώσει και να σχεδιάσει

ΑΕΠ;

Υπάρχουν οδηγοί σχετικοί:

• με τις άδειες χρήσης

• με την εκπαιδευτική τους αξία

Απουσία προτύπου δημιουργίας ΑΕΠ



OER Canvas

• Βοήθεια σε:

• Εκπαιδευτικούς

• Δημιουργούς ΑΕΠ

https://education.okfn.org/handbooks/oer-

canvas/



http://education.okfn.or
g/files/2018/02/OER-
canvas_GREEK.pdf

OER Canvas

http://education.okfn.org/files/2018/02/OER-canvas_GREEK.pdf


Κατηγοριοποίηση
ΑΕΠ (κατά τύπο 
πόρου)

Open 
Courseware(OCW)

Εργαλεία συν-
δημιουργίας πόρων

Θεματικά OCW ΑΕΠ
Αποθετήρια

και ιστοσελίδες ΑΕΠ



Κατηγοριοποίηση
ΑΕΠ (κατά θέση
αποθήκευσης)

Τοπικά αποθετήρια Αποθετήρια μεταδεδομένων

Υβριδικά



Διαχείριση, 
Δημοσίευση, Διάθεση

Πλέον υπάρχει πληθώρα πηγών

Α.Ε.Π. 

Ωστόσο:

• Εύρεση (finding)

• Υποβολή ερωτημάτων(querying)

• Ενσωμάτωση/διασύνδεση

(integrating/interlinking)

Είναι ακόμη και σήμερα δύσκολες

διαδικασίες



Προβλήματα

Πολλαπλοί πάροχοι (πανεπιστήμια, ερευνητικά 
ιδρύματα, κυβερνητικές οργανώσεις, εκπαιδευτική 
κοινότητα)

Πολλαπλές άδειες χρήσης

Πολλαπλοί τύποι περιεχομένου (πλήρη μαθήματα, 
εγχειρίδια, video, τεστ, animation, λογισμικό, άλλα)

Πολλαπλοί μορφότυποι



ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΠ

• Δομημένη πληροφορία
• Ένα σύνολο ιδιοτήτων για την περιγραφή των πόρων



ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΠ

IEEE Learning 
Object Metadata 

(IEEE LOM)

Dublin Core 
Metadata 

Initiative(DCMI), 
Element 

Set(DCMES)

Learning Resource 
Metadata 

Initiative (LRMI)



Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και ΑΕΠ



WIN-WIN

 Τα Linked Data ως OER

 DBpedia

 Wikidata

 Europeana

 LOD cloud

 Linked Data για μεταδεδομένα OER

 Σημασιολογικά Μοντέλα

 Ανιχνευσιμότητα

 Κατηγοριοποίηση

 Εξειδικευμένα Ερωτήματα

 Διασύνδεση με άλλα σύνολα

 Ομοιομορφία



Χρήση Διασυνδεδεμένων 
Δεδομένων ως ΑΕΠ

 Timeline of Space probes

 http://tinyurl.com/ycmgcbrn



Χρήση Διασυνδεδεμένων 
Δεδομένων ως ΑΕΠ

 Bands per year per genre

 http://tinyurl.com/yxqlvbyn



Χρήση Διασυνδεδεμένων 
Δεδομένων για την Περιγραφή ΑΕΠ



Σας Ευχαριστούμε!!!
Info@okfn.gr

https://okfn.gr

@okfngr

mailto:Info@okfn.gr
https://okfn.gr

