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Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών
ΕΕΛΛΑΚ

• Ιδρύθηκε το 2008

• Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός

• Μέλη: 30 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, 

Ερευνητικά Κέντρα και 

Κοινωφελείς Οργανισμοί



• Εκπαίδευση για τα ανοιχτά δεδομένα

• Εκδηλώσεις 

• Πιστοποίηση εκπαιδευτών & δεδομένων

• Διεθνείς συνεργασίες: Open Data Institute

Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών
ΕΕΛΛΑΚ



Open Data institute
Ιδρύθηκε από
• Sir Tim Berners-Lee
• Sir Nigel Shadbolt

Non Profit

65 Clifton Street, London, UK

“… to catalyse the evolution of open data 
culture and to create economic, 
environmental, and social value.”

Inventor of the WWW



WHY OPEN DATA?



by http://raconteur.net/



Open Data Institute (2015) Open data means business: UK innovation across sectors and regions. 
London, UK. Available at http://theodi.org/open-data-means-business-uk-innovation-sectors-regions

Annual turnover 

€130bn 

500K employees  



Ορισμός

Ανοικτά Δεδομένα είναι τα Δεδομένα που 
μπορεί οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση, 
να τα χρησιμοποιεί και να τα διανέμει. 

- Open Data Institute
- http://theodi.org/guide/what-open-data

Ορισμός από το 2015





Που κινούμαι ;

big data



Big Data

big data

Χρειάζονται εξειδικευμένα 
εργαλεία για να τα 
επεξεργαστούμε



Τα έμαθα όλα ;

law and licensing

open data
certificates

open source

open standards

data quality

business modeltechnologies

big data



Σημαντικό!

Τα Ανοικτά Δεδομένα που 
χρησιμοποιούμε θα πρέπει να φέρουν 
κατάλληλη άδεια χρήσης

Creative Commons

Public Domain

Open Database Licence

EUPL ..



ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΙΣΚΩ ;



Αναζήτηση..

Τα Ανοικτά Δεδομένα παρέχονται από 
πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς, 
οπότε δεν υπάρχει μοναδικό σημείο όπου 
μπορούν να εντοπιστούν/αναζητηθούν.



Μεθοδολογία..

• Αποφασίστε τι είδους δεδομένα αναζητάτε

• Εντοπίστε τους οργανισμούς οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι γι’ αυτά

• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους..

https://github.com/theodi/shared/wiki/Finding-Open-Data



Μεθοδολογία..

• Λέξεις κλειδιά για την αναζητήση δεδομένων:

– data / δεδομένα

– research / έρευνα

– reports / αναφορές

– publications / δημοσιεύσεις

– transparency / διαφάνεια

https://github.com/theodi/shared/wiki/Finding-Open-Data



Εθνικά

• data.gov.gr

• geodata.gov.gr

• diavgeia.gov.gr

Πηγές Δεδομένων| Gov

Διεθνώς

• data.gov.uk

• data.gov

• …

EU

• open-data.europa.eu/en/data/



Εθνικά

• go.eellak.gr/datasets

• ckan.linkedeconomy.org/dataset

Πηγές Δεδομένων| Community

Διεθνώς

• github.com/theodi/shared/wiki/Finding-
Open-Data



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ;



Ναι!

Υπάρχουν εργαλεία για όλες τις ανάγκες:

Ανάγνωση

Οπτικοποίηση

Ανάλυση

Επεξεργασία &Καθαρισμός

Δημοσίευση

https://github.com/theodi/open-data-tech-review/wiki



Οπτικοποίηση

https://tables.googlelabs.comcartodb.com/

Google Fusion Tables



Οπτικοποίηση

https://cartodb.com/



Επεξεργασία / Καθαρισμός

http://openrefine.org/



http://datacleaner.org/

Επεξεργασία / Καθαρισμός



Κάτι πιο απλό;



Web Services;

Διατίθενται πληθώρα ΕΛ/ΛΑΚ εργαλείων 
για την δημοσίευση των δεδομένων μας 
μέσω Web Services.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_service_frameworks



Άλλες προτάσεις ;

• WEKA

• SPSS

• Tableau Public 

• Many Eyes 

• OpenLayers

• OpenStreetMaps

• ….



ΕΧΩ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.. ΤΩΡΑ ;



Ποιότητα Δεδομένων

Μια από τις σημαντικότερες ιδιότητες που 
προσδιορίζουν την ποιότητα των 
δεδομένων που παρέχουμε είναι η 
ορθότητά τους και ο μονοσήμαντος
προσδιορισμός τους..

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ



Γιατί καθαρά δεδομένα ;

Έρευνες έχουν δείξει ότι ο καθαρισμός και 
προετοιμασία των δεδομένων για χρήση 
από τον καταναλωτή μπορεί να καταλάβει 
μέχρι και το 80% του συνολικού χρόνου !



• Ελλιπείς σειρές 
δεδομένων

• Άδεια κελιά

Τα δεδομένα θα 
πρέπει να είναι όσο 
το δυνατόν πιο 
πλήρη.

