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Περίληψη (Abstract)  

Ένας αυξανόμενος αριθμός κυβερνήσεων παγκοσμίως υιοθετεί τις αρχές των 

ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων. Ένα σημαντικό βήμα για το σκοπό αυτό, είναι η 

ανάπτυξη μιας πύλης διαχείρισης και διάθεσης τέτοιου είδους δεδομένων. 

Παραδείγματα αποτελούν οι πύλες της Αμερικής (data.gov), του Ηνωμένου 

Βασιλείου (data.gov.uk) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (data.europa.eu) μεταξύ άλλων. 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω πυλών καθώς και των περισσοτέρων 

σύγχρονων πυλών δεδομένων προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ότι βασίζονται στην 

ολοκληρωμένη λύση του Open Knowledge Foundation το CKAN (Comprehensive 

Knowledge Archive Network). 

Ο κύριος στόχος αυτής της διπλωματικής είναι η υλοποίηση ενός λειτουργικού 

προγράμματος διαχείρισης ανοιχτών δεδομένων που θα αξιοποιηθεί από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επιπλέον για την πιο εμπεριστατωμένη επίτευξη αυτού 

του στόχου παρουσιάζεται μια αναλυτική μελέτη των τεχνολογιών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μιας τέτοιας πύλης ανοιχτών δεδομένων, καθώς 

και η διαδικασία επιλογής των απαραίτητων εργαλείων για την τελική ανάπτυξη της. 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος διερευνήθηκαν παρόμοιες υλοποιήσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί, μελετήθηκε ένας αριθμός εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν και  

αναζητήθηκαν περαιτέρω τεχνολογίες για την δημιουργία της πύλης. Έπειτα 

επιλέχθηκε η μεθοδολογία ανάπτυξης που ακολουθήθηκε, η οποία βασίστηκε στο 

μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού με βάση συστατικά στοιχεία (Component based 

model).  

Σε δεύτερο μέρος, σύμφωνα με την επιλεγμένη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της 

μελέτης μας επιλέξαμε τα βασικά συστατικά στοιχεία που αξιοποιήθηκαν για την 

τελική υλοποίηση της πύλης. Αξίζει να σημειωθεί πως η φύση των στοιχείων που 

επιλέχθηκαν επιτρέπει την επέκταση των λειτουργιών τους. Με γνώμονα την 

παραπάνω δυνατότητα αναζητήσαμε και βρήκαμε έναν αριθμό από εργαλεία 

επέκτασης του κάθε συστατικού στοιχείου, τα οποία δίνουν προστιθέμενη αξία στο 

τελικό προϊόν και καλύπτουν μέρος των αναγκών μας.  

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην υλοποίηση της πύλης. Η τελική εφαρμογή 

αποτέλεσε συνδυασμό εγκαταστάσεων, παραμετροποιήσεων και ανάπτυξης. Αρχικά 

προχωρήσαμε σε τρεις βασικές εγκαταστάσεις για τα δομικά στοιχεία της εφαρμογής 
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(Content Management System - CMS, Data Management System - DMS, Resource 

Description Framework triple store - RDF triple store). Έπειτα προχωρήσαμε στην 

απαραίτητη, για την ορθή λειτουργία τους, παραμετροποίηση τους. Η 

παραμετροποίηση περιελάμβανε και την ρύθμιση του web server της τελικής 

εφαρμογής για την ορθή παρουσίαση των τριών βασικών συστατικών στοιχείων. Στο 

επόμενο βήμα, για την διεύρυνση των λειτουργιών των βασικών εκδόσεων CMS και 

DMS που εγκαταστήσαμε, προχωρήσαμε στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση 

σειράς πρόσθετων τα οποία υλοποιούν τις επιθυμητές λειτουργίες του τελικού 

συστήματος.  

Επιπρόσθετα, για την ολοκλήρωση των αρχικών μας απαιτήσεων ως προς την 

διασύνδεση των επιμέρους συστατικών σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον, χρειάστηκε 

επιπλέον να αναπτύξουμε εργαλεία, ειδικευμένα για την υλοποίηση μας, τα οποία τα 

διαθέτουμε ανοιχτά προς κάθε ενδιαφερόμενο για την επικοινωνία εφαρμογών με τα 

δεδομένα της πύλης μας. Τα εργαλεία αυτά καλύπτουν ανάγκες τόσο ομοιομορφίας 

κατά την πλοήγηση του χρήστη, όσο και επικοινωνίας μεταξύ των τριών βασικών 

συστατικών στοιχείων. 

Τα τελικά βήματα της εργασίας μας ήταν ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας της 

πύλης και η αξιολόγηση της. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μέσω της δημιουργίας και 

επιτυχημένης εφαρμογής μιας σειράς από σενάρια χρήσης απλού (σενάρια επισκέπτη) 

και διαχειριστικού τύπου. Η αξιολόγηση της πύλης έγινε μέσω πιλοτικής διαχείρισης 

της από ομάδα φοιτητών για την προσομοίωση λειτουργιών των σχολών του 

Πανεπιστημίου. Η ομάδα των φοιτητών που χρησιμοποιήθηκε είχε έρθει σε επαφή με 

πύλες ανοιχτών δεδομένων στα πλαίσια μαθημάτων του Πανεπιστημίου. Για τον λόγο 

αυτό, μετά την ολοκλήρωση της προσομοίωσης, οι φοιτητές κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν την πύλη μέσω ερωτηματολογίου που συνέκρινε την λειτουργία της 

πύλης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με άλλες πύλες ανοιχτών δεδομένων που 

έχουν επισκεφθεί. 

Η υλοποίηση που πραγματοποιήθηκε προσφέρει στο πανεπιστήμιο, στους 

διδάσκοντες και στους φοιτητές την δυνατότητα διαμοιρασμού ανοιχτών δεδομένων 

σε πλήθος μορφοποιήσεων και καλύπτει σημαντικό εύρος αναγκών του 

πανεπιστημίου ως προς την διαχείριση των δεδομένων του. Επιπρόσθετα με την 

χρησιμοποίηση του CMS Drupal δίνει δυνατότητες δημιουργίας, επεξεργασίας και 

ανάπτυξης του περιεχομένου του πληροφοριακού μας συστήματος, χωρίς την ανάγκη 

ευρείας γνώσης του προγραμματιστικού μέρους της εφαρμογής. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος  

Τα τελευταία χρόνια η δημοσίευση ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων αυξάνεται με 

σημαντικούς ρυθμούς σε παγκόσμια κλίμακα
1
.  Τα ανοιχτά δεδομένα αποτελούν πλέον 

έναν από τους πιο διαδεδομένους και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας των 

κυβερνήσεων και των αρμοδίων φορέων με τους πολίτες. Ο στόχος τους είναι η άμεση 

προσφορά πληροφόρησης σε κάθε χρήστη. Ωστόσο η μετάδοση μεγάλου όγκου 

πληροφοριών σε συνδυασμό με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας που θα πρέπει να διέπουν τα ανοιχτά δεδομένα, αποτελεί το βασικό 

πρόβλημα και την μεγαλύτερη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέλη του εγχειρήματος (DiFranzo κ.α., 2010). Το δεύτερο πρόβλημα 

στον παραπάνω τομέα είναι η μορφή της μεταδιδόμενης πληροφορίας. Η προστιθέμενη 

αξία της παραπάνω προσπάθειας βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας 

και στην εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών προς το ευρύτερο κοινό. Γίνεται λοιπόν 

αντιληπτό ότι η προσφορά πληροφοριών σε διάφορες δυνατές – επιθυμητές 

μορφοποιήσεις αποτελεί κι αυτό ένα ενδιαφέρον ζήτημα προς διερεύνηση. Η 

σημαντικότερη ίσως ενότητα του συγκεκριμένου τομέα είναι η δημοσίευση δομημένων 

δεδομένων που έχουν μοντελοποιηθεί μέσω των προδιαγραφών RDF
2
.  

1.2. Αντικείμενο της μελέτης 

Στην μελέτη που πραγματοποιήσαμε πραγματευόμαστε την διερεύνηση, κατανόηση και 

καταγραφή των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία πυλών ανοιχτών 

δεδομένων με τελικό στόχο την υλοποίηση μιας τέτοιας πύλης για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επιπρόσθετα, επιθυμούμε να επεκτείνουμε την λειτουργία 

των πύλεων αυτής της φύσης για την δημοσίευση δεδομένων σε μορφή RDF.  

Το RDF μοντέλο δεδομένων αποτελεί ένα σύνολο κανόνων δημοσίευσης δομημένης 

πληροφορίας στο διαδίκτυο. Λειτουργεί ως μηχανισμός αναπαράστασης οντοτήτων 

μέσω συσχετισμών με άλλες οντότητες χρησιμοποιώντας τα μεταδεδομένα (metadata) 

μιας πηγής του διαδικτύου. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συστατικά του 

σημασιολογικού ιστού (Semantic Web) και υπάρχει η πεποίθηση ότι θα μπορούσε να 

                                                 

1
 http://www.data.gov/community 

2
 Resource Description Framework  

http://www.data.gov/community
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χρησιμοποιηθεί ως πρότυπος τρόπος δημοσίευσης μηχανικά αναγνώσιμων (machine-

readable) δεδομενών (W3C RDF Working Group 2014). Μια τέτοια δυνατότητα σε ένα 

περιβάλλον μεγάλης διαθέσης πληροφοριών διασύνδεσης μεταξύ φυσικών οντοτήτων, 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε επαναστατικές εφαρμογές μετάδοσης πληροφορίας και 

αξιοποίησης της. Δεδομένα που έχουν μοντελοποιηθεί μέσω των κανόνων RDF, 

δημοσιεύονται στα πλαίσια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου και η διασύνδεση τους 

με την πύλη αποτελεί έναν μακροπρόθεσμο στόχο της λειτουργίας της πύλης. 

Οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υλοποιήσεις αυτού του τύπου 

ποικίλουν ανάλογα με το εύρος του τελικού συστήματος και με τις απαιτήσεις που το 

εκάστοτε σύστημα πρέπει να πληρεί.  

Το εύρος της μελέτης μας περιλαμβάνει: 

 Αναζήτηση αρχιτεκτονικών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πύλες ανοιχτών 

δεδομένων. 

 Μελέτη και καταγραφή τεχνολογιών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πύλες 

ανοιχτών δεδομένων. 

 Αξιολόγηση τεχνολογιών ως προς ευκολία χρησιμοποίησης, ευκολία 

εγκατάστασης, τεκμηρίωση και συντήρηση. 

 Επιλογή τεχνολογιών για την δημιουργία μιας πύλης ανοιχτών δεδομένων για το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 Υλοποίηση συστήματος. 

 Έλεγχος συστήματος.  

 Αξιολόγηση συστήματος. 

 

1.3. Περιεχόμενα της μελέτης  

Η μελέτη μας χωρίζεται σε τρία βασικά σκέλη. Το πρώτο είναι η κατανόηση του 

αντικειμένου μας και η μελέτη των τεχνολογικών δυνατοτήτων που υπάρχουν στον 

τομέα. Το δεύτερο σκέλος είναι η ανάλυση και ο σχεδιασμός του συστήματος μας 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης μας. Το τρίτο σκέλος είναι η υλοποίηση 

του συστήματος και ο έλεγχος του. Αναλυτικότερα η δομή της μελέτης μέσα από τα 

κεφάλαια της εργασίας έχει ως εξής: 

 Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στο αντικείμενο μελέτης της 

διπλωματικής εργασίας. 
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 Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανασκόπηση του αντικειμένου. 

Παρουσιάζεται το αίτημα του συστήματος και ορίζεται η μεθοδολογία έρευνας 

και ανάπτυξης της εφαρμογής. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προετοιμασία για την εφαρμογή. Για την 

προετοιμασία πραγματοποιείται αναζήτηση αντίστοιχων υλοποιήσεων στο 

διαδίκτυο και καταγραφή των τεχνολογιών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Γίνεται 

επίσης μία συνοπτική παρουσίαση κάποιων πυλών ανοιχτών δεδομένων που 

προσεγγίζουν τις απαιτήσεις του συστήματος μας. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σκέλος ανάλυσης της πύλης ανοιχτών 

δεδομένων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που εξάγαμε από την 

προηγούμενη ενότητα αναπτύσσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθοδολογία 

ανάπτυξης της πύλης. Έπειτα καθορίζουμε την διαδικασία επιλογής των 

τεχνολογιών που θα χρησιμοποιήσουμε μαζί με την διαδικασία ελέγχου κατά 

την ολοκλήρωση του συστήματος. Τέλος καταγράφουμε και παρουσιάζουμε τις 

απαιτήσεις της πύλης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο προχωράμε στον σχεδιασμό της υλοποίησης μας. 

Παρουσιάζουμε τα επιλεγμένα συστατικά στοιχεία, την αρχιτεκτονική που θα 

ακολουθηθεί και τα βήματα των εγκαταστάσεων που θα πραγματοποιηθούν. 

 Στο έκτο κεφάλαιο καταγράφεται η υλοποίηση του συστήματος. 

Παρουσιάζονται αναλυτικά σε συνδυασμό με τα παραρτήματα τα βήματα των 

εγκαταστάσεων που πραγματοποιήθηκαν καθώς και οι απαραίτητες 

παραμετροποιήσεις. Τέλος παρουσιάζονται τα σενάρια ελέγχου που 

πραγματοποιήθηκαν για την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας της πύλης 

 Στο έβδομο κεφάλαιο πραγματοποιούμε μία παρουσίαση της τελικής πύλης και 

των δυνατοτήτων της. Αναλύουμε την δομή και τις συσχετίσεις μεταξύ των 

οντοτήτων του συστήματος και περιγράφουμε την πλοήγηση και το σύνολο των 

λειτουργιών της εφαρμογής. 

 Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την διαδικασία αξιολόγησης 

της πύλης που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου σε χειριστές της 

πύλης. Καταγράφουμε τα συμπεράσματα της μελέτης μας και προτείνουμε 

επεκτάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση 

της πύλης. 
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2. Ανασκόπηση Αντικειμένου – Πύλες Ανοιχτών Δεδομένων 

2.1. Εισαγωγή 

Ο βασικός στόχος της διπλωματικής εργασίας, όπως αναφέρθηκε κατά την περιγραφή 

του σκοπού, είναι η υλοποίηση μιας πύλης ανοιχτών δεδομένων. Ως αρχικό βήμα προς 

την πραγματοποίηση του στόχου ορίστηκε η δημιουργία ενός αιτήματος για το 

σύστημα, με τα βασικά χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες που επιθυμούμε να κατέχει 

και να προσφέρει αντίστοιχα. Έπειτα προχωρήσαμε στην διερεύνηση των υπαρχόντων 

τεχνολογιών που έχουν ακολουθηθεί για αντίστοιχα έργα. Στο κεφάλαιο αυτό 

καταγράφεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, η μεθοδολογία της έρευνας καθώς και 

τα αποτελέσματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγός κατά την υλοποίηση του 

έργου. 

 

2.2. Αίτημα Συστήματος 

Το πρώτο βήμα για την μελέτη μας είναι ο προσδιορισμός του έργου. Ο προσδιορισμός 

ενός έργου καθορίζονται σύμφωνα με τον Sommerville (2009) από την διερεύνηση των 

επιχειρηματικών αναγκών που το έργο καλείται να καλύψει. Οι επιχειρηματικές 

ανάγκες, οι επιχειρηματικές αξίες και οφέλη καθώς και οι επιχειρηματικές απαιτήσεις 

στις οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνεται το έργο μας παρουσιάζονται στο αίτημα του 

συστήματος στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: Αίτημα Συστήματος 

Όνομα Έργου Δημιουργία πλατφόρμας ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων 

Εντολέας Έργου Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα 

Πληροφοριακά Συστήματα – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Επιχειρηματικές 

Ανάγκες 

1. Συγκέντρωση χρήσιμων αρχείων, συνδέσμων, ανοιχτών 

δεδομένων, RDF τριπλέτων και ενημερωτικού 

περιεχομένου σε έναν χώρο. 

2. Ολοκλήρωση διαδικασιών παροχής ανοιχτών δεδομένων σε 

ένα ενιαίο σύστημα. 

3. Εύκολη παροχή των δεδομένων σε εκπαιδευτικό και 

ευρύτερο κοινό. 
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Επιχειρηματικές 

Απαιτήσεις 

1. CRUD
3
 διαδικασίες σε δεδομένα με υποστήριξη πλήθους 

μορφοποιήσεων: CSV, xlsx, xls, RDF, JSON, GeoJSON, 

XML, .zip, .rar, PDF, .doc, JPEG, PNG GIF, Atom Feed 

κ.α. 

2. Δυνατότητες διαχείρισης ασφαλείας και δικαιωμάτων σε 

CRUD διαδικασίες και δεδομένα. 

3. Δυνατότητα διαχείρισης περιεχομένου μέσω CMS.  

4. Δυνατότητα διαχείρισης RDF τριπλέτων. 

Επιχειρηματική 

Αξία 

1. Δημιουργία ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού συστήματος 

ανοιχτών δεδομένων αντίστοιχου με μεγάλες κυβερνητικές 

πύλες δεδομένων. 

2. Παροχή API για χρησιμοποίηση των δεδομένων σε έργα 

πληροφορικής και εφαρμογές. 

3. Παροχή δεδομένων σε πλήθος μορφοποιήσεων: CSV, xlsx, 

xls, RDF, JSON, GeoJSON, XML, zip, PDF, doc, JPEG, 

GIF, Atom Feed κ.α.. 

4. 500 GB αποθηκευτικό χώρο αρχείων. 

5. 16 GB μνήμη RAM για διαχείριση υψηλών αναγκών 

επισκεψιμότητας. 

Ειδικά 

ζητήματα ή 

περιορισμοί 

1. Το σύστημα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον 

Φεβρουάριο του 2017 

2. Η συνεργασία του επιλεγμένου CMS με το RDF store και 

το portal δεδομένων σε έναν διακομιστή του Πανεπιστημίου 

 

Σύμφωνα με το αίτημα του συστήματος μπορούμε να αναπαραστήσουμε πρώιμα τις 

βασικές οντότητες του έργου μας, οι οποίες θα πρέπει να συνεργαστούν για την 

ολοκλήρωση του εύρους υπηρεσιών που επιθυμούμε να καλύψουμε. Σύμφωνα λοιπόν 

με την Εικόνα 1 βλέπουμε ότι οι βασικές λογικές μονάδες που θα χρειαστεί να 

συνεργαστούν για το έργο μας είναι ένα DMS
4
 ένα CMS

5
 και ένα RDF Data 

Management System
6
. 

                                                 

3
 Create-Read-Update-Delete 

4
 https://en.wikipedia.org/wiki/Data_management 

5
 https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system 

6
 https://en.wikipedia.org/wiki/Triplestore 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Triplestore
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Εικόνα 1 Αρχικό σχήμα αιτήματος συστήματος 

 

 

2.3. Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάπτυξης 

Η μεθοδολογία για την αναζήτηση και την διερεύνηση αντίστοιχων έργων βασίστηκε 

σε κάποιους προδιαγεγραμμένους βασικούς κανόνες που ορίστηκαν εξ αρχής σύμφωνα 

με το αίτημα του συστήματος. Οι κανόνες αυτοί είναι: 

 Το έργο πρέπει να βασίζεται σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα σύμφωνα με τις 

αρχές του Open Source Initiative (Licences & Standards 1998).  

 Το έργο θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες αποθήκευσης αρχείων σε ποικιλία 

μορφοποιήσεων όπως CSV, xls, RDF κ.α.. 

 Το έργο θα πρέπει να λειτουργεί ως πύλη δεδομένων με δυνατότητες 

αποθήκευσης συνδέσμων προς άλλες αποθήκες δεδομένων. 

 Το έργο θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες SPARQL ερωτημάτων στις RDF 

τριπλέτες που έχει αποθηκευμένες στην βάση δεδομένων του. (SPARQL Query 

Language 2008) 
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Με βάση τους παραπάνω βασικούς άξονες και τον προτυποποιημένο κύκλο ανάπτυξης 

λογισμικού κατά Dennis et al. (2010) προσαρμόζουμε τα βήματα της μεθοδολογίας που 

ακολουθούμε για την μελέτη μας ως εξής: 

1. Διερεύνηση πεδίου εφαρμογής 

1.1. Αναζήτηση στο διαδίκτυο με βάση λέξεις κλειδιά 

1.2. Αναζήτηση με βάση την πλατφόρμα του CKAN 

1.3. Συγκέντρωση και διερεύνηση εργαλείων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

αντίστοιχες πύλες δεδομένων 

2. Ανάλυση 

2.1. Επιλογή μεθοδολογίας ανάπτυξης 

2.2. Ορισμός διαδικασίας ελέγχου 

2.3. Συλλογή απαιτήσεων 

3. Σχεδιασμός 

3.1. Επιλογή εργαλείων 

3.2. Χαρτογράφηση εγκαταστάσεων 

4. Υλοποίηση 

4.1. Υλοποίηση συστήματος 

4.2. Έλεγχος συστήματος 

5. Αξιολόγηση 

5.1. Προσομοίωση 

5.2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

5.3. Εξαγωγή συμπερασμάτων 

 

2.4. Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό προσδιορίσαμε τους βασικούς στόχους της υλοποίησης μας και τις 

αρχές που θα ακολουθήσουμε για την επίτευξη τους. Η τελική εφαρμογή θα πρέπει να 

εξυπηρετεί τις προκαθορισμένες ανάγκες του Πανεπιστημίου μέσα σε ένα πλαίσιο 

αξιόπιστων ανοιχτών τεχνολογιών. Οι ανάγκες αυτές σχετίζονται με την ολοκληρωμένη 

διαχείριση περιεχομένου, χειριστών και ανοιχτών δεδομένων. Συνεπώς, η ανάλυση, ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος θα πρέπει να βασίζεται στις παραπάνω 

αρχές και να τεκμηριώνεται κατάλληλα. 
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3. Προετοιμασία και διερεύνηση πεδίου εφαρμογής 

3.1. Εισαγωγή 

Τα πρώτα βήματα για την πραγματοποίηση της μελέτης μας σύμφωνα με την 

μεθοδολογία που ακολουθούμε είναι η διερεύνηση του πεδίου εφαρμογής. 

Αναλυτικότερα πραγματοποιήσαμε αναζήτηση αντίστοιχων υλοποιήσεων στο 

διαδίκτυο με βάση σχετικούς όρους και τεχνολογίες. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα 

της διερεύνησης μας, περιορίσαμε το εύρος της αναζήτησης και ήρθαμε σε επαφή με 

τους διαχειριστές κάποιων πυλών. Από τα αποτελέσματα των επικοινωνιών μας 

καταγράψαμε το σύνολο των τεχνολογιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

την υλοποίηση μας. 

 

3.2. Διερεύνηση πεδίου εφαρμογής 

Η διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε για την κατανόηση του πεδίου εφαρμογής και 

των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για ανάπτυξη πυλών ανοιχτών δεδομένων 

χωρίστηκε σε τρία βασικά μέρη 

1. Αναζήτηση με βάση λέξεις κλειδιά 

2. Επικοινωνία με πύλες ανοιχτών δεδομένων  

3. Συγκέντρωση αποτελεσμάτων 

 

3.3.1. Αναζήτηση στο διαδίκτυο με βάση λέξεις κλειδιά 

Η αναζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο για υλοποιήσεις με τα παραπάνω 

κριτήρια πραγματοποιήθηκε με τις παρακάτω λέξεις κλειδιά: 

1. Open source Data Portals 

2. Open Government Data Portals 

3. Data Portals SPARQL Endpoint 

4. Data Portals RDF triplets 

5. Data Portals SPARQL queries 

Από τα αποτελέσματα των παραπάνω αναζητήσεων μελετήθηκαν κατά κανόνα τα 

πρώτα 10 αποτελέσματα που θεωρήθηκαν σε πρώτη ανάλυση ότι σχετίζονται άμεσα με 

την έρευνα μας. Από εκεί προέκυψαν έπειτα νέες αναζητήσεις με τις λέξεις κλειδιά που 

φαίνονται στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας 2: Κλειδιά Αναζήτησης 

Πρώτο στάδιο αναζήτησης Δεύτερο στάδιο αναζήτησης  

1. Open source Data Portals 

2. Open Government Data Portals 

 

o Global Data Portals 

o CKAN Documentation, 

o CKAN Data Portals, 

o CKAN Installation, 

o CKAN Configuration, 

o CKAN tutorials, 

o CKAN Requirements 

3. Data Portals SPARQL Endpoint 

 

o Open Data Portal - Europa 

Implementation 

o Open Data Portal -  Europa 

4. Data Portals RDF triplets 

 

o TWC LOGD 

o Open Data RDF 

5. Data Portals SPARQL queries 

 

o European Union Open Data Portal 

o SPARQL Endpoint Technologies and 

Tools 

o Virtuoso 

o Data.gov.uk Endpoint 

o D2R 

o ARQ 

 

 

Η μελέτη των παραπάνω λέξεων κλειδιών, τεχνολογιών και εννοιών μας οδήγησε σε 

επόμενο στάδιο, στην αναζήτηση πυλών δεδομένων που έχουν υλοποιήσει μερικώς ή 

πλήρως το τεχνικό φάσμα που απαιτείται από το αίτημα του συστήματος μας.  Ως 

βασικός άξονας της αναζήτησης μας χρησιμοποιήθηκε το συμπέρασμα που εξήχθη από 

την παραπάνω αναζήτηση, ως προς το εκτενέστερα χρησιμοποιούμενο εργαλείο για 

δημιουργία πυλών ανοιχτών δεδομένων, το CKAN (Comprehensive Kerbal Archive 

Network). 

Το CKAN αποτελεί μία ισχυρή πλατφόρμα δημιουργίας πυλών διαχείρισης δεδομένων. 

Έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην δημιουργία πυλών (CKAN Instances around the 

world 2016) και ειδικότερα σε κάποιες από τις πιο γνωστές όπως αυτές του Ηνωμένου 

Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. 
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3.3.2. Αναζήτηση με βάση την πλατφόρμα του CKAN 

Η αναζήτηση που πραγματοποιήθηκε με βάση πύλες δεδομένων που έχουν βασιστεί 

στην πλατφόρμα του CKAN πραγματοποιήθηκε ως εξής: 

1. Επισκεφθήκαμε και περιηγηθήκαμε στις 151 πύλες ανοιχτών δεδομένων που 

σύμφωνα με την τεκμηρίωση του CKAN έχουν υλοποιηθεί με βάση την 

πλατφόρμα του.  

2. Μελετήσαμε τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πύλες. 

3. Επιλέξαμε τις 6 πύλες που θεωρήθηκαν ότι πληρούν καταλληλότερα τα 

κριτήρια για την εφαρμογή μας σύμφωνα με το αρχικό αίτημα συστήματος και 

τις αρχικές πληροφορίες μεθοδολογιών ανάπτυξης που συλλέξαμε. 

4. Επικοινωνήσαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις επιλεγμένες πύλες 

ανοιχτών δεδομένων και ζητήσαμε περισσότερες πληροφορίες για τα συστατικά 

που χρησιμοποίησαν.  

5. Οριοθετήσαμε τα βασικά συστατικά μέρη της εφαρμογής μας και 

δημιουργήσαμε τους παρακάτω πίνακες ως πρότυπο για τις τεχνολογίες που 

έχουν χρησιμοποιηθεί για αντίστοιχες λειτουργίες.  

 

Πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η πύλη ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το πρότυπο έμπνευσης 

του αιτήματος συστήματος της εφαρμογής μας. Χρησιμοποιείται ως ένα κεντρικό 

σύστημα σύνδεσης ενός μεγάλου εύρους δεδομένων από ιδρύματα και οργανισμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνολο των δεδομένων της πύλης είναι ανοιχτό προς κάθε 

ενδιαφερόμενο και στόχοι της πύλης είναι η διαφάνεια των λειτουργιών της Ε.Ε. και η 

προσφορά χρήσιμων δεδομένων για εμπορικές ή κοινωνικές χρήσεις. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στην σελίδα παρουσίασης των εφαρμογών που χρησιμοποιούν τα 

δεδομένα της πύλης παρουσιάζονται περισσότερες από 60 διαφορετικές εφαρμογές. 
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Εικόνα 2 Applications - Πύλη ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

 

Εικόνα 3 Developer's corner - Πύλη ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Στην πύλη ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο χρήστης μπορεί: 

 Να αναζητήσει και να βρει σύνολα δεδομένων που σχετίζονται με λειτουργία 

της Ε.Ε.. 

 Να ενημερωθεί για τους τρόπους με τους οποίους προγραμματιστικά μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τα σύνολα δεδομένων. 

 Να εφαρμόσει SPARQL ερωτήματα στα μεταδεδομένα (metadata) της πύλης. 

 Να ενημερωθεί για εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα σύνολα δεδομένων της 

πύλης. 

 Να επικοινωνήσει με τους χειριστές του συστήματος για να ενημερωθεί ή να 

προτείνει σύνολα δεδομένων για την πύλη. 

Την στιγμή συγγραφής της παρούσας διπλωματικής απαριθμεί  

 Περισσότερα από 9000 σύνολα δεδομένων. 

 Περισσότερους από 60 φορείς που σχετίζονται με την λειτουργικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



 12 

 20 ομάδες συνόλων δεδομένων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την εργασία, 

τα οικονομικά, την Ευρωπαϊκή Ένωση  κ.α.. 

 Περισσότερες από 60 εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα σύνολα δεδομένων της 

πύλης. 

Η υλοποίηση που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της πύλης έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

 Χρησιμοποιεί το Drupal CMS για την κεντρική σελίδα εισαγωγής των χρηστών.  

 Χρησιμοποιεί το CKAN DMS για την αποθήκευση και δημοσίευση των 

συνόλων δεδομένων της.  

 Διατηρεί τα δύο συστήματα ασύνδετα. Η μόνη σύνδεση που υφίσταται είναι σε 

επίπεδο url όπου ο χρήστης όταν επιλέγει να μεταφερθεί στην πύλη δεδομένων 

μεταφέρεται στην ιστοσελίδα της πύλης. 

 Για την ομοιόμορφη πλοήγηση των χρηστών μέσα στην σελίδα έχει 

επεξεργαστεί το User Interface του CKAN ώστε να παραπέμπει στο Layout της 

κεντρικής σελίδας. 

 Χρησιμοποιεί το Virtuoso για την αποθήκευση RDF τριπλέτων και έχει 

αναπτύξει ένα πρόσθετο συγχρονισμού των δεδομένων του RDF triple-store 

μέσα στην βάση δεδομένων του CKAN. 

 

Πίνακας 3: Πύλες ανοιχτών δεδομένων και συστατικά υλοποίησης - European 

Union Data Portal 

Πύλη Δεδομένων European Union Open Data Portal 

url https://open-data.europa.eu/  

DMS CKAN 

CMS Drupal 

RDF Endpoint “ckanext-dcat” Virtuoso για την αποθήκευση των τριπλέτων 

μαζί με ένα εργαλείο που έχουν αναπτύξει οι ίδιοι για τον 

συγχρονισμό του RDF triple store με το CKAN. (“CKAN2TS”) 

DMS-CMS 

Integration 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί integration των δύο συστημάτων. Η 

διασύνδεση πραγματοποιείται σε επίπεδο url όπου ο χρήστης 

βλέπει τα δεδομένα του CKAN μόνο όταν η διεύθυνση που 

επιλέγει ξεκινάει με “data”. Η διευθυνσιοδότηση γίνεται μέσω 

του Apache Server.  

