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Πεξίιεςε Δξγαζίαο
Ζ εξγαζία απηή ζα αζρνιεζεί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνέθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, αλαδεηψληαο ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ ην
«Δπηρεηξείλ» κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
θαιχπηεη ην ιηγφηεξν απφ κία θνξά θάζε (δηαζέζηκν) βαζηθφ παίθηε ζην «Οηθνζχζηεκα»
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο (Πάξνρνη Γεδνκέλσλ, Πάξνρνη Τπεξεζηψλ,
Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ & Υξήζηεο Δθαξκνγψλ). Ζ έξεπλα ζρεδηάζηεθε κε ηελ κέζνδν
ηεο «Πνηνηηθήο Έξεπλαο» θαη βαζηθφ εξγαιείν ηηο «Ζκηδνκεκέλεο πλεληεχμεηο» κε εξσηήζεηο
«Αλνηθηνχ Σχπνπ», έηζη ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νη εκπεηξίεο
(βηψκαηα) απηψλ πνπ ήδε ζπκκεηέρνπλ εθεί. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ έλα
λεαξφ «Οηθνζχζηεκα» κε ζεκαληηθά «θελά» ζε φιν ηνπ ην επηρεηξεκαηηθφ θάζκα, απφ ηελ
απειεπζέξσζε κέρξη θαη ηελ ρξήζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ.
Λέμεηο Κιεηδηά: Αλνηθηά Γεδνκέλα, Οηθνζχζηεκα, Δπηρεηξείλ

Abstract
The following thesis will be occupied with the economic perspective of the Open Data
phenomenon, imposing inquiries regarding the elements which could enable entrepreneurship
inside Thessaloniki’ s Open Data Ecosystem. The research sample covers at least once, every
basic (available) role in the Open Data Ecosystem of the region under inspection (Data Providers,
Service Providers, Application Developers & Application Users). Therefore, the research was
designed by the «Qualitative Method» and basic tool the «Semi Structured Open Interviews»
with «Open Ended Questions», in order for the experiences to be centralized in the best way
possible. Summing up the results of the research, they seem to point towards an early Open Data
Ecosystem accompanied by business based «gaps» throughout its spectrum; from the initial
release until the actual usage of Open Data.
Keywords: Open Data, Ecosystem, Business, Entrepreneurship
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Πξόινγνο & Δπραξηζηίεο
Ζ ηάζε ηεο επνρήο καο γηα «Αλνηθηή Γλψζε» αιιά θαη ε αλάγθε γηα λέεο κνξθέο
θαηλνηφκαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε κία ρψξα κε ηξνκαθηηθή θξίζε, έθξηλαλ ηελ επηινγή ηνπ
ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εμεηαδφκελεο πιεπξά ηνπ. Αλ θαη ε ελαζρφιεζε κε έλα λεαξφ
«Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ έθξπβε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο
ηέηνηαο έξεπλαο (Δπηρεηξείλ), ε δηαδηθαζία ηεο ήηαλ γεκάηε απφ γλψζεηο θαη εκπεηξία. ηελ
δηάξθεηα ηεο είρα ηελ κνλαδηθή επθαηξία λα έξζσ ζε επαθή κε ζεκαληηθά πξφζσπα γχξσ απφ ην
θαηλφκελν πνπ κε βνήζεζαλ λα δηεπξχλσ ηελ αληίιεςε κνπ γηα απηφ.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Κίηζην Φψηε γηα ηελ ζπλνιηθή
ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηεο εξγαζίαο. Υσξίο ην πξνζσπηθφ ηνπ
ελδηαθέξνλ, ε νινθιήξσζε ηεο ζα ήηαλ αδχλαηε. Αθφκα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ.
Υαξάιακπν Μπξάηζα, πξφεδξν ηνπ «Open Knowledge Foundation» (Παξάξηεκα O.K.F.N.)
ζηελ ρψξα καο, γηα ηελ ζπλνιηθή βνήζεηα πνπ παξείρε ζηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο.
Ξερσξηζηά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ ηνλ «Γήκν Θεζζαινλίθεο»,
ηνλ «Open Knowledge Foundation» (Παξάξηεκα O.K.F.N.) θαη ηηο νκάδεο «Πξνγξακκαηηζηψλ
Δθαξκνγψλ» απφ ηνπο δηαγσληζκνχο «Hackathons» ηεο πεξηνρήο. Σέινο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη
ε αλάιπζε ηεο έξεπλαο είλαη έλα ζθαηξηθφ απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο αληίιεςεο ηνπ εξεπλεηή
(εκνχ ηνπ ηδίνπ) θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δεζκεχεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο απφςεηο ηνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΔΗΑΓΩΓΖ
Πεξίιεςε Κεθαιαίνπ
Έλα απφ ηα πνιχ αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ θηλήκαηνο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
είλαη θαη ν αληίθηππνο ηνπ ζην «Δπηρεηξείλ» (νηθνλνκία). Ζ ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα Αλνηθηά
Γεδνκέλα ζηελ πεξηνρή απηή ζα αλαιπζεί ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, ζρεκαηίδνληαο
παξάιιεια θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο. Σν θεθάιαην απηφ είλαη ρσξηζκέλν ζε δχν
κεγάια κέξε. Αξρηθά, ζα ζεκεησζνχλ νη ιφγνη ελαζρφιεζεο κε ηελ πιεπξά απηή ηνπ θαηλνκέλνπ
κέζα απφ δείθηεο πνπ ραξηνγξαθνχλ ηελ εμέιημε ηνπ εθεί. ηελ ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ
βαζηθέο έλλνηεο γχξσ απφ ην θαηλφκελν απηφ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα αξρηθή
ελλνηνινγηθή βάζε γηα ηνλ αλαγλψζηε ηεο (ππφβαζξν).

1.1. Δηζαγσγή
Σα Αλνηθηά Γεδνκέλα είλαη έλα θαηλφκελν πνπ μεθίλεζε κε βαζηθφ ζηφρν λα
κεηαζρεκαηίζεη ηνλ «Γεκφζην Σνκέα», απειεπζεξψλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ν ίδηνο παξάγεη
πίζσ ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ηνλ ρξεκαηνδνηνχλ. ήκεξα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ
μεθεχγνπλ πιένλ απφ εθεί θαη πξνρσξνχλ ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ πεξηνρψλ, αλάκεζα ηνπο θαη
απηή ηνπ «Δπηρεηξείλ» (νηθνλνκία). Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα δεκηνπξγνχλ (+)
0,5% επηπιένλ «Δζληθφ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ» ζε ζρέζε κε ηα πιεξσκέλα δεδνκέλα
(Lateral Economics, 2016). Αθφκα, κία αγνξά κε θεληξηθφ κνριφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα κπνξεί
λα δεκηνπξγήζεη απφ ηξεηο κέρξη θαη πέληε θνξέο πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα (McKinsey, 2013).
Γελ είλαη ηπραίν βέβαηα φηη αξθεηέο νηθνλνκηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε απειεπζέξσζε
ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ (δεκφζησλ & ηδησηηθψλ) κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξν απφ ην
4% ηνπ ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ «Αθαζάξηζηνπ Πξντφληνο» ζε δηάθνξνπο ηνκείο κηαο νηθνλνκίαο,
εηδηθά κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία «Νενθπνχο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» (Open Data Institute, 2016).
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο αγνξάο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ μεπεξλά
ζήκεξα ηα 55 δηο. επξψ κε ζπλνιηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο πνπ αγγίδεη ην 37% κέρξη θαη ην 2020. Ζ
ζπλνιηθή αμία ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζηελ Δπξψπε κέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο καο ζα
θηάζεη ηα 325 δηο επξψ.

1.2. θνπόο & ηόρνη Έξεπλαο
Σα Αλνηθηά Γεδνκέλα θαη ε επαθφινπζε «Αλνηθηή Γλψζε» γχξσ απφ απηά μεδηπιψλνπλ
ζηγά ζηγά ηηο ζπλνιηθέο δπλαηφηεηεο ηνπο θέξλνληαο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη ζε άιιεο
πεξηνρέο πέξα απφ ηνλ απζηεξά «Γεκφζην Σνκέα». ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δψζεη
θαιχηεξε εηθφλα ζε κία απφ απηέο, αλαδεηψληαο ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θηλήκαηνο ησλ
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ «Δπηρεηξείλ».
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1.3. Οξηζκόο Πξνβιήκαηνο
1.3.1. Αληίθηππνο Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ
Σν «Γξάθεκα 1.1.» δεκηνπξγήζεθε κε ηα ζηνηρεία ηεο 1εο (2013) θαη ηεο 2εο (2014)
έθδνζεο ηνπ «Open Data Barometer», κίαο λέαο ρξνληθά πξνζπάζεηαο ηνπ «World Wide Web
Foundation» λα θαηαηάμεη ηηο ρψξεο παγθνζκίσο ζε κία ιίζηα (ζθνξ) αλάινγα κε ηελ
«Δηνηκφηεηα» (Readiness), ηελ «Δθαξκνγή» (Implementation) θαη ηνλ «Αληίθηππν» (Impact)
πνπ έρεη ην θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, ζηελ «Κπβέξλεζε» (Government), ζηελ
«Κνηλσλία» (Civil Society) θαη ζηηο «Δπηρεηξήζεηο» (Entrepreneurs) ηνπο, αληίζηνηρα.
Σν βαξφκεηξν ζηαζκίδεη ηηο βαζκνινγίεο πνπ ην ίδην ζπγθεληξψλεη γηα δηάθνξεο
κεηαβιεηέο (εξσηήζεηο) γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, ζε έλαλ δείθηε (ζθνξ), κε ζηνηρεία απφ
(α) Γθάινπ ζε εξεπλεηέο γηα αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
(Impact), (β) Σερληθέο έξεπλεο εηδηθψλ ζε 15 είδε (ζχλνια) δεδνκέλσλ (Implementation) θαη (γ)
Γεπηεξεχνληα δεδνκέλα κεγάισλ νξγαληζκψλ ζηνλ Ηζηφ ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο πνπ κπνξνχλ
λα ππνζηεξίμνπλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα (Readiness), ζε θάζε ρψξα. Αλάινγα κε ηελ ζπλνιηθή
βαζκνινγία πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ, νκαδνπνηεί ηηο ρψξεο ζε ηέζζεξηο νκάδεο (Clusters). Οη
νκάδεο απηέο είλαη νη ρψξεο κε «Τςειή Ηθαλφηεηα» (High Capacity), νη «Αλαδπφκελεο» ρψξεο
(Emerging & Advancing), νη ρψξεο κε «Πεξηνξηζκέλε Ηθαλφηεηα» (Capacity Constrained) θαη νη
ρψξεο κε «Μνλφπιεπξεο Πξσηνβνπιίεο» (One Side Initiatives).
Γξάθεκα 1.1.: Ο αληίθηππνο ησλ Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ ζηελ κεηαβιεηή Υ. Κιίκαθα: 1-10.
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Πεγή: World Wide Web Foundation, 2015.

Υψξεο κε «Τςειή Ηθαλφηεηα» είλαη απηέο πνπ έρνπλ ήδε πηνζεηήζεη πνιηηηθέο γηα ηα
Αλνηθηά Γεδνκέλα δεκηνπξγψληαο έλα πνιχπιεπξν «Οηθνζχζηεκα» κε ηζρπξή θνπιηνχξα.
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Πνιχ θνληά ζε απηέο αθνινπζνχλ νη «Αλαδπφκελεο» ρψξεο κε πνιηηηθέο δεζκεχζεηο γηα
πξνγξάκκαηα πάλσ ζηα Αλνηθηά Γεδνκέλα αιιά αδχλακε θνπιηνχξα γχξσ απφ απηά. Αληίζεηα,
νη ρψξεο κε «Πεξηνξηζκέλε Ηθαλφηεηα» εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πηνζέηεζε ησλ
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ελφο αξθεηά κεγάινπ ζε κέγεζνο «Οηθνζπζηήκαηνο»
θαη βαζηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ. Σέινο, νη ρψξεο κε
«Μνλφπιεπξεο Πξσηνβνπιίεο» αλ θαη εκθαλίδνπλ κεκνλσκέλεο θηλήζεηο γχξσ απφ ηα Αλνηθηά
Γεδνκέλα, δελ κπνξνχλ λα ηαηξηάμνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» (πξνζθνξά &
δήηεζε).
πκθψλα κε ην βαξφκεηξν, ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα έρνπλ ζήκεξα ηνλ κεγαιχηεξν
αληίθηππν ζηελ «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία» (Entrepreneurial Open Data Use),
μεπεξλψληαο ζεκαληηθά ζηελ 2ε έθδνζε ηνλ αληίθηππν ζηελ «Γηαθάλεηα & Λνγνδνζία»
(Transparency & Accountability), ζηελ «Κπβεξλεηηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα» (Government
Efficiency) θαη ζηελ «πκκεηνρή Πεξηζσξηαθψλ Οκάδσλ» (Inclusion of Marginalized Groups).
Παξάιιεια, ζαλ άκεζν απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο απηήο, ν αληίθηππνο ζηελ «Οηθνλνκηθή
Αλάπηπμε» (Economic Growth), ζηελ 2ε έθδνζε, μεπεξλάεη ή θηάλεη ηνλ αληίθηππν ζηηο ίδηεο
κεηαβιεηέο.
Ο αληίθηππνο ζηελ «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία» ή ζηελ «Οηθνλνκηθή
Αλάπηπμε» είλαη αθφκα κεγαιχηεξνο ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ θάπνην ειάρηζην είδνο
πξσηνβνπιίαο/δξάζεο ((+0.76 & +1.56) ή ηζρπξή πξσηνβνπιία/δξάζε (+0.34 & +0.91) γχξσ
απφ ηα «Αλνηθηά Γεδνκέλα». Ζ δηαθνξά απηή δελ είλαη ηπραία, αθνχ ην βαξφκεηξν δείρλεη
ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ «Δηνηκφηεηα» θαη ηνλ «Αληίθηππν» πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί
ζε κία ρψξα γηα ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ηεο (Open Data Barometer Global Report: 2nd Edition, p.
32).
Απφ ηελ άιιε κεξηά, αλ θαη αληίθηππνο ζηελ «Γηαθάλεηα & Λνγνδνζία», ζηελ
«Κπβεξλεηηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα» ή ζηελ «πκκεηνρή Πεξηζσξηαθψλ Οκάδσλ», ζηηο ρψξεο
κε θάπνην ειάρηζην είδνο πξσηνβνπιίαο/δξάζεο ή κε ηζρπξή πξσηνβνπιία/δξάζε γχξσ απφ ηα
«Αλνηθηά Γεδνκέλα» είλαη κεγαιχηεξνο ζηελ 2ε έθδνζε, ε δηαθνξά απηή είλαη ζρεηηθά κηθξή
θαη ζίγνπξα πνιχ κηθξφηεξε απφ απηήλ ζηηο δχν πξνεγνχκελεο κεηαβιεηέο (+0.05, +0.39 &
+0.39, +0.77 & +0.15, +0.27). Παξφια απηά, ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηνλ
κεγαιχηεξν δπλαηφ αληίθηππν ζηελ «Γηαθάλεηα & Λνγνδνζία» ζηηο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ
νκάδα «Αλαδπφκελεο» (Open Data Barometer Global Report: 2nd Edition, p. 31).
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ βαξφκεηξνπ δίλνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο φηη ην ελδηαθέξνλ
γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα μεθεχγεη πιένλ απφ ηνλ απζηεξά «Γεκφζην Έιεγρν» (Public
Impact) θαη πξνρσξάεη ζην «Δπηρεηξείλ» (Entrepreneurship Impact). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αλ
θαη ην θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ μεθίλεζε κε ζηφρν λα κεηαζρεκαηίζεη ηνλ «Γεκφζην
Σνκέα», ν αληίθηππνο ηνπ εθεί είλαη ζήκεξα πνιχ κηθξφηεξνο απφ φηη ζηνλ «Ηδησηηθφ Σνκέα»,
θάηη πνπ επηβεβαηψλεη θαη ε δπλακηθή ηνπ (ηάζε). Σελ δπλακηθή απηή ππνζηεξίδεη θαη ε 3ε θαηά
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ζεηξά έθδνζε (2016) ηνπ «Open Data Barometer» κε ηνλ αληίθηππν ζηηο κεηαβιεηέο πνπ
αθνξνχλ ηνλ γεληθφηεξν «Γεκφζην Έιεγρν» λα εκθαλίδεη πιένλ αξλεηηθέο κεηαβνιέο (Open
Data Barometer Global Report: 3nd Edition, p. 25). Παξφια απηά, αλ θαη νη επηρεηξήζεηο
(Ηδησηηθφο Σνκέαο) αλαγλσξίδνπλ ηελ δπλακηθή ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κφιηο ην 3% απφ
απηέο ζπκκεηέρεη ηειηθά ζην θίλεκα ηνπο δεκνζηεχνληαο, παξά ηα δεηήκαηα πνπ ππάξρνπλ,
ηδηφθηεηα δεδνκέλα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ζαλ αλνηθηά (Open Data Barometer: 2nd Edition,
p. 6)