Πλήρη δεδομένα



• Ημερομηνίες
– 22/10/2015

– 10/22/2015

– 2015/10/22

• Σύμβολα
– $ € £ ¥

– C, F

Τα δεδομένα θα 
πρέπει να έχουν 
μονοσήμαντη 
προσέγγιση στην 
αναπαράσταση των 
δεδομένων

Μονοσήμαντη Αναπαράσταση



• Δεκαδικοί,

• Χιλιάδες
– 1000.23

– 1000,23

– 1.000,23

– 1,000.23

Αριθμοί

• Αθροίσματα
– A + B = C

– A + B + C ?!

Αποφεύγουμε 
συγκεντρωτικά 
δεδομένα..



• Ακρωνύμια
– UN, OHE

– UK, HB

• Αναπαραστάσεις

Προσεκτική χρήση 
συμβολοσειρών.

Χρήση λεξικού.

Συμβολοσειρές



• Διπλές εγγραφές

• Επαναλαμβανόμενες εγγραφές

• Δεδομένα επεξηγηματικά

• Κεφαλίδες/Ονομασίες κελιών

Περισσότερα..



ΜΟΡΦΟΤΥΠΑ



Μορφότυπος

Σαφώς προσδιορισμένο και 
προτυποποιημένο τρόπο κωδικοποίησης
ψηφιακής πληροφορίας (για αποστολή ή για 
αποθήκευση σε αρχείο), έτσι ώστε ο 
παραλήπτης του μηνύματος (ενήμεροι για το 
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο) να μπορούν 
να εξάγουν την ορθή πληροφορία από το 
μήνυμα ή από το αρχείο.



Comma Seperated Values

CSV



eXtensible Markup Language 

XML



JavaScript Object Notation

JSON



Resource Description Framework

RDF

SPARQL Queryable



Γεωγραφικά Δεδομένα
Γεωχωρικά Δεδομένα
3διάστατες αναπαραστάσεις

KML

SHP

http://www.opengeospatial.org/standards/kml

Shapefile





5 stars

Διαθέσιμα στο διαδίκτυο σε οποιαδήποτε μορφή αλλά με 
Άδεια χρήσης Ανοικτών Δεδομένων

Διαθέσιμα σε μηχαναγνώσιμη μορφή (πχ excel αντί για 
σκαναρισμένο έγγραφο) 

Χρήση ελεύθερου μορφότυπου (CSV αντί για excel) 

χρήση URIs για την επισήμανση των δεδομένων μας (με 
τα URI να δίνουν πληροφορίες για τα δεδομένα μας)

Όλα τα παραπάνω συν τη διασύνδεση των δεδομένων 
μας με άλλα δεδομένα (linked data).



Παράγει πρότυπα και βιβλιοθήκες για ΙοΤ
και mHealth λύσεις.

Open Source: Apache 2.0 Licence

Publicly available: Github

openmhealth.org



Blood glucose (example)



Blood glucose 

(example)



CASE STUDIES



Ποιος ;

• Mastodon C
• Open Health 

Care UK

prescribinganalytics.com



Δεδομένα ;

• NHS Information 
Centre

• 11 εκατομμύρια 
εγγραφές 
συνταγών



Σκοπός ;

Θέλησαν να εντοπίσουν την αποτελεσματική η μη 
συνταγολόγηση φαρμάκων στατινών (statins) στο 
ΗΒ. 

Γενόσημα VS Branded



Αποτέλεσμα ;

£200m θα 
μπορούσαν 
να «σωθούν» 
..



Διαδικασία ;

H διαδικασία περιελάμβανε
• τις συνταγές ανά χημική ουσία από το Σεπτ. 11
• Τα γεωγραφικά διαμερίσματα του ΗΒ
• Μαθηματική αναγωγή για την εκτίμηση του 

κόστους των φαρμάκων.



Εύκολο ;

Κάθε μηνιαίο αρχείο με τις συνταγές που 
χρησιμοποίησαν ήταν τύπου .CSV και ήταν 
μεγέθους περίπου 500ΜΒ ..

https://github.com/MastodonC/nhs-prescription-analytics

https://github.com/MastodonC/nhs-prescription-analytics


Open Data VS Ebola

• To 2014 ξεκίνησε μια από τις μεγαλύτερες 
επιδημικές εξάρσεις του ιού Ebola

• Η Σιέρρα Λεόνε δέχθηκε το μεγαλύτερο 
πλήγμα

• Για την αντιμετώπιση της κρίσης 
αξιοποιήθηκαν τα ανοικτά δεδομένα



Open Data VS Ebola



Homework

• Θέλω για μια εφαρμογή κινητού να έχω τις 
συντεταγμένες (χάρτης) των Νοσοκομείων και 
τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Ερωτήματα

• Πόσα είναι τα Ελληνικά Νοσοκομεία;

• Υπάρχει έτοιμη η πληροφορία αυτή;

• Που μπορώ να βρώ ;



Homework

Δι@ύγεια API

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/organizatio
ns/supervised/all/100010899?withDecisions=tru
e

Επιστρέφει όλους τους εποπτευόμενους φορείς 
του Υπ. Υγείας.

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/organizations/supervised/all/100010899?withDecisions=true


Homework

Δι@ύγεια API

1. Απομονώνουμε όσα έχουν την λέξη 
Νοσοκομείο στον τίτλο τους

2. Διαχείριση μέσω Google Fusion Tables και 
αποτύπωση σε έναν χάρτη.

3. Εμφανή προβλήματα ;



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