Παρατηρήσεις Στο πλαίσιο ανάπτυξης της πύλης δημιουργήθηκε και το 

https://open-data.europa.eu/
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/linked-data-and-rdf.html
https://github.com/okfn/ecportal-server-setup/blob/master/scripts/config
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πρόσθετο επέκτασης “ckanext-ecportal” για την εμφάνιση της 

πύλης και την εφαρμογή πρόσθετων λειτουργιών 

 

Εικόνα 4: Τεχνική υλοποίηση της πύλης ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

Πύλη ανοιχτών δεδομένων της Αφρικής 

Η πύλη ανοιχτών δεδομένων της Αφρικής αποτελεί μία δημόσια πρωτοβουλία του 

Code for Africa
7
 για δημοσίευση ανοιχτών δεδομένων που σχετίζονται με την Ήπειρο 

της Αφρικής. Προωθεί την δημοσίευση συνόλων δεδομένων από ιδιώτες και στόχο έχει 

                                                 

7
 https://codeforafrica.org/  

https://github.com/okfn/ckanext-ecportal
https://codeforafrica.org/
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να χρησιμοποιηθεί ως μία κεντρική πύλη διαμοιρασμού δεδομένων δημόσιου 

ενδιαφέροντος. 

Την στιγμή συγγραφής της παρούσας διπλωματικής απαριθμεί: 

 Περισσότερα από 2500 σύνολα δεδομένων. 

 Περισσότερους από 42 φορείς δημοσίευσης υγειονομικού, κυβερνητικού, 

προγραμματιστικού και νομικού ενδιαφέροντος. 

 Περισσότερες από 60 ομάδες συνόλων δεδομένων που έχουν καθοριστεί ούτως 

ώστε να προσδιορίζουν την Αφρικανική χώρα με την οποία σχετίζονται. 

 

Εικόνα 5 Πύλη ανοιχτών δεδομένων της Αφρικής 

 

Η υλοποίηση που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της πύλης έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

 Χρησιμοποιεί το CKAN DMS για την αποθήκευση και δημοσίευση των 

συνόλων δεδομένων της  

 Δεν χρησιμοποιεί κάποιο CMS για την διαχείριση του περιεχομένου της. 

 Έχει μεταβάλει μέσω της προτεινόμενης από το CKAN μεθόδου επέκτασης το 

θέμα και την εικόνα της πύλης. 
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Πίνακας 4: Πύλες ανοιχτών δεδομένων και συστατικά υλοποίησης - Open Africa 

Open Data Portal 

Πύλη Δεδομένων Open Africa Open Data Portal 

url https://africaopendata.org/   

DMS CKAN 

CMS Δεν χρησιμοποιούν κάποιο CMS εργαλείο 

RDF Endpoint Δεν διαθέτει RDF Endpoint 

DMS-CMS 

Integration 

Δεν χρησιμοποιούν κάποιο CMS για την διαχείριση του 

περιεχομένου τους παρόλα αυτά έχουν επεξεργαστεί αρχεία του 

frontend της εφαρμογής μέσω μιας εφαρμογής προέκτασης που 

έχουν υλοποιήσει. (“ckanext-openafrica”) 

Παρατηρήσεις  

 

Πύλη ανοιχτών δεδομένων του Καναδά 

Η πύλη ανοιχτών δεδομένων του Καναδά αποτελεί ένα παράδειγμα μεταφοράς 

μεγαλύτερου εύρους πληροφορίας σε ένα CMS, μέσω του CKAN API, συγκριτικά με 

άλλες πύλες.  

 Χρησιμοποιεί το CMS Drupal για την κεντρική  της εφαρμογής στην οποία 

προσφέρει ένα σύνολο από επιλογές θεμάτων τα οποία δύναται να ενδιαφέρουν 

τους Καναδούς πολίτες. (εργασιακά, μετανάστευση, επιχειρήσεις κ.α.) 

 Η κάθε επιλογή οδηγεί σε άρθρα ή σε εφαρμογές της κυβερνητικής λειτουργίας 

που σχετίζονται άμεσα με το επιλεγμένο θέμα. 

 

Εικόνα 6 Πύλη ανοιχτών δεδομένων του Καναδά 

 

 

https://africaopendata.org/
https://github.com/CodeForAfrica/ckanext-openafrica
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Η υλοποίηση που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της πύλης έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

 Χρησιμοποιεί το CKAN DMS για την αποθήκευση και δημοσίευση των 

συνόλων δεδομένων της.  

 Χρησιμοποιεί το Drupal CMS για την διαχείριση του περιεχομένου της. 

 Συντηρεί σε διαφορετικούς διακομιστές το CKAN και το Drupal. 

 Έχει ορίσει ένα κοινό θέμα τόσο στα Drupal – CKAN όσο και στις υπόλοιπες 

εφαρμογές με τις οποίες συνδέεται. 

 

Πίνακας 5: Πύλες ανοιχτών δεδομένων και συστατικά υλοποίησης - Canada Open 

Data Portal 

Πύλη Δεδομένων Canada Open Data Portal 

url http://open.canada.ca/   

DMS CKAN 

CMS Drupal 

RDF Endpoint Δεν διαθέτει RDF Endpoint 

DMS-CMS 

Integration 

Η πύλη έχει σε ξεχωριστό server την Drupal ιστοσελίδα για τους 

χρήστες της και το CKAN DMS. Έχει αναπτύξει ένα εργαλείο 

προέκτασης για το CKAN (“data.gc.ca”) και σε συνδυασμό με 

ένα εργαλείο προέκτασης του Drupal (“opendata_package”) 

επιτυγχάνει την διασύνδεση των δύο συστημάτων στα σημεία 

που είναι επιθυμητό. 

Παρατηρήσεις  

 

Πύλη ανοιχτών δεδομένων του Λονδίνου 

Η πύλη ανοιχτών δεδομένων του Λονδίνου δημιουργήθηκε στα πλαίσια του 

στρατηγικού σχεδιασμού διαμοιρασμού δεδομένων του Δήμου του Λονδίνου. Στόχος 

είναι η ανάδειξη της πύλης του Λονδίνου ως μία από τις πιο σημαντικές «αγορές» 

δεδομένων μεταξύ των πόλεων που συμμετέχουν στο Open data City Initiative. Η πύλη 

έχει βραβευτεί το 2015 με το Open Data Publisher Award και στις σελίδες της 

παρουσιάζονται επίσης ένα σύνολο από ιδέες και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα 

σύνολα δεδομένων της, οπτικοποιώντας τις πληροφορίες τους σε χάρτες και γραφικές 

αναπαραστάσεις. 

 

http://open.canada.ca/
https://github.com/open-data/ckanext-canada
https://www.drupal.org/project/opendata
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Εικόνα 7 Πύλη ανοιχτών δεδομένων του Λονδίνου 

 

 

Την στιγμή συγγραφής της παρούσας διπλωματικής απαριθμεί: 

 Περισσότερα από 688 σύνολα δεδομένων. 

 Περισσότερους από 40 φορείς δημοσίευσης υγειονομικού, ενεργειακού και 

εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος μεταξύ άλλων, από τα διαχειριστικά τμήματα του 

Δήμου του Λονδίνου. 

 Περισσότερες από 15 ομάδες συνόλων δεδομένων σχετικών με διαφάνεια, 

υγεία, περιβάλλον, δημογραφικά στοιχεία κ.α. 

Η υλοποίηση που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της πύλης έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

 Χρησιμοποιεί το CKAN DMS για την αποθήκευση και δημοσίευση των 

συνόλων δεδομένων της.  

 Χρησιμοποιεί μία έκδοση του WordPress CMS, το DataPress, για την 

διαχείριση του περιεχομένου της. Το DataPress έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της 

δημιουργίας της πύλης του Λονδίνου και προσφέρεται έναντι αμοιβής ως 

ολοκληρωμένη λύση δημιουργίας μιας πύλης από την εταιρεία DataPress Ltd. 

 Συντηρεί σε διαφορετικούς διακομιστές το CKAN και το DataPress. 

 Έχει ορίσει ένα κοινό θέμα τόσο στα Drupal – CKAN όσο και στις υπόλοιπες 

εφαρμογές με τις οποίες συνδέεται. 
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Πίνακας 6: Πύλες ανοιχτών δεδομένων και συστατικά υλοποίησης - London Open 

Data Portal 

Πύλη Δεδομένων London Open Data Portal 

url http://data.london.gov.uk/  

DMS CKAN 

CMS DataPress 

RDF Endpoint Δεν διαθέτει RDF Endpoint  

DMS-CMS 

Integration 

Η πύλη έχει σε ξεχωριστό server την WordPress ιστοσελίδα για 

τους χρήστες της και το CKAN DMS. Έχει χρησιμοποιήσει μία 

έκδοση του WordPress (DataPress) που παρέχει διασύνδεση 

μέσω του API με κάποιο CKAN instance.  

Παρατηρήσεις Η Open Source έκδοση στο Github του έργου παρέχει μία 

έκδοση με ελλιπή τεκμηρίωση. Παράλληλα η επικοινωνία που 

πραγματοποιήθηκε με τους κατασκευαστές της πύλης μας 

γνωστοποίησε την επιχειρησιακή λειτουργία των δημιουργών 

της πύλης, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες εγκατάστασης της 

πύλης έναντι των 1000 ευρώ τον μήνα. 

 

Πύλη ανοιχτών δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου 

Η πύλη ανοιχτών δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρείται μία από τις πιο 

επιτυχημένες πλατφόρμες ανοιχτών δεδομένων στον κόσμο. Στις σελίδες της προσφέρει 

αναλυτικές πληροφορίες για την συμμετοχή στην πύλη και προτρέπει τους 

ενδιαφερομένους να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στην δημοσίευση συνόλων 

δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σύνολα δεδομένων της πλατφόρμας 

χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 410 εφαρμογές. 

 

Εικόνα 7 Πύλη ανοιχτών δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου 

 

http://data.london.gov.uk/
https://datapress.com/
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Την στιγμή συγγραφής της παρούσας διπλωματικής απαριθμεί  

 Περισσότερα από 40.000 σύνολα δεδομένων. 

 Περισσότερους από 1400 φορείς δημοσίευσης υγειονομικού, νομικού, 

κυβερνητικού, φιλανθρωπικού και στατιστικού ενδιαφέροντος μεταξύ άλλων. 

 12 βασικές ομάδες συνόλων δεδομένων όπως επιχειρήσεις οικονομία, 

εκπαίδευση, περιβάλλον, υγεία κ.α. 

Η υλοποίηση που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της πύλης έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

 Χρησιμοποιεί το CKAN DMS για την αποθήκευση και δημοσίευση των 

συνόλων δεδομένων της.  

 Χρησιμοποιεί μία έκδοση του Drupal CMS το DKAN- drops για την διαχείριση 

του περιεχομένου της.  

 Ο βαθμός απορρόφησης των λειτουργιών του Drupal από το CKAN API 

πρακτικά οδηγεί στην θεώρηση του DKAN ως ένα νέο ανεξάρτητο σύστημα με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται. (Τεκμηρίωση, συντήρηση, επέκταση)  

 

Πίνακας 7: Πύλες ανοιχτών δεδομένων και συστατικά υλοποίησης - UK Open 

Data Portal 

Πύλη Δεδομένων UK Open Data Portal 

url https://data.gov.uk/   

DMS CKAN 

CMS Drupal (“dgu_d7”) 

RDF Endpoint Δεν διαθέτει RDF Endpoint 

DMS-CMS 

Integration 

Η πύλη έχει αναπτύξει και παραμετροποιήσει σε συνεργασία με 

το Open Knowledge Foundation μία διαφοροποιημένη έκδοση 

του Drupal για την συνεργασία της εφαρμογής με το DMS 

Παρατηρήσεις Drupal-CKAN integration 

 

Πύλη ανοιχτών δεδομένων των Ηνωμένων Πολιτειών 

Η πύλη ανοιχτών δεδομένων των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί μία από τις 

παλαιότερες υλοποιήσεις πύλης ανοιχτών δεδομένων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της 

πύλης είναι: 

https://data.gov.uk/
https://github.com/datagovuk/dgu_d7
https://data.blog.gov.uk/2012/09/14/integrating-ckan-and-drupal/
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 Επικεντρώνει τον στόχο της στην δημοσίευση δεδομένων τόσο κυβερνητικής 

διαφάνειας όσο και επιχειρηματικής προστιθέμενης αξίας.  

 Σύμφωνα με την περιγραφή της πύλης αξιολογεί τον αντίκτυπο της ως μέσο 

εξοικονόμησης, βελτίωσης του προγραμματισμού και διευκόλυνσης της 

έρευνας.  

 Τα σύνολα δεδομένων της πλατφόρμας χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 

88 εφαρμογές. 

 

Εικόνα 8 Πύλη ανοιχτών δεδομένων των Ηνωμένων Πολιτειών 

 

 

Την στιγμή συγγραφής της παρούσας διπλωματικής απαριθμεί  

 Περισσότερα από 193.976 σύνολα δεδομένων. 

 Περισσότερους από 1400 φορείς δημοσίευσης υγειονομικού, νομικού, 

κυβερνητικού, φιλανθρωπικού και στατιστικού ενδιαφέροντος μεταξύ άλλων. 

 14 βασικές ομάδες συνόλων δεδομένων όπως ενέργεια, εκπαίδευση, 

περιβάλλον, υγεία, τοπική αυτοδιοίκηση κ.α. 

Η υλοποίηση που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της πύλης έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

 Χρησιμοποιεί το CKAN DMS για την αποθήκευση και δημοσίευση των 

συνόλων δεδομένων της.  

 Χρησιμοποιεί το WordPress CMS για την κεντρική σελίδα της εφαρμογής 

 Διατηρεί τα δύο συστήματα ασύνδετα. Η μόνη σύνδεση που υφίσταται είναι σε 

επίπεδο Url όπου ο χρήστης όταν επιλέγει να μεταφερθεί στα σύνολα 

δεδομένων μεταφέρεται μέσα στις σελίδες της πύλης 
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 Για την ομοιόμορφη πλοήγηση των χρηστών μέσα στην σελίδα έχει 

επεξεργαστεί το User Interface του CKAN ώστε να παραπέμπει στο Layout της 

κεντρικής σελίδας. 

 

Πίνακας 8: Πύλες ανοιχτών δεδομένων και συστατικά υλοποίησης - US Open Data 

Portal 

Πύλη Δεδομένων US Open Data Portal 

url http://www.data.gov/  

DMS CKAN 

CMS WordPress 

RDF Endpoint Δεν διαθέτει RDF Endpoint 

DMS-CMS 

Integration 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί integration των δύο συστημάτων. Η 

διασύνδεση πραγματοποιείται σε επίπεδο url όπου ο χρήστης 

βλέπει τα δεδομένα του CKAN μόνο όταν η διεύθυνση που 

επιλέγει ξεκινάει με “catalog”. Η διευθυνσιοδότηση γίνεται 

μέσω του Apache Server. 

Παρατηρήσεις Ο διαχωρισμός του front-end για την συνεργασία του CKAN με 

το WordPress γίνεται μέσω ενός εργαλείου προέκτασης που 

έχουν αναπτύξει οι ίδιοι. (“ckanext-datagovtheme”) 

 

 

3.3.3. Συγκέντρωση και διερεύνηση εργαλείων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

αντίστοιχες πύλες δεδομένων 

Συγκεντρωτικά  στον Πίνακα 9 βλέπουμε τα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί στις 

πύλες ανοιχτών δεδομένων που διερευνήσαμε. 

 

Πίνακας 9: Πύλες ανοιχτών δεδομένων και συστατικά υλοποίησης  

Open Data 

Portal 
DMS 

RDF 

Endpoint 
CMS CMS - DMS Integration 

European Union  CKAN 
Virtuoso – 

CKAN2TS 
Drupal 

No integration - Url mapping from 

server 

Open Africa  CKAN - - 
No integration - Frontend 

manipulation 

http://www.data.gov/
https://github.com/GSA/ckanext-datagovtheme
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Canada CKAN - Drupal 

Partial integration where needed 

with custom CKAN module and 

custom Drupal module 

London  CKAN - WordPress 
Custom integration with DataPress 

(WordPress extended version) 

UK  CKAN - Drupal 
Custom integration with Drupal 

(Drupal extended version) 

US CKAN - WordPress 
Partial integration where needed 

with custom CKAN module 

 

 

3.3. Περίληψη 

Οι πλατφόρμες ανοιχτών δεδομένων αποτελούν ένα εργαλείο δημοσίευσης της 

κυβερνητικής λειτουργίας που χρησιμοποιείται ευρέως στις μέρες μας. Για την 

ανάπτυξη τους έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνολογίες αλλά οι περισσότερες 

σύγχρονες πύλες δεδομένων έχουν έναν κοινό παρονομαστή, την χρησιμοποίηση του 

ανοιχτού λογισμικού CKAN. Το CKAN αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης 

και δημοσίευσης δεδομένων και αναδεικνύεται σε πρότυπη προσέγγιση ανάπτυξης 

τεχνολογιών τέτοιου τύπου. Από κει και πέρα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε πύλης 

χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνολογίες οι οποίες συνδέονται με την βασική 

εγκατάσταση του CKAN και επεκτείνουν το εύρος των δυνατοτήτων της. 
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4. Ανάλυση Πύλης Ανοιχτών Δεδομένων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας 

4.1. Εισαγωγή 

Το μοντέλο ανάπτυξης που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη της πύλης ανοιχτών 

δεδομένων είναι το μοντέλο ανάπτυξης βάσει συστατικών στοιχείων. Σύμφωνα με την 

αναζήτηση μας, καταλήξαμε σε μία σειρά εργαλείων που έχουν χρησιμοποιηθεί προς 

την κατεύθυνση της εφαρμογής μας. Στην ενότητα αυτή προχωράμε, σύμφωνα με την 

μεθοδολογία του μοντέλου ανάπτυξης, στην δημιουργία των απαιτήσεων του 

συστήματος, στην καταγραφή της μεθοδολογίας επιλογής των συστατικών και στη 

καταγραφή της μεθοδολογίας ελέγχου του συστήματος.  

 

4.2. Μεθοδολογία ανάπτυξης 

Ένα βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την αναζήτηση μας ήταν ότι οι 

περισσότερες πύλες ανοιχτών δεδομένων έχουν χωρίσει την εφαρμογής τους σε 

επιμέρους πακέτα και έχουν εμπιστευθεί υπάρχουσες υλοποιήσεις ανοιχτού κώδικα για 

μέρος των λειτουργιών που εξυπηρετούν.  

Η χρησιμοποίηση πακέτων ανοιχτού κώδικα καθίσταται εφικτή από την αλματώδη 

εξέλιξη των πρωτοβουλιών Open Source και Open Software οι οποίες έχουν βρει τα 

τελευταία χρόνια πλήθος υποστηρικτών και πρόθυμων προγραμματιστών 

διατεθειμένων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Στο πνεύμα της ελεύθερης 

προσφοράς προϊόντων λογισμικού προς επαναχρησιμοποίηση, διατίθεται μια μεγάλη 

γκάμα εργαλείων και έτοιμων συστατικών λειτουργικότητας που έχουν χρησιμοποιηθεί 

ευρέως σε εφαρμογές ανοιχτών δεδομένων. 

 

4.2.1. Ανάπτυξη λογισμικού βάσει συστατικών στοιχείων 

Η δημιουργία των περισσότερων πυλών ανοιχτού κώδικα βασίζεται στην 

επαναξιοποίηση των δεδομένων. Βασιζόμενοι σε αυτό το γεγονός  επιλέξαμε για την 

υλοποίηση της εφαρμογή μας την μέθοδο ανάπτυξης τεχνολογίας λογισμικού 

(Sommerville σ.516) βάσει συστατικών στοιχείων (component-based software-

engineering, CBSE). 

Ο όρο CBSE προσδιορίζει την μέθοδος υλοποίησης και ενοποίησης χαλαρά 

συνδεδεμένων ανεξάρτητων συστατικών στοιχείων έτσι ώστε να συνθέτουν 
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ολοκληρωμένα συστήματα. Η μέθοδος αυτή πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990. Από τότε μέχρι σήμερα έχει ευρύτερα εξελιχτεί, επιτυγχάνοντας την 

διαλειτουργικότητα μεταξύ συστατικών στοιχείων σε πλαίσια εργασίας όπως το 

CORBA.  

Στην πορεία της εξέλιξης τους έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί (Szypersky, 2002) 

(Councill & Heineman 2001), το κοινό στοιχείο όμως των ορισμών είναι πως 

συμφωνούν στο ότι τα συστατικά στοιχεία είναι ανεξάρτητα και αποτελούν τις 

θεμελιώδεις μονάδες σύνθεσης σε ένα σύστημα. (Sommerville & Sawyer, 1997). Δύο 

ιδιαίτερα σημαντικές ιδιότητες των επαναχρησιμοποιήσιμων συστατικών στοιχείων 

είναι: 

1. Το συστατικό στοιχείο είναι μια ανεξάρτητη εκτελέσιμη οντότητα. Ο πηγαίος 

κώδικας δεν είναι διαθέσιμος, συνεπώς το συστατικό στοιχείο δε χρειάζεται να 

μεταγλωττιστεί για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλα συστατικά στοιχεία 

του συστήματος. 

2. Οι υπηρεσίες που παρέχει ένα συστατικό στοιχείο γίνονται διαθέσιμες μέσω μιας 

διασύνδεσης, και όλες οι αλληλεπιδράσεις πραγματοποιούνται μέσω αυτής της 

διασύνδεσης. Η διασύνδεση του συστατικού στοιχείου εκφράζεται μέσω 

παραμετροποιημένων λειτουργιών και η εσωτερική του κατάσταση δεν εκτίθεται 

ποτέ. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι η CBSE μέθοδος αποτελεί μια ιδιαιτέρως 

σημαντική προσέγγιση ανάπτυξης λογισμικού. Καθώς τα συστήματα λογισμικού 

αποκτούν όλο και μεγαλύτερο μέγεθος και πολυπλοκότητα, οι χρηστές τους αναζητούν 

όλο και περισσότερη αξιοπιστία και περιορισμό του χρόνου ανάπτυξης. Λαμβάνοντας 

αυτό υπόψη, η δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση συστατικών στοιχείων λογισμικού 

που παρέχει η CBSE, αντιμετωπίζει με επιτυχία το πρόβλημα της πολυπλοκότητας και 

του μεγέθους και παραδίδει καλύτερο λογισμικό πιο γρήγορα από ότι άλλες μεθόδους 

που προτρέπουν την δημιουργία συστατικών στοιχείων λογισμικού από το μηδέν. 

Τα κυρία χαρακτηριστικά της τεχνολογίας λογισμικού βάσει συστατικών στοιχείων 

είναι τα εξής:  

1. Τα συστατικά στοιχεία είναι ανεξάρτητα και καθορίζονται πλήρως από τις 

διασυνδέσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι η διασύνδεση των συστατικών στοιχείων 

θα πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένη κατά την υλοποίηση τους, έτσι ώστε να 

είναι εφικτή η αντικατάσταση τους χωρίς αλλαγές στο σύστημα.  
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2. Υπάρχουν πρότυπα συστατικών στοιχείων ενσωματωμένα σε ανάλογα μοντέλα 

συστατικών στοιχείων. Συνεπώς η διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας 

των συστατικών στοιχείων είναι αυστηρά καθορισμένη από αυτά τα πρότυπα 

διατηρώντας την λειτουργιά τους ανεξάρτητη από την γλώσσα 

προγραμματισμού. Αυτό διευκολύνει το συνδυασμό και τη συνεργασία των 

στοιχείων που έχουν γραφτεί σε διαφορετικές γλώσσες.. 

3. Για την υποστήριξη του λογισμικού στην  ενοποίηση των συστατικών στοιχείων 

υπάρχουν τα ενδιάμεσα λογισμικά όπως το σύστημα COBRA(Pope,1998). 

Επιπλέον υπάρχουν ενδιάμεσα λογισμικά συστήματα που μπορεί να παρέχουν 

υποστήριξη για την κατανομή πόρων, διαχείριση συναλλαγών, ασφάλεια και 

ταυτόχρονη λειτουργία.  

Όπως όλες οι τεχνολογίες λογισμικού έτσι και η τεχνολογία βάσει συστατικών 

στοιχείων, παρόλο που έχει εξελιχθεί σε μία από τις βασικές μεθόδους ανάπτυξης 

λογισμικού, μπορούν να παρουσιάσει τα εξής προβλήματα:  

1. Η εμπιστοσύνη στα συστατικά στοιχεία μπορεί να αμφισβητηθεί από τους 

χρηστές. Τα συστατικά στοιχεία είναι μονάδες προγραμμάτων οι οποίες 

μοιάζουν με μαύρα, αδιαφανή κουτιά ενώ ο πηγαίος κώδικας τους μπορεί να 

μην είναι διαθέσιμος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης να μην μπορεί να 

εμπιστευτεί απόλυτα ένα συστατικό στοιχείο γιατί δεν μπορεί να ελέγξει αν 

περιέχει τυχόν μη τεκμηριωμένες καταστάσεις αστοχίας που υπονομεύουν 

ολόκληρο το σύστημα και το οδηγούν σε μη λειτουργική και αναμενόμενη 

συμπεριφορά. 

2. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα προτείνεται η 

πιστοποίηση των συστατικών στοιχείων από ανεξαρτήτους πραγματογνώμονες. 

Παρόλα αυτά αυτό γεννά εκ νέου αλλά προβλήματα όπως αύξηση του κόστους, 

ασάφειες στον τρόπο λειτουργιάς του συστήματος σε περίπτωση μη 

πιστοποίησης του καθώς και προβλήματα στον καταμερισμό υπαιτιότητας και 

αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους πραγματογνώμονες και τις ομάδες 

προγραμματισμού. 

3. Η πρόβλεψη και ο έλεγχος των ανακύπτουσων ιδιοτήτων είναι εξαιρετικά 

δύσκολος. Στην περίπτωση μάλιστα που δεν επιτευχτεί,  κατά την ενοποίηση 

των συστατικών στοιχείων μπορεί να προκύψουν προβλήματα όπως 

ανεπιθύμητες ιδιότητες στο προκύπτων σύστημα.  

4. Οι απαιτήσεις των χρηστών από ένα σύστημα ενδεχομένως να μην καλύπτονται 

απόλυτα από τα διαθέσιμα συστατικά στοιχειά. Αυτό σημαίνει ότι κατά τον 
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προσδιορισμό των προδιαγραφών και τον σχεδιασμό του συστήματος είναι 

απαραίτητοι οι συμβιβασμοί ανάμεσα στις απαιτήσεις και στα διαθέσιμα 

συστατικά στοιχεία. Οι συμβιβασμοί αυτοί, προς το πάρων, βασίζονται στην 

διαίσθηση των δημιουργών του συστήματος χωρίς να υπάρχει μια 

εμπεριστατωμένη και συστηματική μέθοδος ανάλυσης τους που να διευκολύνει 

και να διευθέτει αποτελεσματικότερα την επιλογή των συστατικών στοιχείων.   

 

4.2.2. Η διαδικασία CBSE 

Στην παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι βασικές υποδραστηριότητες της 

διαδικασίας CBSE που ακολουθήσαμε για την επιτυχημένη επαναχρησιμοποίηση των 

συστατικών στοιχείων στην υλοποίηση της εφαρμογής μας. 

 

Διάγραμμα 1 Διαδικασία CBSE για την πύλη ανοιχτών δεδομένων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

 

Από αυτές τις υποδραστηριότητες, ορισμένες πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και 

σε άλλες μεθοδολογίας υλοποίησης λογισμικού όπως η αρχική συλλογή των 

απαιτήσεων του χρήστη. Ωστόσο, μπορούμε να διακρίνουμε και ορισμένες σημαντικές 

διαφορές μεταξύ της διαδικασίας CBSE και άλλων διαδικασιών οι οποίες βασίζονται 

στην ανάπτυξη πρωτότυπου λογισμικού. Κάποιες από αυτές τις διαφορές είναι οι εξής:  

1. Αρχικά οι απαιτήσεις του χρήστη αναπτύσσονται με τη μορφή διάρθρωσης 

χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες και οι χρηστές ενθαρρύνονται να είναι όσο το 

δυνατόν πιο ευέλικτοι στον καθορισμό των απαιτήσεων τους. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι όσο πιο εξειδικευμένες είναι οι απαιτήσεις τόσο περισσότερο 

περιορίζεται ο αριθμός των συστατικών στοιχείων που απαιτούνται για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών.  

2. Ανάλογα με την διαθεσιμότητα των συστατικών στοιχείων, οι απαιτήσεις των 

χρηστών συγκεκριμενοποιούνται και τροποποιούνται προκειμένου να 
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χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία,. Αν τα διαθέσιμα συστατικά στοιχεία δεν 

μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των χρηστών, θα πρέπει να 

εξεταστούν άλλες απαιτήσεις που να μπορούν να υποστηριχθούν. Σε αυτή την 

περίπτωση εξετάζεται το ενδεχόμενο οι χρήστες είναι πρόθυμοι να 

επαναπροσδιορίσουν τις απαιτήσεις τους, προκειμένου να έχουν φθηνότερη ή 

ταχύτερη παράδοση του συστήματος. 

3. Επειδή αρχικά ορισμένα αξιοποιήσιμα συστατικά στοιχεία μπορεί να 

αποδειχθούν ακατάλληλα ή μη συνεργάσιμα με άλλα επιλεγμένα, είναι 

απαραίτητο μετά το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος, να υπάρχει 

μια περαιτέρω δραστηριότητα αναζήτησης συστατικών στοιχείων και βελτίωσης 

του σχεδιασμού.   

4. Όλη η διαδικασία της ανάπτυξης είναι μια διαδικασία σύνθεσης συστατικών 

στοιχείων, κατά την οποία αυτά συνδυάζονται και ενοποιούνται. Αυτό 

περιλαμβάνει την ενοποίηση με την υποδομή του μοντέλου συστατικών 

στοιχείων και, συχνά, την ανάπτυξη “συγκολλητικού κώδικα” για την 

εναρμόνιση των διασυνδέσεων ασύμβατων συστατικών στοιχείων. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να απαιτείται περαιτέρω λειτουργικότητα, εκτός από 

εκείνη που παρέχουν τα υπάρχοντα συστατικά στοιχεία. Οι λειτουργίες αυτές 

πρέπει να αναπτυχθούν με τη μορφή συστατικών στοιχείων έτσι ώστε να 

μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν σε μελλοντικά συστήματα. 