1.3.2. Μέγεζνο Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ
Σν «Horizon 2020» είλαη ην κεγαιχηεξν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη ηξέμεη
κέρξη ζήκεξα ε «Δπξσπατθή Έλσζε», κε ζηφρν ηελ θαηλνηνκία κέζα απφ ηελ έξεπλα, γηα ηελ
βησζηκφηεηα θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Δπξψπεο ηνπ κέιινληνο. Ζ πξσηνβνπιία
απηή μεθίλεζε ην 2014 θαη ζα έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 7 ρξφλσλ (2014 κε 2020) κε ηα θνλδχιηα
ηεο λα αγγίδνπλ ηα 80 δηο. εθαηνκκχξηα επξψ. Σν «Horizon 2020» έρεη ρηηζηεί γχξσ απφ ηελ ηδέα
ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κε ηελ ηδέα ηεο «Αλνηθηήο Πξφζβαζεο» λα έρεη θεληξηθφ ξφιν, αθνχ
ηα ρξεκαηνδνηνχκελα «πξφηδεθη» είλαη ππνρξεσκέλα λα δηαζέζνπλ ειεχζεξα (αλνηθηά), δσξεάλ
ή φρη, φια ηα απνηειέζκαηα (δεδνκέλα) ηεο έξεπλαο ηνπο (European Union, 2013).
Γξάθεκα 1.2.: Οη δπλαηόηεηεο θαηάζεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζην «Horizon 2020».

Mandatory
Deposit
38%

Voluntary
Deposit
62%

Πεγή: European Union, 2013.

Σα ρξεκαηνδνηνχκελα «πξφηδεθη» κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο κε δχν
πηζαλνχο ηξφπνπο: (α) Να αξρεηνζεηήζνπλ κφλνη ηνπο ηα απνηειέζκαηα (άξζξα ή δεκνζηεχζεηο)
ηεο έξεπλα ηνπο νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ, κεηά ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεκνζίεπζεο, ηνπο ζε
έλα ειεθηξνληθφ απνζεηήξην κε ειεχζεξε (αλνηθηή) θαη δσξεάλ πξφζβαζε (Green Open Access)
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ή (β) Να θαηαζέζνπλ ηα απνηειέζκαηα (άξζξα ή δεκνζηεχζεηο) ηεο έξεπλα ηνπο θαηά ηελ ζηηγκή
ηεο δεκνζίεπζεο ηνπο ζε έλα ειεθηξνληθφ απνζεηήξην (αλνηθηά) κε θάπνηα ζπκθσλία γηα ην
αληίηηκν θαη ηηο άδεηεο πξφζβαζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο (Golden Open Access).
Ζ πξσηνηππία ηνπ «Horizon 2020» φκσο είλαη ε πξσηνβνπιία «Open Research Data
Pilot». Σα εξεπλεηηθά «πξφηδεθη» ζε έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο (38%) ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ
πεξηνρψλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηαζέζνπλ ειεχζεξα (αλνηθηά) θαη δσξεάλ φια ηα δεδνκέλα
θαη αληίζηνηρα ηα «κεηαδεδνκέλα» πνπ ηα αθνινπζνχλ, θαηαζέηνληαο ηα ζε έλα ειεθηξνληθφ
απνζεηήξην. Αληίζεηα, γηα ηηο ππφινηπεο ρξεκαηνδνηνχκελεο πεξηνρέο ε θαηάζεζε απηή είλαη
εζεινληηθή (Γξάθεκα 1.2.). Σν «Horizon 2020» ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κίαο
ηεξάζηηαο πνζφηεηαο λέσλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κέζα ζηα επφκελα ρξφληα (European Union,
2013).

1.3.3. Ωξηκόηεηα Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ
Σν «ρήκα 1.1.» δείρλεη ηελ κνξθή πνπ έρνπλ νη «Κχθινη Δλζνπζηαζκνχ» (Hype
Cycles) πνπ δεκνζηεχεη ην «Gartner Inc.», κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εξεπλεηηθέο θαη
ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξίεο ζηνλ ρψξν ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Σν εξγαιείν απηφ πεξηγξάθεη
ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί θάζε λέα ηερλνινγία απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ αγνξά
(S) κέρξη θαη ηελ ζηηγκή πνπ θαζηεξσζεί ζε απηήλ (F), πεξλψληαο κέζα απφ πέληε θάζεηο
δηαθνξεηηθήο νξαηφηεηαο. Σα ζηάδηα απηά είλαη (α) νη «Σερλνινγηθέο Πξνθιήζεηο» (Technology
Trigger), (β) νη «Φνπζθσκέλεο Πξνζδνθίεο» (Inflated Expectations), (γ) ε «Κνηιάδα
Αθχπληζεο» (Through Disillusionment), (δ) ε «Καηεθφξα Γηαθσηηζκνχ» (Enlightenment Slope)
θαη (ε) ην «Τςίπεδν Παξαγσγήο» (Productivity Plateau). Σα ζεκεία ελαιιαγήο ησλ θάζεσλ
μερσξίδνπλ κε ηελ αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ ζρήκαηνο (γθξη).
χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ειεχζεξα (δσξεάλ) γηα ηελ ζρεηηθή
έθζεζε ηνπ «Gartner Inc.» ζηελ πεξηνρή απηή, ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα αλεβαίλνπλ ζήκεξα ηελ
αλεθφξα πνπ νδεγεί απφ ηελ θάζε ηεο εκθάληζεο ηνπο ζηελ αγνξά ζε απηήλ ηεο θνξχθσζεο
ησλ πξνζδνθηψλ γχξσ απφ απηά. Απφ ηελ ζέζε πνπ έρνπλ ζην ζρήκα είλαη αξθεηά θνληά ζην λα
μεπεξάζνπλ ηελ ηειεπηαία. Παξφια απηά, γηα λα θηάζνπλ ζηηο δχν ηειεπηαίεο θάζεηο ηνπ
θχθινπ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ καδηθά απφ ηελ αγνξά ζα πξέπεη αθφκα λα πεξάζνπλ ηελ θάζε
πνπ ε αγνξά ζα θαηαιάβεη ηηο πξαγκαηηθέο επθαηξίεο θαη δπζθνιίεο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ. Αλ θαη
δελ ήηαλ δηαζέζηκε ε δηάξθεηα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ηειηθά ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα γηα λα
νινθιεξψζνπλ ην «ηαμίδη» ηνπο απηφ, απφ αλάινγα παξαδείγκαηα θχθισλ ηνπ «Gartner Inc.»
γηα άιιεο ηερλνινγίεο, ε δηάξθεηα απηή είλαη ζπλήζσο απφ 2 κέρξη θαη 10 ρξφληα. Ζ θάζε πνπ
ζπλαληνχκε ζήκεξα ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζηνλ θχθιν αιιά θαη ε ζπλεζηζκέλε δηάξθεηα
νινθιήξσζεο ηνπο δείρλνπλ φηη ε πηνζέηεζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ είλαη αθφκα κπξνζηά
καο θαη ζα ηελ δνχκε κέζα ζηα επφκελα ρξφληα (Gartner Inc., 2015).
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ρήκα 1.1.: Ο «Κύθινο Δλζνπζηαζκνύ» ηεο «Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο & Αλάιπζεο
Γεδνκέλσλ».
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Πεγή: Schlegel, K. (Gartner Inc.), 2015.

1.4. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα
Οη νκαδνπνηήζεηο ηνπ βαξφκεηξνπ δείρλνπλ θαη ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ην
«Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζην «Δπηρεηξείλ» κε απηά, αθνχ νη ρψξεο κε πεξηζζφηεξν
αλεπηπγκέλν «Οηθνζχζηεκα» εκθαλίδνπλ αληίζηνηρα θαη κεγαιχηεξν αληίθηππν εθεί. Ζ Διιάδα
ζχκθσλα κε ην βαξφκεηξν αλήθεη ζηελ δεχηεξε νκάδα ρσξψλ πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ
πνιηηηθέο δεζκεχζεηο γηα πξνγξάκκαηα πάλσ ζηα Αλνηθηά Γεδνκέλα αιιά αδχλακε θνπιηνχξα
γχξσ απφ απηά. Γελ είλαη ηπραία άιισζηε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ «Web Index» πνπ επηβεβαηψλνπλ
ηελ αδπλακία απηή ηνπιάρηζηνλ ζην θνκκάηη ηνπ «Δπηρεηξείλ».
Ο δείθηεο «Web Index» είλαη κία αθφκα πξσηνβνπιία ηνπ «World Wide Web
Foundation» πνπ κεηξάεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Ηζηνχ ζηνλ θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ
αληίθηππν ησλ ρσξψλ παγθνζκίσο. Αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο δείθηεο πνπ ζηαζκίδεη γηα λα
θαηαηάμεη ηηο ρψξεο απηέο ζε κία ιίζηα, αλάινγα κε ην ζθνξ πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ, ππάξρνπλ
θαη κεξηθνί ζρεηηθνί κε ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα. Ο δείθηεο απηφο κεηξάεη ηελ πξφζβαζε ζηηο
ππνδνκέο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ ρξήζε ηνπ Ηζηνχ, ηελ ειεπζεξία ησλ
δεδνκέλσλ εθεί, ηελ κνξθή πνπ έρεη ην πεξηερφκελν ηνπ γηα λα θαιχςεη ηηο δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηνλ βαζκφ πνπ ε ρξήζε ηνπ επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή καο δσή,
ζπγθεληξψλνληαο δεπηεξεχνληα ζηνηρεία απφ «Πάξνρνπο Γεδνκέλσλ» θαη λέα ζηνηρεία απφ
εξσηεκαηνιφγηα ζηηο ρψξεο απηέο.
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Γξαθήκαηα 1.3. & 1.4.: Ο αληίθηππνο ησλ Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ
δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ κηαο ρώξαο. Κιίκαθα: 1-10.
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Πεγή: World Wide Web Foundation, 2014.

Δηθόλα 1.1.: Ζ εηνηκόηεηα ησλ ρσξώλ παγθνζκίσο γηα «Δπηρεηξείλ» γύξσ από ηα Αλνηθηά
Γεδνκέλα. Κιίκαθα: 0 (αλνηθηό γθξη)-100 (ζθνύξν γθξη).

Πεγή: World Wide Web Foundation, 2016.

Σα «Γξαθήκαηα 1.3. & 1.4» δεκηνπξγήζεθαλ κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ
(2014) θαη νκαδνπνηνχλ (θχθινη) ηηο ρψξεο ηνπ δείθηε αλάινγα κε ην ζθνξ πνπ έρνπλ
ζπγθεληξψζεη γηα ηνλ αληίθηππν ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζην «Δπηρεηξείλ». Αλάκεζα ηνπο
ππάξρεη θαη ε ρψξαο καο (γθξη). Ο δείθηεο απηφο ηελ ηνπνζεηεί καδί κε άιιεο ρψξεο κφιηο ζηελ
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37ε ζέζε (37/86) γηα ηνλ αληίθηππν ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζηελ δεκηνπξγία νπνηαζδήπνηε
κνξθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αζξνηζηηθά κφιηο ζηελ ηειεπηαία ζέζε (35/86) γηα ηνλ
γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ αληίθηππν ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά εληζρχνπλ θαη νη κεηξήζεηο γηα ηελ
εηνηκφηεηα ηεο ρψξαο καο ζην λα θηινμελήζεη επηρεηξεκαηηθφηεηα γχξσ απφ ηα Αλνηθηά
Γεδνκέλα (Δηθφλα 1.1.). Αλ θαη ε εηνηκφηεηα απηή δελ είλαη ε ρακειφηεξε, είλαη ζπγθξηηηθά κε
ηηο ππφινηπεο ρψξεο πνιχ κηθξφηεξε, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν επξσπατθφ ρψξν
(World Wide Web Foundation, 2016). Παξφηη ε ρψξα καο ζεκεηψλεη ζεκαληηθή πξφνδν γχξσ
απφ ην θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, ηα νηθνλνκηθά/επηρεηξεκαηηθά απνηειέζκαηα ηνπ είλαη
αθφκα ειάρηζηα ιφγσ ηεο κνξθήο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο.

1.5. πλεηζθνξά Έξεπλαο
Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή πξνέθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ εμεηάδνληαο ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηελ ηδέα ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ηνπο,
αθνχ φπσο ζα δείμεη θαη ε «Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε» ηεο είλαη κία απφ ηηο κηθξφηεξεο
πεξηνρέο έξεπλαο εθεί. Πην αλαιπηηθά, ζα ζπλεηζθέξεη ζην ζηνηρείν ηνπ «Δπηρεηξείλ» κέζα ζε
απηφ αλαδεηψληαο ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ κπνξνχλ ηειηθά λα ην θηινμελήζνπλ, κε ζηφρν λα
εληζρχζεη ηελ ζηαδηαθή κεηαηφπηζε ηνπ ζε απηφ.

1.6. Μεζνδνινγία Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
ρήκα 1.2.: Σα ζηάδηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
Reserach Issue Definition

Literature Review

Goal Definition

Data Collection

Interprentation Analysis

Reserach Review

Πεγή: Creswell, J., 2007.

Σν «ρήκα 1.2.» δείρλεη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο. Σα ζηάδηα απηά αθνινπζεί θαη ε εξγαζία απηή, δεκηνπξγψληαο αληίζηνηρα θαη ηα
θεθάιαηα ηεο. Σα βήκαηα ηεο, πεξλνχλ δηαδνρηθά κέζα απφ (α) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
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εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο, (β) Σελ «Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε» ηνπ, (γ) Σνλ ζρεδηαζκφ
ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο ηνπ, (δ) Σελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο, (ε) Σελ αλάιπζε ηνπο θαη
ηέινο (ζη) Σνλ έιεγρν ηεο απφ κία εμεηδηθεπκέλε ζην αληηθείκελν επηηξνπή (Creswell, 2007). Σα
βήκαηα απηά ζα αλαιπζνχλ κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζην «Κεθάιαην 3: ρεδηαζκφο
Έξεπλαο».

1.7. Βαζηθή Οξνινγία
1.7.1. Αλνηθηά Γεδνκέλα
χκθσλα κε ην «Open Knowledge Foundation», ε ηδέα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κέζα απφ ην «Αλνηθηφ Πεξηερφκελν» (Open Definition). Σα Αλνηθηά
Γεδνκέλα

είλαη

δεδνκέλα

πνπ

κπνξνχλ

ειεχζεξα

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ

(ή

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ) θαη λα δηαλεκεζνχλ (ή αλαδηαλεκεζνχλ) απφ νπνηνλδήπνηε, αξθεί λα
ππάξρεη αλαθνξά ζηνλ αξρηθφ ηνπο δεκηνπξγφ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα
αλαδηαλεκεζνχλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ αξρηθά έγηλαλ δηαζέζηκα. Ζ ειεχζεξε (δσξεάλ) ρξήζε
φκσο δελ ζεκαίλεη θαη ειεχζεξε (δσξεάλ) πξφζβαζε. Ζ ηδέα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ έρεη λα
θάλεη κε ηελ «ειεπζεξία» θαη ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ ηειηθά λα ηελ
πεξηνξίζνπλ. Σν ηη είλαη ή δελ είλαη αλνηθηφ (ειεχζεξν) κπνξεί λα γίλεη ηειηθά αξθεηά
πεξίπινθν. Γηα απηφ ππάξρνπλ κεξηθά πην αθξηβή ζεκεία πνπ μεθαζαξίδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ
πξέπεη λα έρεη έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ γηα λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ αλνηθηφ (Open Knowledge
Foundation, 2015).
Σα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ πιεξνχλ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη βξίζθνπκε ζπλήζσο
αλνηθηά γχξσ καο, ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε «Global Open Data Index» θαη «Open Data
Barometer» ηνπ «Open Knowledge Foundation» είλαη ηαμηλνκεκέλα ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
Δζληθά ηαηηζηηθά ηνηρεία, Δζληθνί Υάξηεο, Πξνυπνινγηζκνί Κπβεξλήζεσλ, Απνηειέζκαηα
Δθινγψλ, Ννκνζεζία, Σαρπδξνκηθνί Κψδηθεο, ηνηρεία Δπηρεηξήζεσλ, Πεξηβαιινληηθά
ηνηρεία, Γξνκνιφγηα Μεηαθνξψλ, Ηδηνθηεζία, πκβφιαηα, Γηεζλέο Δκπφξην, Τγεία, Έγθιεκα
θαη Δθπαίδεπζε.

1.7.2. Αξρέο Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ
«Πιεξφηεηα» (Completeness)
Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε κνξθή,
ρσξίο φκσο εθείλα ηα θνκκάηηα ηνπο πνπ πεξηέρνπλ επαίζζεηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, έηζη
ψζηε λα εκθαλίδνπλ ρσξίο θελά ηελ πιεξνθνξία πνπ θνπβαινχλ ζηνλ ρξήζηε. Σν ίδην θαη ηα
«κεηαδεδνκέλα» πνπ αθνινπζνχλ ηα δεδνκέλα αιιά θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο (ζχλδεζκνη).
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«Πξσηφηππα» (Primary)
Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ πξσηνγελή ηνπο κνξθή (σκά), ρσξίο λα
έρνπλ επεμεξγαζηεί, κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ηνπο,
έηζη ψζηε λα κπνξεί ν θάζε ρξήζηεο λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ θνπβαινχλ.
«Ακεζφηεηα» (Timeliness)
Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα, αθφκα θαη ακέζσο
κεηά ηελ ζπιινγή ηνπο, εηδηθά φηαλ ε πιεξνθνξία πνπ θνπβαινχλ πξνυπνζέηεη ηελ ζπρλή
ελεκέξσζε ηνπο ή ηελ ελεκέξσζε ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (ρξνληθή επαηζζεζία).
«Δχθνιε Φπζηθή & Ζιεθηξνληθή Πξφζβαζε» (Ease of Physical & Electronic Access)
Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα, ηφζν απφ ηνλ άλζξσπν (θπζηθή
πξφζβαζε) φζν θαη απφ ηηο κεραλέο (ειεθηξνληθή πξφζβαζε). Ζ εχθνιε πξφζβαζε πξνυπνζέηεη
ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ κεηαθφξησζε ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο ηδηαίηεξα δχζθνιεο θπζηθέο ή
ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο (θξαγκνχο), ζπλήζσο κέζα απφ έλα API (Application Programming
Interface). Σα APIs δεκηνπξγνχλ έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν (ρξήζηε), ηελ
κεραλή (ζεκείν πξφζβαζεο) θαη ηελ βάζε δεδνκέλσλ (κεραλή) πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα
δεδνκέλα, δηεπθνιχλνληαο ηελ κεηαθφξησζε ηνπο καδηθά, ζε θνκκάηηα ή νιφθιεξα.
«Μεραληθή Αλαγλσζηκφηεηα» (Machine Readability)
Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε κία γιψζζα πνπ λα θαηαιαβαίλνπλ θαη νη
κεραλέο. Ζ κεραληθή αλαγλσζηκφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή
(ειεθηξνληθή) κνξθή, έηζη ψζηε ε πιεξνθνξία πνπ θνπβαινχλ λα κπνξεί απηφκαηα λα δηαβαζηεί
θαη λα επεμεξγαζηεί απφ απηέο.
«Όρη Γηαθξίζεηο» (Non Discrimination)
Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο, αλεμάξηεηα απφ ηα άηνκα ή ηηο νκάδεο
ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ, θάζε ρξνληθή ζηηγκή, ρσξίο θακία δηαδηθαζία
ηαπηνπνίεζεο πνπ λα πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζε απηά.
«Υξήζε Αλνηθηψλ Πξνηχπσλ» (Use of Commonly Owned Standards)
Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα κέζα απφ ειεχζεξα (αλνηθηά) πξφηππα, έηζη
ψζηε λα κελ πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζε απηά θακηά ηδηφθηεηε εθαξκνγή ινγηζκηθνχ (άδεηα
ρξήζεο).
«Αδεηνδφηεζε» (Licensing)
Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα θάησ απφ κία ειεχζεξε (αλνηθηή) άδεηα, δσξεάλ
ή φρη, ρσξίο ηδηαίηεξνπο πεξηνξηζκνχο πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο.
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«Γηαρξνληθφηεηα» (Permanence)
Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα πάληα (ζην δηελεθέο), αξρεηνζεηεκέλα ζε
θάπνην ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο, ζπλήζσο πάλσ ζηνλ Ηζηφ, κε επηζεκάλζεηο γηα ηηο αιιαγέο
πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε απηά.
«Κφζηε Υξήζεο» (Usage Costs)
Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ρσξίο θφζηνο ή έζησ κε ειάρηζην θφζηνο πνπ λα
κελ πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζε απηά. Αξθεηέο θνξέο θάπνηα ειάρηζηε ακνηβή γηα ηελ ρξήζε
ηνπο είλαη αλαπφθεπθηε ιφγσ ησλ εμφδσλ επεμεξγαζίαο θαη ζπληήξεζεο πνπ έρεη ε πιεξνθνξία
αθφκα θαη αλ απηή έρεη δεκηνπξγεζεί απφ δεδνκέλα πνπ έρνπλ ήδε ζπγθεληξσζεί θαη άξα
επηβαξπλζεί ρξεκαηηθά.

1.7.3. Δίδε Γεδνκέλσλ & Αλνηθηά Γεδνκέλα
Σν «ρήκα 1.3.» δείρλεη ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζε ζρέζε κε άιιεο κνξθέο (είδε)
δεδνκέλσλ. Αλ θαη ππάξρεη ε αληίιεςε φηη ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα είλαη ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ
δεκηνπξγνχλ κφλν δεκφζηνη ή θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί, κφιηο έλα κηθξφ θνκκάηη απφ απηά είλαη
ηειηθά δεκφζηα. Αλνηθηά Γεδνκέλα δεκηνπξγνχλ ηφζν νη επηρεηξήζεηο φζν θαη νη άλζξσπνη
αηνκηθά. Παξφια απηά, ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα έρνπλ ιαλζαζκέλα ηαπηηζηεί κε ηα «Αλνηθηά
Κπβεξλεηηθά Γεδνκέλα», αθνχ ην θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ έρεη μεθηλήζεη απφ εθεί. Σν
ζηνηρείν απηφ, πέξα απφ ηελ άγλνηα, δείρλεη θαη ηελ δπλακηθή ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, κηαο
θαη ε παξαγσγή ηνπο μεθεχγεη πιένλ απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν ζε θάζε ρψξα «Γεκφζην Σνκέα»
πξνρσξψληαο ζηνλ «Ηδησηηθφ Σνκέα». Σα Αλνηθηά Γεδνκέλα κπνξεί λα είλαη ηνπηθά, εζληθά ή
παγθφζκηα (McKinsey & Company, 2013).
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ αλήθεη ζηα «Μεγάια Γεδνκέλα» (Big
Data), κία λέα ζρεηηθά ηάζε ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ πεξηγξάθεη κεγάια θαη
πνιχπινθα ζχλνια δεδνκέλσλ ζε δνκεκέλε ή άλαξρε κνξθή. Σα παξαδνζηαθά πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα αδπλαηνχλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ (απνζήθεπζε, επεμεξγαζία & νπηηθνπνίεζε) ιφγσ
ηνπ κεγάινπ φγθνπ (Volume), ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο αλαλέσζεο (Velocity) θαη ηεο κεγάιεο
πνηθηιίαο (Variety) πνπ απηά εκθαλίδνπλ. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηερλνινγηψλ πνπ
δεκηνπξγνχλ ζήκεξα «Μεγάια Γεδνκέλα» είλαη ην «Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ» (Internet of
Things) θαη ηα «Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο» (Social Media). Αληίζεηα, ππάξρεη θαη έλα κηθξφ
θνκκάηη ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ πνπ αλήθεη ζηα «Μηθξά Γεδνκέλα» (Small Data).
ην ππφινηπν θνκκάηη ησλ «Μεγάισλ Γεδνκέλσλ», πέξα απφ θιεηζηά δεδνκέλα,
ππάξρνπλ θαη δεδνκέλα πνπ αλ θαη είλαη ηερληθά ηνπιάρηζηνλ ειεχζεξα δελ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ αλνηθηά. Σα ηειεπηαία είλαη ζπλήζσο ζχλνια
δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ αξθεηέο επαίζζεηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη δελ κπνξνχλ λα
δεκνζηεπζνχλ ειεχζεξα, αθνχ ε λνκνζεζία ην απαγνξεχεη. Σέινο, έλα κηθξφ θνκκάηη ησλ
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Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ αλήθεη ζηα «Ηδηφθηεηα Γεδνκέλα» (My Data). Σα ηειεπηαία είλαη
δεδνκέλα πνπ θνπβαινχλ ζίγνπξα ηδηαίηεξα επαίζζεηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Σα δεδνκέλα
απηά ζπγθεληξψλνπλ ζπλήζσο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνί ζρεηηθά κε κεκνλσκέλα άηνκα
(McKinsey & Company, 2013).
ρήκα 1.3.: Σα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζηνλ «θόζκν» ησλ δεδνκέλσλ.

All Data
Big Data

Open Data

Gov.
Data
My
Data

Πεγή: Manyika, J., Chui, M., Farrell, D., Van Kuiken, S., Groves, P., & Almasi Doshi, E. (McKinsey &
Company), 2013.

Γεληθά, ππάξρεη κία ιεπηή γξακκή (γθξίδα δψλε), ζπρλά ζνιή, πνπ μερσξίδεη πνηά
ζχλνια δεδνκέλσλ πεξηέρνπλ επαίζζεηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη πξέπεη λα κείλνπλ
θιεηζηά ή πνηά ζχλνια δεδνκέλσλ δελ πεξηέρνπλ επαίζζεηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη
κπνξνχλ λα αλνίμνπλ. Αθφκα, ππάξρνπλ ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ αλ αθαηξεζνχλ νη επαίζζεηεο
πιεξνθνξίεο πνπ θνπβαινχλ ηφηε κπνξνχλ λα πεξάζνπλ απφ ην θνκκάηη ησλ θιεηζηψλ ζην
θνκκάηη ησλ αλνηθηψλ. Σέινο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην πνηφο είλαη
ν ηδηνθηήηεο ή πνηφο έρεη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη άξα αλ πξέπεη λα κείλνπλ
αλνηθηά ή θιεηζηά.