 

4.3. Διαδικασία επιλογής εργαλείων 

Οι πύλες που μελετήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό υποδεικνύουν ότι οι περισσότερες 

υλοποιήσεις βασίζονται σε έτοιμες λύσεις ανοιχτού λογισμικού, στις οποίες έχουν 

επέμβει προγραμματιστικά ως προς την μεταξύ τους συνεργασία. 

Ένα άλλο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από την αναζήτηση (Dennis κ.α. 2010), 

(Sommerville 2009) είναι ότι οι περισσότερες υλοποιήσεις έχουν αποφύγει ή 

προσπαθούν να αποφύγουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την εξάρτηση και 

ενοποίηση των επιμέρους συστημάτων. Η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων όπως 

εξηγείται και στην μεθοδολογία ανάπτυξης που επιλέξαμε απαιτεί συστατικά στοιχεία 

τα οποία πραγματοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Τα συστατικά στοιχεία στην 

περίπτωση μας είναι ολοκληρωμένα συστήματα με μεγάλο εύρος δυνατοτήτων τα 

οποία συντηρούνται από διαφορετικούς παράγοντες. Το γεγονός αυτό δύναται να 
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αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην μακροπρόθεσμη συντήρηση του τελικού 

συστήματος λόγω πιθανών κινδύνων συνεργασίας των επιμέρους συστατικών.  

Για τον λόγο αυτό η υλοποίηση που επιλέγουμε για την πύλη δεδομένων μας 

προσεγγίζει το κομμάτι της αλληλεπίδρασης των επιμέρους συστημάτων με βάση τα 

παρακάτω κριτήρια:  

 Ελαφριά διασύνδεση των επιμέρους συστατικών. 

 Επιλογή συστατικών που βρίσκονται σε σταθεροποιημένη έκδοση. 

 Επιλογή συστατικών που βρίσκονται υπό ενεργή συντήρηση από τις ομάδες 

ανάπτυξης τους. 

 Χρησιμοποίηση τεκμηριωμένων λειτουργιών των συστατικών. 

 Αποφυγή επεξεργασίας των βασικών (core) λειτουργιών των συστατικών. 

Για την τελική επιλογή των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσουμε προχωρήσαμε στην 

σύγκριση των επιλογών μας ως προς: 

 Αν είναι λογισμικά ανοιχτού κώδικα. 

 Αν η ανάπτυξη τους βρίσκεται σε προηγμένη και σταθερή έκδοση. 

 Αν συντηρούνται από κάποιον αναγνωρισμένο φορέα. 

 Αν είναι έτοιμα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μας (out of the box) ή αν δύναται 

να τις εξυπηρετούν με τις μικρότερες δυνατές παρεμβάσεις. 

 Αν χρησιμοποιούνται ευρέως από άλλες πύλες ανοιχτών δεδομένων. 

 

4.4. Διαδικασία ελέγχου 

Η διαδικασία ελέγχου που θα ακολουθήσουμε κατά την υλοποίηση του συστήματος θα 

πραγματοποιηθεί ως εξής: 

 

CKAN-Drupal-Virtuoso 

1. Δημιουργία σεναρίων χρήσης του εκάστοτε συστήματος 

1.1 Σενάρια χρήσης διαχειριστικού τύπου 

1.2 Σενάρια χρήσης επισκεπτών 

2. Καθορισμός επιτυχίας/ αποτυχίας 

3. Εφαρμογή σεναρίων 

3.1 Αν η εφαρμογή είναι επιτυχημένη προχωράμε στο επόμενο σενάριο 

3.2 Αν η εφαρμογή αποτύχει αναζητούμε επίλυση και επαναλαμβάνουμε την 

εφαρμογή του σεναρίου 
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4.5. Συλλογή απαιτήσεων 

Μελετώντας την τεκμηρίωση του CKAN και τις πύλες ανοιχτών δεδομένων που 

επιλέξαμε προχωράμε στην ολοκληρωμένη καταγραφή των απαιτήσεων του 

συστήματος μας.  

 

4.5.1. Λειτουργικές Απαιτήσεις 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις ενός πληροφοριακού συστήματος αναφέρονται σε 

λειτουργίες και υπηρεσίες που θα πρέπει να επιτελεί το σύστημα. Σχετίζονται ευθέως 

με τις πληροφορίες που περιλαμβάνει το σύστημα καθώς και με τις λειτουργίες που 

πραγματοποιείται στις πληροφορίες μέσω του συστήματος. (Ταραμπάνης, Ταμπούρης 

2015) Οι λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Πίνακας 10 Λειτουργικές Απαιτήσεις Πύλης Ανοιχτών Δεδομένων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Λειτουργικές Απαιτήσεις 

1. Αποθήκευση αρχείων 

1.1 Ο χρήστης θα μπορεί να αποθηκεύει στην βάση του συστήματος αρχεία και 

συνδέσμους αρχείων από άλλες πύλες ανοιχτών δεδομένων. 

1.2 Ο χρήστης θα μπορεί να αποθηκεύει στην βάση του συστήματος αρχεία σε 

πολλαπλά είδη μορφοποιήσεων όπως CSV, xlsx, xls, RDF, JSON, GeoJSON, 

XML, zip, PDF, doc, CSV excel, JPEG, GIF, Atom Feed κ.α. 

2. Αναζήτηση αρχείων 

3. Λήψη αρχείων 

3.1 Ο χρήστης θα μπορεί να κατεβάσει τα αρχεία που επιθυμεί και έχει δικαίωμα να 

λάβει από την εφαρμογή. 

4. Προβολή αρχείων 

4.1 Ο χρήστης θα μπορεί να προβάλει ορισμένα είδη αρχείων (CSV, XML, json, txt, 

xlsx, png, jpeg, gif κ.α.) μέσα στην εφαρμογή και να πραγματοποιήσει 

αναζητήσεις σε αρχεία τύπου CSV και xlsx. 

5. Πραγματοποίηση ερωτημάτων στις αποθηκευμένες RDF τριπλέτες 

5.1 Ο χρήστης θα μπορεί να πραγματοποιήσει SPARQL ερωτήματα μέσω του RDF 

Endpoint του συστήματος 



 30 

6. Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων 

6.1 Ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργεί νέους χρήστες. 

6.2 Ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργεί ομάδες χρηστών και να διαχειρίζεται τους 

χρήστες στις ομάδες αυτές 

6.3 Ο χρήστης θα μπορεί να διαχειρίζεται τα δικαιώματα των χρηστών στις βασικές 

λειτουργίες του συστήματος Δημιουργία, Προβολή, Επεξεργασία, Διαγραφή 

(CRUD) 

7. Διαχείριση εκδόσεων αρχείων 

7.1 Ο χρήστης θα μπορεί να διαχειρίζεται τα δικαιώματα των χρηστών στις βασικές 

λειτουργίες του συστήματος Δημιουργία, Προβολή, Επεξεργασία, Διαγραφή 

(CRUD) 

8. Διαχείριση γενικού περιεχομένου μέσω CMS 

8.1 Ο διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να επεξεργάζεται το περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας του συστήματος μέσω διασυνδεδεμένου CMS για το Frontend της 

εφαρμογής 

9. Αποθήκευση RDF τριπλέτων σε RDF triple store 

9.1 Ο διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται 

τριπλέτες RDF δεδομένων σε RDF triple store 

10. Πραγματοποίηση SPARQL ερωτημάτων στις RDF τριπλέτες της εφαρμογής 

10.1 Οι χρήστες του συστήματος θα μπορούν να θέτουν SPARQL ερωτήματα στα 

RDF δεδομένα του RDF triple store. 

 

 

4.5.2. Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις 

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος αναφέρονται σε ιδιότητες 

συμπεριφοράς που θα πρέπει να έχει το νέο σύστημα. Χρησιμοποιούνται κατά βάση 

κατά την φάση του σχεδιασμού ενός πληροφοριακού συστήματος και σχετίζονται με το 

περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργεί το νέο σύστημα τόσο από πλευράς απόδοσης και 

τεχνικών χαρακτηριστικών όσο και χρηστών του συστήματος. (Ταραμπάνης, 

Ταμπούρης 2015)  

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες απαιτήσεων: 

 Επιχειρησιακές, 

 Απόδοσης, 

 Ασφάλειας, 

 Πολιτιστικές και Πολιτικές 
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Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος μας φαίνονται στους παρακάτω 

πίνακες, 

 

Πίνακας 11: Μη Λειτουργικές Επιχειρησιακές Απαιτήσεις Πύλης Ανοιχτών 

Δεδομένων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Επιχειρησιακές Απαιτήσεις 

1. Εγκατάσταση  

1.1 Το σύστημα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε server του πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

1.2 Τα συστατικά στοιχεία του συστήματος θα πρέπει να εγκατασταθούν όλα στον 

ίδιο server για να είναι δυνατή η διαχείριση του από ένα τερματικό. 

1.3 Η τελική μορφή του συστήματος θα πρέπει να δίνει την αίσθηση ομοιομορφίας 

στον χρήστη. Να μην αντιλαμβάνεται δηλαδή την ύπαρξη διαφορετικών 

συστημάτων ως ξεχωριστά στοιχεία. 

2. Hardware συστήματος 

2.1 Έπειτα από μελέτη των απαιτήσεων των δύο βασικών συστατικών του 

συστήματος μας οι τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα Ζ. 

 

Πίνακας 12: Απαιτήσεις Απόδοσης Πύλης Ανοιχτών Δεδομένων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Απαιτήσεις Απόδοσης 

1. Φόρτος αναζήτησης 

1.1 Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετήσει φόρτο αναζητήσεων μιας 

πόλης. 

 

Πίνακας 13: Απαιτήσεις Ασφάλειας Πύλης Ανοιχτών Δεδομένων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Απαιτήσεις Ασφάλειας 

1. Εξουσιοδότηση Upload δεδομένων  

1.1 Ο διαχειριστής της εφαρμογής θα δίνει δικαίωμα upload σε χρήστες της 

εφαρμογής 

1.2 Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας που δεν έχουν εξουσιοδοτημένο λογαριασμό για 

upload δεδομένων δεν θα μπορούν να ανεβάσουν αρχεία στο σύστημα. 
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Πίνακας 14: Πολιτιστικές και Πολιτικές Απαιτήσεις Πύλης Ανοιχτών Δεδομένων 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Πολιτιστικές και Πολιτικές Απαιτήσεις 

1. Φόρτος αναζήτησης 

1.1 Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετήσει φόρτο αναζητήσεων μιας 

πόλης. 

 

4.6. Περίληψη 

Για την ανάπτυξη της πύλης μας επιλέχθηκε η μεθοδολογία ανάπτυξης βάσει 

συστατικών στοιχείων. Η μεθοδολογία αυτή προτείνεται σε περιπτώσεις όπου η τελική 

εφαρμογή δύναται να αποτελείται από ξεχωριστά ολοκληρωμένα λειτουργικά στοιχεία. 

Ορίσαμε συνεπώς τους κανόνες επιλογής των συστατικών στοιχείων μας καθώς και την 

διαδικασία ελέγχου της τελικής εφαρμογής. Τέλος καταγράψαμε και παρουσιάσαμε τις 

απαιτήσεις του συστήματος μας τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε μετέπειτα για την 

επιλογή των κατάλληλων εργαλείων για τις ανάγκες μας. 
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5. Σχεδιασμός Πύλης Ανοιχτών Δεδομένων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

5.1. Εισαγωγή 

Το μοντέλο ανάπτυξης που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη της πύλης ανοιχτών 

δεδομένων είναι το μοντέλο ανάπτυξης βάσει συστατικών στοιχείων. Σύμφωνα με την 

αναζήτηση μας καταλήξαμε σε μία σειρά εργαλείων που έχουν χρησιμοποιηθεί προς 

την κατεύθυνση της εφαρμογής μας. Στην ενότητα αυτή προχωράμε σύμφωνα με την 

μεθοδολογία του μοντέλου ανάπτυξης στην δημιουργία των απαιτήσεων του 

συστήματος, την καταγραφή των διαθέσιμων συστατικών που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε και στην τελική επιλογή τους. 

 

5.2. Εργαλεία υλοποίησης 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε πάνω στις πύλες που έχουν δημιουργηθεί μας έδωσε 

ένα εύρος από πιθανά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την 

υλοποίηση μας. Η μεθοδολογία για την επιλογή των τελικών εργαλείων βασίστηκε στην 

αντιδιαστολή των θετικών και αρνητικών στοιχείων του κάθε εργαλείου για κάθε 

σκέλος που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε στο σύστημα μας. 

 

5.2.1. Επιλογή DMS 

Η πρώτη επιλογή αφορούσε το βασικό συστατικό της εφαρμογής που είναι το σύστημα 

διαχείρισης των δεδομένων. Στο τομέα αυτό διακρίνεται εύκολα η επιλογή του CKAN 

ως η βασικότερη επιλογή δημιουργίας πυλών ανοιχτών δεδομένων για τους εξής 

λόγους: 

 Είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα που διατίθεται και συντηρείται από την Open 

Knowledge Foundation. 

 Χρησιμοποιείται από τις μεγαλύτερες πύλες ανοιχτών κυβερνητικών 

δεδομένων. 

 Αποτελεί ολοκληρωμένη λύση (Full Stack) για την δημιουργία πυλών ανοιχτών 

δεδομένων. 

 Βρίσκεται σε προηγμένη έκδοση. 

 Διαθέτει λεπτομερή και ενημερωμένη τεκμηρίωση. 
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 Διαθέτει εύρος επιπρόσθετων συστατικών για την διεύρυνση των υπηρεσιών 

του τα οποία συντηρούνται από την ομάδα υλοποίησης του CKAN 

Σε δεύτερο στάδιο προχωρήσαμε στην αναγνώριση των επιμέρους συστατικών 

στοιχείων που απαιτεί το έργο μας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις δυνατότητες που 

παρέχει το CKAN, το αίτημα του συστήματος μας και τις αντίστοιχες υλοποιήσεις που 

μελετήσαμε, διαχωρίσαμε και περιγράψαμε τις βασικές δομικές μονάδες του έργου μας 

ως εξής: 

1. Βάση δεδομένων,  

1.1 Για δεδομένα (Relational Database) 

1.2 Για αρχεία δεδομένων (File storage Database) 

1.3 Για τριπλέτες RDF (RDF triple store) 

2 Middleware με δυνατότητες 

2.1 CRUD χρηστών 

2.2 CRUD δεδομένων 

2.3 CRUD αρχείων δεδομένων 

2.4 CRUD τριπλέτων RDF 

2.5 Σύστημα ταυτοποίησης και διαχείρισης δικαιωμάτων (Authentication 

System) 

2.6 API για την χρησιμοποίηση των δεδομένων από άλλες εφαρμογές 

3 Frontend με δυνατότητες 

3.1 Διαχείριση περιεχομένου 

3.2 Φόρμες διαχείρισης χρηστών 

3.3 Φόρμα εισαγωγής συνόλων δεδομένων 

3.4 Φόρμα εισαγωγής αρχείων δεδομένων  

3.5 RDF Endpoint 

3.6 Φόρμες αναζήτησης δεδομένων 

3.7 Πίνακες παρουσίασης δεδομένων 

3.8 Λήψη αρχείων 

Μελετώντας τις δυνατότητες που παρέχει το CKAN και την υλοποίηση του European 

Union Data Portal που πλησιάζει περισσότερο στις απαιτήσεις του συστήματος μας, 

δημιουργήσαμε το παρακάτω σχήμα με τις επιμέρους λειτουργίες που καλούμαστε να 

υλοποιήσουμε για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του συστήματος μας. 
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Διάγραμμα 2 Βασικές λειτουργικές οντότητες πύλης ανοιχτών δεδομένων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Παρατηρούμε από το σχήμα ότι οι βασικές λειτουργικότητες που δεν καλύπτονται από 

την βασική έκδοση του CKAN σχετίζονται με τις διαχείριση του περιεχομένου της 

σελίδας και με την διαχείριση και την δυνατότητα πραγματοποίησης ερωτημάτων σε 

RDF δεδομένα. 

 

5.2.2. Επιλογή CMS 

Τα δημοφιλέστερα εργαλεία ανοιχτού κώδικα για διαχείριση περιεχομένου που 

προέκυψαν από την αναζήτηση μας είναι τα: 

 WordPress
8
 

 Drupal
9
 

 Joomla
10

 

                                                 

8
 https://wordpress.com/  

9
 https://www.drupal.org/  

10
 https://www.joomla.org/  

https://wordpress.com/
https://www.drupal.org/
https://www.joomla.org/
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Τα τρία εργαλεία παρουσιάζουν εύρος δυνατοτήτων που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε για την υλοποίηση μας. Είναι ανοιχτού κώδικα, βρίσκονται σε 

προηγμένη έκδοση (4.6.1, 7.5.1 και 3.6.5 αντίστοιχα) και συντηρούνται από μεγάλες 

ομάδες ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
11,12,13

. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την 

διαδικασία επιλογής που ορίσαμε στην ενότητα 4.3 με τις βασικές εκδόσεις και τα 

επιπρόσθετα λειτουργικότητας (modules) του κάθε εργαλείου φαίνεται ότι μπορούν να 

καλύψουν τις ανάγκες της υλοποίησης μας.  

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο όμως που μας οδήγησε στην τελική επιλογή του 

εργαλείου που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ότι το Drupal έχει επιλεχθεί στις 

περισσότερες υλοποιήσεις πυλών ανοιχτών δεδομένων που διερευνήσαμε. Ο λόγος 

είναι ότι το Drupal όπως φαίνεται και στο Παράρτημα ΣΤ διαθέτει συγκριτικά 

μεγαλύτερο εύρος δυνατοτήτων για παραμετροποίηση της ιστοσελίδας. Επιπρόσθετα 

παρέχει στην βασική του έκδοση μεγάλο εύρος από Content Types για την διαχείριση 

διαφόρων τύπων περιεχομένου όπως εικόνες, βίντεο, χάρτες και γραφικές απεικονίσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την πύλη ανοιχτών δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου 

έχει αναπτυχθεί μία νέα τροποποιημένη έκδοση του Drupal ειδικά για τις ανάγκες της 

πύλης με την συνεργασία του Open Knowledge Foundation
14

, το DKAN Drops-7.  

Για τους παραπάνω λόγους θεωρήθηκε προτιμότερο να επιλεχθεί το Drupal για την 

υλοποίηση του CMS της πύλης μας. 

 

5.2.3. RDF Store 

Για την επιλογή του RDF Store της πύλης μας επιλέξαμε το OpenLink Virtuoso. 

Σύμφωνα με την διαδικασία επιλογής που ορίσαμε και το Παράρτημα ΣΤ βλέπουμε 

αρχικά ότι καλύπτει τις ανάγκες μας. Ο βασικοί λόγοι όμως ανάδειξης του εργαλείου 

ως προφανή επιλογή είναι οι εξής: 

 Το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί ως RDF Triple store τόσο στην πύλη ανοιχτών 

δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στην πύλη ανοιχτών δεδομένων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υλοποιήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγοί για το 

αίτημα του συστήματος μας 

                                                 

11
 https://make.wordpress.org/community/  

12
 https://www.drupal.org/community  

13
 https://community.joomla.org/  

14
 https://github.com/datagovuk/dgu_d7  

https://make.wordpress.org/community/
https://www.drupal.org/community
https://community.joomla.org/
https://github.com/datagovuk/dgu_d7
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 Η ομάδα που θα συντηρεί την πύλη μετά την υλοποίηση της διαθέτει μεγάλη 

εμπειρία στην διαχείριση του Virtuoso RDF triple store καθώς το χρησιμοποιεί 

ήδη ως εργαλείο για την αποθήκευση των RDF τριπλέτων του πανεπιστημίου. 

 Από τις υλοποιήσεις που μελετήσαμε βρήκαμε εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί 

ειδικά για την διασύνδεση της βάσης δεδομένων του CKAN με ένα Virtuoso 

RDF triple store καθώς και modules του Drupal τα οποία παρέχουν RDF 

Endpoint μέσα στην ιστοσελίδα μας. 

 

5.2.4. Διασύνδεση δεδομένων του CKAN με το CMS 

Η αρχική και βασική σελίδα σύνδεσης των τελικών χρηστών για την χρησιμοποίηση 

της πύλης θα είναι η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί μέσω του CMS Drupal. Μέσω του 

Drupal οι διαχειριστές του συστήματος θα έχουν την δυνατότητα επεξεργασίας του 

περιεχομένου και με εύκολο τρόπο θα μπορούν να ανεβάζουν άρθρα και περιεχόμενο 

προς τους χρήστες της πύλης. Η βασική λειτουργία της πύλης παρόλα αυτά βασίζεται 

στο CKAN. Το CKAN αποτελεί ένα κλειστό ολοκληρωμένο σύστημα που προσφέρει 

παρόλα αυτά ευρεία γκάμα των λειτουργιών του μέσω του CKAN API
15

. Αυτό μας 

δίνει την δυνατότητα να παρουσιάσουμε μερικώς ή ακόμα και πλήρως τα σύνολα 

δεδομένων του CKAN μέσω του CMS.  

Από την άλλη πλευρά οι διαχειριστικές λειτουργίες του CKAN προσφέρουν ένα πολύ 

μεγάλο εύρος επιλογών. Το API του CKAN αν και προσφέρει διαχειριστικές κλήσεις 

προς το middleware του, η προσέγγιση της ανάπτυξης ενός νέου συστήματος 

βασιζόμενο σε αυτές τις κλήσεις θα αύξανε σε πολύ μεγάλο βαθμό την δυσκολία 

υλοποίησης. Επιπρόσθετα θα καθιστούσε αχρησιμοποίητο το User Interface του CKAN 

και θα αύξανε σε πολύ σημαντικό βαθμό την εξάρτηση του τελικού συστήματος πάνω 

στο API του CKAN.  

Για τους παραπάνω λόγους η υλοποίηση που επιλέχθηκε για την ενοποιημένη εμφάνιση 

των δύο συστημάτων έχει ως εξής: 

 Επιλογή υποθέματος του Drupal βασισμένο στο Bootstrap
16

 theme που 

χρησιμοποιεί και το CKAN 

 Επέκταση του υποθέματος με τους επιθυμητούς CSS3 κανόνες 

 Επέκταση του θέματος του CKAN και προσαρμογή στου CSS3 κανόνες του 

υποθέματος του Drupal 

                                                 

15
 http://docs.ckan.org/en/latest/api/  

16
 http://getbootstrap.com/  

http://getbootstrap.com/
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 Ανάπτυξη ενός JavaScript module με κλήσεις προς το API του CKAN για την 

λήψη των δεδομένων και παρουσίαση τους σε πίνακες που βασίζονται στο 

Bootstrap theme 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: 

 Δεν επεξεργαζόμαστε τις core λειτουργίες των δύο συστημάτων 

 Διατηρούμε χαλαρή διασύνδεση μεταξύ των δύο συστημάτων και μειώνουμε 

τον κίνδυνο απρόβλεπτων προβλημάτων σε περιπτώσεις αναβάθμισης σε νέες 

εκδόσεις 

 Οι επεκτάσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο User Interface κάτι που καθιστά δυνατή 

την περαιτέρω ανάπτυξη τους για υλοποίηση περισσότερων λειτουργιών 

 

5.2.5. Ενσωμάτωση SPARQL endpoint στο CMS 

Στο ίδιο πλαίσιο λογικής, για την ενσωμάτωση του SPARQL endpoint μέσα στην 

εφαρμογή μας επιλέξαμε να προχωρήσουμε σε μία ακόμη υλοποίηση μέσω JQuery και 

JavaScript ούτως ώστε να προσομοιώσουμε την λογική λειτουργίας ενός «τυπικού» 

SPARQL Endpoint του Virtuoso. 

Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην παραπάνω επιλογή είναι: 

 Το RDF triple store που επιλέχθηκε ως βέλτιστη λύση για τις απαιτήσεις μας 

είναι το Virtuoso 

 Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής που βασίστηκε στις αρχικές απαιτήσεις του 

συστήματος δεν απαιτεί διασύνδεση του Drupal με το RDF triple store σε βαθμό 

μεγαλύτερο της απλής χρησιμοποίησης ενός SPARQL endpoint εντός της 

κεντρικής εφαρμογής που θα υλοποιηθεί μέσω του Drupal.  

 Έπειτα από μελέτη των δυνατοτήτων υποστήριξης SPARQL Endpoint από 

modules του Drupal οδηγηθήκαμε στα πλέον χρησιμοποιημένα και σταθερά 

πρόσθετα SPARQL
17

 και RDF SPARQL Endpoint
18

. Το πρόσθετο του 

SPARQL παρόλα αυτά υποστηρίζει μόνο το ARC2 triple store και το RDF 

SPARQL Endpoint δεν υποστηρίζεται την δεδομένη στιγμή. 

 Το SPARQL endpoint ουσιαστικά είναι μία διεύθυνση Http url για την 

διατύπωση ερωτημάτων σε RDF δεδομένα. Η υλοποίηση συνεπώς μιας φόρμας 

που δίνει τις δυνατότητες του «τυπικού» Virtuoso SPARQL Endpoint είναι 

                                                 

17
 https://www.drupal.org/project/sparql  

18
 https://www.drupal.org/project/sparql_ep  

https://www.drupal.org/project/sparql
https://www.drupal.org/project/sparql_ep
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δυνατή με client-side web τεχνολογίες και έπειτα από αναζήτηση ανάλογων 

προσθέτων βρήκαμε οδηγούς για την δημιουργία του πρόσθετου
19

. 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα 

 Δεν επεξεργαζόμαστε τις core λειτουργίες του Drupal και του Virtuoso. 

 Διατηρούμε χαλαρή διασύνδεση μεταξύ των δύο συστημάτων και μειώνουμε 

τον κίνδυνο απρόβλεπτων προβλημάτων σε περιπτώσεις αναβάθμισης σε νέες 

εκδόσεις. 

 Το πρόσθετο εφαρμόζεται σε επίπεδο User Interface κάτι που καθιστά δυνατή-

εύκολη και γρήγορη την συντήρηση του. 

Συγκεντρωτικά τα εργαλεία που επιλέξαμε για την υλοποίηση μας φαίνονται στον 

Πίνακα 16. 

 

Πίνακας 15: Συστατικά υλοποίησης πύλης ανοιχτών δεδομένων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Συστατικό στοιχείο  Εργαλείο 

DMS  CKAN, 

CMS  Drupal 

RDF Store  Virtuoso 

DMS-CMS 

Integration 

 Url mapping - Reverse proxy,  

 uom-ckan.js 

CMS–RDF Endpoint 
 Url mapping,  

 uom-sparqlEndpoint.js  

 

 

5.3. Χαρτογράφηση εγκαταστάσεων 

Για την υλοποίηση του συστήματος μας απαιτείται μία σειρά από εγκαταστάσεις και 

παραμετροποιήσεις των συστατικών στοιχείων μας. Η μεθοδολογία που επιλέξαμε για 

την υλοποίηση μας όπως αναφέραμε παραπάνω απαιτεί την συνεργασία ανεξάρτητων 

εργαλείων και συστατικών στοιχείων. Η συνεργασία ανεξάρτητων συστημάτων όπως 

αναλύθηκε κατά την περιγραφή της μεθοδολογίας δύναται να παρουσιάσει προβλήματα 

ασυμβατότητας κατά την ενοποίηση τους. Για τον λόγο αυτό θα προχωρήσουμε αρχικά 

στην δημιουργία ενός δοκιμαστικού διακομιστή για την διερεύνηση των 

εγκαταστάσεων μας και των πιθανών προβλημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν. 

                                                 

19
http://docs.publishmydata.com/developers/270_example_using_javascript_to_request_data_from_sparq

l_endpoint.html  

http://docs.publishmydata.com/developers/270_example_using_javascript_to_request_data_from_sparql_endpoint.html
http://docs.publishmydata.com/developers/270_example_using_javascript_to_request_data_from_sparql_endpoint.html
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5.4.1. Διερευνητικές εγκαταστάσεις 

Αναλυτικότερα ο διακομιστής που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι μία εικονική μηχανή 

στην πλατφόρμα cloud υπηρεσιών του Okeanos
20

 με λειτουργικό σύστημα Ubuntu Lts 

14.04. Στην εικονική μας μηχανή θα προχωρήσουμε στις παρακάτω ενέργειες: 

1. Εγκατάσταση CKAN 

2. Παραμετροποίηση CKAN 

3. Εγκατάσταση Filestore για την δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων 

4. Εγκατάσταση Datastore για την δυνατότητα οπτικοποίησης δεδομένων 

5. Εγκατάσταση Drupal 

6. Παραμετροποίηση Drupal 

7. Εγκατάσταση προσθέτων για την κατανόηση των λειτουργιών του Drupal 

8. Εφαρμογή Url mapping στον διακομιστή εφαρμογών  

9. Εγκατάσταση Virtuoso 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διακομιστή μας θα οριστούν πρωτίστως από τις δωρεάν 

παροχές του Okeanos.grnet στον λογαριασμό που θα μας παρέχουν.  

 

5.4.2. Τελικές εγκαταστάσεις 

Σε δεύτερο βήμα και αφού έχουμε εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την διαδικασία 

που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, θα προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση των 

τελικών εγκαταστάσεων πάνω στον διακομιστή που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή μας. 

Η επιλογή του διακομιστή θα γίνει με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίσαμε στο 

αίτημα του συστήματος μας. Από κει και πέρα τα βήματα που θα ακολουθήσουμε είναι: 

1. Εγκατάσταση CKAN 

2. Παραμετροποίηση CKAN 

3. Εγκατάσταση απαιτούμενων προσθέτων του CKAN 

4. Εγκατάσταση Drupal 

5. Παραμετροποίηση Drupal 

6. Εγκατάσταση απαιτούμενων προσθέτων του Drupal 

7. Εφαρμογή url mapping στον διακομιστή εφαρμογών 

8. Ανάπτυξη του uom-ckan.js 

9. Επεξεργασία των frontend ρυθμίσεων των Drupal και CKAN 

10. Εγκατάσταση Virtuoso 

                                                 

20
 https://okeanos.grnet.gr/home/  

https://okeanos.grnet.gr/home/
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11. Ανάπτυξη του uom-sparqlEndpoint.js 

 

5.4. Συμπεράσματα 

Για την ανάπτυξη πυλών ανοιχτών δεδομένων έχουν χρησιμοποιηθεί και αναπτυχθεί 

διάφορες τεχνολογίες και μεθοδολογίες. Οι πιο διαδεδομένες χρησιμοποιούν το CKAN 

ως βασικό DMS και ανάλογα με τις απαιτήσεις διαχείρισης και επέκτασης συνοδεύουν 

την υλοποίηση τους με κάποιο CMS. Οι απαιτήσεις της δικής μας πύλης 

περιλαμβάνουν τόσο την διαχείριση και επέκταση του περιεχομένου της όσο και την 

αποθήκευση και διαχείριση RDF δεδομένων. Το συγκεκριμένο εύρος αποτελεί 

πρόκληση για την ενοποιημένη υλοποίηση του σε ένα φαινομενικά ολοκληρωμένο 

σύστημα. Για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί από έτοιμα πακέτα αλλά 

απαιτεί και την ανάπτυξη επιμέρους client-side προεκτάσεων οι οποίες θα μπορούν να 

διασυνδέσουν τις πληροφορίες των επιμέρους συστατικών χωρίς επίσης να επηρεάζουν 

τις βασικές λειτουργίες τους. 
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6. Υλοποίηση πύλης ανοιχτών δεδομένων του 

πανεπιστημίου Μακεδονίας 

6.1. Εισαγωγή 

Η υλοποίηση του συστήματος και οι απαραίτητες εγκαταστάσεις όπως αναφέρθηκε 

στην ενότητα 5 χωρίστηκαν σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελούνταν από την 

διερεύνηση των τεχνολογιών με εγκαταστάσεις σε διακομιστή που προσφερόταν από το 

iaas
21

 του okeanos.grnet. Όταν ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις και θεωρήθηκε ότι τα 

περισσότερα προβλήματα εξοικείωσης με τις τεχνολογίες είχαν αντιμετωπιστεί 

προχωρήσαμε στην τελική εγκατάσταση σε διακομιστή του Πανεπιστημίου. 

 

6.2. Υλοποίηση συστήματος 

Το σύνολο των εγκαταστάσεων και παραμετροποιήσεων, καθώς και αναλυτικά τα 

βήματα που ακολουθήθηκαν μαζί με τις πηγές τους παρατίθενται στο Παράρτημα Γ. 

Αναλυτικότερα οι απαραίτητες ενέργειες για τις εγκαταστάσεις της πύλης 

παρουσιάζονται στις παρακάτω υποενότητες. 

 

6.2.1 Εγκαταστάσεις – Παραμετροποιήσεις – Πρόσθετα CKAN 

Το CKAN αποτελείται από μία βασική δομή για την υλοποίηση μιας πύλης ανοιχτών 

δεδομένων που υποστηρίζει τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης χρηστών και 

αποθήκευσης συνόλων δεδομένων μέσω των url συνδέσεων τους (Αποθήκευση 

συνδέσμων αρχείων και όχι κανονικών αρχείων). Τα βήματα για την βασική 

εγκατάσταση του CKAN είναι: 

1. Εγκατάσταση των προαπαιτούμενων πακέτων (nginx, apache2, libapache2-mod-

wsgi, libpq5). 

2. Λήψη της έκδοσης 2.6 του CKAN για Ubuntu server LTS και εγκατάσταση της. 

3. Εγκατάσταση της PostgreSQL, του server αναζήτησης που χρησιμοποιεί το 

CKAN τον Solr και του Http server Jetty για την λειτουργία του middleware. 

4. Παραμετροποίηση του CKAN για την λειτουργία του Jetty. 

5. Εκκίνηση και παραμετροποίηση της βάσης με τους απαραίτητους κωδικούς 

σύνδεσης. 

                                                 

21
 Ifrastructure as a service 
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6. Καθορισμός του url του CKAN και εκκίνηση της βάσης. 

7. Δημιουργία ενός υπερδιαχειριστή για την διαχείριση της πύλης. 

8. Εκκίνηση του Apache server και του Nginx server. 

Σε δεύτερο βήμα προχωρήσαμε στην εγκατάσταση προσθέτων που έχουν αναπτυχθεί 

πάνω στην δομή του CKAN για την διεύρυνση των δυνατοτήτων της πύλης 

1. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προσθέτου “Filestore” για αποθήκευση 

συνόλων δεδομένων εντός της πύλης. 

2. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προσθέτου “Datastore” για την 

αποθήκευση και διαχείριση δομημένων δεδομένων εντός της πύλης. 

3. Ενεργοποίηση των προσθέτων
22

 “recline_view”, “recline_grid_view”, 

“recline_graph_view”, “recline_map_view”, “text_view”, “image_view” και 

“webpage_view” για προβολή των δεδομένων που αποθηκεύονται στο 

Datastore.  

4. Ενεργοποίηση του “resource_proxy” για την δυνατότητα οπτικοποίησης 

δεδομένων που δεν είναι αποθηκευμένα στο Datastore αλλά έχουν εισαχθεί από 

εξωτερική πηγή ως αναφορά. 

5. Εγκατάσταση και ενεργοποίηση του “geojson_view” για την δυνατότητα 

οπτικοποίησης γεωγραφικών δεδομένων σε χάρτες. 

6. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του πρόσθετου “ckanext Showcase” για την 

δυνατότητα παρουσίασης εφαρμογών που χρησιμοποιούν τα σύνολα δεδομένων 

της πύλης μας. 

7. Εγκατάσταση Harvester για την λήψη μεταδεδομένων από εξωτερικές πηγές. 

8. Εγκατάσταση του Ckanext-dcat για την δημοσίευση και απορρόφηση 

μεταδεδομένων μέσω του Data Catalog Vocabulary (DCKAT
23

). 

Για την επιτυχή ομοιομορφία των τελικών συστημάτων ήταν απαραίτητη η δυνατότητα 

επεξεργασίας του UI του CKAN. Σε τρίτο βήμα λοιπόν, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη 

ενός plug-in σύμφωνα με την τεκμηρίωση του CKAN
24

 για την επεξεργασία του 

θέματος της πύλης. [Παράρτημα Δ] 

 

 

 

 

                                                 

22
 http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/data-viewer.html#available-view-plugins  

23
 https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/  

24
 http://docs.ckan.org/en/latest/extensions/tutorial.html#creating-a-new-extension  

http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/data-viewer.html#available-view-plugins
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
http://docs.ckan.org/en/latest/extensions/tutorial.html#creating-a-new-extension
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6.2.2 Εγκαταστάσεις – Παραμετροποιήσεις - Πρόσθετα Drupal  

Το Drupal CMS αποτελείται από μία βασική δομή διαχείρισης χρηστών και 

περιεχομένου με πλήθος δυνατοτήτων. Τα βήματα της εγκατάστασης που 

ακολουθήσαμε είναι:  

Εγκατάσταση Lamp 

1. Εγκατάσταση της MySQL και της PHP στον διακομιστή και καθορισμός 

κωδικού για την βάση δεδομένων. 

2. Παραμετροποίηση ασφαλούς εγκατάστασης. 

3. Παραμετροποίηση του Apache για την αναζήτησης της σωστής αρχικής σελίδας 

“index.php”. 

4. Έλεγχος εγκατάστασης. 

 

Παραμετροποιήσεις βάσης δεδομένων, PHP και Apache 

1. Δημιουργία πίνακα διαχείρισης χρηστών. 

2. Δημιουργία χρήστη και ορισμός δικαιωμάτων του πάνω στον πίνακα που 

δημιουργήσαμε στο προηγούμενο βήμα. 

3. Εγκατάσταση απαραίτητων βιβλιοθηκών της PHP. 

4. Εφαρμογή διορθώσεων στο αρχείο παραμετροποίησης της PHP. 

5. Ενεργοποίηση της δυνατότητας επανεγγραφής του Apache. 

 

Εγκατάσταση Drupal 7.5 

1. Λήψη και εγκατάσταση της έκδοσης 7.5 του Drupal CMS. 

2. Μεταφορά των αρχείων εγκατάστασης στο root directory του διακομιστή. 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης προχωρήσαμε στις απαραίτητες μεταβολές 

του UI και στην υλοποίηση των σελίδων που απαιτεί η εφαρμογή μας. 

 

Μεταβολές στα default Blocks, Menus και url paths της σελίδας 

1. Αφαίρεση του Block σύνδεσης και του μενού σύνδεσης στον λογαριασμό του 

χρήστη καθώς η εφαρμογή δεν θα διαχειρίζεται χρήστες από το Drupal UI. 

2. Αφαίρεση του Block αναζήτησης καθώς στον αρχικό σχεδιασμό της εφαρμογής 

όλο το περιεχόμενο του Drupal θα συνδέεται με συνδέσμους από το menu 

επιλογών. 

3. Αφαίρεση του Block Help. 
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4. Χρησιμοποίηση του Pathauto
25

 προσθέτου για την μορφοποίηση των url paths
26

 

του Drupal. 

 

Περιεχόμενο εφαρμογής 

Σύμφωνα με τις αρχικές απαιτήσεις χρησιμοποίησης του Drupal ως ένα εργαλείο 

παρουσίασης πληροφοριών για την πύλη και το RDF Store οι σελίδες που 

δημιουργήθηκαν και συνδέονται με το μενού είναι: 

1. Home: Κεντρική σελίδα καλωσορίσματος του χρήστη και περιγραφής των 

περιεχομένου. 

2. Developers Corner: Σελίδα ενημέρωσης προς ενδιαφερόμενους 

προγραμματιστές για την χρησιμοποίηση των δεδομένων της πύλης μέσω του 

CKAN API. 

3. About: Σελίδα ενημέρωσης προς τους χρήστες για την υλοποίηση της 

εφαρμογής. 

4. Contact: Φόρμα επικοινωνίας για τους χρήστες προς τους διαχειριστές του 

συστήματος. 

4.1 Για την υλοποίηση της φόρμας εγκαταστάθηκαν τα πρόσθετα “cTools 

7.x-1.10”
27

, “Views 7.x-3.14”
28

, “SMTP Authentication Support 7.x-

4.14”
29

 και “Webform 7.x-4.14”
30

. 

4.2 Έπειτα ορίστηκαν οι απαραίτητες ρυθμίσεις λειτουργίας του SMTP 

Authentication Support σύμφωνα με τον διακομιστή email που 

συνδέσαμε με την πύλη. 

4.3 Στην φόρμα προτείνουμε δύο λόγους αποστολής μηνύματος για τους 

ενδιαφερόμενους χρήστες. Ο πρώτος είναι το αίτημα εισαγωγής κάποιου 

συνόλου δεδομένων και ο δεύτερος η αποστολή feedback από τους 

χρήστες του συστήματος. 

5. Data Portal: Μενού σύνδεσης με στην πύλη του CKAN. Το μενού μας οδηγεί 

στην σελίδα των συνόλων δεδομένων της πύλης. 

6. Linked Data: SPARQL Endpoint για τα δεδομένα του RDF triple store 

                                                 

25
 https://www.drupal.org/project/pathauto  

26
 https://www.youtube.com/watch?v=5-ic4gzCvFQ&list=PL15BE2E8313A4E809&index=13  

27
 https://www.drupal.org/project/ctools  

28
 https://www.drupal.org/project/views  

29
 https://www.drupal.org/project/smtp  

30
 https://www.drupal.org/project/webform  

https://www.drupal.org/project/pathauto
https://www.youtube.com/watch?v=5-ic4gzCvFQ&list=PL15BE2E8313A4E809&index=13
https://www.drupal.org/project/ctools
https://www.drupal.org/project/views
https://www.drupal.org/project/smtp
https://www.drupal.org/project/webform
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6.1 Η σελίδα αποτελεί μία φόρμα γραμμένη σε Html5 η οποία μέσω του 

“uom-sparqlEndpoint” πρόσθετου προσομοιώνει την λειτουργία του 

SPARQL Endpoint του RDF triple store της εφαρμογής μας. 

7. Datasets: Σελίδα παρουσίασης των συνόλων δεδομένων δημόσιας ορατότητας 

για τους χρήστες. 

7.1 Η σελίδα αποτελείται από έναν πίνακα παρουσίασης δεδομένων το οποίο 

γεμίζουμε μέσω του “uom-ckan” προσθέτου που αναπτύξαμε. 

7.2 Για την υλοποίηση της σελίδας εγκαταστάθηκαν τα πρόσθετα “jQuery 

1.10”
31

 και “jQuery Update 7.x-2.7”
32

 . 

7.3 Χρησιμοποιώντας το API του CKAN καλούμε μέσω jQuery.Ajax()
33

 

όλα τα σύνολα δεδομένων του CKAN δημόσιας ορατότητας και 

δομούμε τον πίνακα. 

7.4 Έπειτα χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη “datatables”
34

 δομούμε τα 

πεδία που επιθυμούμε (Όνομα συνόλου δεδομένων, περιγραφή συνόλου, 

λίστα από url για κατέβασμα των αρχείων, συγγραφέα, οργανισμό, λίστα 

από tags) μέσα σε γραμμές του πίνακα. 

 

Θέμα Εφαρμογής [Παράρτημα Δ] 

Ο καθορισμός και η επεξεργασία του θέματος που εφαρμόσαμε στην εφαρμογή μας 

ακολούθησε την προτεινόμενη προσέγγιση διαχείρισης θεμάτων στο Drupal. 

Συγκεκριμένα:  

1. Επιλέξαμε αρχικά ως βασικό θέμα το “Bootstrap3”
35

 που χρησιμοποιείται 

ευρέως σε web εφαρμογές λόγω του grid συστήματος του σε διαφορετικά 

μεγέθη οθονών. 

2. Έπειτα εγκαταστήσαμε το “Bootstrap Lite 7x-1.1”
36

 sub-theme που μας 

επιτρέπει την επεξεργασία των CSS κανόνων του θέματος. 

3. Τέλος εφαρμόσαμε τους κανόνες που επιθυμούσαμε στο αρχείο επέκτασης του 

Bootstrap Lite. 

 

                                                 

31
 https://jquery.com/download/  

32
 https://www.drupal.org/project/jquery_update  

33
 http://api.jquery.com/jquery.ajax/  

34
 https://datatables.net/extensions/responsive/  

35
 https://www.drupal.org/project/bootstrap  

36
 https://www.drupal.org/project/bootstrap_lite  

https://jquery.com/download/
https://www.drupal.org/project/jquery_update
http://api.jquery.com/jquery.ajax/
https://datatables.net/extensions/responsive/
https://www.drupal.org/project/bootstrap
https://www.drupal.org/project/bootstrap_lite
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6.2.1 Εγκαταστάσεις – Παραμετροποιήσεις – Πρόσθετα Virtuoso 

1. Εγκατάσταση του OpenLink Virtuoso Opensource. 

2. Καθορισμός του υπερδιαχειριστή και του κωδικού πρόσβασης. 

3. Ενεργοποίηση της Cross Origin Resource Sharing(CORS) λειτουργικότητας για 

το Virtuoso instance της εφαρμογής μας για την δυνατότητα πραγματοποίησης 

client-server διασύνδεσης με το ενσωματωμένο SPARQL Endpoint του Drupal. 

 

6.3. Έλεγχος συστήματος 

Όπως ορίσαμε στην ενότητα 4.4 η διαδικασία ελέγχου που επιλέξαμε βασίζεται στην 

δημιουργία σεναρίων χρήσης και στον έλεγχο εφαρμογής τους.  Τα σενάρια χρήσης που 

επιλέξαμε για την εφαρμογή μας είναι: 

 

Σενάρια χρήσης διαχειριστικού τύπου 

1. Σύνδεση Διαχειριστών 

1.1 Σύνδεση διαχειριστή στην εικονική μηχανή του server 

1.2 Σύνδεση διαχειριστή στο CKAN UI 

1.3 Σύνδεση διαχειριστή στο Drupal UI 

1.4 Σύνδεση διαχειριστή στο Virtuoso UI 

2. Εγκατάσταση CKAN module 

3. Εγκατάσταση Drupal module 

4. Διαχείριση χρηστών, ομάδων, φορέων από το CKAN UI 

4.1 Δημιουργία οργανισμού 

4.2 Δημιουργία ομάδας 

4.3 Δημιουργία συνόλου δεδομένων σε οργανισμό και εισαγωγή του σε ομάδα 

5. Δημιουργία και διαχείριση χρηστών του CKAN  

5.1 Δημιουργία υπερδιαχειριστή από την κονσόλα 

5.2 Δημιουργία απλού χρήστη με πρόσκληση από το UI 

6. Αλλαγή ρόλων σε χρήστη 

7. Εγκατάσταση θέματος στο Drupal 

8. Εφαρμογή CSS κανόνα στο θέμα του Drupal  

9. Εφαρμογή CSS κανόνα στο CKAN 

10. Ανέβασμα γράφου στο Virtuoso 
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Σενάρια χρήσης χειριστών 

1. Δημιουργία συνόλου δεδομένων 

1.1 Δημιουργία συνόλου δεδομένων μέσω σύνδεσης 

1.2 Δημιουργία συνόλου δεδομένων μέσω αποθήκευσης αρχείου 

2. Προβολή συνόλου δεδομένων στο CKAN UI μέσω του Datastore και των plug-

ins για visualization δεδομένων 

 

Σενάρια χρήσης επισκεπτών 

1. Αναζήτηση συνόλου δεδομένων 

1.1 Αναζήτηση βάσει χαρακτήρων μέσω του Drupal UI 

1.2 Σύνθετη αναζήτηση συνόλου δεδομένων από το CKAN UI 

2. Κατέβασμα συνόλου δεδομένων από το CKAN UI 

3. Κατέβασμα συνόλου δεδομένων από το Drupal UI 

4. Πραγματοποίηση SPARQL query πάνω σε γράφο του Virtuoso 

5. Πραγματοποίηση SPARQL query πάνω σε γράφο του Virtuoso μέσω του uom-

sparqlΕndpoint 

Η αναλυτική επιτυχής εφαρμογή των σεναρίων μαζί με τα αποτελέσματα και 

λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση τους παρατίθενται στο Παράρτημα Α. 

 

6.4. Περίληψη 

Για την υλοποίηση του συστήματος απαιτήθηκε μία σειρά από εγκαταστάσεις και 

παραμετροποιήσεις. Συγκεκριμένα αρχικά εγκαταστήσαμε τα τρία βασικά εργαλεία για 

την διαχείριση των δεδομένων και του περιεχομένου μας. (CKAN, Drupal, OpenLink 

Virtuoso). Έπειτα εγκαταστήσαμε, παραμετροποιήσαμε και επεξεργαστήκαμε μία σειρά 

από πρόσθετα για την επέκταση των λειτουργιών του τελικού συστήματος. Όσες 

λειτουργίες δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν μέσω προσθέτων αναπτύχθηκαν μέσω 

Html 5 – JavaScript – CSS 3 για την χρησιμοποίηση τους από το Drupal. (uom-ckan, 

uom-SparqlEndpoint). Τέλος επεξεργαστήκαμε το θέμα των δύο εφαρμογών μέσω 

επέκτασης του Bootstrap Lite από την πλευρά του Drupal και της δημιουργίας του 

ckanext-uom_theme από την πλευρά του CKAN για την επίτευξη ομοιόμορφης 

πλοήγησης μεταξύ των δύο συστατικών. 
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7. Παρουσίαση πύλης ανοιχτών δεδομένων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

7.1. Εισαγωγή 

Η πύλη ανοιχτών δεδομένων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει μία σειρά από 

δυνατότητες διαχείρισης ανοιχτών δεδομένων τόσο στους χρήστες όσο και στους 

διαχειριστές του συστήματος. Σύμφωνα με τις αρχικές απαιτήσεις του συστήματος, η 

πύλη αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση βασισμένη σε συστατικά που υποστηρίζονται 

ευρέως από την προγραμματιστική κοινότητα ανοιχτού κώδικα και η σύνδεση των 

συστατικών είναι μόνο στο επίπεδο του τελικού χρήστη.  

 

7.2. Αρχιτεκτονική υλοποίησης 

Η τελική εφαρμογή αποτελεί έναν συνδυασμό διαφορετικών τεχνολογιών προς 

εξυπηρέτηση των αναγκών μας. Το σύνολο των εγκαταστάσεων και των 

παραμετροποιήσεων έχει πραγματοποιηθεί σε μία εικονική μηχανή του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Το κάθε συστατικό στοιχείο αποτελείται από μία ολοκληρωμένη 

εφαρμογή εξυπηρέτησης μέρους των αναγκών μας. Συγκεκριμένα: 

 Το CKAN αποτελεί το σύστημα διαχείρισης δεδομένων (DMS) της εφαρμογής.  

o Αποτελείται από μία βάση δεδομένων PostgreSQL 

o Η βάση συνδέεται με μια Sorl πλατφόρμα για την αναζήτηση και το 

indexing των δεδομένων της βάσης 

o Χρησιμοποιεί τον Jetty http server ως διακομιστή των πακέτων  

o Χρησιμοποιεί τον Apache web server για web διακομιστή προς τον 

τελικό χρήστη 

 Το Drupal αποτελεί το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) της 

εφαρμογής. 

o Χρησιμοποιεί ως βάση αποθήκευσης των χρηστών μία βάση δεδομένων 

MySQL 

o Μέσω PHP συνδέεται στην βάση για την λήψη δεδομένων 

o Χρησιμοποιεί τον Apache για διακομιστή ιστού προς τον τελικό χρήστη 

 Το OpenLink Virtuoso αποτελεί το σύστημα διαχείρισης RDF τριπλέτων της 

εφαρμογής. 
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o Αποτελεί ένα υβριδικό σύστημα που συνδυάζει δυνατότητες σχεσιακών 

βάσεων δεδομένων (RDBMS - ORDBMS), διακομιστών ιστού (web 

server) και διακομιστών αρχείων (file server) 

o Η βάση δεδομένων του είναι ISQL (Interactive SQL) 

 O διακομιστής ιστού Apache έχει παραμετροποιηθεί για να εξυπηρετεί στην 

θύρα 89 την εφαρμογή του Drupal και στο relative path {server_path/data} το 

CKAN. 

 Μέσω της client-side εφαρμογής uom-ckan και του CKAN API παρουσιάζονται 

τα σύνολα δεδομένων της πύλης μέσα σε σελίδες του Drupal 

 Μέσω της client-side εφαρμογής uom-sparqlEndpoint εισάγεται μία φόρμα για 

την εξυπηρέτηση SPARQL ερωτημάτων μέσα στο Drupal 

Η τελική εικόνα της αρχιτεκτονικής της πύλης του Πανεπιστημίου φαίνεται στο 

διάγραμμα 1. 

 

Διάγραμμα 3 Αρχιτεκτονική πύλης ανοιχτών δεδομένων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας 
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7.3. Χαρακτηριστικά πύλης 

Ένα βασικό διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης της πύλης δεδομένων φαίνεται στο 

Διάγραμμα 4. Εδώ μπορούμε να δούμε τα είδη χειριστών του συστήματος και τα 

βασικά σενάρια χρήσης που επιτρέπει η εγκατάσταση μας. Αναλυτικότερη επεξήγηση 

των περιπτώσεων χρήσης παρατίθεται στις παρακάτω υποενότητες. 

 

Διάγραμμα 4 Βασικές περιπτώσεις χρήσης του CKAN 

 

 

7.3.1 Περιήγηση 

Ο επισκέπτης της πύλης ανοιχτών δεδομένων αρχικά συνδέεται στην κεντρική σελίδα 

της πύλης. Εκεί έχει τις εξής δυνατότητες: 

 Ενημερώνεται για την πύλη ανοιχτών δεδομένων και τον σκοπό της από την 

κεντρική σελίδα της εφαρμογής. 

 Ενημερώνεται για τα είδη των συνόλων δεδομένων που περιέχονται και μπορεί 

να μεταφερθεί στις σελίδες κατηγοριοποίησης τους. (Φορείς, Ομάδες) 
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Εικόνα 9 Βασικές κατηγοριοποιήσεις των συνόλων δεδομένων 

 

 Ενημερώνεται για τις δυνατότητες χρησιμοποίησης των δεδομένων της πύλης 

μέσω του API του CKAN. Επιπρόσθετα μέσω του Αpi-helper μπορεί να δει 

αναλυτικά τα αναμενόμενα json μηνύματα ανταπόκρισης από την πύλη 

δεδομένων του πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Εικόνα 10 User Interface του API helper 

 

 Έχει την δυνατότητα να θέσει ερωτήματα στις RDF τριπλέτες της πύλης μέσω 

του Sparql Endpoint. 
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Εικόνα 11 University of Macedonia SPARQL Endpoint - Linked data 

 

 Έχει την δυνατότητα να αναζητήσει και να κατεβάσει ανοικτά δεδομένα 

απευθείας από το tab “Datasets” ή να επισκεφθεί την πύλη και να αποκτήσει 

πρόσβαση στο πλήρες εύρος δυνατοτήτων επεξεργασίας του CKAN που 

αναλύουμε παρακάτω. Ως προς τον τομέα της περιήγησης μέσα στην πύλη ο 

χρήστης έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

o Σύνδεση με τον προσωπικό του λογαριασμό. 

Εικόνα 12 Σύνδεση χειριστών 

 

o Σύνθετη αναζήτηση πάνω στα σύνολα δεδομένων. 

Εικόνα 13 Αναζήτηση συνόλων δεδομένων 

 

o Περιήγηση ανάλογα με το επίπεδο εξουσιοδότησης του σε σύνολα 

δεδομένων ιδιωτικής ορατότητας (εντός φορέα). 

o Περιήγηση μέσα στους φορείς του CKAN για να αντλήσει πληροφορίες 

για τους τροφοδότες των δεδομένων της πύλης. 
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Εικόνα 14 Διαχείριση Φορέων 

 

o Περιήγηση μέσα στις εννοιολογικές ομάδες των δεδομένων. 

o Περιήγηση μέσα στις εγγραφές συστημάτων που χρησιμοποιούν τα 

σύνολα δεδομένων της πύλης μέσω του tab “Showcases”. 

Εικόνα 15 Διαχείριση Showcases 

 

o Περιήγηση μέσα στα σύνολα δεδομένων μέσω των προσθέτων του 

CKAN για οπτικοποίηση αρχείων τύπου xls, geoJson, txt, png κ.α. 

o Περιήγηση μέσα στο ιστορικό της δραστηριότητας του. 

Εικόνα 16 Ιστορικό δραστηριότητας 

 

o Περιήγηση και επεξεργασία των στοιχείων του λογαριασμού του. 

o Περιήγηση ανάλογα με το επίπεδο εξουσιοδότησης του μέσα στο 

ιστορικό δραστηριοτήτων των φορέων. 
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Εικόνα 17 Ιστορικό δραστηριότητας φορέα 

 

 

 

7.3.2 Λειτουργία εξουσιοδότησης 

Το CKAN προβλέπει και προσφέρει μία δομή εξουσιοδότησης πάνω στα σύνολα 

δεδομένων του. Η δομή αυτή χωρίζεται σε δύο βασικές οντότητες. 

 Τον φορέα (Organization) 

 Το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη 

Ένας φορέας είναι η μεγαλύτερου εύρους δομή δημοσίευσης δεδομένων που 

υποστηρίζει το CKAN πέραν των χρηστών. Αναπαριστά έναν οργανισμό, μία 

επιχείρηση ένα πανεπιστήμιο, ένα υπουργείο, έναν δήμο κ.α. που συμμετέχει στην πύλη 

δημοσιεύοντας δεδομένα. Δύο παραδείγματα οργανισμών σε γνωστές πύλες ανοιχτών 

δεδομένων είναι οι 

 Αρχή διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών
37

 στην ελληνική πύλη 

ανοιχτών δεδομένων data.gov.gr. 

 Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο (European Parliament
38

) στην πύλη ανοιχτών 

δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ένας χρήστης σε μία πύλη δεδομένων που βασίζεται στο πακέτο του CKAN δύναται να 

αναζητεί, να ανοίγει και να κατεβάζει σύνολα δεδομένων που έχουν δημοσιευτεί με 

δημόσια ορατότητα. Ως χειριστής του συστήματος όμως δύναται να διαθέτει και 

λογαριασμό σύνδεσης και διαχείρισης των συνόλων δεδομένων. Οι τύποι λογαριασμού 

ενός χειριστή του CKAN χωρίζονται σε: 

 Λογαριασμό Υπερδιαχειριστή 

o Έχει δικαιώματα δημιουργίας – επεξεργασίας – διαγραφής (CRUD) 

όλων των χειριστών, όλων των φορέων, όλων των ομάδων και όλων των 

συνόλων δεδομένων της πύλης. 

                                                 

37
 http://www.data.gov.gr/organization/adae 

38
 http://data.europa.eu/euodp/en/data/publisher/ep 

http://www.data.gov.gr/
http://data.europa.eu/euodp/en/data
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Εικόνα 18 Διαχείριση χειριστών 

 

 Λογαριασμό χειριστή 

o Χειριστής τύπου Διαχειριστή (Admin) :  

 Μπορεί να δημιουργήσει – επεξεργαστεί – διαγράψει (CRUD) 

όλα τα σύνολα δεδομένων μέσα στον φορέα στον οποίο ανήκει. 

 Μπορεί να διαχειριστεί τα μέλη του φορέα (να αναβαθμίσει ή να 

υποβαθμίσει τον βαθμό εξουσιοδότησης ενός χειριστή ή ακόμα 

και να τον διαγράψει) στον οποίο ανήκει. 

 Μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία του φορέα όπως όνομα, logo 

και περιγραφή. Δεν μπορεί να διαγράψει τον οργανισμό 

Εικόνα 19 Διαχείριση συνόλων δεδομένων 

 

o Χειριστής τύπου Συντάκτη (Editor) 
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 Μπορεί να δημιουργήσει – επεξεργαστεί όλα τα σύνολα 

δεδομένων μέσα στον φορέα στον οποίο ανήκει, αλλά όχι να τα 

διαγράψει 

 Δεν μπορεί να διαχειριστεί τους χρήστες του φορέα στον οποίο 

ανήκει 

o Χειριστής τύπου Μέλος (Member) 

 Μπορεί μόνο να δει όλα τα σύνολα δεδομένων του φορέα στον 

οποίο ανήκει, ακόμα και όσα έχουν δημοσιευτεί με ιδιωτική 

ορατότητα εντός του οργανισμού. 

Επιπρόσθετα στο CKAN υπάρχει η έννοια της ομάδας. Η ομάδα αποτελεί μία δομή 

ομαδοποίησης των συνόλων δεδομένων. Σχετίζεται κυρίως με το είδος των συνόλων 

δεδομένων και χρησιμοποιείται για την καλύτερη ταξινόμηση των συνόλων και την 

ευκολότερη αναζήτηση τους από τους χρήστες.  

 

7.3.3 Σχέσεις διασύνδεσης βασικών οντοτήτων 

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συνδέονται οι βασικές οντότητες 

του CKAN, παρατίθεται το παρακάτω διάγραμμα κλάσεων με τις απαραίτητες σχέσεις 

συνάθροισης μεταξύ τους. 

 

Διάγραμμα 5 Σχέσεις διασύνδεσης των βασικών οντοτήτων του CKAN 

 

Αναλυτικότερα για τις βασικές οντότητες του CKAN ισχύουν: 

Σύνολο δεδομένων - Φορέας 

 Ένα σύνολο δεδομένων δημιουργείται πάντα σε έναν μόνο φορέα και μπορεί να 

του οριστεί μονάχα ένας φορέας.  
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 Αν ο φορέας του οργανισμού διαγραφεί, το σύνολο δεδομένων δεν διαγράφεται 

αλλά δεν συνδέεται πλέον με φορέα.  

 Σε έναν φορέα μπορούν να συνδεθούν πολλά σύνολα δεδομένων ή και κανένα 

Φορέας - Χειριστής 

 Ένας χειριστής εισάγετε μέσα στο σύστημα με δικαιώματα διαχείρισης σε 

κάποιον φορέα. 

 Ο χειριστής μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα διαχείρισης σε περισσότερους από 

έναν φορείς. 