1.7.4. ρήκα 5 Αζηεξηώλ
Σν «ρήκα 5 Αζηεξηψλ» (ρήκα 1.4.) κνηάδεη κε ζθάια ρηηζκέλε απφ πέληε ζθαινπάηηα.
Κάζε έλα ζθαινπάηη ζην ζρήκα δείρλεη θαη κία δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε (κνξθή) πνπ κπνξνχλ λα
βξεζνχλ ηα δηάθνξα δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ είλαη ζήκεξα δηαζέζηκεο. Έμσ
απφ ηελ ζθάια ηα δεδνκέλα είλαη ζε αθαηέξγαζηε κνξθή (Raw Data). Καζψο ηα δεδνκέλα
πξνρσξνχλ πάλσ ζηελ ζθάια, αλεβαίλνληαο θάζε θνξά ζθαινπάηη, δεκηνπξγνχλ πξφζζεηε αμία
πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ επθνιφηεξε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο. Σα νθέιε φκσο
πνπ θέξλεη ε κεηαθίλεζε απηή δεκηνπξγνχλ θαη θφζηε.
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Σα θφζηε απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ζπγθέληξσζε, ηελ εθθαζάξηζε, ηελ ζπληήξεζε
θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ζε λέα κνξθή, θαη επηβαξχλνπλ ζπλήζσο κφλν ηνλ εθδφηε
ηνπο, ελψ αληίζεηα, ηα νθέιε θεξδίδεη κφλν ν θαηαλαισηήο ηνπο κέζα απφ ηελ επθνιφηεξε
δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο. Σα νθέιε θαη ηα αληίζηνηρα θφζηε ηνπο
κεγαιψλνπλ φζν ηα δεδνκέλα αλεβαίλνπλ ζθαινπάηηα ζην ζρήκα. ε θάζε ζθαινπάηη ηα
δεδνκέλα δηαηεξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είραλ ζηα πξνεγνχκελα ελψ παξάιιεια πξνζζέηνπλ
θαη άιια επηπιένλ. Γηα λα κεηαθηλεζνχλ φκσο ηα δεδνκέλα απφ έλα ρακειφηεξν ζε έλα
πςειφηεξν ζθαινπάηη, θαη λα πξνζηεζεί έλα επηπιένλ αζηέξη ζε απηά, ζα πξέπεη πξψηα λα
πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ο εθδφηεο ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα μνδέςεη πφξνπο, έηζη
ψζηε λα ηα θέξεη ζηελ θαηάιιειε θάζε θνξά κνξθή (Tim Berners-Lee).
ρήκα 1.4.: Σν «ρήκα 5 Αζηεξηώλ».
5 Αζηέξηα
OL RE OF URI LD

4 Αζηέξηα
OL RE OF URI

3 Αζηέξηα
OL RE OF

2 Αζηέξηα
OL RE

1 Αζηέξη
OL

Πεγή: Tim Berners-Lee.

ην «1ν θαιί» ηνπ ζρήκαηνο ηα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα ζηνλ Ηζηφ, αλεμάξηεηα απφ
ηελ κνξθή ηνπο, θάησ απφ κία αλνηθηή άδεηα. Σα δεδνκέλα απηά είλαη ζπλήζσο εγθισβηζκέλα
ζε θάπνην «ζθαλαξηζκέλν» έγγξαθν/έληππν. Παξφηη είλαη αλνηθηά θαη νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα
ηα δηαβάζεη, λα ηα απνζεθεχζεη ή λα ηα εθηππψζεη, ε πξαγκαηηθή επεμεξγαζία ηνπο είλαη ζρεδφλ
αδχλαηε εθηφο θαη αλ κεηαθεξζνχλ ρεηξνθίλεηα ή κε θάπνην πξφγξακκα εμαγσγήο ζε κία
εθαξκνγή ινγηζκηθνχ. ε απηφ ην ζθαινπάηη ηα δεδνκέλα έρνπλ ηελ κηθξφηεξε δπλαηή αμία
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κέζα ζηελ ζθάια, αθνχ κπνξνχλ κφλν λα θαηαλαισζνχλ. Αλ θαη ζεσξεηηθά είλαη ειεχζεξα
δηαζέζηκα ζηνλ Ηζηφ, είλαη ηειηθά πνιχ δχζθνιν λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ.
ην «2ν θαιί» ηνπ ζρήκαηνο ηα δεδνκέλα είλαη αξθεηά πην δηαρεηξίζηκα, αθνχ είλαη
πιένλ δηαζέζηκα ζηνλ Ηζηφ κε κία δνκεκέλε θαη φρη ηφζν άλαξρε κνξθή. Σα δεδνκέλα κπνξνχλ
απηφκαηα λα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηηο κεραλέο, κηαο θαη είλαη έηνηκα γηα επεμεξγαζία θαη
νπηηθνπνίεζε ζε θάπνηα κνξθή ςεθηαθνχ αξρείνπ. Παξφια απηά, ηελ πξαγκαηηθή δηαρείξηζε
ηνπο πεξηνξίδεη ε ηδηφθηεηε κνξθή ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα (άδεηα
ρξήζεο), κηαο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε άιιεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ κπνξεί λα εκθαλίδεη
πξνβιήκαηα ή λα πξνυπνζέηεη κεηαηξνπέο.
ην «3ν θαιί» ηνπ ζρήκαηνο ηα δεδνκέλα έρνπλ απειεπζεξσζεί απφ ηελ ηδηφθηεηε
κνξθή ηνπο θαη είλαη πιένλ ζπκβαηά, κε θάπνηεο ίζσο κεηαηξνπέο, θαη ζε αξθεηέο άιιεο κνξθέο
εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. Μέρξη θαη απηφ ην ζθαινπάηη ε δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ηνπο είλαη
ζρεηηθά απιή. Αθφκα, αλ θαη ε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ αλεβαίλνληαο ζηαδηαθά ηα ζθαινπάηηα
κέρξη εδψ δίλεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ρξήζεο, απηά ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ
εγθισβηζκέλα ζε αξρεία πάλσ ζηνλ Ηζηφ θαη φρη κέζα ζε απηφλ (Web of Documents). Σελ
ηδηφηεηα απηή απνθηνχλ ηα δεδνκέλα φηαλ θηάζνπλ ζην ηέηαξην θαη πέκπην ζθαινπάηη ηνπ
ζρήκαηνο.
ην «4ν θαιί» ηνπ ζρήκαηνο ηα δεδνκέλα είλαη πιένλ δηαζέζηκα κέζα ζηνλ Ηζηφ
δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα παξαπνκπήο (Link) ζε απηά απφ νπνηνδήπνηε άιιν κέξνπο ηνπ. Απφ
ηελ άιιε κεξηά φκσο ε δεκνζίεπζε ηνπο είλαη πνιχ πην δχζθνιε, αθνχ ην πεξηερφκελν ηνπο
(πιεξνθνξία) πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ θαηαλνεηφ κφλν απφ ηνλ άλζξσπν ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί
ζε κία κνξθή θαηαλνεηή θαη απφ ηνλ Ηζηφ (Machine Readable). Γηα λα γίλεη απηφ θάζε ζχλνιν
δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε έλα κνλαδηθφ URI (Uniform Resource Identifier) πνπ δελ
είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ κία απιή δηεχζπλζε Ηζηνζειίδαο. Ο ηεκαρηζκφο θαη ε ζχλζεζε ησλ
δεδνκέλσλ ζε ζχλνια είλαη ρξνλνβφξα αιιά κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ πνιχ πην
εχθνια, νιφθιεξα ή ζε θνκκάηηα.
Σέινο, ζην «5ν θαιί» ηνπ ζρήκαηνο ηα δεδνκέλα κεηά ηελ επεμεξγαζία πνπ δέρηεθαλ
ζην πξνεγνχκελν ζθαινπάηη κπνξνχλ πιένλ λα ζπλδεζνχλ κε άιια δεδνκέλα ζηνλ Ηζηφ κέζα
απφ ηα URI. Σν ζθαινπάηη απηφ δεκηνπξγεί ηνλ «εκαζηνινγηθφ Ηζηφ» (Semantic Web), αθνχ
ηα «πλδεδεκέλα Γεδνκέλα» (Linked Data) θνπβαιψληαο πηα πιεξνθνξίεο γηα ηα
«κεηαδεδνκέλα» (Metadata) πνπ ηα αθνινπζνχλ, δεκηνπξγνχλ κνλνπάηηα (Links) ζηνλ Ηζηφ πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαδήηεζε ζρεηηθνχ δηαζθνξπηζκέλνπ πεξηερνκέλνπ. ε απηφ ην ζθαινπάηη ηα
δεδνκέλα έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αμία κέζα ζηελ ζθάια, κηαο θαη κπνξνχλ κε ζρεηηθή
επθνιία φρη κφλν λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ αιιά θαη λα ζπλδπαζηνχλ (Web of Data).
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1.7.5. Άδεηεο Creative Commons
Οη άδεηεο ρξήζεο «Creative Commons» (CC) είλαη έλα ειεθηξνληθφ εξγαιείν
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (Copyright) θαη είλαη θαηάιιειεο γηα
ρξήζε θαη ζηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, αθνχ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα
είλαη θαηαλνεηέο φρη κφλν απφ ηνλ άλζξσπν αιιά θαη απφ ηηο κεραλέο. Ζ πξνυπφζεζε απηή είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, εηδηθά φηαλ ηα δεδνκέλα θηάζνπλ ζην ηέηαξην θαη πέκπην ζθαινπάηη ηνπ
«ρήκαηνο 5 Αζηεξηψλ» θαη γίλνπλ θνκκάηη ηνπ Ηζηνχ. Οη άδεηεο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ κία
πνιχπιεπξε ζρεδίαζε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ζηξσκάησλ (Creative Commons Greece, 2015).
Σν πξψην θαη ην δεχηεξν ζηξψκα ησλ αδεηψλ έρεη θαηαζθεπαζηεί κφλν γηα ηνλ άλζξσπν
(αλζξψπηλνο θψδηθαο) ελψ ην ηξίην κφλν γηα ηηο κεραλέο (ςεθηαθφο θψδηθαο). Σν πξψην ζηξψκα
δηεπθξηλίδεη κε απζηεξέο ιεπηνκέξεηεο ην εμεηδηθεπκέλν λνκηθφ πεξηερφκελν ηεο άδεηαο (Legal
Code Layer). Αληίζεηα, ην δεχηεξν ζηξψκα δεκηνπξγεί έλα θηιηθφηεξν πεξηβάιινλ γηα απηφ
κεηαθέξνληαο ην ζε κία πην θαηαλνεηή κνξθή γηα φιεο εθείλεο ηηο νκάδεο ρξεζηψλ πνπ δελ είλαη
εμνηθεησκέλεο κε λνκηθέο έλλνηεο (Commons Deed ή Human Readable Layer). Σέινο, ην ηξίην
ζηξψκα κεηαηξέπεη ηελ άδεηα ζε κία κνξθή θαηαλνεηή θαη απφ ηνλ Ηζηφ, έηζη ψζηε λα γλσξίδεη
θαη απηφο θάησ απφ πνηά άδεηα είλαη δηαζέζηκα ηα δεδνκέλα (Machine Readable Layer).
ρήκα 1.5.: Οη άδεηεο Creative Commons.
Zero/Public Domain
CC0
Attribution
BY
Attribution & ShareAlike
BY & SA
Attribution & No Derivative Works
BY & ND
Attribution & Non Commercial
BY & NC
Attribution & Non Commercial & ShareAlike
BY & NC & SA
Attribution & Non Commercial & No Derivative Works
BY & NC & ND