 Από την άλλη πλευρά παρόλα αυτά μπορεί να αφαιρεθεί από όλους του φορείς 

στους οποίους έχει δικαιώματα διαχείρισης και παρόλα αυτά να υφίσταται ως 

χειριστής του συστήματος 

Σύνολο δεδομένων - Χειριστής 

 Ένα σύνολο δεδομένων δημιουργείται πάντα από κάποιον χειριστή 

 Ένας χειριστής μπορεί να δημιουργήσει πολλά σύνολα δεδομένων ή και κανένα 

Σύνολο δεδομένων – Ομάδα 

 Ένα σύνολο δεδομένων μπορεί να εγγραφεί σε πολλές ομάδες ή και σε καμία 

 Μία ομάδα μπορεί έχει εγγεγραμμένα πολλά σύνολα δεδομένων ή και κανένα 

Σύνολο δεδομένων – Tag 

 Ένα σύνολο δεδομένων μπορεί να σχετίζεται με πολλά tags ή και με κανένα 

 Ένα tag μπορεί να ταιριάζει και να συνδεθεί με πολλά σύνολα δεδομένων. Δεν 

μπορεί παρόλα αυτά να υφίσταται αν δεν συνδέεται με κάποιο σύνολο 

δεδομένων 

Σύνολο δεδομένων – Πηγή δεδομένων (Resource) 

 Ένα σύνολο δεδομένων μπορεί να διαθέτει μία σειρά από πηγές δεδομένων σε 

διαφορετικές μορφοποιήσεις ή και εκδόσεις. Δεν μπορεί παρόλα αυτά να 

δημιουργηθεί αν δεν διαθέτει έστω μία πηγή δεδομένων. 

 Μία πηγή δεδομένων δημιουργείται πάντα μέσα σε ένα σύνολο συγκεκριμένο 

δεδομένων 

 

7.3.4 Επεξηγηματικοί κανόνες λειτουργίας του CKAN 

Κάποιες χρήσιμες επεξηγηματικές - διευκρινιστικές οδηγίες της λειτουργίας του CKAN 

παρατίθενται παρακάτω: 
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 Η δημιουργία ενός υπερδιαχειριστή γίνεται μέσω της κονσόλας
39

 στο virtual 

environment του CKAN 

 Η εισαγωγή ενός συνόλου δεδομένων γίνεται μέσα σε έναν συγκεκριμένο φορέα 

είτε από τον υπερδιαχειριστή, είτε από χειριστή ο οποίος έχει δικαιώματα 

δημιουργίας συνόλων δεδομένων μέσα στον φορέα. (Admin, Editor).  

 Η δημιουργία ενός χειριστή γίνεται μέσα σε έναν συγκεκριμένο φορέα είτε από 

τον υπερδιαχειριστή, είτε από χειριστή ο οποίος έχει δικαιώματα δημιουργίας 

χειριστών μέσα στον φορέα. (Admin) 

 Ένα σύνολο δεδομένων μπορεί προαιρετικά να εισαχθεί σε μία ή περισσότερες 

ομάδες. 

 Σε έναν οργανισμό ένας χειριστής τύπου διαχειριστή μπορεί να εισάγει είτε νέα 

μέλη είτε υπάρχοντα μέλη του CKAN. 

 Οι φορείς και οι ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν και να διαγραφούν μόνο 

από τους Υπερδιαχειριστές 

 Οι φορείς, οι ομάδες, οι ετικέτες, οι τύποι  μορφοποίησης και οι άδειες χρήσης 

που χρησιμοποιούνται από σύνολα δεδομένων της πύλης έχουν δημόσια 

ορατότητα προς κάθε επισκέπτη της πύλης. 

 

7.4. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι η τελική εικόνα των παρεχόμενων λειτουργιών της 

πύλης καλύπτει σε πολύ σημαντικό βαθμό τις απαιτήσεις του συστήματος. Προσφέρει 

ένα ενοποιημένο αίσθημα πλοήγησης στους χρήστες και πλήρεις δυνατότητες 

διαχείρισης και δημοσίευσης ανοιχτών δεδομένων σε ένα σύγχρονο και ελκυστικό 

περιβάλλον. Δίνει την αίσθηση ενοποιημένου συστήματος στους τελικούς χρήστες και 

προσφέρει μια σειρά από δυνατότητες διαχειριστικού τύπου τόσο από την κονσόλα του 

χρήστη όσο και από τα αρχεία παραμετροποίησης του. 

 

                                                 

39
 http://docs.ckan.org/en/latest/sysadmin-guide.html 
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8. Αξιολόγηση 

8.1. Εισαγωγή 

Η ολοκλήρωση του συστήματος πραγματοποιήθηκε μέσω της αξιολόγησης της 

εφαρμογής. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου που διατέθηκε 

σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι φοιτητές, στα πλαίσια 

εργασίας του μαθήματος «Καινοτόμα Συστήματα η-Επιχειρείν», κλήθηκαν να 

συμμετάσχουν ως διαχειριστές του συστήματος και να προσομοιώσουν την 

χρησιμοποίηση της πύλης από μία σχολή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μετά την 

ολοκλήρωση της εργασίας τους, κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης που βασιζόταν σε ερωτήσεις σύγκρισης της πύλης με άλλες αντίστοιχες 

πύλες ανοιχτών δεδομένων. 

 

8.2. Αξιολόγηση πύλης 

Στα πλαίσια αξιολόγησης της τελική υλοποίησης οι φοιτητές του μαθήματος 

«Καινοτόμα Συστήματα η-Επιχειρείν» κλήθηκαν να προσομοιώσουν τις δυνατότητες 

χρησιμοποίησης της πύλης από τις σχολές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Συγκεκριμένα: 

 Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες χειριστών 

 Η κάθε ομάδα ανέλαβε την προσομοίωση μιας σχολής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας μέσω της χρησιμοποίησης ενός φορέα στο CKAN. 

o Ομάδα 1: School of Business Administration Sciences 

o Ομάδα 2: School of Information Sciences 

o Ομάδα 3: School of Social Sciences, Humanities and Arts 

o Ομάδα 4: School of Economic and Regional Studies 

 Από τους 4 χειριστές του κάθε φορέα: 

o Ο ένας ορίστηκε ως διαχειριστής του φορέα 

o Οι υπόλοιποι τρεις ορίστηκαν συντάκτες του φορέα 

 Οι χειριστές προχώρησαν σε ενέργειες που βασίζονται στα παρακάτω σενάρια 

χρήσης της πύλης: 

o Διαχείριση χειριστών εντός φορέα 

o Διαχείριση συνόλων δεδομένων εντός φορέα 

o Σύνδεση συνόλων δεδομένων με ομάδες και tags 
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Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αξιολόγησης των δυνατοτήτων της πύλης ορίστηκε 

μία σειρά από επιθυμητά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα ζητήθηκε τα σενάρια χρήσης 

που θα χρησιμοποιηθούν, να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος των 

δυνατοτήτων του CKAN όπως: 

 Σύνολα δεδομένων με πλήθος μορφοποιήσεων. (π.χ. σε txt, xlsx, CSV)  

 Σύνολα δεδομένων που έχουν εγγραφή διασύνδεσης (url link από άλλη σελίδα) 

και σύνολα δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στην βάση της εφαρμογής. 

 Πηγές συνόλων δεδομένων που έχουν διαφορετικές εκδόσεις (versions). Αρχεία 

που υπόκεινται σε επεξεργασία εντός ενός φορέα και αποθηκεύονται ξανά με 

διαφορετικό version για την διατήρηση της ιστορικότητας εντός του φορέα. 

 Σύνολα δεδομένων γεωχωρικά για την παρουσίαση τους σε χάρτες μέσω του 

geoJson-view.  

Εικόνα 20 Χάρτης παρουσίασης δεδομένων τύπου geoJSON 

 

 Τα σύνολα δεδομένων να αποθηκεύονται με όσο το δυνατόν περισσότερα 

metadata για την παρουσίαση των RDF τριπλέτων των πηγών τους μέσω του 

ckanext-dcat.  
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Εικόνα 21 RDF παρουσίαση συνόλου δεδομένων 

 

 Να χρησιμοποιούνται τα tags για την ευκολότερη αναζήτηση των δεδομένων.  

 Αν είναι δυνατόν να ανέβουν σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται από 

κάποια εφαρμογή για την παρουσίαση της εφαρμογής από το πρόσθετο 

“ckanext-showcase”. Αυτός είναι τελικά και ο κύριος σκοπός του API του 

CKAN.  

Σε επόμενο βήμα ζητήθηκε από τους φοιτητές να απαντήσουν σε ένα σύντομο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πύλης.  

 Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε μέσω της επιλογής δημιουργίας φόρμας 

ερωτημάτων των Google docs.  

 Ο σκοπός τους ερωτηματολογίου ήταν η αξιολόγηση της πύλης από ένα δείγμα, 

εγκλιματισμένων με πύλες ανοιχτών δεδομένων, χρηστών. 

 Τα ερωτήματα σχετίζονταν με το εύρος των δυνατοτήτων της πύλης, το αίσθημα 

πλοήγησης και την ευκολία χρήσης της. 

Η τελική εικόνα του ερωτηματολογίου μπορεί να προβληθεί από τον σύνδεσμο
40

. 

 

Διεξαγωγή προσομοίωσης  

Η πραγματοποίηση της προσομοίωσης από τους φοιτητές πραγματοποιήθηκε στο 

χρονικό διάστημα 20 με 29 Ιανουαρίου. Κατά την διεξαγωγή της προσομοίωσης  

                                                 

40
 https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/e/1FAIpQLSf45c_zZt4h9lgj71zsPJUt_mi5jd-

HJ6fBvE8r28qn8rncdg/viewform  

https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/e/1FAIpQLSf45c_zZt4h9lgj71zsPJUt_mi5jd-HJ6fBvE8r28qn8rncdg/viewform
https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/e/1FAIpQLSf45c_zZt4h9lgj71zsPJUt_mi5jd-HJ6fBvE8r28qn8rncdg/viewform
https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/e/1FAIpQLSf45c_zZt4h9lgj71zsPJUt_mi5jd-HJ6fBvE8r28qn8rncdg/viewform
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 Ανέβηκαν συνολικά περισσότερα από 70 σύνολα δεδομένων μέσα στους 4 

βασικούς φορείς που καθορίστηκαν.  

 Τα σύνολα δεδομένων συνδέθηκαν με 5 διαφορετικές ομάδες της πύλης. 

 Για την ευκολότερη αναζήτηση των συνόλων δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 

περισσότερα από 50 διαφορετικά tags. 

 Τα αρχεία που συνδέθηκαν με τα σύνολα δεδομένων της πύλης ήταν συνολικά 

13 διαφορετικών μορφοποιήσεων. 

 Στα πλαίσια της προσομοίωσης δημιουργήθηκαν 12 νέα showcases για τις 

ανάγκες παρουσίασης των δυνατοτήτων της πύλης 

Επιπρόσθετα για την διευκόλυνση των φοιτητών και την αποφυγή προβλημάτων 

υπήρχε συχνή επικοινωνία με τους διαχειριστές των ομάδων για επίλυση προβλημάτων 

και επίλυση αποριών. Παρόλα αυτά ένα σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε κατά την 

διάρκεια της προσομοίωσης προέβαλε έναν σημαντικό κίνδυνο του συστήματος. 

Συγκεκριμένα ένα σφάλμα στο πρόσθετο επέκτασης «ckanext-showcase» δημιουργήσε 

προβλήματα στην δημιουργία και διαχείριση των “showcases”. Το πρόβλημα αυτό 

έπειτα από εκτενή έρευνα στα καταγεγραμμένα σφάλματα του διακομιστή οδήγησε 

στην δημιουργία ενός αιτήματος τύπου σφάλματος στην διαχειριστική ομάδα του 

προσθέτου
41

.  

 

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Από το δείγμα μας το 78,6% γνωρίζει και έχει χρησιμοποιήσει πύλες ανοιχτών 

δεδομένων. 

Εικόνα 22 Ερωτήματα 1, 3 προγενέστερης γνώσης του αντικειμένου 

 

                                                 

41
 https://github.com/ckan/ckanext-showcase/issues/48  

https://github.com/ckan/ckanext-showcase/issues/48
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2. Οι πύλες ανοιχτών δεδομένων με τις οποίες έχουν έρθει σε επαφή οι φοιτητές 

στα πλαίσια των σπουδών τους ή για προσωπικούς λόγους είναι: 

 Eurostat – Πύλη ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
42

 

 Ελληνική πύλη ανοιχτών δεδομένων
43

 

 Εθνική διαδικτυακή πύλη ανοικτών δεδομένων
44

 

 Πύλη ανοιχτών δεδομένων της πόλης της Θεσσαλονίκης
45

 

 Γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων
46

 

 Πύλη ανοιχτών δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου
47

 

 Πύλη ανοιχτών δεδομένω του FBI
48

 

3. Από την ερώτηση αυτοαξιολόγησης της εμπειρίας των φοιτητών ως προς την 

χρησιμοποίηση πυλών ανοιχτών δεδομένων φαίνεται ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των φοιτητών (71,5%) αξιολογεί την εμπειρία του ως τουλάχιστον 

μέτρια. (Μ.Ο. απαντήσεων 2,78) 

Διάγραμμα 6 Ερώτημα αυτοαξιολόγησης της εμπειρίας των χρηστών ως προς την 

χρησιμοποίηση πυλών ανοιχτών δεδομένων 

 

                                                 

42
 https://data.europa.eu/euodp/en/data/publisher/estat  

43
 http://www.data.gov.gr/  

44
 http://www.data.gov.cy/mof/papd/dataportal/dataportal.nsf/index_gr/index_gr?opendocument  

45
 http://opendata.thessaloniki.gr/el  

46
 http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/  

47
 https://data.gov.uk/  

48
 https://www.fbi.gov/  

https://data.europa.eu/euodp/en/data/publisher/estat
http://www.data.gov.gr/
http://www.data.gov.cy/mof/papd/dataportal/dataportal.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
http://opendata.thessaloniki.gr/el
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/
https://data.gov.uk/
https://www.fbi.gov/
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4. Στο ερώτημα αξιολόγησης της ευκολίας - άνεσης πλοήγησης μέσα στην 

εφαρμογή φαίνεται από τις απαντήσεις ότι το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών 

την αξιολογούν θετικά. (Μ.Ο. απαντήσεων 3,64) 

 

Διάγραμμα 7 Ερώτημα αξιολόγησης της ευκολίας - άνεσης πλοήγησης μέσα στην 

πύλη 

 

5. Στο ερώτημα αξιολόγησης της ομοιομορφίας μεταξύ της κεντρικής εφαρμογής 

και της πύλης ανοιχτών δεδομένων βλέπουμε ότι οι περισσότερες απαντήσεις 

αξιολογούν μέτρια προς θετικά την εναλλαγή μεταξύ των δύο εφαρμογών. 

(Μ.Ο. απαντήσεων 3.21) 

 

Διάγραμμα 8 Ερώτημα αξιολόγησης ως προς την ομοιομορφία πλοήγησης μεταξύ 

κεντρικής εφαρμογής και πύλης δεδομένων 
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6. Στο ερώτημα αξιολόγησης της πληρότητας ενημέρωσης από τα μηνύματα της 

πύλης και τις περιγραφές της κεντρικής εφαρμογής, βλέπουμε από τις 

απαντήσεις ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κρίνει μέτρια προς θετικά το επίπεδο 

ενημέρωσης από την εφαρμογή. (Μ.Ο. απαντήσεων 3.35) 

 

Διάγραμμα 9 Ερώτημα αξιολόγησης της πληρότητας των επεξηγηματικών 

μηνυμάτων κεντρικής εφαρμογής και πύλης 

 

 

7. Στο ερώτημα αξιολόγησης των δυνατοτήτων ανοίγματος και προβολής αρχείων 

μέσα από την εφαρμογή, βλέπουμε ότι οι περισσότερες απαντήσεις 

συγκεντώνονται πολύ κοντά στην απάντηση “πλήρεις”. (Μ.Ο. απαντήσεων 

3,57) Στο σημείο αυτό παρόλα αυτά, αξίζει να αναφέρουμε ότι από την 

παρατήρηση των συνόλων δεδομένων που ανέβηκαν μετά την προσομοίωση 

παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι φοιτητές δεν εισήγαγαν views 

μορφοποιήσεων για τα δεδομένα τους. Θεωρούμε συνεπώς ότι ο μη ξεκάθαρος 

καθορισμός της δυνατότητας και του τρόπου υλοποίησης, είναι πιθανό να 

οδήγησε σε περιορισμένη κατανόηση της από τους φοιτητές. Αυτό έχει ως 

απότελεσμα κάποιες απαντήσεις να δόθηκαν με βάση την “default” δυνατότητα 

του CKAN για άνοιγμα και προβολή αρχείων τύπου TXT και XLS-XLSX. 
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Διάγραμμα 10 Ερώτημα αξιολόγησης των δυνατοτήτων ανοίγματος και προβολής 

αρχείων μέσα από την εφαρμογή 

 

 

8. Στο ερώτημα αξιολόγησης των δυνατοτήτων αναζήτησης της πύλης 

παρατηρούμε ότι, εκτός από μία απάντηση ενός φοιτητή, το μεγαλύτερο μέρος 

των φοιτητών αξιολογεί θετικά την συγκεκριμένη λειτουργία. (Μ.Ο. 

απαντήσεων 3.5) 

 

Διάγραμμα 11 Ερώτημα αξιολόγησης της αναζήτησης της πύλης 

 

 

9. Στο ερώτημα αξιολόγησης της χρησιμότητας της πύλης για την δημοσίευση 

ανοιχτών δεδομένων, παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι φοιτητές της έκριναν 

την πύλη ως υψηλής χρησιμότητας. (Μ.Ο. απαντήσεων 3.85) 
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Διάγραμμα 12 Ερώτημα αξιολόγοσης της χρησιμότητας της πύλης 

 

 

10. Στο ερώτημα συγκριτικής αξιολόγησης των τεχνικών δυνατοτήτων της πύλης 

του Πανεπιστημίου σε σχέση με άλλες πύλες ανοιχτών δεδομένων παρατηρούμε 

και πάλι ότι οι απαντήσεις κινούνται σε θετικά πλαίσια (Μ.Ο. απαντήσεων 3.57) 

 

Διάγραμμα 13 Ερώτημα συγκριτικής αξιολόγησης των τεχνικών δυνατοτήτων της 

πύλης 

 

 

11. Στην ερώτηση που καλέσαμε τους φοιτητές να προτείνουν στοιχεία-τεχνολογίες 

τα οποία θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν την χρησιμότητα της πύλης οι 

απαντήσεις σχετίζονταν με την τεχνική υποστήριξη λόγω κάποιων 

προβλημάτων που προέκυψαν κατά την διενέργεια της προσομοίωσης 



 69 

12. Στην ερώτηση που καλέσαμε τους φοιτητές να προτείνουν τομείς συνόλων 

δεδομένων που θα ενδιέφεραν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου οι απαντήσεις 

σχετίζονταν με: 

 Επιστήμη, 

 Τεχνολογία, 

 Εκπαίδευση, 

 Τουρισμός, 

 Επαγγελματικά δικαιώματα τμημάτων, 

 Rankings πανεπιστημίων, 

 Εκπαιδευτικό υλικό, 

 Αρχείο παλαιότερων θεμάτων εξετάσεων 

13. Στην ερώτηση που καλέσαμε τους φοιτητές να προτείνουν τομείς συνόλων 

δεδομένων που θα ενδιέφεραν τους ίδιους οι απαντήσεις σχετίζονταν με: 

 Δημόσια διοίκηση, 

 Περιβάλλον, 

 Δεδομένα σχετικά με την φοίτηση τους, 

 Επαγγελματικά δικαιώματα τμημάτων, 

 Στοιχεία Erasmus, 

 Λίστες συνεδρίων, 

 Λίστες σεμιναρίων, 

 Επιστημονικά άρθρα, 

 Στατιστικά στοιχεία για τους φοιτητές (π.χ. εισακτέοι, φύλλο κτλ.) 

 

8.3. Συμπεράσματα  

Η αξιολόγηση της πύλης πραγματοποιήθηκε από φοιτητές που στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού τους έχουν έρθει σε επαφή με πύλες ανοιχτών δεδομένων. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με την προσομοίωση της διαχειριστικής λειτουργίας της πύλης 

δίνει σημαντική αξία στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Συγκεντρωτικά, 

βλέποντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θεωρούμε ότι η λειτουργία, η 

ομοιομορφία και οι δυνατότητες της πύλης αξιολογήθηκαν θετικά, δεδομένων και των 

προβλημάτων που προκλήθηκαν από το πρόσθετο επέκτασης «ckanext-showcase». 

Επιπρόσθετα προσέφεραν ένα εύρος διορθώσεων και βελτιώσεων τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση της πύλης. 
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9. Συμπεράσματα και προτάσεις 

9.1. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής πραγματοποιήσαμε μια διευρυμένη μελέτη 

του πεδίου εφαρμογής των πυλών ανοιχτών δεδομένων και μια υλοποίηση μιας πύλης 

για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα συμπεράσματα της έρευνας μας 

οδήγησαν στην μεθοδολογία ανάπτυξης βάσει συστατικών στοιχείων για την πύλη μας. 

Η μεθοδολογία αυτή αποτελεί έναν γρήγορο, αποδοτικό και επεκτάσιμο τρόπο 

ανάπτυξης έργων πληροφορικής που εμπεριέχει όμως σημαντική πολυπλοκότητα ως 

προς την συνεργασία των επιμέρους συστατικών. 

 

9.2. Απαιτήσεις και προκλήσεις υλοποίησης 

Η έρευνα μας συμπεριέλαβε σύγχρονες υλοποιήσεις, κυβερνητικών και μη, πυλών 

ανοιχτών δεδομένων τόσο σε επίπεδο δυνατοτήτων όσο και σε επίπεδο υλοποίησης. 

Ανάλογα με το εύρος λειτουργιών της κάθε πύλης έχουν χρησιμοποιηθεί κατά βάση 

ολοκληρωμένα πακέτα λειτουργιών τα οποία διασυνδέθηκαν μεταξύ τους.  

Η υλοποίηση της πύλης ανοιχτών δεδομένων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

ακολούθησε την παραπάνω προσέγγιση χρησιμοποιώντας τρία βασικά συστατικά 

στοιχεία. Το Data Management System CKAN, το Content Management System Drupal 

και το triple-store OpenLink Virtuoso. Το κάθε σύστημα αποτελεί μία ολοκληρωμένη 

λύση για διαφορετικό μέρος των απαιτήσεων της εφαρμογής μας. 

Η πρόκληση στην υλοποίηση μας ήταν η διασύνδεση τους σε ένα ενοποιημένο για τους 

χρήστες περιβάλλον και η διεύρυνση των λειτουργιών τους. Αναλυτικότερα, τα τρία 

συστήματα στην βασική τους έκδοση δίνουν περιορισμένες δυνατότητες επίτευξης ενός 

στόχου. Το Drupal για παράδειγμα προσφέρει διαχείριση χρηστών και εισαγωγή 

στατικών άρθρων. Αντίστοιχα το CKAN επιτρέπει την διαχείριση χρηστών και 

συνόλων δεδομένων αλλά μόνο μέσω διασύνδεσης. Δεν επιτρέπει δηλαδή την φυσική 

αποθήκευση δεδομένων μέσα στο σύστημα του. 
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Και τα δύο παραπάνω συστήματα παρόλα αυτά, έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα την 

δυνατότητα επέκτασης και παραμετροποίησης τους ανά περίσταση. Για την υλοποίηση 

μας συνεπώς, προχωρήσαμε στην εκτεταμένη σύνδεση πρόσθετων επέκτασης στα δύο 

συστήματα και αναπτύξαμε ένα πρόσθετο επικοινωνίας με το CKAN API και μία 

φόρμα SPARQL ερωτημάτων για τον Virtuoso Sparql Endpoint της εφαρμογής μας. 

Επιπρόσθετα προσαρμόσαμε τα θέματα των δύο εφαρμογών σε ένα νέο πλαίσιο CSS 

κανόνων για την ενιαία παρουσίαση τους. 

Στα πλαίσια των παραπάνω ενεργειών υλοποίησης κληθήκαμε να διαχειριστούμε μία 

σειρά από προβλήματα. Η χρησιμοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ως 

συστατικό απαιτεί αναλυτική και επικαιροποιημένη τεκμηρίωση. Η χρησιμοποίηση, 

διασύνδεση και παραμετροποίηση μιας σειράς από διαφορετικά συστατικά όπως είναι 

λογικό δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς. Πολλά βήματα συνεπώς κατά τις 

εγκαταστάσεις μας απαίτησαν σημαντικό χρόνο επίλυσης για αναζήτηση λύσεων στο 

διαδίκτυο και στο forum του κάθε συστατικού. Επιπρόσθετα η δημιουργία των 

απαραίτητων επεκτάσεων στις δύο βασικές οντότητες της πύλης, απαίτησαν την 

αναλυτική μελέτη και πολλές αποτυχημένες - χρονοβόρες δοκιμές  για την ορθή 

λειτουργία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δημιουργία της επέκτασης uom-ckan 

το οποίο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και μετά το πέρας της διπλωματικής για την 

κλήση περισσότερων λειτουργιών του CKAN μέσω JavaScript και της εμφάνισης τους 

σε πίνακες παρουσίασης δεδομένων με δυνατότητες client-side αναζήτησης και 

ταξινόμησης. 

 

9.3. Προτάσεις επέκτασης και βελτιώσεων 

Όπως το Drupal έτσι και το CKAN αποτελούν δύο λογισμικά που χρησιμοποιούνται 

ευρέως από την κοινότητα ανοιχτών δεδομένων και ανοιχτού κώδικα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την συνεχή ανάπτυξη τόσο των δυνατοτήτων τους όσο και επεκτάσεων για 

αύξηση της λειτουργικότητας τους.  

Το Drupal επεκτείνεται με πρόσθετα που ονομάζονται modules. Υπάρχει μία τεράστια 

γκάμα προσθέτων που απαριθμεί περισσότερα από 35.000 modules αυτή την στιγμή 

στην σελίδα του Drupal
49

 και παρέχει δυνατότητες σχετικές με: 

 Βελτίωση των διαχειριστικών εργαλείων
50,

 
51, 52

 

                                                 

49
 https://www.drupal.org/project/project_module  

50
 https://www.drupal.org/project/admin_menu  

https://www.drupal.org/project/project_module
https://www.drupal.org/project/admin_menu
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 Βελτίωση των εργαλείων ανάπτυξης
53

 

 Διαχείριση εικόνων και φακέλων
54,

 
55

 

 Εισαγωγή Google Analytics
56

 

 Δημιουργία σύγχρονων φορμών με λίστες, επιλογείς ημερομηνιών κ.α.
57

 

 Εισαγωγή μεταδεδομένων για τα άρθρα της σελίδας
58

 

 Backup και Migration της βάσης δεδομένων
59

 

 Localization
60

 και Internationalization
61

 των λεκτικών της ιστοσελίδας 

 Ενσωμάτωση Calendar
62

, Slider
63

 εικόνων και πολλών ακόμα εργαλείων 

παρουσίασης 

Οι παραπάνω προτάσεις είναι γενικού περιεχομένου και θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο γενικότερης ανάπτυξης του περιεχομένου της πύλης. 

Όπως η πύλη ανοιχτών δεδομένων του Καναδά για παράδειγμα αποτελεί κυρίως ένα 

κεντρικό σημείο παρουσίασης της κυβερνητικής διακυβέρνησης που προσφέρει 

παράλληλα και τα σύνολα δεδομένων που δημοσιεύουν οι φορείς του, έτσι και η πύλη 

του Πανεπιστημίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεντρική σελίδα παρουσίασης των 

λειτουργιών του Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα με την ανάπτυξη του uom-ckan και του 

uom-sparqlEndpoint να προσφέρει στους χρήστες δυνατότητα λήψης των 

δημοσιευμένων δεδομένων όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

Το CKAN από την άλλη πλευρά όπως είναι λογικό δεν διαθέτει την γκάμα επιλογών 

που προσφέρει το Drupal καθώς στοχεύει σε πολύ πιο περιορισμένο κύκλο 

ενδιαφέροντος. Παρόλα αυτά είναι εξαιρετικά διαδεδομένο όπως προαναφέραμε για 

τον σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί και η προγραμματιστική κοινότητα έχει αναπτύξει 

πολλές επεκτάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν προστιθέμενη αξία στην πύλη μας. 

                                                                                                                                               

51
 https://www.drupal.org/project/module_filter  

52
 https://www.drupal.org/project/ds  

53
 https://www.drupal.org/project/ctools  

54
 https://www.drupal.org/project/imce  

55
 https://www.drupal.org/project/media  

56
 https://www.drupal.org/project/google_analytics  

57
 https://www.drupal.org/project/webform  

58
 https://www.drupal.org/project/metatag  

59
 https://www.drupal.org/project/backup_migrate  

60
 https://www.drupal.org/project/l10n_update  

61
 https://www.drupal.org/project/i18n  

62
 https://www.drupal.org/project/calendar  

63
 https://www.drupal.org/project/flexslider  

https://www.drupal.org/project/module_filter
https://www.drupal.org/project/ds
https://www.drupal.org/project/ctools
https://www.drupal.org/project/imce
https://www.drupal.org/project/media
https://www.drupal.org/project/google_analytics
https://www.drupal.org/project/webform
https://www.drupal.org/project/metatag
https://www.drupal.org/project/backup_migrate
https://www.drupal.org/project/l10n_update
https://www.drupal.org/project/i18n
https://www.drupal.org/project/calendar
https://www.drupal.org/project/flexslider
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Έπειτα από διερεύνηση των επεκτάσεων που υπάρχουν την στιγμή συγγραφής της 

διπλωματικής εργασίας, κάποιες προτεινόμενες επεκτάσεις παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 17. Όπως γίνεται αντιληπτό από την δημιουργία επεκτάσεων όπως το Ckanext-

Dcat και το Ckanext-semantictags, ένα μέρος της προγραμματιστικής κοινότητας 

προσανατολίζεται στην ανάπτυξη συστατικών που σχετίζονται με τα διασυνδεδεμένα 

δεδομένα. Μακροπρόθεσμος στόχος όλων των τεχνολογιών ανοιχτών δεδομένων είναι 

η λογική διασύνδεση των δεδομένων του διαδικτύου. Έτσι και το CKAN θεωρούμε ότι 

θα προσανατολίσει προς αυτή την κατεύθυνση την περαιτέρω ανάπτυξη του.  

 

Πίνακας 16 Προτάσεις επεκτάσεων του CKAN 

Επέκταση Περιγραφή 

Ckanext-hierarchy
64

 Καθιστά δυνατή την τμηματοποίηση της δομής των φορέων 

σε δέντρο. Δίνει δηλαδή την δυνατότητα δημιουργίας φορέα 

μέσα σε ένα άλλο (parent organization – child organization). 

Ckanext-issues
65

 Επιτρέπει στους χρήστες την αναφορά προβλημάτων και 

γενικότερων θεμάτων που αφορούν ένα σύνολο δεδομένων, 

μέσα στην δομή του συνόλου δεδομένων. 

Ckanext-lire
66

 Επιτρέπει τον καθορισμό απευθείας συσχέτισης μεταξύ 

συνόλων δεδομένων. 

Ckanext-oauth2
67

 Επιτρέπει την σύνδεση χειριστών μέσω του OAuth2 

διακομιστή. 

Ckanext-semantictags
68

 Η δομή του CKAN επιτρέπει την RDF περιγραφή των 

metadata ενός συνόλου δεδομένων. Το πρόσθετο ckanext-

semantictags επεκτείνει την παραπάνω λειτουργία 

επιτρέποντας την σύνδεση της βάσης με εξωτερικές 

σημασιολογικές πηγές. Επιτρέπει δηλαδή τον καθορισμό 

σημασιολογικών πηγών πάνω σε σύνολα δεδομένων. 

Ckanext-sparql
69

 Επιτρέπει την δημιουργία μιας διεπαφής SPARQL Endpoint 

για Virtuoso RDF triple stores.  

                                                 

64
 http://extensions.ckan.org/extension/hierarchy/  

65
 http://extensions.ckan.org/extension/issues/  

66
 http://extensions.ckan.org/extension/lire/  

67
 http://extensions.ckan.org/extension/oauth2/  

68
 http://extensions.ckan.org/extension/semantictags/  

69
 http://extensions.ckan.org/extension/sparql/  

http://extensions.ckan.org/extension/hierarchy/
http://extensions.ckan.org/extension/issues/
http://extensions.ckan.org/extension/lire/
http://extensions.ckan.org/extension/oauth2/
http://extensions.ckan.org/extension/semantictags/
http://extensions.ckan.org/extension/sparql/
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Ckanext-userdatasets
70

 Επεκτείνει τις δυνατότητες επεξεργασίας στα απλά μέλη 

ενός φορέα. Συγκεκριμένα επιτρέπει στους χειριστές με 

δικαιώματα απλού μέλους να δημιουργούν σύνολα 

δεδομένων μέσα σε έναν φορέα. Στα συγκεκριμένα σύνολα 

δεδομένων έχουν επίσης δυνατότητες επεξεργασίας και 

διαγραφής. 

 

Τέλος από την μελέτη των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου αξιολόγησης κάποιες 

ενέργειες που φαίνεται ότι θα μπορούσαν να βελτιώσουν την λειτουργία της πύλης 

είναι και είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από την πλευρά μας (δεν εξαρτώνται 

άμεσα από τις core λειτουργίες των συστατικών στοιχείων) είναι: 

 Βελτίωση των επεξηγηματικών μηνυμάτων και εισαγωγή σελίδων που 

παρουσιάζουν βήμα-βήμα σενάρια χρήσης της πύλης. 

 Προσπάθειες βελτίωσης της ομοιομορφίας μεταξύ των δύο εφαρμογών μέσω 

επέκτασης του προσθέτου «uom-ckan.js» και εισαγωγής περισσότερων 

λειτουργιών του CKAN μέσα στο Drupal CMS. 

 Προσέγγιση ενδιαφερόμενων φορέων δημοσίευσης δεδομένων που σχετίζονται 

με τις προτάσεις των φοιτητών. 

 Αναζήτηση έτοιμης λύσης ή υλοποίηση της λειτουργίας συγχρονισμού των 

δεδομένων του OpenLink Virtuoso με το CKAN. 

 

9.4. Τελικά συμπεράσματα 

Καταλήγοντας, από την συγγραφή της παρούσας διπλωματικής οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι το CKAN αποτελεί μία πολύ ισχυρή και ολοκληρωμένη λύση για τον 

σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί. Προσφέρει ένα API για όλες τις λειτουργίες τους 

καθιστώντας τα σύνολα δεδομένων του εύκολα προσβάσιμα σε κάθε είδους 

διαδικτυακή εφαρμογή. Εσωτερικά είναι ένα πολύπλοκο σύστημα το οποίο επιτρέπει 

παραμετροποίηση των δυνατοτήτων του μέχρι έναν συγκεκριμένο βαθμό. Η 

προσαρμογή της εμφάνισης του είναι δυνατή μόνο μέσω δημιουργίας προσθέτων κι 

αυτό χωρίς να είναι εφικτή η εισαγωγή περιεχομένου λειτουργικότητας με εύκολα 

μέσα.  

                                                 

70
 http://extensions.ckan.org/extension/userdatasets/  

http://extensions.ckan.org/extension/userdatasets/
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Ο τρόπος δομής του, παρόλα αυτά, επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν 

περισσότερες δυνατότητες, πέραν αυτών που εξυπηρετεί μία πύλη δεδομένων, την 

δημιουργία των συστημάτων τους με ευκολότερα μέσα και την μετέπειτα σύνδεση του 

με τα δεδομένα του CKAN. Εκεί εμφανίζεται και η ενδεικνυόμενη χρησιμοποίηση των 

CMS όπως είναι το Drupal. Οι δυνατότητες ενός CMS για την δημιουργία 

περιεχομένου είναι σχεδόν απεριόριστες και η προγραμματιστική κοινότητα 

υποστήριξης τους αναπτύσσει συνεχώς τις δυνατότητες τους για την εξυπηρέτηση κάθε 

είδους ανάγκης. Λογικό είναι συνεπώς, ότι υλοποιήσεις όπως αυτή του DKAN-drops 

του Ηνωμένου Βασιλείου ή του Datapress της πύλης του Λονδίνου, που συνδέουν 

άμεσα τα δύο συστήματα να αυξάνονται συνεχώς και να υποστηρίζονται από όλο και 

περισσότερους. Κάποια στιγμή συνεπώς ένα ενοποιημένο σύστημα αυτής της φύσεως 

θα αποτελεί την πρώτη επιλογή για την δημιουργία πυλών ανοιχτών δεδομένων. 
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Παράρτημα Α: Σενάρια χρήσης 

Α.1. Σενάρια χρήσης διαχειριστικού τύπου 

 

Όνομα:  Σύνδεση διαχειριστή στην εικονική μηχανή του 

server 

ID: 1.1 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σε μία 

εφαρμογή σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας 

2. Ο χρήστης συνδέεται με την απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας του server 

Eφαρμογή: user 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 Username: username 

 Password: password 

 Εφαρμογή σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας 

εργασίας: X2go client 

 

Όνομα:  Σύνδεση διαχειριστή στο CKAN UI ID: 1.2 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στην σελίδα 

σύνδεσης του CKAN 

2. Ο χρήστης συνδέεται επιτυχώς ως διαχειριστής του συστήματος 

Eφαρμογή: selmanis, tambouris_euthimios, zotou_maria 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις – 

Παρατηρήσεις 

 Σελίδα σύνδεσης του CKAN: 

http://data.dai.uom.gr/user/login 

 Username: username/ Password: password 

 Username: username / Password: password 

 Username: username / Password: password 

 

Όνομα:  Σύνδεση διαχειριστή στο Drupal UI ID: 1.3 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στην σελίδα 

σύνδεσης του Drupal 

2. Ο χρήστης συνδέεται επιτυχώς ως διαχειριστής του συστήματος 

Eφαρμογή: mstasos 

http://data.dai.uom.gr/user/login
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Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 Σελίδα σύνδεσης του CKAN: 

http://data.dai.uom.gr:81/?q=user  

 Username: username 

 Password: password 

 

Όνομα:  Σύνδεση διαχειριστή στο Virtuoso UI ID: 1.4 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στην σελίδα 

σύνδεσης του Virtuoso 

2. Ο χρήστης συνδέεται επιτυχώς ως διαχειριστής του συστήματος 

Eφαρμογή: Virtuoso 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 Σελίδα σύνδεσης του CKAN: 

http://data.dai.uom.gr:8890  

 Username: username 

 Password: password 

 

Όνομα:  Εγκατάσταση CKAN module ID: 2 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης συνδέεται στην εικονική μηχανή του server 

2. Στην κονσόλα ενεργοποιεί το virtual environment διαχείρισης του CKAN και 

μεταφέρεται στο root directory του CKAN 

3. Κατεβάζει και εγκαθιστά το module 

4. Ενεργοποιεί το module στο αρχείο παραμετροποίησης του CKAN 

5. Επανεκκινεί τον Apache server και τον Nginx server 

Eφαρμογή: Ckanext-showcase
71

 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 Ενεργοποίηση virtual environment:  . 

/usr/lib/ckan/default/bin/activate 

 Μεταφορά στο root directory του CKAN: cd 

/usr/lib/ckan/default/src/ckan 

 Κατέβασμα και εγκατάσταση module: pip install 

{module name} 

 Configuration file path: /etc/ckan/default/production.ini 

 Ενεργοποίηση module στο configuration αρχείο: 

ckan.plugins = {module name} 

 Επανεκκίνηση Apache server: sudo service apache2 

restart 

 Επανεκκίνηση Nginx server: sudo service nginx restart 

                                                 

71
 https://github.com/ckan/ckanext-showcase  

http://data.dai.uom.gr:81/?q=user
http://data.dai.uom.gr:8890/
https://github.com/ckan/ckanext-showcase
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Όνομα:  Εγκατάσταση Drupal module ID: 3 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης συνδέεται στην εικονική μηχανή του server 

2. Στην κονσόλα μεταφέρεται μέσα στον φάκελο των Modules 

3. Κατεβάζει και αποθηκεύει το module 

4. Συνδέεται στο Drupal UI 

5. Επιλέγει Modules 

6. Τσεκάρει το module που επιθυμεί να εγκαταστήσει 

7. Επιλέγει “Save configuration” για την ενεργοποίηση του module 

8. Επανεκκινεί τον Apache server  

Eφαρμογή:  

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 Μεταφορά στον φάκελο των modules του Drupal: cd 

/var/www/html/sites/all/modules/ 

 Κατέβασμα και εγκατάσταση module: drash {module 

name} 

 Επανεκκίνηση Apache server: sudo service apache2 

restart 

 

Όνομα:  Δημιουργία οργανισμού από το CKAN UI ID: 4.1 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης συνδέεται στο CKAN UI 

2. Από το μενού επιλογών επιλέγει “Organizations” 

3. Επιλέγει “Add organization” 

4. Εισάγει όνομα οργανισμού, περιγραφή οργανισμού και εικόνα εμφάνισης 

οργανισμού 

5. Επιλέγει “Create Organization”  

Eφαρμογή: DemoOrganization1 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 Τεκμηρίωση οργανισμών στο CKAN: Organization 

and authorization
72

 

 

Όνομα:  Δημιουργία ομάδας από το CKAN UI ID: 4.2 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης συνδέεται στο CKAN UI 

2. Από το μενού επιλογών επιλέγει “Groups” 

                                                 

72
 http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/authorization.html  

http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/authorization.html
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3. Επιλέγει “Add Group” 

4. Εισάγει όνομα ομάδας, περιγραφή ομάδας και εικόνα εμφάνισης ομάδας 

5. Επιλέγει “Create Group”  

Eφαρμογή: DemoGroup1 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 Διαφορά μεταξύ Ομάδων και Οργανισμών: Difference 

between Organizations and Groups in CKAN
73

 

 

Όνομα:  Δημιουργία συνόλου δεδομένων σε οργανισμό 

και εισαγωγή του σε ομάδα 

ID: 4.3 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης συνδέεται στο CKAN UI 

2. Από το μενού επιλογών επιλέγει “Datasets” 

3. Επιλέγει “Add Dataset” 

4. Εισάγει όνομα συνόλου δεδομένων, περιγραφή συνόλου δεδομένων,  σύνολο 

από tags, Licence χρήσης του συνόλου, Οργανισμό, visibility, πηγή του 

συνόλου, έκδοση του συνόλου, Συγγραφέα, email συγγραφέα, όνομα υπεύθυνου 

συντήρησης του συνόλου, email υπευθύνου συντήρησης του συνόλου και 

πιθανά άλλα κλειδιά που επιθυμεί για το σύνολο δεδομένων 

5. Επιλέγει “Next: Add Data”  

6. Ανεβάζει το αρχείο πατώντας “Upload” 

7. Εισάγει url, όνομα, περιγραφή και format για το αρχείο 

8. Επαναλαμβάνει την διαδικασία πατώντας  “Save & add another” αν επιθυμεί να 

εισάγει πρόσθετο αρχείο για το σύνολο ή τελειώνει την διαδικασία επιλέγοντας 

“Finish” 

9. Αν επιθυμούμε επιλέγοντας το tab Groups μπορούμε να εισάγουμε το σύνολο 

δεδομένων σε κάποιο Group 

Eφαρμογή: DemoDataset1 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 

 

Όνομα:  Δημιουργία υπερδιαχειριστή στο CKAN ID: 5.1 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης συνδέεται στην εικονική μηχανή του server 

2. Στην κονσόλα ενεργοποιεί το virtual environment διαχείρισης του CKAN και 

μεταφέρεται στο root directory του CKAN 

                                                 

73
 http://stackoverflow.com/questions/20963965/whats-the-difference-between-organizations-groups-in-

ckan 
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3. Δημιουργεί τον χρήστη 

4. Εισάγει κωδικό πρόσβασης για τον χρήστη 

5. Επανεκκινεί τον Apache server και τον Nginx server 

Eφαρμογή: tambouris_euthimios 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 Ενεργοποίηση virtual environment:  . 

/usr/lib/ckan/default/bin/activate 

 Μεταφορά στο root directory του CKAN: cd 

/usr/lib/ckan/default/src/ckan 

 Δημιουργία υπερδιαχειριστή: paster sysadmin add 

{userName} –c /etc/ckan/default/production.ini 

 Επανεκκίνηση Apache server: sudo service apache2 

restart 

 Επανεκκίνηση Nginx server: sudo service nginx restart 

 

Όνομα:  Δημιουργία απλού χρήστη με πρόσκληση από 

το CKAN UI 

ID: 5.2 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης συνδέεται στο CKAN UI 

2. Πηγαίνει στο μενού των οργανισμών 

3. Επιλέγει τον οργανισμό στον οποίο επιθυμεί να εισάγει τον νέο χρήστη 

4. Επιλέγει “Manage” 

5. Επιλέγει το tab “Members” 

6. Επιλέγει “Add Member” 

7. Στο πεδίο “New User” εισάγει το email του νέου χρήστη 

8. Το σύστημα στέλνει ένα email στον νέο χρήστη για να εισάγει τον κωδικό 

πρόσβασης του 

9. Ο χρήστης ενεργοποιείται  

Eφαρμογή: mis1426-8908 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 Username: mis1426-8908/ Password: mis123! 

 

Όνομα:  Αλλαγή ρόλων σε χρήστη ID: 6 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης συνδέεται στο CKAN UI 

2. Πηγαίνει στο μενού των οργανισμών 

3. Επιλέγει τον οργανισμό στον οποίο ανήκει ο χρήστης που θέλει να μεταβάλει 

4. Επιλέγει “Manage” 

5. Επιλέγει το tab “Members” 

6. Στην εγγραφή του χρήστη που επιθυμεί να μεταβάλει επιλέγει το κουμπί “Edit” 

7. Εκεί αλλάζει τον ρόλο του χρήστη από το Dropdown “Role” 
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8. Αποθηκεύει τις αλλαγές του πατώντας το κουμπί “Update Member”  

Eφαρμογή: mis1426-8908 αλλαγή από Member se Editor 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 

 

Όνομα:  Εγκατάσταση θέματος στο Drupal  ID: 7 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης συνδέεται στην εικονική μηχανή του server 

2. Στην κονσόλα μεταφέρεται μέσα στον φάκελο των themes 

3. Κατεβάζει και αποθηκεύει το theme 

4. Συνδέεται στο Drupal UI 

5. Επιλέγει Appearance 

6. Επιλέγει “Enable and set default” στο θέμα που έχει κατεβάσει 

7. Επιλέγει “Save configuration” για την ενεργοποίηση του module 

8. Επανεκκινεί τον Apache server  

Eφαρμογή: Bootstrap, Bootstrap_lite 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 Μεταφορά στον φάκελο των themes του Drupal: cd 

/var/www/html/sites/all/themes/ 

 Κατέβασμα και εγκατάσταση θέματος: drash {theme 

name} 

 Επανεκκίνηση Apache server: sudo service apache2 

restart 

 

Όνομα:  Εφαρμογή css κανόνα στο θέμα του Drupal ID: 8 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης συνδέεται στην εικονική μηχανή του server 

2. Στην κονσόλα μεταφέρεται μέσα στον φάκελο του θέματος 

3. Ανοίγει το .css αρχείο και γράφει τον css κανόνα που επιθυμεί 

4. Αποθηκεύει το αρχείο  

Eφαρμογή: Bootstrap, Bootstrap_lite 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 Η δοκιμή εφαρμόστηκε στο subtheme bootstrap_lite 

στο filepath: 

/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap_lite/overrides.

css 

 

Όνομα:  Εφαρμογή css κανόνα στο CKAN ID: 9 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 
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Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης συνδέεται στην εικονική μηχανή του server 

2. Στην κονσόλα μεταφέρεται μέσα στον φάκελο του extension που έχει 

δημιουργηθεί για την επεξεργασία του CKAN 

3. Ανοίγει το .css αρχείο και γράφει τον css κανόνα που επιθυμεί 

4. Αποθηκεύει το αρχείο  

5. Επανεκκινεί τον Apache server 

Eφαρμογή: uom_theme 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 Το extension που έχει αναπτυχθεί για την επεξεργασία 

του CKAN είναι στον φάκελο: 

/usr/lib/ckan/default/src/ckanext-

uom_theme/ckanext/uom_theme 

 Το .css αρχείο για την προσαρμογή των css κανόνων 

είναι το: /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-

uom_theme/ckanext/uom_theme/public/uom-theme.css 

 

Όνομα:  Ανέβασμα γράφου στο Virtuoso ID: 10 

Βασικός Δράστης: Διαχειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης συνδέεται στην σελίδα σύνδεσης του Virtuoso 

2.  

Eφαρμογή: uom_theme 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

 Url σύνδεσης στο Virtuoso: 

http://data.dai.uom.gr:8890/conductor/ 

 

Α.2. Σενάρια χρήσης χειριστών 

 

Όνομα:  Δημιουργία συνόλου δεδομένων μέσω 

σύνδεσης 

ID: 1.1 

Βασικός Δράστης: Χειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χειριστής συνδέεται στο CKAN εισάγοντας username και password 

2. Επιλέγει τον οργανισμό στον οποίο έχει διαχειριστικά δικαιώματα 

3. Επιλέγει “Add Dataset” 

4. Εισάγει υποχρεωτικά τίτλο, άδεια χρήσης, οργανισμό και ορατότητα για το 

σύνολο δεδομένων που επιθυμεί και προαιρετικά στοιχεία όπως περιγραφή, 

πηγή, συγγραφέας κ.α. 

5. Επιλέγει έπειτα “Next: Add data” 

6. Επιλέγει “Link” για να εισάγει το url του αρχείου που επιθυμεί να εισάγει στην 

πύλη 
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7. Προαιρετικά εισάγει τίτλο και περιγραφή για το αρχείο που έχει διασυνδέσεις 

8. Το σύνολο δεδομένων και η πηγή έχουν αποθηκευτεί στην πύλη 

Eφαρμογή: CKAN 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

Χειριστής: mis1426-2059 

Οργανισμός: MIS University of Macedonia 

Σύνολο δεδομένων: Αναλυτικό πρόγραμμα χειμερινού 

εξαμήνου 2016-2017 

 

Όνομα:  Δημιουργία συνόλου δεδομένων μέσω 

αποθήκευσης αρχείου 

ID: 1.2 

Βασικός Δράστης: Χειριστής 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χειριστής συνδέεται στο CKAN εισάγοντας username και password 

2. Επιλέγει τον οργανισμό στον οποίο έχει διαχειριστικά δικαιώματα 

3. Επιλέγει “Add Dataset” 

4. Εισάγει υποχρεωτικά τίτλο, άδεια χρήσης, οργανισμό και ορατότητα για το 

σύνολο δεδομένων που επιθυμεί και προαιρετικά στοιχεία όπως περιγραφή, 

πηγή, συγγραφέας κ.α. 

5. Επιλέγει έπειτα “Next: Add data” 

6. Επιλέγει “Upload” για να ανεβάσει το αρχείο που επιθυμεί να εισάγει στην πύλη 

7. Προαιρετικά εισάγει τίτλο και περιγραφή για το αρχείο που έχει ανεβάσει 

8. Το σύνολο δεδομένων και η πηγή έχουν αποθηκευτεί στην πύλη 

Eφαρμογή: CKAN 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

Χειριστής: mis1426-2059 

Οργανισμός: MIS University of Macedonia 

Σύνολο δεδομένων: Αναλυτικό πρόγραμμα χειμερινού 

εξαμήνου 2016-2017 

 

Όνομα:  Προβολή συνόλου δεδομένων στο CKAN UI 

μέσω του Datastore και των plug-ins για 

visualization δεδομένων 

ID: 2 

Βασικός Δράστης: Χειριστής  

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χειριστής συνδέεται στο CKAN εισάγοντας username και password 

2. Επιλέγει τον οργανισμό στον οποίο έχει διαχειριστικά δικαιώματα 

3. Επιλέγει ένα σύνολο δεδομένων που διαθέτει την μορφοποίηση που επιθυμεί να 

ελέγξει 

4. Το αρχείο ανοίγει μέσω του κατάλληλου plug-in view για το format του μαζί με 
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τα υπόλοιπα στοιχεία της πηγής 

Eφαρμογή: CKAN 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

Χειριστής: mis1426-2059 

Οργανισμός: MIS University of Macedonia 

Σύνολο δεδομένων: examplegeojson 

 

Α.3. Σενάρια χρήσης επισκεπτών 

 

Όνομα:  Αναζήτηση βάσει χαρακτήρων μέσω του Drupal 

UI 

ID: 1.1 

Βασικός Δράστης: Επισκέπτης 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα συνόλων δεδομένων του Drupal 

2. Πραγματοποιεί αναζήτηση μέσω 1. Όνομα συνόλου δεδομένων, 2. Περιγραφή 

του συνόλου δεδομένων, 3 τύπο αρχείου, 4. Συγγραφέα συνόλου δεδομένων, 5. 

Φορέα, 6. Tag συνόλου δεδομένων 

3. Στην λίστα εμφάνισης των αποτελεσμάτων λαμβάνει τα αποτελέσματα που 

ταιριάζουν με την αναζήτηση του 

Eφαρμογή: Drupal 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

Αναζητήσεις:  

1. Analytical-week-schedule 

2. πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 

3. txt 

4. Selmanis Anestis 

5. Uom 

6. mis 

 

Όνομα:  Σύνθετη αναζήτηση συνόλου δεδομένων από το 

CKAN UI 

ID: 1.2 

Βασικός Δράστης: Επισκέπτης 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα συνόλων δεδομένων του CKAN 

2. Πραγματοποιεί αναζήτηση μέσω 1. Όνομα συνόλου δεδομένων, 2. Περιγραφή 

του συνόλου δεδομένων, 3 τύπο αρχείου, 4. Συγγραφέα συνόλου δεδομένων, 5. 

Φορέα, 6. Tag συνόλου δεδομένων 

3. Στην λίστα εμφάνισης των αποτελεσμάτων λαμβάνει τα αποτελέσματα που 

ταιριάζουν με την αναζήτηση του 

Eφαρμογή: CKAN 
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Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

Αναζητήσεις:  

1. Αναλυτικό 

2. Πρόγραμμα 

3. txt 

4. Selmanis Anestis 

5. Uom 

6. mis 

 

Όνομα:  Κατέβασμα συνόλου δεδομένων από το CKAN 

UI 

ID: 2 

Βασικός Δράστης: Επισκέπτης 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα πληροφοριών ενός συνόλου δεδομένων 

2. Εκεί επιλέγει τον τύπο αρχείου που επιθυμεί να κατεβάσει 

3. Επιλέγει “Explore” 

4. Επιλέγει “Download” 

5. Το σύνολο δεδομένων που έχει επιλέξει κατεβαίνει στον υπολογιστή του 

Eφαρμογή: CKAN 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

Σύνολο δεδομένων ελέγχου:  

http://data.dai.uom.gr/dataset/analytical-week-schedule-2016-

2017  

 

Όνομα:  Κατέβασμα συνόλου δεδομένων από το Drupal 

UI 

ID: 3 

Βασικός Δράστης: Επισκέπτης 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα παρουσίασης των συνόλων δεδομένων 

2. Στο σημείο αυτό βλέπει απευθείας τους τύπους αρχείου που μπορεί να 

κατεβάσει 

3. Πατώντας πάνω στον τύπο αρχείου που επιθυμεί το αρχείο κατεβαίνει στον 

υπολογιστή του 

Eφαρμογή: Drupal 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

Σύνολο δεδομένων ελέγχου: week-schedule-b-2016-2017  

 

Όνομα:  Πραγματοποίηση Sparql query πάνω σε γράφο 

του Virtuoso 

ID: 4 

http://data.dai.uom.gr/dataset/analytical-week-schedule-2016-2017
http://data.dai.uom.gr/dataset/analytical-week-schedule-2016-2017
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Βασικός Δράστης: Επισκέπτης 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα του sparql endpoint 

2. Συγγράφει το sparql query που επιθυμεί 

3. Σύμφωνα με τα φίλτρα που χρησιμοποιεί λαμβάνει τα αποτελέσματα του query 

του 

Eφαρμογή: Virtuoso 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

Url Sparql Endpoint: http://data.dai.uom.gr:8890/sparql 

Query ελέγχου:  

select ?a 

where { 

?a <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "OTH" 

} 

 

Όνομα:  Πραγματοποίηση Sparql query πάνω σε γράφο 

του Virtuoso μέσω του uom-sparql-endpoint 

ID: 5 

Βασικός Δράστης: Επισκέπτης 

Κανονική ροή συμβάντων 

1. Ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα του uom-sparql-endpoint 

2. Συγγράφει το sparql query που επιθυμεί 

3. Σύμφωνα με τα φίλτρα που χρησιμοποιεί λαμβάνει τα αποτελέσματα του query 

του 

Eφαρμογή: Virtuoso 

Επιτυχία/Αποτυχία: Επιτυχία 

Σημειώσεις - 

Παρατηρήσεις 

Url Sparql Endpoint: http://data.dai.uom.gr:81/content/linked-

data 

Query ελέγχου:  

select ?a 

where { 

?a <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "OTH" 

} 
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Παράρτημα Β: Επικοινωνίες 

Β.1. uom-sparqlEndpoint 

Φόρμα Html 

<div class="uom-border"></div> 
<div class="row margin-top"> 
    <div class="col-md-12 uom-header"> 
        <h2>University of Macedonia SPARQL Query Editor</h2> 
    </div> 
</div> 
<div class="row margin-top"> 
    <div class="col-md-12"> 
        <p> 
            In the editor below you can search for the metadata stored in the 
University of Macedonia Virtuoso RDF triple store. You can also access the 
Virtuoso SPARL Endpoint from <a href="http://data.dai.uom.gr:8890/sparql">here. 
</a> . 
        </p> 
    </div> 
</div> 
<div class="row"> 
    <div class="col-md-12"> 
        <p> 
            The options for the queries provide are: 
        </p> 
    </div> 
    <div class="col-md-12"> 
        <ul> 
            <li> 
                Format: A series of different formats for your results 
            </li> 
            <li> 
                Execution timeout: The milliseconds that the query will timeout. 
Many times queries may take a long time to provide results, thus it is preferred 
to optimize your queries and not to set the Execution timeout to longer than a 
few minutes 
            </li> 
        </ul> 
    </div> 
</div> 
<div class="row margin-top"> 
    <div class="col-md-12"> 
        <label>Default Data Set Name (Graph IRI)</label> 
    </div> 
    <div class="col-md-12"> 
        <input type="text" class="form-control" name="default-graph-uri" 
id="default-graph-uri" value="" style="width: 100%" /> 
    </div> 
</div> 
<div class="row margin-top"> 
    <div class="col-md-12"> 
        <label>Query Text</label> 
    </div> 
    <div class="col-md-12"> 
        <textarea name="query" class="form-control" id="query" style="width: 
100%"></textarea> 
    </div> 
</div> 
<div class="row margin-top"> 
    <div class="col-md-3"> 
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        <label>Results Format</label> 
    </div> 
    <div class="col-md-3"> 
        <select name="format" id="format" class="form-control"> 
            <option value="auto">Auto</option> 
            <option value="text/html" selected="selected">HTML</option> 
            <option value="application/vnd.ms-excel">Spreadsheet</option> 
            <option value="application/sparql-results+xml">XML</option> 
            <option value="application/sparql-results+json">JSON</option> 
            <option value="application/javascript">JavaScript</option> 
            <option value="text/plain">NTriples</option> 
            <option value="application/rdf+xml">RDF/XML</option> 
            <option value="text/csv">CSV</option> 
            <option value="text/tab-separated-values">TSV</option> 
        </select> 
    </div> 
</div> 
<div class="row margin-top"> 
    <div class="col-md-3"> 
        <label>Execution timeout</label> 
    </div> 
    <div class="col-md-3"> 
        <input name="timeout" class="form-control" id="timeout" type="text" 
value="0" /> milliseconds 
        <span class="info"><i>(values less than 1000 are ignored)</i></span> 
    </div> 
</div> 
<div class="row margin-top"> 
    <div class="col-md-3"> 
        <label>Options</label> 
        <span class="info"><i>(Strict checking of void variables)</i></span> 
    </div> 
    <div class="col-md-1"> 
        <input class="form-control" name="debug" id="debug" type="checkbox" 
checked="checked" /> 
    </div> 
</div> 
<div class="row margin-top"> 
    <div class="window-footer"> 
        <div class="middle-box text-center"> 
            <div class="window-footer"> 
                <div class="form-actions"> 
                    <input id="uomSparqlQuerySubmitBtn" class="button-primary btn 
btn-primary form-submit" value="Run Query" /> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
</div> 
 

Συναρτήσεις Javascript – JQuery 

$(document).ready(function () { 
    $("#uomSparqlQuerySubmitBtn").on("click", function (e) { 
        var query = $("#query").val(), 
        defaultGraphUri = $("#default-graph-uri").val(), 
        resultsFormat = $("#format").val(), 
        timeout = $("#timeout").val(), 
        options = $("#options").is(':checked'); 
 
        var url = createSparqlEndpointUrl(query, defaultGraphUri, resultsFormat, 
timeout, options); 
    }); 
}); 
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/* 
 Creates the sparql query url and opens the result in a new window 
*/ 
function createSparqlEndpointUrl(query, defaultGraphUri, resultsFormat, timeout, 
options) { 
    var graphUri = ''; 
    if (defaultGraphUri) { 
        graphUri = defaultGraphUri; 
    } 
    var siteDomain = "data.dai.uom.gr:8890"; 
    var url = "http://" + siteDomain + "/sparql"; 
    url += "?default-graph-uri=" + graphUri; 
    url += "&query=" + encodeURIComponent(query); 
    url += "&format=" + encodeURIComponent(resultsFormat); 
    url += "&timeout=" + timeout; 
    if (options) { 
        url += "&debug=on"; 
    } 
    window.open(url); 
    return url; 
 