Πεγή: Creative Commons Greece, 2015.
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Οη άδεηεο απηέο έρνπλ ζαλ ζηφρν λα πξνζηαηέςνπλ ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ θαηά ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζηνλ αξρηθφ
ηνπο δεκηνπξγφ, ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπο θαη ηελ δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπο. Γηα
λα ιπζνχλ ηα δεηήκαηα απηά έρνπλ πηνζεηεζεί ηέζζεξηο βαζηθέο νδεγίεο κε ηα αληίζηνηρα
εηθνλνγξαθεκέλα ζχκβνια ηνπο: (α) «Αλαθνξά Γεκηνπξγνχ» (Attribution: BY), (β) «Παξφκνηα
Γηαλνκή» (Share Alike: SA), (γ) «Όρη Παξάγσγα Έξγα» (No Derivative Works: ND ) θαη (δ)
«Με Δκπνξηθή Υξήζε» (Non Commercial: NC).
Ζ κίμε ησλ νδεγηψλ δεκηνπξγεί 16 (4x4) πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο αδεηψλ κε ηνπο έληεθα
κφλν λα είλαη έγθπξνη, αθνχ νη ππφινηπνη δελ είλαη ζπκβαηνί κεηαμχ ηνπο (Παξφκνηα Γηαλνκή
καδί κε Όρη Παξάγσγα Έξγα). Απφ ηνπο έγθπξνπο ηχπνπο αδεηψλ, νη πέληε είλαη ζήκεξα
αλελεξγνί, κηαο θαη δελ πεξηέρνπλ ηελ νδεγία «Αλαθνξά Γεκηνπξγνχ» πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο
ηνπιάρηζηνλ θνξέο είλαη θαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε απφ ηνλ δεκηνπξγφ γηα ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Οη ππφινηπνη ηχπνη αδεηψλ, ηαμηλνκεκέλνη κε θζίλνπζα
ζεηξά σο πξνο ζπλνιηθέο ειεπζεξίεο πνπ παξέρνπλ, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην «ρήκα 1.5.». Κάζε
παξάγσγν έξγν ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο αξρηθέο νδεγίεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αιιά
κπνξεί λα ρηίζεη πάλσ ζε απηέο επηπιένλ, αξθεί φκσο απηέο λα είλαη ζπκβαηέο (Creative
Commons Greece, 2015).
«Κνηλφ Κηήκα» (Zero/Public Domain)
Ζ άδεηα απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα (δηθαίσκα) αληηγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο ή
επεμεξγαζίαο (δηαζθεπή), αλάκεημεο, πξνβνιήο ή (αλα)κεηάδνζεο θαη (αλα)δηαλνκήο ή θνηλήο
ρξήζεο (κνίξαζκα) ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ρξήζηε, κε θέξδνο ή φρη, ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ.
Γηαιέγνληαο ηελ άδεηα απηή, ν αξρηθφο δεκηνπξγφο δειψλεη φηη ζέιεη λα παξαηηεζεί
νινθιεξσηηθά απφ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα έρεη πάλσ ζηα δεδνκέλα (πξσηφηππν), θάηη πνπ ηα
κεηαηξέπεη απηφκαηα ζε θνηλφ θηήκα.
«Αλαθνξά Γεκηνπξγνχ» (Attribution)
Ζ άδεηα απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα (δηθαίσκα) αληηγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο ή
επεμεξγαζίαο (δηαζθεπή), αλάκεημεο, πξνβνιήο ή (αλα)κεηάδνζεο θαη (αλα)δηαλνκήο ή θνηλήο
ρξήζεο (κνίξαζκα) ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ρξήζηε, κε θέξδνο ή φρη, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππάξρεη
αλαθνξά, ζε φ,ηη παξάγσγν δεκηνπξγεζεί, ζηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ ηνπο (πξσηφηππν). Ζ άδεηα
απηή είλαη ε πην ραιαξή απφ απηέο κε θάπνην είδνο πεξηνξηζκνχ ή πξνυπφζεζεο θαη βνεζάεη
ζηελ κέγηζηε δπλαηή επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ.
«Αλαθνξά Γεκηνπξγνχ» & «Παξφκνηα Γηαλνκή» (Attribution & Share Alike)
Ζ άδεηα απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα (δηθαίσκα) αληηγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο ή
επεμεξγαζίαο (δηαζθεπή), αλάκεημεο, πξνβνιήο ή (αλα)κεηάδνζεο θαη (αλα)δηαλνκήο ή θνηλήο
ρξήζεο (κνίξαζκα) ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ρξήζηε, κε θέξδνο ή φρη, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππάξρεη
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αλαθνξά, ζε φ,ηη παξάγσγν δεκηνπξγεζεί, ζηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ ηνπο (πξσηφηππν) θαη ην λέν
πιηθφ λα αδεηνδνηεζεί αληίζηνηρα κε ηνπο ίδηνπο αθξηβψο φξνπο ρξήζεο. Ζ άδεηα απηή
εμαζθαιίδεη φηη ν θαηαλαισηήο ησλ δεδνκέλσλ ζα παξέρεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηνπο ππφινηπνπο,
ηηο ίδηεο αθξηβψο ειεπζεξίεο πνπ βξήθε.
«Αλαθνξά Γεκηνπξγνχ» & «Όρη Παξάγσγα Έξγα» (Attribution & No Derivative Works)
Ζ άδεηα απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα (δηθαίσκα) αληηγξαθήο, πξνβνιήο ή (αλα)κεηάδνζεο
θαη (αλα)δηαλνκήο ή θνηλήο ρξήζεο (κνίξαζκα) κφλν ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ρξήζηε, κε θέξδνο ή
φρη, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππάξρεη αλαθνξά, ζε φ,ηη παξάγσγν δεκηνπξγεζεί, ζηνλ αξρηθφ
δεκηνπξγφ ηνπο θαη ηα δεδνκέλα λα παξακείλνπλ αλαιινίσηα (πξσηφηππν). Ζ άδεηα απηή
απαγνξεχεη ηελ ηξνπνπνίεζε ή επεμεξγαζία (δηαζθεπή) θαη αλάκεημε ησλ δεδνκέλσλ
(παξάγσγα).
«Αλαθνξά Γεκηνπξγνχ» & «Με Δκπνξηθή Υξήζε» (Attribution & Non Commercial)
Ζ άδεηα απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα (δηθαίσκα) αληηγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο ή
επεμεξγαζίαο (δηαζθεπή), αλάκεημεο, πξνβνιήο ή (αλα)κεηάδνζεο θαη (αλα)δηαλνκήο ή θνηλήο
ρξήζεο (κνίξαζκα) ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ρξήζηε, ρσξίο θέξδνο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππάξρεη
αλαθνξά, ζε φ,ηη παξάγσγν δεκηνπξγεζεί, ζηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ ηνπο (πξσηφηππν).
«Αλαθνξά Γεκηνπξγνχ» & «Με Δκπνξηθή Υξήζε» & «Παξφκνηα Γηαλνκή» (Attribution & Non
Commercial & Share Alike)
Ζ άδεηα απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα (δηθαίσκα) αληηγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο ή
επεμεξγαζίαο (δηαζθεπή), αλάκεημεο, πξνβνιήο ή (αλα)κεηάδνζεο θαη (αλα)δηαλνκήο ή θνηλήο
ρξήζεο (κνίξαζκα) ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ρξήζηε, ρσξίο θέξδνο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππάξρεη
αλαθνξά, ζε φ,ηη παξάγσγν δεκηνπξγεζεί, ζηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ ηνπο (πξσηφηππν) θαη ην λέν
πιηθφ λα αδεηνδνηεζεί αληίζηνηρα κε ηνπο ίδηνπο αθξηβψο φξνπο ρξήζεο.
«Αλαθνξά Γεκηνπξγνχ» & «Με Δκπνξηθή Υξήζε» & «Όρη Παξάγσγα Έξγα» (Attribution &
Non Commercial & No Derivative Works)
Ζ άδεηα απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα (δηθαίσκα) αληηγξαθήο, πξνβνιήο ή (αλα)κεηάδνζεο
θαη (αλα)δηαλνκήο ή θνηλήο ρξήζεο (κνίξαζκα) κφλν ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ρξήζηε, ρσξίο θέξδνο,
κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππάξρεη αλαθνξά, ζε νηηδήπνηε παξάγσγν δεκηνπξγεζεί, ζηνλ αξρηθφ
δεκηνπξγφ ηνπο θαη ηα δεδνκέλα λα κείλνπλ αλαιινίσηα (πξσηφηππν). Ζ άδεηα απηή απαγνξεχεη
ηελ ηξνπνπνίεζε ή επεμεξγαζία (δηαζθεπή) θαη αλάκεημε ησλ δεδνκέλσλ (παξάγσγα), ελψ είλαη
ε πην πεξηνξηζηηθή απφ απηέο κε θάπνην είδνο πξνυπφζεζεο ή πεξηνξηζκνχ.

1.8. Γηάξζξσζε Μειέηεο
ην πξψην θεθάιαην δηαηππψζεθε ε ζεκαζία ηεο εμεηαδφκελεο πιεπξάο ηνπ θαηλνκέλνπ
θαη ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο έλλνηεο γχξσ απφ απηφ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία βάζε
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γηα ηνλ αλαγλψζηε ηεο εξγαζίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην ζα νξγαλσζεί ε «Βηβιηνγξαθηθή
Αλαζθφπεζε» ηεο πνπ ζα δψζεη θαη ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ έξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη.
Αληίζεηα, ζην ηξίην θεθάιαην ζα ζρεδηαζηεί ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο κε ηα δηαζέζηκα
ζηνηρεία ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ πξνέθπςε. Σέινο, ζηα δχν ηειεπηαία θεθάιαηα ζα αλαιπζεί ην
πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο θαη ζα ζρεκαηηζηνχλ ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο ηεο.

29

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
Πεξίιεςε Κεθαιαίνπ
ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαιχζεθε ε ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο θαη νη βαζηθέο έλλνηεο
γχξσ απφ απηφ. Ζ αλάιπζε απηή δίλεη θαη ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ην πνπ ζα θηλεζεί ε αλαδήηεζε
ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Σν θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζεί κε ηελ «Βηβιηνγξαθηθή
Αλαζθφπεζε» ηνπ ζέκαηνο θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε δχν κεγάια κέξε. Αξρηθά, ζα ζρεδηαζηεί ε
κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα ηελ αλαδήηεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πξνεγνχκελεο
βηβιηνγξαθίαο. Αληίζεηα, ζηελ ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ην
πεξηερφκελν ηεο, ηαμηλνκψληαο ηηο έλλνηεο πνπ ζα εκθαληζηνχλ γχξσ απφ ηελ εμεηαδφκελε
πιεπξά ηνπ θαηλνκέλνπ.

2.1. εκαζία Βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθόπεζεο
Ζ «Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε» είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ κειέηε κηαο πην λέαο ή
κηαο πην παιηάο πεξηνρήο αληίζηνηρα, αθνχ κέζα απφ απηήλ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί επθνιφηεξα
εηθφλα γηα ην πνπ έρεη θηλεζεί ε κέρξη ηψξα έξεπλα γχξσ απφ έλα ζέκα, έηζη ψζηε λα βξεζνχλ ηα
θελά ηεο θαη λα ζπκπιεξσζνχλ. Παξάιιεια, βνεζάεη ζηελ επθνιφηεξε νξγάλσζε ησλ
πξνεγνχκελσλ πξνζπαζεηψλ πνπ έρνπλ ήδε γίλεη κέζα ζε κία εξεπλεηηθή πεξηνρή ελψ δίλεη ηηο
θαηεπζχλζεηο γηα ηελ έξεπλα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη. Σέινο, πξνζθέξεη έλα ηζρπξφ
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζηνλ εξεπλεηή, αθνχ πξνζζέηεη πάλσ ζηελ πξνεγνχκελε γλψζε,
νκαδνπνηψληαο ηελ κε βάζε ηα θνηλά ηεο ραξαθηεξηζηηθά (Levy & Ellis, 2006).

2.2. ηόρνη Βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθόπεζεο
Σν θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, αλ θαη πξφζθαην ρξνληθά, έρεη νινέλα θαη
κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ην «Δπηρεηξείλ». Γελ είλαη ηπραία βέβαηα ε δεχηεξε έθζεζε ηνπ «Open
Data Barometer» (Open Data Barometer Global Report, 2015) πνπ δείρλεη φηη ν αληίθηππνο ηνπ
εθεί είλαη ζήκεξα κεγαιχηεξνο απφ φηη ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο πνπ έρεη ππνζρεζεί λα θέξεη
απνηειέζκαηα. ηφρνο ηεο «Βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθφπεζεο» ήηαλ λα θαιπθζνχλ πνιχπιεπξα
δεηήκαηα γηα ην «Δπηρεηξείλ» πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ.
Παξφια απηά, ε ελαζρφιεζε απζηεξά κε ην θνκκάηη ηνπ «Δπηρεηξείλ» δελ ήηαλ δπλαηή ιφγσ ηεο
λεαξήο θχζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, αθνχ ε έξεπλα εθεί είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. Γηα απηφ,
ζπγθεληξψζεθαλ άξζξα πνπ ζα κπνξνχζαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα πξνθαιέζνπλ εξσηήκαηα
γχξσ απφ ην «Δπηρεηξείλ» ζηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, μεθηλψληαο απφ ηελ δεκνζίεπζε θαη
θηάλνληαο κέρξη θαη ηελ ρξήζε ηνπο. ηφρνο ήηαλ λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα φπσο:
Πνηά είλαη ε νηθνλνκηθή πιεπξά ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη κε πνηφλ ηξφπν κπνξνχλ
λα δεκηνπξγήζνπλ «Δπηρεηξείλ»; Πνηά θνκκάηηα ηνπ θχθινπ δσήο (ραξαθηεξηζηηθά) ησλ
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη κε πνηφλ ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην «Δπηρεηξείλ» κε απηά;
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2.3. Μεζνδνινγία Οξγάλσζεο Βηβιηνγξαθίαο
Ζ βηβιηνγξαθία ζρεκαηίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθνπλ νη
Webster θαη Watson (Webster & Watson, 2002) αθνινπζψληαο δχν δηαθνξεηηθά ζηάδηα γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο. ην πξψην ζηάδην έγηλε αλαδήηεζε γηα ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία κε θξηηήξηα πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο. Παξάιιεια, έγηλε έιεγρνο ζηηο
αλαθνξέο (Backward Research) ή γηα αλαθνξέο (Forward Research) ζηα απνηειέζκαηα πνπ
επηιέρηεθαλ απφ εθεί κε ζηφρν λα βξεζεί επηπιένλ πηζαλφ ρξήζηκν πιηθφ. ην δεχηεξν ζηάδην ε
βηβιηνγξαθία πνπ πξνέθπςε, νκαδνπνηήζεθε ζε «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» (Concept Centric)
αλάινγα κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε ηελ βνήζεηα ελφο πίλαθα (κήηξα) γηα λα ζρεκαηηζηεί
ε κέρξη ηψξα εηθφλα γχξσ απφ ην θαηλφκελν θαη λα βξεζνχλ ηα θελά ηεο (Webster & Watson,
2002).

2.3.1. Μεζνδνινγία Webster & Watson
Ζ κεζνδνινγία ησλ Webster & Watson (Webster & Watson, 2002) ζηεξίδεη ηελ
νξγάλσζε ηεο πξνεγνχκελεο βηβιηνγξαθίαο ζε «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» (Concept Centric).
Βαζηθφ εξγαιείν γηα λα γίλεη απηφ είλαη έλαο πίλαθαο (Concept Matrix) πνπ ε βηβιηνγξαθία
(γξακκέο) ζα ηαμηλνκεζεί κε βάζε ηα θνηλά ηεο ζηνηρεία ζε κία ή πεξηζζφηεξεο «Θεκαηηθέο
Πεξηνρέο» (ζηήιεο). Ζ κέζνδνο απηή ζπγθεληξψλεη επθνιφηεξα ηηο δηαζθνξπηζκέλεο
πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ήδε κέζα ζε έλα πεδίν βνεζψληαο ηνλ εξεπλεηή λα θαηαιάβεη φιεο
ηηο εθείλεο ηηο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ελφο θαηλνκέλνπ θαη λα βξεη λέεο ή λα ζπκπιεξψζεη απηέο
πνπ έρνπλ κείλεη θελέο κε ηελ δηθή ηνπ πξνζσπηθή δνπιεηά. ηφρνο ηεο ηερληθήο απηήο είλαη ε
ζηαδηαθή εμέιημε θάζε εξεπλεηηθήο πεξηνρήο απνθεχγνληαο ηελ επαλάιεςε πνπ δελ έρεη λα
πξνζθέξεη ηίπνηα θαηλνχξην, ζεσξεηηθά ή πξαθηηθά (ρήκα 2.6.).
ρήκα 2.6.: H κεζνδνινγία ησλ Webster & Watson.
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Πεγή: Webster, J., & Watson, R., 2002.