} 
 
function getTableHeaders(headerVars) { 
    var tr = document.createElement('tr'); 
    tr.appendChild(document.createElement('td')); 
    for (var i in headerVars) { 
        tr.appendChild(document.createElement('td')); 
        tr.cells[i].appendChild(document.createTextNode(headerVars[i])); 
    } 
    return tr; 
} 
 
function getTableRow(headerVars, rowData) { 
    var tr = document.createElement('tr'); 
    for (var i in headerVars) { 
        tr.appendChild(getTableCell(headerVars[i], rowData)); 
    } 
    return tr; 
} 
 
function getTableCell(fieldName, rowData) { 
    var td = document.createElement('td'); 
    var fieldData = rowData[fieldName]; 
    td.appendChild(document.createTextNode(fieldData["value"])); 
    return td; 
} 
 
function createJsonTable() { 
    $.ajax({ 
        dataType: 'script', 
        url: url, 
        success: function (data) { 
 
            var w = window.open(); 
            $(w.document.body).html(data); 
 
            // get the table element 
            var table = $("#results")[0]; 
            var tableHeaders = $("#results > thead")[0]; 
            var tableBody = $("#results > tbody")[0]; 
 
            // get the sparql variables from the 'head' of the data. 
            var headerVars = data.head.vars; 
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            // using the vars, make some table headers and add them to the table; 
            var trHeaders = getTableHeaders(headerVars); 
            tableHeaders.appendChild(trHeaders); 
 
            // grab the actual results from the data.                                           
            var bindings = data.results.bindings; 
 
            // for each result, make a table row and add it to the table. 
            for (rowIdx in bindings) { 
                table.append(getTableRow(headerVars, bindings[rowIdx])); 
            } 
 
            $("#results").DataTable({ 
                "lengthMenu": [[-1, 10, 20, 50], ["Σύνολο", 10, 20, 50]] 
            }); 
        } 
    }); 
} 
 

 

Β.2. uom-ckan 

Πίνακας Html  

<div class="row margin-top"> 
    <div class="col-md-12"> 
        <div id="packageListDiv"> 
            <table id="packageListTable"> 
                <thead> 
                    <tr> 
                        <td style="width:50%"> 
                            Dataset 
                        </td> 
                        <td style="width:50%"> 
                            Additional Info 
                        </td> 
                    </tr> 
                </thead> 
                <tbody></tbody> 
            </table> 
        </div> 
    </div> 
</div> 
 

 

Πρόσθετο επέκτασης Javascript – JQuery  

/*  
 * Main script file for the integration of the CKAN into the Drupal pages 
 * of the University of Macedonia Data Portal 
 *  
 */ 
/* 
 * @namespace namespace creation 
 * @global uom_CKAN 
 * check if namespace exists 
 */ 
var uom_CKAN = uom_CKAN || {}; 
/** 
 * @module uom-CKAN  
 * @mixes jQuery, dataTables 
 * @alias w, $, util, authModule 
 */ 



 93 

uom_CKAN = (function ($) { 
 
    //Default urls for the University of Macedonia CKAN instance 
    var ckan_instance_url = 'http://data.dai.uom.gr', 
    ckan_instance_endpoint = 'http://data.dai.uom.gr/api/3/action/', 
    ckan_instance_dataset = 'http://data.dai.uom.gr/dataset/', 
    id = '?id=', 
    callback = "?callback=?"; 
 
    var packageTable; 
 
    // Type of actions provided from the CKAN API 
{http://docs.ckan.org/en/latest/api/} 
    var Action_Enum = { 
        PackageList: "package_list", 
        GroupList: "group_list", 
        TagList: "tag_list", 
        PackageShow: "package_show", 
        TagShow: "tag_show", 
        GroupShow: "group_show", 
        PackageListWithResources: "current_package_list_with_resources", 
        OrganizationList: "organization_list", 
        FormatList: "license_list" 
    }; 
 
    //  
    var TypeofAction_Enum = { 
        GET: 0, 
        GETALL: 1, 
        GETCURRENT: 2 
    }; 
 
    /** 
     * Return the ckan instance dataset path 
     */ 
    function getDatasetUrl() { 
        return ckan_instance_dataset; 
    } 
 
    /** 
     * Returns the type of actions available 
     */ 
    function getActions() { 
        return Action_Enum; 
    } 
 
    /** 
     * Illustrates the ajax call through the CKAN API 
     * Returns the json response  
     * @param action : the action type in order to create the url needed 
     */ 
    function getAll(action) { 
 
        var url = buildUrl(action, TypeofAction_Enum.GETALL); 
        return $.ajax({ 
            url: url, 
            type: "GET", 
            dataType: "jsonp", 
            contentType: "application/x-www-form-urlencoded", 
            crossDomain: true 
        }).done(function (result) { 
            return result; 
        }).error(function (jqXHR, textStatus, errorThrown) { 
            return null; 
        }); 
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    } 
 
    function buildUrl(action, typeOfAction) { 
        var url = ''; 
        switch (typeOfAction) { 
            case 0: 
                url = ckan_instance_endpoint + action + id; 
                break; 
            case 1: 
                url = ckan_instance_endpoint + action + callback; 
                break; 
            default: 
                break; 
        } 
        return url; 
    } 
 
    /** 
     * Illustrates the get single dataset by id 
     * Returns the json response which has the entire object 
     */ 
    function getDataset(action, dataset) { 
        var result; 
        var url = buildUrl(action, TypeofAction_Enum.GET) + dataset; 
        return $.ajax({ 
            url: url, 
            type: "GET", 
            dataType: "jsonp", 
            contentType: "application/x-www-form-urlencoded", 
            crossDomain: true 
        }).done(function (result) { 
            return result; 
        }).error(function (jqXHR, textStatus, errorThrown) { 
            return null 
        }); 
    } 
 
 
    //Display Spinner 
    function displayLoadingSpinner() { 
        $("#loadingSpinnerModal, #bounceSpinner").css("display", "block"); 
    } 
 
    //HideSpinner 
    function hideLoadingSpinner() { 
        $("#loadingSpinnerModal, #bounceSpinner").css("display", "none"); 
    } 
 
    return { 
        getActions: getActions, 
        getAll: getAll, 
        getDatasetUrl: getDatasetUrl 
 
 
    }; 
}(jQuery)); 
 
/** 
* Implemented specificaly for the university of Macedonia presentation of all 
datasets 
* It creates the table rows, the elements containing the dataset information and 
the attributes 
* needed for the references 
*/ 
function createPackageListTable(tableDiv, tableData) { 
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    var table = $("#packageListTable")[0], 
        tableBody = $("#packageListTable > tbody")[0]; 
 
    for (var x = 0; x < tableData.length; x++) { 
        var tr = document.createElement("tr"), 
            tdDataset = document.createElement("td"), 
            tdAddInfo = document.createElement("td"), 
            aName = document.createElement("a"), 
            iName = document.createElement("i"), 
            divName = document.createElement("div"), 
            divNotes = document.createElement("div"), 
            divResources = document.createElement("div"), 
            divAuthor = document.createElement("div"), 
            divOrganization = document.createElement("div"), 
            divTags = document.createElement("div"), 
            resourceLink = document.createElement("a"); 
 
        //Add needed classes for css manipulation 
        divName.className += "uom-dataset-name col-md-12"; 
        divNotes.className += "uom-dataset-description col-md-12"; 
        divResources.className += "uom-dataset-resources col-md-12"; 
        divAuthor.className += "uom-dataset-author col-md-12"; 
        divOrganization.className += "uom-dataset-organization col-md-12"; 
        divTags.className += "uom-dataset-tags col-md-12"; 
 
        //Create Name object 
        aName.href = uom_CKAN.getDatasetUrl() + tableData[x].name; 
        iName.className += "fa fa-folder-open"; 
        aName.appendChild(iName); 
        aName.appendChild(document.createTextNode(" " + tableData[x].title)); 
        divName.appendChild(aName); 
 
        //Create Notes object 
        if (tableData[x].notes) { 
            divNotes.appendChild(document.createTextNode(tableData[x].notes)); 
        } 
        else { 
            divNotes.appendChild(document.createTextNode("There is no description 
available")); 
        } 
        //Create Resources object 
        if (tableData[x].resources.length > 0) { 
            $.each(tableData[x].resources, function (index, value) { 
                var spanResource = document.createElement('span'), 
                    aResource = document.createElement('a'), 
                    iResource = document.createElement('i'); 
 
                spanResource.className += "uom-dataset-resource"; 
                aResource.href = tableData[x].resources[index].url; 
                iResource.className += "fa-uom fa fa-arrow-circle-o-down"; 
 
                
aResource.appendChild(document.createTextNode(tableData[x].resources[index].forma
t + " ")); 
                aResource.appendChild(iResource); 
                spanResource.appendChild(aResource); 
                divResources.appendChild(spanResource); 
            }); 
        } 
 
        //Create Author object 
        divAuthor.appendChild(document.createTextNode("Author: ")); 
        if (tableData[x].author) { 
            divAuthor.appendChild(document.createTextNode(tableData[x].author)); 
        } else { 
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            divAuthor.appendChild(document.createTextNode("There is no Author 
available")); 
        } 
 
        //Create Organization object 
        divOrganization.appendChild(document.createTextNode("Organization: ")); 
        if (tableData[x].organization) { 
            
divOrganization.appendChild(document.createTextNode(tableData[x].organization.nam
e)); 
        } else { 
            divOrganization.appendChild(document.createTextNode("There is no 
Organization available")); 
        } 
 
        //Create Tags object 
        if (tableData[x].num_tags > 0) { 
            $.each(tableData[x].tags, function (index, value) { 
                var spanTag = document.createElement('span'), 
                    iTag = document.createElement('tag'); 
 
                spanTag.className += "uom-dataset-tag"; 
                iTag.className += "fa-uom fa fa-tags"; 
 
                spanTag.appendChild(iTag); 
                spanTag.appendChild(document.createTextNode(" " + 
tableData[x].tags[index].display_name)); 
                divTags.appendChild(spanTag); 
            }); 
        } 
 
        tdDataset.appendChild(divName); 
        tdDataset.appendChild(divNotes); 
        tdDataset.appendChild(divResources); 
 
        tdAddInfo.appendChild(divAuthor); 
        tdAddInfo.appendChild(divOrganization); 
        tdAddInfo.appendChild(divTags); 
 
 
        tr.appendChild(tdDataset); 
        tr.appendChild(tdAddInfo); 
 
        tableBody.appendChild(tr); 
    } 
    table.appendChild(tableBody); 
 
    $("#packageListTable").DataTable({ 
        "lengthMenu": [[20, 10, 20, 50, -1], [20, 10, 20, 50, "All"]], 
        responsive: true 
    }); 
 
    //Manipulate the height of the second row of the object in order to look like 
table 
    $(".uom-dataset-organization").each(function (index) { 
        $(this).css("height", $(this.closest("tr")).children().find(".uom-
dataset-description").height()); 
    }); 
} 
 
/** 
* fuction used to create the group list table 
* @param {} tableDiv  
* @param {} tableData  
*/ 



 97 

function createGroupListTable(tableDiv, tableData) { 
    var table = $("#groupListTable")[0], 
        tableBody = $("#groupListBody")[0]; 
 
    for (var x = 0; x < tableData.length; x++) { 
        var tr = document.createElement('tr'), 
            td = document.createElement('td'); 
 
        tr.appendChild(document.createElement('td')); 
        tr.appendChild(td); 
 
        tr.cells[0].appendChild(document.createTextNode(tableData[x])); 
        tableBody.appendChild(tr); 
    } 
    table.appendChild(tableBody); 
 
    $("#groupListTable").DataTable({ 
        "lengthMenu": [[20, 10, 20, 50, -1], [20, 10, 20, 50, "All"]], 
        responsive: true 
    }); 
} 
 
/** 
* fuction used to create the format list table 
* @param {} tableDiv  
* @param {} tableData  
*/ 
function createFormatListTable(tableDiv, tableData) { 
    var table = $("#formatListTable")[0], 
        tableBody = $("#formatListBody")[0]; 
 
    for (var x = 0; x < tableData.length; x++) { 
        var tr = document.createElement("tr"), 
            td = document.createElement("td"); 
 
        tr.appendChild(document.createElement("td")); 
        tr.appendChild(td); 
 
        tr.cells[0].appendChild(document.createTextNode(tableData[x])); 
        tableBody.appendChild(tr); 
    } 
    table.appendChild(tableBody); 
 
    $("#formatListTable").DataTable({ 
        "lengthMenu": [[20, 10, 20, 50, -1], [20, 10, 20, 50, "All"]], 
        responsive: true 
    }); 
} 
 
/** 
* fuction used to create the organization list table 
* @param {} tableDiv  
* @param {} tableData  
*/ 
function createOrganizationListTable(tableDiv, tableData) { 
    var table = $("#organizationListTable")[0], 
        tableBody = $("#organizationListBody")[0]; 
 
    for (var x = 0; x < tableData.length; x++) { 
        var tr = document.createElement("tr"), 
            td = document.createElement("td"); 
 
        tr.appendChild(document.createElement("td")); 
        tr.appendChild(td); 
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        tr.cells[0].appendChild(document.createTextNode(tableData[x])); 
        tableBody.appendChild(tr); 
    } 
    table.appendChild(tableBody); 
 
    $("#organizationListTable").DataTable({ 
        "lengthMenu": [[20, 10, 20, 50, -1], [20, 10, 20, 50, "All"]], 
        responsive: true 
    }); 
} 
 
/** 
* fuction used to create the tag list table 
* @param {} tableDiv  
* @param {} tableData  
*/ 
function createTagListTable(tableDiv, tableData) { 
    var table = $("#tagListTable")[0], 
        tableBody = $("#tagListBody")[0]; 
 
    for (var x = 0; x < tableData.length; x++) { 
        var tr = document.createElement('tr'), 
            td = document.createElement('td'); 
 
        tr.appendChild(document.createElement('td')); 
        tr.appendChild(td); 
 
        tr.cells[0].appendChild(document.createTextNode(tableData[x])); 
        tableBody.appendChild(tr); 
    } 
    table.appendChild(tableBody); 
 
    $("#tagListTable").DataTable({ 
        "lengthMenu": [[20, 10, 20, 50, -1], [20, 10, 20, 50, "All"]], 
        responsive: true 
    }); 
} 

 

Β.3. Κανόνες CSS του Drupal 

Bootstrap_lite style.css 

/* Custom uom css rules*/ 
 
/* Header*/ 
.main-container { 
  width: 940px !important; 
  margin: 0 auto; 
  min-height: 100%; 
} 
 
html, body { 
  height: 100%; 
} 
 
.footer { 
  background-color : rgb(91, 192, 222); 
  width: 100% !important; 
  height: 125px !important; 
} 
 
.region-footer { 
  width: 940px; 
  margin: 0px auto; 



 99 

} 
 
.navbar-default{ 
  background-color: rgb(91, 192, 222); 
} 
 
.navbar-default li{ 
  background-color: rgb(91, 192, 222) !important; 
 
} 
 
/*The navbar pill margins*/ 
#navbar .container { 
  margin-top: 10px !important; 
  margin-bottom: 5px !important; 
} 
 
.navbar-nav > li > a { 
  padding: 10px 15px 10px 10px !important; 
} 
 
.navbar-default li:hover{ 
  background-color: #2aabd2 !important; 
  border-radius: 10px; 
} 
 
.navbar-default a.active{ 
  background-color: #2aabd2 !important; 
  border-radius: 10px; 
  color: white !important; 
} 
 
.navbar-default a{ 
  color: black !important; 
  font-size: 18px; 
} 
 
a.navbar-brand { 
  color: rgb(80, 80, 80) !important; 
  font-size: 24px; 
  font-family : "Times New Roman", Times, serif; 
} 
 
.navbar-default a:hover{ 
  color: white !important; 
} 
 
#navbar .container{ 
  margin-top: 20px; 
  margin-bottom: 20px; 
} 
 
/*****General class helpers in pages******/ 
/*Used for most headers in pages*/ 
.uom-header { 
  border-bottom: 1px solid #AAA; 
  color: rgb(91, 192, 222); 
  /*text-decoration: underline;*/ 
} 
 
/*Used for most p elements in pages*/ 
.uom-text { 
  font-size: 14px; 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
} 
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.uom-border { 
  border-bottom : 20px solid rgb(91,192,222); 
  margin-bottom : 20px; 
} 
 
/*Used for giving a margin between divs*/ 
.margin-top { 
  margin-top: 10px; 
} 
/*UoM Sparql Endpoint view*/ 
#query { 
  width: 100%; 
  max-width: 1200px; 
  height: 300px; 
  font-family: monospace; 
  font-size: 10pt; 
  resize: none; 
} 
 
#default-graph-uri { 
  width: 100%; 
  max-width: 1200px; 
} 
 
span.info { 
  font-size: 9pt; 
  white-space: nowrap; 
  height: 2em; 
} 
 
 
/* DatasetList View*/ 
.fa { 
  cursor: pointer; 
} 
 
.align-center{ 
  text-align:center; 
} 
 
#packageShowTable{ 
  border: 1px solid black; 
  width:100%; 
  border-radius:25px; 
} 
 
#packageListTable div{ 
 padding: 5px; 
} 
 
#packageListTable .uom-dataset-name > a{ 
  color: rgb(91, 192, 222); 
  font-size:120%; 
} 
#packageListTable .uom-dataset-name > a:hover{ 
  color: #2aabd2; 
} 
 
#packageListTable a{ 
  color: black; 
} 
.uom-dataset-resource, .uom-dataset-tag { 
  padding: 5px; 
} 
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.uom-dataset-tag{ 
  padding: 5px; 
  background-color: #F6F6F6; 
  border-radius: 10px; 
} 
 
.uom-dataset-resource > a{ 
  padding: 5px; 
  background-color: #F6F6F6; 
  border-radius: 10px; 
} 
.uom-dataset-resource > a:hover{ 
  padding: 5px; 
  background-color: rgb(92, 184, 92); 
  border-radius: 10px; 
} 
table > thead td{ 
  font-weight: bold; 
} 

 

Β.4. Κανόνες CSS του CKAN 

Ckanext-uom_theme 

/* ===================================================== 
   The "account masthead" bar across the top of the site 
   ===================================================== */ 
 
.account-masthead { 
    background-color: #2aabd2; 
} 
/* The "bubble" containing the number of new notifications. */ 
.account-masthead .account .notifications a span { 
  background-color: black; 
} 
/* The text and icons in the user account info. */ 
.account-masthead .account ul li a { 
  color: rgba(255, 255, 255, 0.6); 
} 
.breadcrumb{ 
  background-color:white !important; 
  padding-top:10px; 
  padding-bottom:10px; 
  background: white; 
  color: white; 
} 
.breadcrumb .icon-home{ 
  padding-left:10px; 
} 
.breadcrumb a { 
  padding-right:10px 
} 
 
body > div{ 
  background-color: #fff !important; 
  background: #fff !important; 
} 
 
.homepage > div{  
  background-color:  #fff; 
  background: #fff !important; 
  border-top: 0px !important; 
}     
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/* The user account info text and icons, when the user's pointer is hovering 
   over them. */ 
.account-masthead .account ul li a { 
  color: black !important; 
} 
 
.account-masthead .account ul li a:hover { 
  color: white !important; 
} 
 
.account-masthead .account ul li:hover{ 
  background-color: #2aabd2; 
  border-radius: 10px; 
} 
 
.nav-collapse ul li a{ 
  color: black !important; 
  font-size: 18px !important; 
} 
 
.nav-collapse ul li.active a { 
  background-color: #2aabd2 !important; 
  border-radius: 10px !important; 
  color: white !important; 
} 
 
.nav-collapse ul li a:hover { 
  background-color: #2aabd2 !important; 
  border-radius: 10px !important; 
  color: white !important; 
} 
 
/* ======================================================================== 
   The main masthead bar that contains the site logo, nav links, and search 
   ======================================================================== */ 
.masthead { 
  background-color: rgb(91, 192, 222); 
} 
/* The "navigation pills" in the masthead (the links to Datasets, 
   Organizations, etc) when the user's pointer hovers over them. */ 
.masthead .navigation .nav-pills li a:hover { 
  background-color: rgb(48, 48, 48); 
  color: white; 
} 
/* The "active" navigation pill (for example, when you're on the /dataset page 
   the "Datasets" link is active). */ 
.masthead .navigation .nav-pills li.active a { 
  background-color: rgb(74, 74, 74); 
} 
/* The "box shadow" effect that appears around the search box when it 
   has the keyboard cursor's focus. */ 
.masthead input[type="text"]:focus { 
  -webkit-box-shadow: inset 0px 0px 2px 0px rgba(0, 0, 0, 0.7); 
  box-shadow: inset 0px 0px 2px 0px rgba(0, 0, 0, 0.7); 
} 
 
 
/* =========================================== 
   The content in the middle of the front page 
   =========================================== */ 
 
/* Remove the "box shadow" effect around various boxes on the page. */ 
.box { 
  box-shadow: none; 
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} 
/* Remove the borders around the "Welcome to CKAN" and "Search Your Data" 
   boxes. */ 
.hero .box { 
  border: none; 
} 
/* Change the colors of the "Search Your Data" box. */ 
.homepage .module-search .module-content { 
  color: rgb(68, 68, 68); 
  background-color: white; 
} 
/* Change the background color of the "Popular Tags" box. */ 
.homepage .module-search .tags { 
  background-color: rgb(61, 61, 61); 
} 
/* Remove some padding. This makes the bottom edges of the "Welcome to CKAN" 
   and "Search Your Data" boxes line up. */ 
.module-content:last-child { 
  padding-bottom: 0px; 
} 
.homepage .module-search { 
  padding: 0px; 
} 
/* Add a border line between the top and bottom halves of the front page. */ 
.homepage [role="main"] { 
  border-top: 1px solid rgb(204, 204, 204); 
} 
 
 
/* ==================================== 
   The footer at the bottom of the site 
   ==================================== */ 
 
.site-footer, 
body { 
  background-color: rgb(91, 192, 222); 
} 
/* The text in the footer. */ 
.site-footer, 
.site-footer label, 
.site-footer small { 
  color: rgba(255, 255, 255, 0.6); 
} 
/* The link texts in the footer. */ 
.site-footer a { 
  color: black !important; 
} 
 
 
/* General css rules  
*/ 
 
.tags { 
  background-color: white !important; 
} 
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Παράρτημα Γ: Εγκαταστάσεις και Παραμετροποιήσεις 

CKAN-Drupal 

Γ.1. Εγκαταστάσεις - Παραμετροποιήσεις CKAN 

Πίνακας 17 Χρήσιμα Path 

CKAN Configuration file path /etc/ckan/default/production.ini 

Jetty Configuration file path /etc/default/jetty 

Drupal sites /var/www/html/sites 

  

 

Πίνακας 18 Χρήσιμες εντολές για το CKAN 

Ενεργοποίηση virualenv και 

μεταφορά στο source directory 

του CKAN. 

 ./usr/lib/ckan/default/bin/activate 

 cd /usr/lib/ckan/default/src/ckan 

Επανεκκίνηση Apache  sudo service apache2 restart 

Επανεκκίνηση Nginx  sudo service nginx restart 

 

Πίνακας 19 Εγκατάσταση CKAN έκδοση 2.6 

Εγκατάσταση βασικής έκδοσης του CKAN 

Εγκατάσταση των 

προαπαιτούμενων πακέτων, 

λήψη του CKAN και 

εγκατάσταση του
74

 

 sudo apt-get update 

 sudo apt-get install -y nginx 

apache2 libapache2-mod-wsgi libpq5 

git-core 

 wget 

http://packaging.ckan.org/python-

ckan_2.5-trusty_amd64.deb 

 sudo dpkg -i python-ckan_2.5-

trusty_amd64.deb 

Εγκατάσταση της PostgreSQL 

και  του διακομιστή αναζήτησης 

του CKAN την Solr
75

 

 sudo apt-get install -y postgresql 

solr-jetty 

 

Παραμετροποίηση του 

συστήματος για την λειτουργία 

του Solr και του Jetty
76

 

Στο config file του Jetty 

NO_START=0            # (line 4) 

JETTY_HOST=127.0.0.1  # (line 16) 

JETTY_PORT=8983       # (line 19) 

 sudo service jetty start 

                                                 

74
 http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-package.html  

75
 http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-package.html  

76
 http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-source.html#setting-up-solr  

http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-package.html
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-package.html
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-source.html#setting-up-solr
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 sudo mv /etc/solr/conf/schema.xml 

/etc/solr/conf/schema.xml.bak 

 sudo ln -s 

/usr/lib/ckan/default/src/ckan/ckan/

config/solr/schema.xml 

/etc/solr/conf/schema.xml 

 sudo service jetty restart 

Στο config file του CKAN 

solr_url=http://127.0.0.1:8983/solr 

 

Εκκίνηση και παραμετροποίηση 

της βάσης 
77

 

 sudo -u postgres createuser -S -D -

R -P ckan_default 

 sudo -u postgres createdb -O 

ckan_default ckan_default -E utf-8 

Στο config file του CKAN 

 

sqlalchemy.url = 

postgresql://ckan_default:pass@localhost/c

kan_default 

 

Παραμετροποίηση του url της 

εφαρμογής και εκκίνηση της 

βάσης
78

 

Στο config file του CKAN 

ckan.site_id = default 

ckan.site_url = http://data.dai.uom.gr 

 sudo ckan db init 

Εκκίνηση του server
79

  sudo service apache2 restart 

 sudo service nginx restart 

 

Πίνακας 20 Εγκατάσταση FileStore στο CKAN
80

 

Δημιουργία αρχείου 

αποθήκευσης 

 sudo mkdir -p /var/lib/ckan/default 

 

Παραμετροποίηση του 

συστήματος για να αποθηκεύει 

αρχεία στον δημιουργούμενο 

χώρο 

Στο config file του CKAN 

 ckan.storage_path = 

/var/lib/ckan/default 

 

Παραμετροποίηση δικαιωμάτων 

για τον server 

 sudo chown www-data 

/var/lib/ckan/default 

 sudo chmod u+rwx 

/var/lib/ckan/default 

 

                                                 

77
 http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-source.html#postgres-setup  

78
 http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-package.html  

79
 http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-package.html  

80
 http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/filestore.html 

http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-source.html#postgres-setup
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-package.html
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-package.html
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/filestore.html
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Πίνακας 21 Δημιουργία sysadmin
81

 

Ενεργοποίηση virtualenv  . 

/usr/lib/ckan/default/bin/activate 

 cd /usr/lib/ckan/default/src/ckan 

Δημιουργία χρήστη (user)  paster sysadmin add user -c 

/etc/ckan/default/production.ini 

Εισαγωγή κωδικού χρήστη στην 

κονσόλα 

 (πχ) 123456 

 

Πίνακας 22 Δημιουργία δεδομένων ελέγχου
82

 

Δημιουργία δεδομένων ελέγχου  paster create-test-data -c 

/etc/ckan/default/production.ini 

Διαγραφή δεδομένων ελέγχου  paster db clean -c 

/etc/ckan/default/production.ini 

Επανεκκίνηση βάσης 

δεδομένων 

 paster db init -c 

/etc/ckan/default/production.ini 

 

Πίνακας 23 Εγκατάσταση DataStore
83

 

Ενεργοποίηση του πρόσθετου Στο config file του CKAN 

 ckan.plugins = datastore 

Δημιουργία χρήστη και βάσης 

δεδομένων 

sudo -u postgres createuser -S -D -R -P -l 

datastore_default2 

Εισαγωγή κωδικού  π.χ. 123456 

Παραμετροποίηση συστήματος 

για την επικοινωνία των βάσεων 

Στο config file του CKAN 

ckan.datastore.write_url = 

postgresql://ckan_default:pass@localhost/d

atastore_default 

ckan.datastore.read_url = 

postgresql://datastore_default:pass@localh

ost/datastore_default 

Επανεκκίνηση του server  sudo service apache2 restart 

 sudo service nginx restart 

 

Πίνακας 24 Εγκατάσταση ckanext-showcase
84

 

Ενεργοποίηση virtualenv  . 

/usr/lib/ckan/default/bin/activate 

 cd /usr/lib/ckan/default/src/ckan 

Εγκατάσταση προσθέτου  pip install ckanext-showcase 

Ενεργοποίηση του πρόσθετου Στο config file του CKAN 

 ckan.plugins = showcase 

                                                 

81
 http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/getting-started.html  

82
 http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/getting-started.html  

83
 http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/datastore.html  

84
 https://github.com/ckan/ckanext-showcase  

mailto:pass%40localhost/
mailto:pass%40localhost/
mailto:pass%40localhost/
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/getting-started.html
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/getting-started.html
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/datastore.html
https://github.com/ckan/ckanext-showcase
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Επανεκκίνηση του server  sudo service apache2 restart 

 sudo service nginx restart 

 

Πίνακας 25 Εγκατάσταση Harvester
85

 

Εγκατάσταση του data structure 

store Redis
86

 

 sudo apt-get update 

 sudo apt-get install redis-server 

Στο config file του CKAN 

 Ckan.harvest.mq.type = redis 

Ενεργοποίηση virtualenv  . 

/usr/lib/ckan/default/bin/activate 

 cd /usr/lib/ckan/default/src/ckan 

Εγκατάσταση του ckanext-

harvest 

 pip install -e 

git+https://github.com/ckan/ckanext-

harvest.git#egg=ckanext-harvest 

 

Εγκατάσταση απαιτούμενων 

προσθέτων 

 cd 

/usr/lib/ckan/default/src/ckanext-

harvest/ 

 pip install -r pip-requirements.txt 

Προσθήκη των πρόσθετων στο 

αρχείο παραμετροποίησης του 

CKAN 

Στο config file του CKAN 

 Ckan.plugins = harvest 

ckan_harvester 

Δημιουργία πινάκων στην βάση  paster --plug-in=ckanext-harvest 

harvester initdb --

config=/etc/ckan/default/production.

ini 

 

Επανεκκίνηση του server  sudo service apache2 restart 

 

Πίνακας 26 Εγκατάσταση ckanext-dcat
87

 

Ενεργοποίηση virtualenv  . 

/usr/lib/ckan/default/bin/activate 

Εγκατάσταση του ckanext-dcat  pip install -e 

git+https://github.com/ckan/ckanext-

dcat.git#egg=ckanext-dcat 

Εγκατάσταση απαιτούμενων 

προσθέτων 

 pip install -r ckanext-

dcat/requirements.txt 

 

Προσθήκη των πρόσθετων στο 

αρχείο παραμετροποίησης του 

CKAN 

Στο config file του CKAN 

 Ckan.plugins = dcat 

dcat_rdf_harvester 

dcat_json_harvester 

dcat_json_interface 

 

                                                 

85
 https://github.com/ckan/ckanext-harvest#installation  

86
 http://redis.io/  

87
 https://github.com/ckan/ckanext-dcat  

https://github.com/ckan/ckanext-harvest#installation
http://redis.io/
https://github.com/ckan/ckanext-dcat
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Πίνακας 27 Εγκατάσταση Leaflet GeoJSON 

Ενεργοποίηση virtualenv  . 