2.4. Αλαδήηεζε Βηβιηνγξαθίαο
Ζ αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έγηλε ζε ηξεηο γλσζηέο θαη κεγάιεο βηβιηνγξαθηθέο
βάζεηο δεδνκέλσλ κε βάζε ηελ δηαζέζηκε πξφζβαζε ζε απηέο απφ ην «ΠΜ Δθαξκνζκέλεο
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Πιεξνθνξηθήο» ηνπ «Παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο», ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015. Οη βάζεηο απηέο
είλαη ην «Scopus», ην «Web of Science» θαη ην «ProQuest». Ο ιφγνο πνπ επηιέρηεθαλ είλαη φηη
πεξηέρνπλ κεξηθνχο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ειεθηξνληθνχο εθδφηεο (π.ρ. IEEE, Taylors &
Francis, Science Direct, Springer, ACM θ.ά.), πνπ δίλνπλ πξφζβαζε ζε έλα ηεξάζηην αξηζκφ
ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ. Σα απνζεηήξηα απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηαηί αλάκεζα ζην πιηθφ
ηνπο κπνξνχλ λα βξεζνχλ θαη ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ. Άιισζηε, ζχκθσλα κε
ηνπο Webster θαη Watson (Webster & Watson, 2002) ε ζεκαληηθή έξεπλα γχξσ απφ έλα
θαηλφκελν ππάξρεη ζπλήζσο κφλν ζε απηά. Παξάιιεια, έγηλε θαη έλαο γξήγνξνο μερσξηζηφο
έιεγρνο ζηνπο κεγαιχηεξνπο ειεθηξνληθνχο εθδφηεο (Ηζηνζειίδεο) κε ηα ίδηα αθξηβψο θξηηήξηα
αλαδήηεζεο.
Ζ ρξνληθή πεξίνδνο ηεο αλαδήηεζεο πεξηνξίζηεθε ζηελ ηειεπηαία 5εηία (2010 κε 2015)
κε ζηφρν λα ζπγθεληξσζνχλ ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία γχξσ απφ ην ζέκα (θαηλφκελν) ζηελ
Αγγιηθή γιψζζα. Άιισζηε, ε δηαζέζηκε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πξηλ ην 2010, κεηά απφ έιεγρν
πνπ έγηλε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, είλαη ειάρηζηε. Αθφκα, ε αλαδήηεζε πεξηνξίζηεθε γηα θαζαξά
επηζηεκνληθφ πιηθφ κε άξζξα (Articles) ή εξγαζίεο (Papers) ζε πεξηνδηθά (Magazines &
Journals) ή βηβιία (Books & Chapters). Σέινο, απφ ηελ αλαδήηεζε εμαηξέζεθαλ εθεκεξίδεο
(Newspapers), Ηζηνζειίδεο (Blogs & Websites) ή νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (Audio & Video) γηα
ζπγθεληξσζεί θαζαξά επηζηεκνληθφ πιηθφ.
Αλ θαη ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα αζρνιεζεί κφλν κε ηελ νηθνλνκηθή πιεπξά ησλ
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, ε αλαδήηεζε πξνρψξεζε αλαγθαζηηθά θαη ζηελ πιεπξά ηεο
πιεξνθνξηθήο. Ζ αλαδήηεζε ζηελ πιεπξά απηή ήηαλ αλαπφθεπθηε, αθνχ κεηά απφ δηαθνξεηηθέο
δνθηκέο ζηηο θφξκεο αλαδήηεζεο (αλαηξνθνδφηεζε) παξαηεξήζεθε φηη ιφγσ ηεο ηερληθήο
πιεπξάο ηνπ δεηήκαηνο αξθεηά άξζξα κε έληνλα επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ εκθαληδφηαλ εθεί. Ζ
πεξηνρή ηεο «Πιεξνθνξηθήο» (Computer Science) φκσο πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά κε ζηφρν λα
απνκνλσζεί ε επηρεηξεκαηηθή ηεο πιεπξά θαη λα απνκαθξπλζεί ην ηδηαίηεξα ηερληθφ πιηθφ.
Παξφια απηά, έγηλε έιεγρνο θαη ζην ππφινηπν θνκκάηη ηεο (Scopus & Web of Science), αθνχ
παξαηεξήζεθε φηη αξθεηά απφ ηα ζεκαληηθά άξζξα πνπ είραλ βξεζεί απφ ηνλ μερσξηζηφ έιεγρν
ζηνπο κεγαιχηεξνπο ειεθηξνληθνχο εθδφηεο ππήξραλ ήδε εθεί.
Ζ αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο μεθίλεζε κε ηελ «ιέμε θιεηδί» (θξάζε) «Open Data» ζε
κία πξνζπάζεηα αξρηθήο επαθήο κε ην ζέκα. Γηαβάδνληαο φκσο ηελ βηβιηνγξαθία πνπ βξέζεθε
απφ εθεί αιιά θαη κεηά απφ αξθεηέο επηζθέςεηο ζε δηαθνξεηηθέο Ηζηνζειίδεο νξγαληζκψλ πνπ
ραξηνγξαθνχλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα (Παξαηήξεζε) πξνέθπςαλ θαη άιιεο ζρεηηθέο «ιέμεηο
θιεηδηά» πνπ εκθαληδφηαλ πνιχ ζπρλά, φπσο νη θξάζεηο «Open Government Data» θαη «Open
Linked Data». Οη θξάζεηο απηέο πξνζηέζεθαλ ζηελ ηειηθή αλαδήηεζε (αλαηξνθνδφηεζε). Οη
ιέμεηο θιεηδηά πνπ επηιέρηεθαλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο απφ ηελ πξνεγνχκελε
βηβιηνγξαθία γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα θαη επηζηξέθνπλ έλα πνιχ κεγάιν
θνκκάηη ηεο (Levy & Ellis, 2006).
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Σέινο, ην πιηθφ απηφ ζπκπιεξψζεθε κε αξηζκνχο θαη ηερληθά άξζξα (White Papers) απφ
ηα απνζεηήξηα θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο «Δπξσπατθήο Έλσζεο» ή άιισλ νξγαληζκψλ
(ειιεληθψλ & μέλσλ) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ (Open Knowledge
Foundation, Open Data Institute & World Wide Web Foundation).

2.4.1. Αλαδήηεζε ζηελ βάζε «Scopus»
ρήκα 2.7.: Σα βήκαηα αλαδήηεζεο ζηελ βάζε «Scopus».

Keywords
Search

Areas
Refin.

Word
Refin.

Results

Ζ αλαδήηεζε ζηελ βάζε «Scopus» έγηλε κε ηηο «ιέμεηο θιεηδηά» (Keywords) «Open
Data», «Open Government Data» θαη «Open Linked Data», κέζα ζε εηζαγσγηθά, ζηα πεδία
«Article Title, Abstract & Keywords», ζηηο πεξηνρέο (α) «Business, Management & Accounting»
ή «Economics, Econometrics & Finance» θαη (β) «Computer Science», αληίζηνηρα. Οη πεξηνρέο
απηέο πεξηγξάθνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δηαζέζηκεο ηεο
βάζεο ηα θνκκάηηα ηεο «Οηθνλνκίαο» θαη ηεο «Πιεξνθνξηθήο». Σέινο, ζηελ πεξηνρή ηνπ
«Computer Science» ε αλαδήηεζε πεξηνξίζηεθε αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηελ ιέμε «Business»
νπνπδήπνηε κέζα ζην θείκελν (All Text) κε ζηφρν λα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ κία ζρεηηθή αλαθνξά
(Δπηρεηξείλ). Ζ αλαδήηεζε απηή επέζηξεςε ζπλνιηθά 521 άξζξα πνπ κεηαθνξηψζεθαλ ζε έλα
θχιιν εξγαζίαο γηα επεμεξγαζία.

2.4.2. Αλαδήηεζε ζηελ βάζε «Web of Science»
ρήκα 2.8.: Σα βήκαηα αλαδήηεζεο ζηελ βάζε «Web of Science».

Keywords
Search

Areas
Refin.

Word
Refin.

Results

Ζ αλαδήηεζε ζηελ βάζε «Web of Science» έγηλε κε ηηο «ιέμεηο θιεηδηά» (Keywords)
«Open Data», «Open Government Data» θαη «Open Linked Data», κέζα ζε εηζαγσγηθά, ζην
πεδίν «Topic», ζηνπο ρψξνπο (α) «Business Economics» θαη (β) «Computer Science»,
αληίζηνηρα. Οη πεξηνρέο απηέο πεξηγξάθνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηηο
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ππφινηπεο δηαζέζηκεο ηεο βάζεο, ηα θνκκάηηα ηεο «Οηθνλνκίαο» θαη ηεο «Πιεξνθνξηθήο».
Σέινο, ζηελ πεξηνρή ηνπ «Computer Science» ε αλαδήηεζε πεξηνξίζηεθε αθφκα πεξηζζφηεξν κε
ηελ ιέμε «Business» νπνπδήπνηε κέζα ζην θείκελν (All Text) κε ζηφρν λα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ
κία ζρεηηθή αλαθνξά (Δπηρεηξείλ). Ζ αλαδήηεζε απηή επέζηξεςε ζπλνιηθά 28 άξζξα πνπ είραλ
ήδε βξεζεί ζηελ βάζε «Scopus».

2.4.3. Αλαδήηεζε ζηελ βάζε «ProQuest»
ρήκα 2.9.: Σα βήκαηα αλαδήηεζεο ζηελ βάζε «ProQuest».

Keywords
Search

Not
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Word
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Results

Ζ αλαδήηεζε ζηελ βάζε «ProQuest» έγηλε κε ηηο «ιέμεηο θιεηδηά» (Keywords) «Open
Data», «Open Government Data» θαη «Open Linked Data», κέζα ζε εηζαγσγηθά, ζηα πεδία
«Article Title, Abstract & Keywords». ηελ βάζε απηή δελ ππήξραλ πεξηνρέο αλαδήηεζεο
(θίιηξν) θαη έηζη αχηε πεξηνξίζηεθε απιά κε ηελ ιέμε «Business» νπνπδήπνηε κέζα ζην θείκελν
(All Text) κε ζηφρν λα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ κία ζρεηηθή αλαθνξά (Δπηρεηξείλ). Ζ δπλαηφηεηα
κεηαθφξησζεο ησλ άξζξσλ ζε θχιιν εξγαζίαο δελ ήηαλ δηαζέζηκε ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο
θαη έηζη ε εθθαζάξηζε ηνπο έγηλε κε ρεηξνθίλεην έιεγρν ηελ ζηηγκή ηεο αλαδήηεζεο ζε ζρέζε κε
ηελ βάζε «Scopus». Ζ αλαδήηεζε απηή επέζηξεςε ζπλνιηθά 388 άξζξα.
ρήκα 2.10.: Απνηειέζκαηα «Βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθόπεζεο».
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2.5. Απνηειέζκαηα Βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθόπεζεο
2.5.1. Γηαρείξηζε Βηβιηνγξαθίαο
Σα άξζξα πνπ πξφεθπςαλ κεηά ηελ αλαδήηεζε «ζθαλαξίζηεθαλ» κε βάζε ηνλ ηίηιν θαη
ηηο πεξηιήςεηο ηνπο. Απφ απηά εμαηξεζήθαλ ηα πνιχ ηερληθά πνπ είραλ μεθχγεη απφ ηα θξηηήξηα
ηεο αλαδήηεζε ή άζρεην πιηθφ κε απιέο αλαθνξέο ζηα Αλνηθηά Γεδνκέλα. Αθφκα, εμαηξέζεθαλ
άξζξα πνπ ιφγσ ηνπ ρψξνπ πξνέιεπζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηαίξηαδαλ πεξηζζφηεξν ζε
δηπιαλέο πεξηνρέο (π.ρ. Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε) θαη φρη ηφζν ζηα ίδηα ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα,
αθνχ απηέο δεκηνπξγνχλ απφ κφλεο ηνπο μερσξηζηέο πεξηνρέο έξεπλαο. Σα ππφινηπα
δηαβάζηεθαλ ιεπηνκεξψο (θείκελν) ελψ παξάιιεια έγηλε έιεγρνο ζηηο αλαθνξέο ηνπο
(Backward Search) ή γηα αλαθνξέο ζε απηά (Forward Search). πλνιηθά, επηιέρηεθαλ 61 άξζξα
γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηελ πην ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζχκθσλα πάληα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ζ
αλαδήηεζε ηεο ζηακάηεζε ζε απηά, αθνχ απφ έλα ζεκείν θαη κεηά ήηαλ δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ
λέεο «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο». Ζ επαλάιεςε ηνπο έδσζε ζεκάδηα φηη ε θξίζηκε κάδα (Body of
Knowledge) είρε ήδε ζπγθεληξσζεί κε απνηέιεζκα ε αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο λα
ζηακαηήζεη εθεί (Webster & Watson, 2002 & Levy & Ellis, 2006).
ρήκα 2.11.: Σα θξηηήξηα απόξξηςεο ηεο βηβιηνγξαθίαο.
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Σα άξζξα πνπ επηιέρηεθαλ, ηαμηλνκήζεθαλ ζε έλαλ πίλαθα (κήηξα) κε βάζε ηελ
ζεκαηνινγία ηνπο (Concepts) αθνινπζψληαο ηελ κεζνδνινγία νξγάλσζεο ηεο. Ο πίλαθαο απηφο
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είλαη δηαζέζηκνο ζην «Παξάξηεκα Α» (Πίλαθαο Α.4.). πλνιηθά, δηαβάδνληαο ηελ ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία πνπ πξνέθπςε, ζρεκαηίζηεθαλ έμη κεγάιεο «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» γχξσ απφ ηελ
νηθνλνκηθή πιεπξά ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζρεηηθέο κε ην «Οηθνζχζηεκα», ηα
«Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια», ηηο «Δπθαηξίεο & Απεηιέο», ηελ «Καηλνηνκία», ηα «Αλαδπφκελα
Εεηήκαηα» θαη ηελ «Γηαδηθαζία Αλνίγκαηνο». Ζ δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία νκαδνπνηήζεθε ζε
απηέο αλάινγα κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ αλάιπζε ηνπο ζα αθνινπζήζεη ζηελ
ζπλέρεηα.
Πίλαθαο 2.1.: Οη πεξηνρέο ηαμηλόκεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο.
Concepts

Subject
The different actors in the

Ecosystem

Open Ecosystem and it’s
building elements.

The business roles in the
Business

Open Ecosystem and the

Models

business aspects of Open
Data.
The areas that Open Data

Opportunities

will affect and their

& Challenges

implementation barriers
areas.

Authors
Canares (2014), Chattapadhyay (2013), Cook (2012), Davis (2014),
Harrison (2012), Immonen (2014), Janssen (2014), Lee (2014), Megalhaes
(2013), Ovaska (2014), Palviainen (2014), Pardo (2012), Roseira (2013),
Strover (2013) & Zuiderwijk (2014)
Curry (2014), Eteläaho (2014), Jaakkola (2014), Janssen (2014 & 2015),
Kallberg (2013), Kinari (2014), Lakomaa (2013), Lidman (2012 & 2014),
Mäkinen (2014), Manley (2014), Megalhaes (2014), Nyman (2014), Ojo
(2014), Poulis (2015), Roseira (2014), Rossi (2014), Tammisto (2012),
Van De Kaa (2015), Zeleti (2014) & Zuiderwijk (2014 & 2015)
Bannister (2014), Barry (2014), Bătăgan (2014), Charalabidis (2014),
Eteläaho (2014), Garcia (2014), Helbig (2014), Jaakkola (2014), Janssen
(2014 & 2015), Mäkinen (2014) & Zuiderwijk (2014)
Andersen D. (2014), Andersen N. (2014), Avital (2014), Childs (2014),
Choenni (2012 & 2014), Conradie (2012 & 2014), Cook (2014), Dulong
De Rosney (2014), Estermann (2014), Felipe Luna Reyes (2014),
Foulonneau (2013 & 2014), Georgis (2013), Gomes (2014), Gupta (2013),

Emerging

Different issues about the

Issues

idea of Open Data.

Heikkilä J. (2014), Heikkilä M. (2014), Hrdinova (2014), Hunnius (2014),
Janssen (2014), Jetzek (2014), Krieger (2014), Lo (2013), Lomas (2014),
Markkula (2014), Martin (2013 & 2014), McLeod (2014), Meijer (2014),
Mouzakitis (2013), Pardo (2014), Peled (2011), Petychakis (2013), Psarras
(2013), Rohumen (2014), Sayogo (2014), Scassa (2014), Shiang (2013),
Soares (2014), Tayi (2014), Turki (2013 & 2014), Vasileiou (2013),
Verma (2013), Wang (2013), Yang (2013) & Zhang (2014)

Innovation

Opening Data
Process

The idea of the «Smart

Ayele (2015), Ballon (2014), Breuer (2014), Hielkema (2012),

City» as a result of the

Hjalmarsson (2012 & 2015), Hongisto (2012), Johanneson (2015),

Open Innovation with

Rudmark (2012), Skielse (2015), Van Der Graaf (2015), Veeckman

Open Data.

(2015) & Walravens (2014)

The process of opening

Batini (2014), Castelli (2014), Choenni (2012& 2013), Conradie (2012),

data and it’s

Cook (2014), Daniels (2013), Davies (2013), Frank (2013), Ginner (2014),

standardization.

Grönlund (2014 & 2015), Höchtl (2014), Janssen (2013, 2014, 2015),

36

Kalampokis (2011), Kåreborn (2014), Kaschesky (2014), Lassinantti
(2014), Meijer (2013), Meijueiro (2013), Pardo (2014), Parycek (2014),
Sayogo (2014), Selmi (2014), Solar (2013), Ståhlbröst (2014), Susha
(2014 & 2015), Tambouris (2011), Tarabanis (2011), Van Den Broek
(2013), Van Veenstra (2013), Viscusi (2014) & Zuiderwijk (2013 & 2014)

2.5.2. ηαηηζηηθά Βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθόπεζεο
Σν κεγαιχηεξνο κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη δεκνζηεπκέλν ηελ ηειεπηαία δηεηία (2013
κε 2014). Σν ζηνηρείν απηφ δείρλεη θαη ηελ λεαξή θχζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. χκθσλα κε ην
«Γξάθεκα 2.5.» πνπ δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ «Πίλαθα Α.3.» (Παξάξηεκα Α)
ππάξρεη κία ηεξάζηηα εθηίλαμε (ηάζε) ηεο βηβιηνγξαθίαο κεηά ην 2011, φηαλ ε επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αμία ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη αξρίδεη λα κειεηάεη ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ ην θαηλφκελν απηφ θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά δηθαηνινγνχλ
θαη ηνλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηεο αλαδήηεζεο ζηελ ηειεπηαία κφλν πεληαεηία, αθνχ είλαη
ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 2010 κε ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ βξέζεθε
θαλέλα άξζξν. Σέινο, αλ θαη ην 2015 ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ κνηάδεη λα πέθηεη ζεκαληηθά
δελ κπνξνχλ λα βγνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, κηαο θαη ε αλαδήηεζε έγηλε ζηελ νινθιήξσζε
ηεο ρξνληάο θαη ζίγνπξα ε δεκνζίεπζε πνιιψλ άξζξσλ ζα εθθξεκεί αθφκα.
Γξάθεκα 2.5.: Ζ σξηκόηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο.
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Σν «Γξάθεκα 2.6.» δεκηνπξγήζεθε θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ
«Πίλαθα Α.3.» θαη δείρλεη ηηο «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ηα άξζξα ηεο ζρεηηθήο
βηβιηνγξαθίαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο (28%) εμεξεπλά «Αλαδπφκελα Εεηήκαηα» γχξσ απφ ηα
Αλνηθηά Γεδνκέλα, θάηη αξθεηά αλακελφκελν, αθνχ ην θίλεκα απηφ είλαη λεαξφ κε απνηέιεζκα
ε πξψηε έξεπλα λα έρεη ζπγθεληξσζεί εθεί. Αθφκα έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο πξνεγνχκελεο
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βηβιηνγξαθίαο (21%) θνηηάδεη ηελ «Γηαδηθαζία Αλνίγκαηνο» ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Σα
θνκκάηηα απηά ζρεκαηίδνπλ θαη ηελ κηζή πεξίπνπ βηβιηνγξαθία (49%) δείρλνληαο φηη ε έξεπλα
γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα είλαη αθφκα πεξηνξηζκέλε ζε ιίγεο κφλν πεξηνρέο.
Αληίζεηα, έλα άιιν θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθίαο (20%) ςάρλεη ηνλ αληίθηππν ησλ
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κέζα απφ ηηο «Δπθαηξίεο & Απεηιέο» (8%) ή ηελ «Καηλνηνκία» (12%) πνπ
ηα αθνινπζεί. Σέινο, κφλν ε ππφινηπε βηβιηνγξαθία (31%) έρεη αζρνιεζεί μεθάζαξα κε ην
«Δπηρεηξείλ» γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, βιέπνληαο ην «Οηθνζχζηεκα» (13%) θαη ηα
«Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια» (18%) κέζα ζε απηφ. Γελ είλαη ηπραίν φηη αλ απνκνλσζνχλ νη
ηειεπηαίεο πεξηνρέο δεκηνπξγνχλ δχν απφ ηα κηθξφηεξα θνκκάηηα έξεπλαο ζηελ βηβιηνγξαθία.
Σα ζηνηρεία απηά επηβεβαηψλνπλ γηα αθφκε κηα θνξά φηη ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα είλαη κία
αλψξηκε θαη πεξηνξηζκέλε πεξηνρή έξεπλαο. Πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ
έρνπλ ππνζρεζεί ζα πξέπεη λα γίλνπλ αθφκα αξθεηέο πξνζπάζεηεο, εηδηθά ζην θνκκάηη ηνπ
«Δπηρεηξείλ».
Γξάθεκα 2.6.: Οη πεξηνρέο έξεπλαο ζηελ βηβιηνγξαθία.
Opening Data
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Challenges
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Σν 75% ηεο βηβιηνγξαθίαο θάλεη θαζαξά «Πνηνηηθή Έξεπλα» (Qualitative Research)
γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ελψ κφιηο ην 12% θαζαξά «Πνζνηηθή Έξεπλα» (Quantitative
Research). Αληίζεηα, ην ππφινηπν 13% ρξεζηκνπνηεί θάπνην ζπλδπαζκφ ηνπο (Mixed). Οη
αξηζκνί απηνί δείρλνπλ μεθάζαξα φηη ηα ζηνηρεία ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ δελ έρνπλ αθφκα
ηππνπνηεζεί κε απνηέιεζκα ε «Πνζνηηθή Έξεπλα» λα κελ κπνξεί ηηο πεξηζζφηεξεο ηνπιάρηζηνλ
θνξέο λα ηα πηάζεη ζε αληίζεζε κε ηελ «Πνηνηηθή Έξεπλα» πνπ ζρεκαηίδεη πην εχθνια εηθφλα
γηα απηά.
Κνηηάδνληαο πην αλαιπηηθά ηα εξγαιεία απηά κέζα απφ ηνλ «Πίλαθα Α.3.» (Παξάξηεκα
Α), ηα πξάγκαηα είλαη αξθεηά πην πεξίπινθα, αθνχ δελ είλαη εχθνιν λα απνκνλσζνχλ
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μερσξηζηέο κέζνδνη. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο
φπσο νη «πλεληεχμεηο», ηα «Δξγαζηήξηα πδεηήζεσλ», νη «πλαληήζεηο», ηα « Βνεζεηηθά
ελάξηα», ηα «χλνια Γεδνκέλσλ», ηα «Δξσηεκαηνιφγηα» θ.ά. Παξφια απηά, ζηα μεθάζαξα
θνκκάηηα ηεο, ε βηβιηνγξαθία ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεζηκνπνηεί «πλεληεχμεηο»,
«Μειέηεο Πεξίπησζεο» θαη «Βηβιηνγξαθηθή (Αλα)χλζεζε». Υαξαθηεξηζηηθφ φκσο είλαη φηη
αθφκα θαη κε ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαιείν ηηο «Μειέηεο Πεξίπησζεο» ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα
ζηνηρεία ζα έρνπλ ζπγθεληξσζεί κε θάπνην ζπλδπαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο. Αληίζεηα,
έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθίαο ρξεζηκνπνηεί μερσξηζηά κφλν κία απφ ηηο ηερληθέο
απηέο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππάξρεη κία κίμε (ζπλδπαζκφο) απφ δηαθνξεηηθά εξγαιεία κε ηα
«Δξγαζηήξηα πδεηήζεσλ» ή ηηο «πλεληεχμεηο» λα είλαη ηα πην ζπρλά (Παξαηήξεζε).
Γξάθεκα 2.7.α & 2.7.β.: Ζ κεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ βηβιηνγξαθία.
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ηελ βηβιηνγξαθία βξέζεθαλ 115 δηαθνξεηηθά πξφζσπα φπσο δείρλεη θαη ην «Γξάθεκα
2.8.» πνπ δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ «Πίλαθα Α.3.» (Παξάξηεκα Α). Απφ απηνχο
κφιηο νη δχν έρνπλ μεπεξάζεη ηηο ηέζζεξηο δεκνζηεχζεηο δείρλνληαο φηη ε βηβιηνγξαθία είλαη
κνηξαζκέλε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά πξφζσπα. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζην 81% ηεο βηβιηνγξαθίαο
έρεη ζπλεηζθέξεη κφλν έλα δηαθνξεηηθφ πξφζσπν. Σελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή έρνπλ νη Janssen
(10) θαη Zuiderwijk (9) ελψ αθνινπζνχλ νη Lidman (4), Pardo (3), Choenni (3) θαη Van Der
Graaf (3).
Γξάθεκα 2.8.: Σα πξόζσπα ζηελ βηβιηνγξαθία.
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Σέινο, ηα δεκνθηιέζηεξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή ζπλέδξηα δεκνζίεπζεο κε εμειίμεηο
γχξσ απφ ην ζέκα είλαη ην «Journal of Theoretical & Applied Electronic Commerce Research»
(11), ην «Proceeding of the International Conference on Theory & Practice of Electronic
Governance» (10) θαη ην «Lecture Notes in Business Information Processing» (7). Αλ θαη ε
βηβιηνγξαθία πνπ πξνέθπςε, αλήθεη ζε δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο απνδεηθλχνληαο
ηελ πνιχπιεπξε θχζε ηνπ θαηλφκελνπ απηνχ, έλα κεγάιν κέξνο ηεο ππάξρεη ζηνλ ρψξν ηεο
«Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» απφ φπνπ θαη μεθηλάεη ην θαηλφκελν ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
(Πίλαθαο 2.2.).
Πίλαθαο 2.2.: Ζ πξνέιεπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο.
Source
Lecture Notes in Business Information Processing
Proceedings of the International Conference on Theory &
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Government Research
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2.6. Αλάιπζε Δλλνηώλ
2.6.1. Οηθνζύζηεκα
Σν «Οηθνζχζηεκα» δεκηνπξγεί ην πεξηβάιινλ (ζθαίξα) πνπ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζα
κεηαθηλεζνχλ απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζε απηήλ ηεο δήηεζεο. Σα ζηνηρεία πνπ
ζρεκαηίδνπλ ην πεξηβάιινλ απηφ επεξεάδνπλ θαη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή δεκηνπξγψληαο
ζπλζήθεο πνπ ζα εκπνδίζνπλ ή ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηαθίλεζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
κέζα ζε απηφ. Όηαλ ηα ζπζηαηηθά απηά ζπγθεληξσζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη παίθηεο παίξλνπλ ηελ
ζέζε ηνπο εθεί γηα λα γεθπξψζνπλ ηηο δχν απηέο πιεπξέο, πξνζθέξνληαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο
γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα πνπ ζα ηα κεηαηνπίζνπλ ζηαδηαθά ζε νιφθιεξν ην
«Οηθνζχζηεκα».