/usr/lib/ckan/default/bin/activate 

Εγκατάσταση του ckanext-

geoview 

 pip install ckanext-geoview 

Προσθήκη των πρόσθετων στο 

αρχείο παραμετροποίησης του 

CKAN 

Στο config file του CKAN 

 Ckan.plugins = geojson_view 

 

Πίνακας 28 Εγκατάσταση API helper
88

 

Ενεργοποίηση virtualenv  . 

/usr/lib/ckan/default/bin/activate 

Εγκατάσταση του ckanext-

apihelper 

 pip install -e  

git+https://github.com/ckan/ckanext-

apihelper.git#egg=ckanext-apihelper 

  

Προσθήκη του πρόσθετου στο 

αρχείο παραμετροποίησης του 

CKAN 

Στο config file του CKAN 

 Ckan.plugins = apihelper 

 

 

 

Γ.2. Εγκαταστάσεις - Παραμετροποιήσεις Drupal 

 

Πίνακας 29 Χρήσιμα path και κωδικοί σύνδεσης του Drupal 

Site e-mail address mis1426@uom.edu.gr 

Username mstasos 

Password mstasosDrupalPsd911 

Login page {drupal-url}/q=user 

Drush
89

 command path /var/www/html/ 

 

Πίνακας 30 Εγκατάσταση LAMP
90

 

Εγκατάσταση Apache  sudo apt-get install apache2 

                                                 

88
 http://extensions.ckan.org/extension/apihelper/  

89
 https://www.digitalocean.com/community/tutorials/a-beginner-s-guide-to-drush-the-drupal-shell  

90
 https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mysql-php-lamp-stack-

on-ubuntu-14-04  

mailto:mis1426@uom.edu.gr
http://extensions.ckan.org/extension/apihelper/
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/a-beginner-s-guide-to-drush-the-drupal-shell
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mysql-php-lamp-stack-on-ubuntu-14-04
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mysql-php-lamp-stack-on-ubuntu-14-04
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Εγκατάσταση MySQL   sudo apt-get install mysql-server 

php5-mysql 

MySQL root password = ckan_mysql_psd911 

Δημιουργία της δομής του 

δέντρου της βάσης 

 sudo mysql_install_db 

Δημιουργία ασφαλής 

εγκατάστασης (run security 

script) 

 sudo mysql_secure_installation 

1. Κρατάμε το ίδιο root password 

2. Διαγραφή δειγμάτων χρηστών 

3. Απενεργοποίηση απομακρυσμένων 

συνδέσεων με δικαιώματα root 

 

Εγκατάσταση PHP  sudo apt-get install php5 

libapache2-mod-php5 php5-mcrypt 

Παραμετροποίηση του Apache 

ώστε να ψάχνει με 

προτεραιότητα την index.php ως 

προς την index.html 

 sudo nano /etc/apache2/mods-

enabled/dir.conf 

Μέσα στον φάκελο ορίζουμε την 

προτεραιότητα βάζοντας πρώτο το index.php 

<IfModule mod_dir.c> 

    DirectoryIndex index.php index.html 

index.cgi index.pl index.xhtml index.htm 

</IfModule> 

 

Έλεγχος εγκατάστασης της PHP 1. Δημιουργία αρχείου info.php στο 

path /var/www/html 

2. Εμφάνιση των στοιχείων της php 

a. <?php phpinfo(); ?> 

3. Επίσκεψη της σελίδας 

 

Πίνακας 31 Εγκατάσταση Drupal
91

 

Εγκατάσταση LAMP Πίνακας 26 

Είσοδος στην MySQL  mysql -u root –p 

Εισάγουμε τον κωδικό πρόσβασης του root 

χρήστη που έχουμε δημιουργήσει κατά την 

εγκατάσταση του LAMP 

Δημιουργία πίνακα CREATE DATABASE drupal; 

Δημιουργία χρήστη με κωδικό 

πρόσβασης 

CREATE USER drupaluser2@localhost 

IDENTIFIED BY ‘ckanDrupalUserPsd123456’ 

Δίνουμε δικαιώματα στον 

χρήστης μας 

GRANT 

SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,IN

DEX, ALTER,CREATE TEMPORARY TABLES,LOCK 

TABLES ON drupal.* TO 

drupaluser@localhost; 

FLUSH PRIVILEGES; 

 

Εγκατάσταση PHP  sudo apt-get update 

 sudo apt-get install php5-gd php5-

curl libssh2-php 

Εφαρμογή προτεινόμενων 

διορθώσεων στο αρχείο 

Ανοίγουμε το αρχείο παραμετροποίησης της 

php 

 sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini 

                                                 

91
 https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-drupal-on-an-ubuntu-14-04-server-

with-apache  

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-drupal-on-an-ubuntu-14-04-server-with-apache
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-drupal-on-an-ubuntu-14-04-server-with-apache
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παραμετροποίησης της PHP Ορίζουμε τις παρακάτω δύο εντολές 

. . . 

expose_php = Off 

. . . 

allow_url_fopen = Off 

. . . 

Ενεργοποιούμε την δυνατότητα 

επανεγγραφής του Apache 

 sudo a2enmod rewrite 

 

Εγκαθιστούμε τα αρχεία του 

Drupal – Έκδοση 7.50 

 cd ~ 

 wget 

https://ftp.drupal.org/files/project

s/drupal-7.50.tar.gz 

Αποσυμπιέζουμε τα αρχεία μας  tar xzvf drupal* 

Αντιγράφουμε τα αρχεία του 

Drupal στο web root directory 

 cd drupal* 

 sudo rsync -avz . /var/www/html 

Πραγματοποιούμε κάποιες 

αναγκαίες αλλαγές για την 

σωστή ρύθμιση του Drupal 

 mkdir 

/var/www/html/sites/default/files 

 cp 

/var/www/html/sites/default/default.

settings.php 

/var/www/html/sites/default/settings

.php 

 chmod 664 

/var/www/html/sites/default/settings

.php 

 sudo chown -R :www-data 

/var/www/html/* 

 

Πίνακας 32 Χρήσιμα tutorials του Drupal CMS 

Εγκατάσταση θέματος
92

 

Δημιουργία υποθέματος
93

 

Δημιουργία σελίδας
94

 

Δημιουργία Άρθρου
95

 

Δημιουργία τύπου περιεχομένου
96

 
97

 

Url Alias
98

 

Εγκατάσταση Url Alias Module
99
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 https://www.youtube.com/watch?v=eJIN0nQhtEY&list=PL15BE2E8313A4E809&index=6  

93
 https://www.youtube.com/watch?v=eJIN0nQhtEY&list=PL15BE2E8313A4E809&index=7  

94
 https://www.youtube.com/watch?v=eJIN0nQhtEY&list=PL15BE2E8313A4E809&index=8  

95
 https://www.youtube.com/watch?v=eJIN0nQhtEY&list=PL15BE2E8313A4E809&index=9  

96
 https://www.youtube.com/watch?v=eJIN0nQhtEY&list=PL15BE2E8313A4E809&index=10 

97
 https://www.youtube.com/watch?v=eJIN0nQhtEY&list=PL15BE2E8313A4E809&index=11  

98
 https://www.youtube.com/watch?v=eJIN0nQhtEY&list=PL15BE2E8313A4E809&index=12  

99
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https://www.youtube.com/watch?v=eJIN0nQhtEY&list=PL15BE2E8313A4E809&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=eJIN0nQhtEY&list=PL15BE2E8313A4E809&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=eJIN0nQhtEY&list=PL15BE2E8313A4E809&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=eJIN0nQhtEY&list=PL15BE2E8313A4E809&index=9
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https://www.youtube.com/watch?v=eJIN0nQhtEY&list=PL15BE2E8313A4E809&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=eJIN0nQhtEY&list=PL15BE2E8313A4E809&index=13
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Διαχείριση των Blocks
100

 
101

 

Διαχείριση των Menu
102

 
103

 

Update ενός module
104
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 https://www.youtube.com/watch?v=6N2m6NYTFNY&index=14&list=PL15BE2E8313A4E809  

101
 https://www.youtube.com/watch?v=pD5npkWO4wU&list=PL15BE2E8313A4E809&index=15  

102
 https://www.youtube.com/watch?v=bZOnFLuNnT4&list=PL15BE2E8313A4E809&index=16  

103
 

https://www.youtube.com/watch?v=JU4Kh5QQjEE&index=14&list=PL15BE2E8313A4E809#t=0.831  

104
https://www.youtube.com/watch?v=tFO5DoHTLHg&index=14&list=PL15BE2E8313A4E809#t=115.

029682  

https://www.youtube.com/watch?v=6N2m6NYTFNY&index=14&list=PL15BE2E8313A4E809
https://www.youtube.com/watch?v=pD5npkWO4wU&list=PL15BE2E8313A4E809&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bZOnFLuNnT4&list=PL15BE2E8313A4E809&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=JU4Kh5QQjEE&index=14&list=PL15BE2E8313A4E809#t=0.831
https://www.youtube.com/watch?v=tFO5DoHTLHg&index=14&list=PL15BE2E8313A4E809#t=115.029682
https://www.youtube.com/watch?v=tFO5DoHTLHg&index=14&list=PL15BE2E8313A4E809#t=115.029682
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Παράρτημα Δ: Επεκτάσεις Πύλης Ανοιχτών Δεδομένων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Δ.1. Επεκτάσεις CKAN 

Πίνακας 33 Δημιουργία επέκτασης του UI του CKAN (ckanext-uom_theme) 

Ενεργοποίηση virtualenv  . /usr/lib/ckan/default/bin/activate 

Δημιουργία του θέματος  cd /usr/lib/ckan/default/src 

 paster --plug-in=ckan create -t 

ckanext ckanext-uom_theme 

Δημιουργία του απαραίτητου 

plug-in ενεργοποίησης της 

επέκτασης και εγγραφή του 

plug-in 

 

 sudo nano ckanext-

uom_theme/ckanext/uom_theme/plugin.py 

 Εγγραφή του plug-in μέσα στον αρχείο
105

 

 

Προσθήκη του plug-in στο 

αρχείο setup.py
106

 

 

Εγκατάσταση της επέκτασης
107

  cd /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-

uom_theme 

 python setup.py develop 

Ενεργοποίηση του plug-in
108

  ckan.plugins = ckanext-uom_theme 

 

Πίνακας 34 Χρήσιμες τοποθεσίες του ckanext-uom_theme 

Extension path /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-

uom_theme/ckanext/uom_theme 

Css path /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-

uom_theme/ckanext/uom_theme/public/uom-

theme.css 

Base.html /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-

uom_theme/ckanext/uom_theme/templates/base

.html 

  

 

 

                                                 

105
 http://docs.ckan.org/en/latest/extensions/tutorial.html#creating-a-plugin-class  

106
 http://docs.ckan.org/en/latest/extensions/tutorial.html#adding-the-plugin-to-setup-py  

107
 http://docs.ckan.org/en/latest/extensions/tutorial.html#installing-the-extension  

108
 http://docs.ckan.org/en/latest/extensions/tutorial.html#enabling-the-plugin  

http://docs.ckan.org/en/latest/extensions/tutorial.html#creating-a-plugin-class
http://docs.ckan.org/en/latest/extensions/tutorial.html#adding-the-plugin-to-setup-py
http://docs.ckan.org/en/latest/extensions/tutorial.html#installing-the-extension
http://docs.ckan.org/en/latest/extensions/tutorial.html#enabling-the-plugin
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Δ.2. Επεκτάσεις Drupal 

Επέκταση θέματος Drupal 

 Σαν κεντρικό θέμα χρησιμοποιούμε το Bootstrap.  

 Σαν sub-theme χρησιμοποιούμε το Bootstrap_lite 

 Extend τα css rules μας τα κάνουμε στο style.css. Μπορούμε να τα κάνουμε και 

στο override.css αλλά εκεί θα υπάρχει πρόβλημα σε ενδεχόμενο update του sub-

theme 

 

Default css path /var/www/html/sites/all/themes/bootstrap_l

ite/css/overrides.css 

Custom css path /var/www/html/sites/all/themes/bootstrap_l

ite/css/style.css 
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Παράρτημα E: Προβλήματα και διορθώσεις 

Αδυναμία δημιουργίας αρχείου 

νέου θέματος ή πρόσθετου
109

 

 sudo chmod 755 /sites/all/themes 

 

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης ενός 

χρήστη της MySql βάσης
110

 
111

 

 SET PASSWORD FOR 'user-name-

here'@'hostname-name-here' = 

PASSWORD('new-password-here'); 

 

Αδυναμία ανεβάσματος αρχείων
112

  sudo chmod 755 

sites/default/files 

Copy paste file and all (-r) 

subdirectories in command line 

 sudo cp -r copyfilepath 

pastefilepath 

Change background 

In the theme extension we insert 

the class .hero in all changes  

 https://lists.okfn.org/pipermail/ckan-

dev/2013-August/005544.html 

RDFX ARC2 not found  https://www.drupal.org/node/2081749 

 

 

                                                 

109
 https://www.drupal.org/node/1036494  

110
 http://www.cyberciti.biz/faq/mysql-change-user-password/  

111
 http://stackoverflow.com/questions/4371/how-do-i-retrieve-my-mysql-username-and-password  

112
 https://www.drupal.org/documentation/modules/file  

https://www.drupal.org/node/1036494
http://www.cyberciti.biz/faq/mysql-change-user-password/
http://stackoverflow.com/questions/4371/how-do-i-retrieve-my-mysql-username-and-password
https://www.drupal.org/documentation/modules/file
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Παράρτημα ΣΤ: Συγκριτικοί πίνακες εργαλείων 

Πίνακας 35: Συγκριτικός πίνακας  open source CMS
113

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

113
 http://www.templatemonster.com/blog/how-to-choose-the-right-cms-for-my-website/  

http://www.templatemonster.com/blog/how-to-choose-the-right-cms-for-my-website/
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Πίνακας 36: Σύγκριση χαρακτηριστικών RDF Store
114

 

Requirement  Virtuoso  Bigdata  Mulgara  4Store  B*  Fuseki  

Open source  Yes/no  Yes  Yes  Yes  No  Yes  

Free edition  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

10 billion 

statements  
Yes  Maybe  No  Maybe  Coming  No  

Clustering  Yes  Yes  No  Yes  Cloud  No  

SPARQL 1.0  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

SPARQL 1.1  Partial  Yes  Partial  Partial  Yes  Yes  

SPARQL 

Update  
Non-std  Yes  TQL Upd  Yes  Yes  Yes  

Support  Yes  Yes  No  No  Yes  Yes  

Events  Yes  No  No  No  No  Yes/no  

Reasoning  Rules  Datalog  Rules  Add-on  No  Rules  

Constraints  No  No  No  No  No  No  

Triple-level 

security  
Coming  No  No  No  No  No  

Endpoint 

built in  
Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Live backup  Yes  ?  Yes  Yes  Yes  Yes  

Embeddable  Yes  ?  Yes  Yes  Yes  Yes  

 

 

 

                                                 

114
 http://www.garshol.priv.no/blog/231.html  

http://virtuoso.openlinksw.com/
http://www.systap.com/bigdata.htm
http://www.mulgara.org/
http://4store.org/
http://www.brightstardb.com/
http://jena.apache.org/documentation/serving_data/
http://virtuoso.openlinksw.com/features-comparison-matrix/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
http://static.lod2.eu/Deliverables/LOD2_D2.1.3_LOD_Cloud_Hosted_On_The_LOD2_Knowledge_Store_Cluster_50B_Triples.pdf
http://www.bigdata.com/bigdata/blog/?p=488
http://docs.openlinksw.com/virtuoso/clusteroperation.html
http://www.w3.org/2009/sparql/implementations/
http://www.brightstardb.com/documentation/SPARQL_Endpoint.html
http://code.mulgara.org/projects/mulgara/wiki/TQLUserGuide
http://www.epimorphics.com/web/support
http://4sreasoner.ecs.soton.ac.uk/
http://jena.apache.org/documentation/inference/
http://docs.openlinksw.com/virtuoso/backup.html#onlinebackups
http://docs.mulgara.org/itqlcommands/backup.html
http://www.garshol.priv.no/blog/231.html#32
http://www.brightstardb.com/documentation/Running_BrightstarDB.html
http://www.garshol.priv.no/blog/231.html
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Παράρτημα Ζ: Τεχνικές Απαιτήσεις CKAN  

CKAN Instance 

Technical Requirements 
115

 
116

 

For a large national 

portal with heavy 

traffic: 

2 * Servers with 8GB of RAM (One for Web and one for the Database/solr) 

160GB hard drive on both. (You may want more storage on the Web server if 

you intend to do a lot of file storage) 

Quad core processors (faster better) 

For a city level portal 

with lower traffic 

levels: 

2 * Servers with 2GB of RAM (Web and DB/solr) 

80GB hard drive on both. (You may want more storage on the Web server if 

you intend to do a lot of file storage) 

Dual core processors 

Software requirements 

Recommend: Ubuntu 12.04 64bit (deb package available). Redhat/Centos have also been tested and all 

main linux distributions should work. 

Web server 

Apache 

Nginx, for https and caching 

Python 2.6.x/2.7.x 

DB server 

Tomcat/Jetty + Solr 

Postgres 9.3 + (8.4 is supported but 9.3 is recommended) 

Notes 

The Web and DB can be on same server but we recommend separation for security reasons so DB is not 

publicly available. 

As well as the production servers above we would also recommend creating a staging environment so any 

new development work can be tested prior to deploying to the live environment. This staging 

environment can use lower specification hardware but the configuration should obviously mirror the 

production environment. 

Internal tools used (requirements.ini) 
117

 

argparse==1.4.0 # via ofs 

Babel==0.9.6 

Beaker==1.7.0 

bleach==1.4.2 

decorator==4.0.6 # via pylons, sqlalchemy-migrate 

fanstatic==0.12 

                                                 

115
 https://github.com/ckan/ckan/wiki/CKAN-hosting-guidelines  

116
 https://github.com/ckan/ckan/wiki/Hardware-Requirements  

117
 https://github.com/ckan/ckan/blob/master/requirements.txt  

https://github.com/ckan/ckan/wiki/CKAN-hosting-guidelines
https://github.com/ckan/ckan/wiki/Hardware-Requirements
https://github.com/ckan/ckan/blob/master/requirements.txt
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Flask==0.10.1 

FormEncode==1.3.0 

html5lib==0.9999999 # via bleach 

itsdangerous==0.24 # via flask 

Jinja2==2.6 

Mako==1.0.3 

Markdown==2.4 

MarkupSafe==0.23 

nose==1.3.7 # via pylons 

ofs==0.4.1 

ordereddict==1.1 

Pairtree==0.7.1-T 

passlib==1.6.2 

paste==1.7.5.1 

PasteDeploy==1.5.2 

PasteScript==2.0.2 

pbr==0.11.1 # via sqlalchemy-migrate 

psycopg2==2.4.5 

Pygments==2.1 

Pylons==0.9.7 

python-dateutil==1.5 

pytz==2012j 

pyutilib.component.core==4.5.3 

repoze.lru==0.6 # via routes 

repoze.who-friendlyform==1.0.8 

repoze.who==2.0 

requests==2.7.0 

Routes==1.13 

simplejson==3.3.1 # via pylons HAND-FIXED FOR NOW #2681 

six==1.10.0 # via bleach, html5lib, pastescript, sqlalchemy-migrate 

solrpy==0.9.5 

sqlalchemy-migrate==0.9.1 

SQLAlchemy==0.9.6 

sqlparse==0.1.11 

Tempita==0.5.2 

tzlocal==1.2 

unicodecsv==0.14.1 

vdm==0.13 

WebError==0.11 

WebHelpers==1.3 

WebOb==1.0.8 

WebTest==1.4.3 
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Werkzeug==0.11.3 

wsgi-party==0.1b1 

zope.interface==4.1.1 
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Παράρτημα Η: Πρόσθετα που υποστηρίζονται από την ομάδα 

ανάπτυξης του CKAN 

1. Disqus https://github.com/ckan/ckanext-disqus 

The Disqus extension allows site visitors to comment on individual packages using 
an AJAX-based commenting system. The downsides of this plug-in are that 
comments are not stored locally and user information is not shared between CKAN 
and the commenting system. 

2. GoogleAnalytics https://github.com/ckan/ckanext-googleanalytics  

A CKAN extension that both sends tracking data to Google Analytics and 

retrieves statistics from Google Analytics and inserts them into CKAN pages. 

3. QA https://github.com/ckan/ckanext-qa  

The ckanext-qa extension will check each of your dataset resources in CKAN 

and give them an 'openness score' based Tim Berners-Lee's five stars of 

openness (http://lab.linkeddata.deri.ie/2010/star-scheme-by-example) 

The openness score is displayed as stars on the dataset and resource pages. 

4. Ckanext-harvest https://github.com/ckan/ckanext-harvest  

This extension provides a common harvesting framework for ckan extensions and 
adds a CLI and a WUI to CKAN to manage harvesting sources and jobs. 

5. Ckanext-spatial http://docs.ckan.org/projects/ckanext-spatial/en/latest/  

The extension adds a spatial field to the default CKAN dataset schema, using 
PostGIS as the backend. This allows to perform spatial queries and display the 
dataset extent on the frontend. It also provides harvesters to import geospatial 
metadata into CKAN from other sources, as well as commands to support the OGC 
CSW standard via pycsw. 

 

 

https://github.com/ckan/ckanext-disqus
https://github.com/ckan/ckanext-googleanalytics
https://github.com/ckan/ckanext-qa
http://lab.linkeddata.deri.ie/2010/star-scheme-by-example
https://github.com/ckan/ckanext-harvest
http://docs.ckan.org/projects/ckanext-spatial/en/latest/
http://postgis.org/
http://pycsw.org/
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Παράρτημα Θ: Ρυθμίσεις του CKAN Instance 

This enables Pylons’ interactive debugging tool, makes Fanstatic serve unminified JS and CSS files, 

and enables CKAN templates’ debugging features. (For development probably) 

debug FALSE 

This defines how long (in seconds) until a user is logged out after a period of inactivity. If the setting 

isn’t defined, the session doesn’t expire. Not active by default. 

who.timeout 3600 

This determines whether the HttpOnly flag will be set on the repoze.who authorization cookie. The 

default in the absence of the setting is True. For enhanced security it is recommended to use the 

HttpOnly flag and not set this to False, unless you have a good reason for doing so. 

who.httponly TRUE 

This determines whether the secure flag will be set for the repoze.who authorization cookie. If True, 

the cookie will be sent over HTTPS. The default in the absence of the setting is False. 

who.secure FALSE 

This defines the database that CKAN is to use. The format is:  sqlalchemy.url = 

postgres://USERNAME:PASSWORD@HOST/DBNAME 

sqlalchemy.url sqlalchemy.url = 

postgresql://ckan_default:tambouris@localhost/ckan_default 

Set this to the URL of your CKAN site. Many CKAN features that need an absolute URL to your site 

use this setting. 

ckan.site_url ckan.site_url =http://snf-698943.vm.okeanos.grnet.gr 

This allows another http header to be used to provide the CKAN API key. This is useful if network 

infrastructure blocks the Authorization header and X-CKAN-API-Key is not suitable. 

apikey_header_name (ex. apikey_header_name = API-KEY) Δεν ξέρω ακόμα την 

χρησιμότητα του και δεν το έχω βάλει. (Default value: X-

CKAN-API-Key & Authorization) 

This sets Cache-Control header’s max-age value. Default value: 0 

ckan.cache_expires ckan.cache_expires = 2592000 

This enables CKAN’s built-in page caching. Page caching is an experimental feature. 

ckan.page_cache_enabled Experimental feature – Δεν το έχω βάλει.  

Controls if we’re caching CKAN’s static files, if it’s serving them. 

ckan.cache_enabled Default value: None 

This enables middleware that clears the response string after it has been sent. This helps CKAN’s 

memory management if CKAN repeatedly serves very large requests. 

ckan.use_pylons_response_cleanup_

middleware 
Default value: true 

Controls CKAN static files’ cache max age, if we’re serving and caching them. Default value: 3600     

ckan.static_max_age Default value: 3600 

This controls if CKAN will track the site usage. For more info, read Page View Tracking.  

ckan.tracking_enabled Default value: False (Για τώρα λόγω της πολυπλοκότητας 

της διαδικασίας ενεργοποίησης και συντήρησης) 

Controls what uri schemes are rendered as links. 

ckan.valid_url_schemes Default value: http https ftp 

Authorization Settings 

More information about how authorization works in CKAN can be found the Organizations and 

authorization section. 

http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/tracking.html#tracking
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/authorization.html
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/authorization.html
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Allow users to create datasets without registering and logging in. 

ckan.auth.anon_create_dataset ckan.auth.anon_create_dataset = False 

Allow the creation of datasets not owned by any organization. 

ckan.auth.create_unowned_dataset ckan.auth.create_unowned_dataset = False 

Allow users who are not members of any organization to create datasets, default: true. 

Create_unowned_dataset must also be True, otherwise setting create_dataset_if_not_in_organization 

to True is meaningless. 

ckan.auth.create_dataset_if_not_in_

organization 
ckan.auth.create_dataset_if_not_in_organization = False 

Allow users to create groups. 

ckan.auth.user_create_groups  ckan.auth.user_create_groups = False 

Allow users to create organizations.     

ckan.auth.user_create_organizations ckan.auth.user_create_organizations = False 

Allow users to delete groups. 

ckan.auth.user_delete_groups ckan.auth.user_delete_groups = False     

Allow users to delete organizations. 

ckan.auth.user_delete_organizations ckan.auth.user_delete_organizations = False 

Allow new user accounts to be created via the API. 

ckan.auth.create_user_via_api ckan.auth.create_user_via_api = false 

Allow new user accounts to be created via the Web.     

ckan.auth.create_user_via_web ckan.auth.create_user_via_web = false 

Makes role permissions apply to all the groups down the hierarchy from the groups that the role is 

applied to. 
e.g. a particular user has the ‘admin’ role for group ‘Department of Health’. If you set the value of this 

option to ‘admin’ then the user will automatically have the same admin permissions for the child 

groups of ‘Department of Health’ such as ‘Cancer Research’ (and its children too and so on). 

ckan.auth.roles_that_cascade_to_su

b_groups 
ckan.auth.roles_that_cascade_to_sub_groups = admin 

CKAN uses Solr to index and search packages. The search index is linked to the value of the 

ckan.site_id, so if you have more than one CKAN instance using the same solr_url, they will each 

have a separate search index as long as their ckan.site_id values are different. If you are only running a 

single CKAN instance then this can be ignored. 

Note, if you change this value, you need to rebuild the search index. 

ckan.site_id ckan.site_id = default 

Switching this on tells CKAN search functionality to just query the database, (rather than using Solr). 

In this setup, search is crude and limited, e.g. no full-text search, no faceting, etc. However, this might 

be very useful for getting up and running quickly with CKAN. 

ckan.simple_search Default value: false 

This configures the Solr server used for search. The Solr schema found at that URL must be one of the 

ones in ckan/config/solr (generally the most recent one). A check of the schema version number occurs 

when CKAN starts. 
Optionally, solr_user and solr_password can also be configured to specify HTTP Basic authentication 

details for all Solr requests. 

solr_url http://127.0.0.1:8983/solr 

Make all changes immediately available via the search after editing or creating a dataset. Default is 

true. If for some reason you need the indexing to occur asynchronously, set this option to false. 

ckan.search.automatic_indexing Default value: true 

Make ckan commit changes solr after every dataset update change. Turn this to false if on solr 4.0 and 

http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/configuration.html#solr-url
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/configuration.html#solr-url
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/configuration.html#solr-url
http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/configuration.html#solr-url
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you have automatic (soft)commits enabled to improve dataset update/create speed (however there may 

be a slight delay before dataset gets seen in results).     

ckan.search.solr_commit Default value: true 

Controls whether the default search page (/dataset) should show only standard datasets or also custom 

dataset types.     

ckan.search.show_all_types Default value: false 

Sets the default number of searched facets returned in a query. 

search.facets.limit Default value: 50 

Default number of facets shown in search results. Default 10 

search.facets.default Default 10 

List of the extra resource fields that would be used when searching. Default value: None 

ckan.extra_resource_fields (ex. ckan.extra_resource_fields = alt_url) 

? Default value: None 

CORS Settings 

Cross-Origin Resource Sharing (CORS) can be enabled and controlled with the following settings: 

A space separated list of allowable origins. This setting is used when ckan.cors.origin_allow_all = 

False. 

ckan.cors.origin_whitelist ckan.cors.origin_whitelist = 

http://www.myremotedomain1.com 

http://myremotedomain1.com 

This setting must be present to enable CORS. If True, all origins will be allowed (the response header 

Access-Control-Allow-Origin is set to ‘*’). If False, only origins from the ckan.cors.origin_whitelist 

setting will be allowed. 

ckan.cors.origin_allow_all ckan.cors.origin_allow_all = true 

Plugins Settings 

Extending Guide: http://docs.ckan.org/en/latest/extensions/index.html 

Specify which CKAN plugins are to be enabled. 

ckan.plugins ckan.plugins = stats text_view image_view recline_view 

This controls if we’ll use the 1 day cache for stats. 

ckanext.stats.cache_enabled   

This sets the upper file size limit for in-line previews. Increasing the value allows CKAN to preview 

larger files (e.g. PDFs) in-line; however, a higher value might cause time-outs, or unresponsive 

browsers for CKAN users with lower bandwidth. If left commented out, CKAN will default to 1 MB. 

ckan.resource_proxy.max_file_size ckan.resource_proxy.max_file_size = 1048576 

This sets size of the chunk to read and write when proxying. Raising this value might save some CPU 

cycles. It makes no sense to lower it below the page size, which is default. 

ckan.resource_proxy.chunk_size ckan.resource_proxy.chunk_size = 4096 

Front-End Settings 

This sets the name of the site, as displayed in the CKAN web interface. 

ckan.site_title ckan.site_title = Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

This is for a description, or tag line for the site, as displayed in the header of the CKAN web interface. 

ckan.site_description ckan.site_description = MIS Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

This is for an introductory text used in the default template’s index page. 

ckan.site_intro_text ckan.site_intro_text = Καλωσήρθατε στο portal Ανοιχτών 

Δεδομένων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

This sets the logo used in the title bar. 
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ckan.site_logo ckan.site_logo = /base/images/ckan-logo.png (Default) 

ckan.site_about Default Value 

ckan.main_css ckan.main_css = /base/css/my-custom.css 

This sets the site’s favicon. This icon is usually displayed by the browser in the tab heading and 

bookmark. 

ckan.favicon ckan.favicon = /images/icons/ckan.ico (Default) 

This controls the pagination of the dataset search results page. This is the maximum number of 

datasets viewed per page of results. 

ckan.datasets_per_page Default value: 20 

This sets a space-separated list of extra field key values which will not be shown on the dataset read 

page. 

package_hide_extras   

If there is a page which allows you to download a dump of the entire catalogue then specify the 

URL here, so that it can be advertised in the web interface. For example: 

ckan.dumps_url (Ex. ckan.dumps_url = http://ckan.net/dump/) Default 

value: (empty)  

If there is a page which allows you to download a dump of the entire catalogue then specify the 

format here, so that it can be advertised in the web interface. dumps_format is just a string for display. 

Example: 

  

ckan.dumps_format (Ex. ckan.dumps_format = CSV/JSON)  

 

 

 

 

http://ckan.net/dump/
http://ckan.net/dump/