2.6.1.1. Δλδηαθεξόκελνη Παίθηεο
ε έλα «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζπκκεηέρνπλ δηαθνξεηηθνί παίθηεο πνπ
θεξδίδνπλ εηζφδεκα απφ πξντφληα θαη ππεξεζίεο γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα. Οη Immonen
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et al. (2014) αλαδεηνχλ ηα ζπζηαηηθά εθείλα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ην κεηαμχ ηνπο «Δπηρεηξείλ».
ην άξζξν ηνπο ζθηαγξαθνχλ ηνπο παίθηεο ελφο «Οηθνζπζηήκαηνο». Οη «Πάξνρνη Γεδνκέλσλ»
πξνζθέξνπλ δεδνκέλα ελψ νη «Πάξνρνη Τπεξεζηψλ» ππεξεζίεο γχξσ απφ απηά. Οη
«Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» ζπλδπάδνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηηο ππεξεζίεο απηά γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ εθαξκνγέο γηα ηνπο «Υξήζηεο Δθαξκνγψλ». Παξάιιεια, νη «Πάξνρνη
Δξγαιείσλ & Τπνδνκψλ» ππνζηεξίδνπλ νιφθιεξε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία κηζζψλνληαο
ηερλνινγία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. ηελ ζπλέρεηα δίλνπλ κία αλαζεσξεκέλε εηθφλα
γηα ηελ ηδαληθή κνξθή ελφο «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ πξνζζέηνληαο αλαγθαίνπο
παίθηεο θαη ππεξεζίεο ζε απηφ. πλνιηθά, πξνηείλνπλ ηελ πξνζζήθε ελφο εληειψο λένπ παίθηε,
ηνπο «Μεζίηεο», ελψ ηαπηφρξνλα ζπκπιεξψλνπλ θαη επηπιένλ ζηνηρεία ζηνπο ππφινηπνπο
ξφινπο. Σέινο, εληνπίδνπλ λέα είδε ππεξεζηψλ γχξσ απφ ηνλ θαηλνχξην ξφιν ζρεηηθά κε ηελ
νξαηφηεηα θαη ηελ ηππνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα».
Οη παίθηεο αλάκεζα ζηνπο «Πάξνρνπο Γεδνκέλσλ» θαη ηνπο «Υξήζηεο Δθαξκνγψλ»
(άθξα) ζρεκαηίδνπλ κία μερσξηζηή νκάδα γλσζηή ζαλ «Δλδηάκεζνη», αθνχ πξνζθέξνπλ
ππεξεζίεο αλάκεζα ζηελ παξαγσγή (πξνζθνξά) θαη ηελ θαηαλάισζε (δήηεζε). Οη Megahales et
al. (2013) δεκηνπξγνχλ έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην (ζρήκα) ηαμηλφκεζεο ηνπο, ρσξίδνληαο ηνπο ζε
ηξεηο νκάδεο αλάινγα κε ην (α) Αλ ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθέο ηερλνινγίεο γηα λα ιχζνπλ
θνηλσληθά πξνβιήκαηα (Startups), (β) Αλ δεκηνπξγνχλ θαηλνηφκα πξντφληα ή ππεξεζίεο γχξσ
απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα (Services) θαη (γ) Αλ πξνζθέξνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο
ρξεζηκνπνηψληαο δεκφζηα δεδνκέλα (Intermediaries).
Σέινο, αξθεηά θαιχηεξε εηθφλα γηα ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ νη «Δλδηάκεζνη»
κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ δίλεη ν Chattapadhyay (2013). ηελ έξεπλα ηνπ
πεξηγξάθεη ηελ πηζαλή εκπινθή ηνπο αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε ζαλ κεζάδνληεο,
πξνεηνηκάδνληαο ηα δεδνκέλα γηα ηνπο ππφινηπνπο παίθηεο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο». Παξάιιεια,
εληνπίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ή κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ νη παίθηεο απηνί ζε
φιε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία.

2.6.1.2. Γνκηθά ηνηρεία
Ο ζρεκαηηζκφο ελφο «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ πξνυπνζέηεη ηελ ζχλδεζε
δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα γεθπξψζνπλ ην θνκκάηη ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο,
κεηαθηλψληαο ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα κέζα ζε απηφ. Οη Harrison et al. (2012) ρξεζηκνπνηνχλ ην
«Οηθνζχζηεκα» ζαλ εξγαιείν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εξεπλεηηθή αηδέληα γχξσ απφ ην
θαηλφκελν απηφ, εληνπίδνληαο παξάιιεια θαη ηξεηο πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ
έλα βηψζηκν «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζρεηηθέο κε (α) Σηο αλάγθεο ή ηηο δεμηφηεηεο
ησλ ρξεζηψλ, (β) Σα δεδνκέλα θαη ηηο ππνδνκέο πνπ κπνξνχλ λα ηα ππνζηεξίμνπλ θαη (γ) Σνπο
κεραληζκνχο πνπ δεκηνπξγνχλ αμία θαη πνηνη θεξδίδνπλ απφ απηήλ (αληίθηππνο).
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ε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο, νη Zuiderwijk et al. (2014) ρξεζηκνπνηνχλ έλα
βνεζεηηθφ ζελάξην γηα λα ζπγθεληξψζνπλ ηα δνκηθά απηά ζηνηρεία, εληνπίδνληαο φιεο εθείλεο
ηηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζε έλα «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ηελ θαηαλάισζε. Οκαδνπνηψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
απηέο βξίζθνπλ ηέζζεξα ζεκεία πνπ δεκηνπξγνχλ έλα ζρεηηθφ «Οηθνζχζηεκα» ζρεηηθά κε (α)
Σελ απειεπζέξσζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ Ηζηφ, (β) Σελ νξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο
ρξήζηεο ηνπο (αλαδήηεζε, εχξεζε & παξαθνινχζεζε), (γ) Σελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
(θαζάξηζκα, εκπινπηηζκφ, ζπλδπαζκφ, ζχλδεζε & νπηηθνπνίεζε) θαη (δ) Σελ αλαηξνθνδφηεζε
γηα ηα δεδνκέλα. Αθφκα, βξίζθνπλ ηξία ζπλδεηηθά ζεκεία πνπ ζπγρξνλίδνπλ ηα ππφινηπα θαη
έρνπλ λα θάλνπλ κε (α) Σελ ραξηνγξάθεζε ηεο ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ, (β) Σελ κέηξεζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπο θαη (γ) Σελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππνδνκψλ ηνπο.
ηελ ίδηα ινγηθή, ν Canares (2014) πξνζεγγίδεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπληεξνχλ έλα
«Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θνηηάδνληαο ηελ απφζηαζε (ράζκα) πνπ ππάξρεη αλάκεζα
ζηηο δπλάκεηο ηνπ (πξνζθνξά & δήηεζε). ην άξζξν ηνπ εληνπίδεη πέληε ζεκεία απφθιηζεο
αλάκεζα ζε απηνχο πνπ πξνζθέξνπλ θαη ζε απηνχο πνπ δεηνχλ Αλνηθηά Γεδνκέλα ζρεηηθά κε ην
ηαίξηαζκα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ηελ κνξθή ησλ δεδνκέλσλ, ηελ άγλνηα γηα ηα
δηαζέζηκα ζχλνια δεδνκέλσλ, ηελ ηθαλφηεηα πξφζβαζεο ζε απηά θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο
ηνπο, ηελ πξφζβαζε ζηνλ Ηζηφ θαη ηελ κέηξεζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπο.
Σέινο, ν Lee (2014) δίλεη κηα αξθεηά πην αλαιπηηθή εηθφλα γηα ηα ζπζηαηηθά ελφο
«Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. ηελ έξεπλα ηνπ εληνπίδεη έληεθα «Γνκηθά ηνηρεία»
πνπ κπνξνχλ λα ρηίζνπλ θαη λα ζπληεξήζνπλ έλα «Οηθνζχζηεκα». Σα ζηνηρεία απηά θαιχπηνπλ
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ δεκνζίεπζε θαη θηάλνπλ κέρξη θαη ηνλ αληίθηππν
ηνπο, αθνινπζψληαο δηαδνρηθά φια ηα ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο απηήο γηα ηελ ραξηνγξάθεζε θαη
ηελ επηινγή ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηελ κνξθή αδεηνδφηεζεο ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθφηεηαο κέζα απφ απηή, ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο αληρλεπζηκφηεηαο ηνπο, ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγαληζκψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην άλνηγκα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο ή ηελ εκπινθή ησλ ρξεζηψλ κε απηά θαη ηελ
νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ή ηελ κέηξεζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπο.

2.6.2. Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια
Κάζε παίθηεο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ρξεζηκνπνηεί θαη δηαθνξεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ
κνληέιν γηα λα πξνζθέξεη εθείλα ηα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ ζα κεηαθηλήζνπλ ηα Αλνηθηά
Γεδνκέλα κέζα ζε απηφ. Σα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ αθνινπζνχλ, μερσξίδνπλ θαη ηνλ ξφιν
πνπ κπνξεί λα παίμνπλ κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα». Αξθεηέο θνξέο ηα κνληέια απηά είλαη
δαλεηζκέλα απφ άιινπο ρψξνπο κε απνηέιεζκα ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηα Αλνηθηά Γεδνκέλα λα
είλαη άκεζα εμαξηεκέλε απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηα αληηκεησπίζεη (αληίιεςε) ε επηρεηξεκαηηθή
θνηλφηεηα.
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2.6.2.1. Δπηρεηξεκαηηθνί Ρόινη
Σα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα είλαη ζην ζχλνιν
ηνπο δαλεηζκέλα απφ παξαπιήζηνπο ρψξνπο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αξθεηή ζχγρπζε γχξσ
απφ απηά. ηφρνο ησλ Zeleti (2014) & Zeleti et al. (2014), αληίζηνηρα, είλαη λα δψζνπλ κηα πην
μεθάζαξε εηθφλα γηα απηά ηαμηλνκψληαο ηα ζε θαηεγνξίεο. Γηα λα ην θάλνπλ απηφ ρηίδνπλ έλα
πιαίζην (ζρήκα) κε έμη θνπηηά (6V Framework) ρξεζηκνπνηψληαο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπο. ηελ
ζπλέρεηα εθαξκφδνπλ ην ζρήκα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζηα ίδηα ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια
αλαδεηψληαο κέζα απφ ην «6V» θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ηα
νκαδνπνηήζνπλ. πλνιηθά, ζρεκαηίδνπλ πέληε πεξηνρέο γηα ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια
(Fremmium, Premmium, Cost Saving, Indirect Benefit & Razor Blade) θαη ηέζζεξα ζεκεία γηα
ην πψο απηά κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ κε βάζε ηελ «Πξφηαζε Αμίαο»
ηνπο (Usefulness, Process Improvements, Performance & Customer Loyalty).
Σα κνληέια πνπ καδεχνπλ, δίλνπλ δσξεάλ ηα δεδνκέλα (Freemium), ηνλ θψδηθα γηα
βειηίσζε (Open Source) θαη ην πξντφλ κε ππνζηήξημε απφ ρνξεγίεο (Sponsorship) ή έλαληη
θάπνηαο ακνηβήο (Premmium) θαη κε πηζαλά θέξδε απφ ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα
(Infrastructure Razor & Blade) ή ζπλδπαζηηθά (Dual Licensing). Άιια κνληέια ρξεψλνπλ
ακνηβή γηα ηα θφζηε παξνρήο (Charging for Changes) ή γηα ηηο πξφζζεηεο (βειηησκέλεο)
ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο (Demand & Supply Oriented Platform). Αθφκα κία νκάδα κνληέισλ
πξνβάιεη κία κάξθα κέζα απφ ηα δεδνκέλα (Free as Brand Advertising) ή δίλεη έλα έηνηκν
πξντφλ αιιάδνληαο ηελ κάξθα (White Label Development) ή κεηψλεη ην θφζηνο δεκνζηεχνληαο
ηα δεδνκέλα κε έλαλ ζηαζεξφ ηξφπν (Cost Avoidance). ηα ππφινηπα κνληέια νη θαηαλαισηέο
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ πξντφληνο (Increasing Quality through Participation)
ή ηα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο/ηνπ επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ (Supporting Primary
Business).
Αληίζεηα, νη Magalhaes et al. (2014) ζηνρεχνπλ ζηνπο ξφινπο κέζα απφ ηα
επηρεηξεκαηηθά κνληέια δεκηνπξγψληαο έλα πιαίζην (ζρήκα) ηαμηλφκεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζαλ βαζηθφ θνκκάηη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ηελ
έξεπλα ηνπο θαηαιήγνπλ ζε ηξεηο νκάδεο αλάινγα κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληνπίδνπλ
ζηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ αθνινπζνχλ. Οη νκάδεο απηέο κπνξεί λα ππνζηεξίδνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππφινηπσλ κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» πξνζθέξνληαο ηερλνινγία γηα ηελ
δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ (Enablers), λα κεζνιαβνχλ γηα ηελ επθνιφηεξε κεηαθίλεζε ησλ
δεδνκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξά ζε απηήλ ηεο δήηεζεο (Facilitators) ή λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ
πξνζθνξά ηνπο (Integrators). Παξάιιεια, εληνπίδνπλ ηελ ζρεηηθή ζέζε πνπ έρνπλ νη νκάδεο
απηέο κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» αλάινγα κε (α) Σν πφζν αλνηθηφ είλαη ην επηρεηξεκαηηθφ
κνληέιν πνπ αθνινπζνχλ θαη (β) Σελ ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζην
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
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Οη Janssen & Zuiderwijk (2014) βιέπνπλ κία κφλν νκάδα κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα»,
ηνπο «Δλδηάκεζνπο», δεκηνπξγψληαο έλα πιαίζην (ζρήκα) ηαμηλφκεζεο γηα ηα δηθά ηνπο
επηρεηξεκαηηθά κνληέια κε ζηφρν λα αλαδείμνπλ ηελ πνηθηιία πνπ ππάξρεη. Παξφκνηα κε πξηλ,
απφ ηα θνηλά ζηνηρεία (Πξφηαζε Αμίαο, Αξρηηεθηνληθή, Γίθηπν & Υξεκαηνδφηεζε) πνπ
εληνπίδνπλ ζηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ θαη αλάινγα
κε (α) Σελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα (επεμεξγαζία & ρεηξαγψγεζε) θαη (β) Σελ επηθνηλσλία
αλάκεζα ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο ρξήζηεο (αιιειεπίδξαζε) ζρεκαηίδνπλ έμη είδε κνληέισλ.
Μεξηθά απφ ηα κνληέια απηά πξνζθέξνπλ κνλαδηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ρξήζηε ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν (Single Purpose Apps) ή ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη ν
ίδηνο πεξηερφκελν ( Interactive Apps). Αθφκα, κπνξεί λα ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα απφ δηάθνξα
ζεκεία (Information Aggregators) ή λα ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα (Comparison
Models). Σα ππφινηπα δίλνπλ πξφζβαζε ζε απνζήθεο δεδνκέλσλ γηα ηελ δεκνζίεπζε
πιεξνθνξηψλ (Open Data Repositories) ή εξγαιεία/ππεξεζίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ
(Service Platforms). Σέινο, ηα κνληέια απηά κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα θαιχηεξα πξντφληα
θαη ππεξεζίεο.
Αληίζεηα, νη Lidman et al. (2014) πξνρσξνχλ έλα βήκα παξαπέξα ςάρλνληαο ζε
νιφθιεξν ην δίθηπν ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Καη εδψ ζρεκαηίδνπλ ηελ δνκή (αιπζίδα) ηνπ
δηθηχνπ κε βάζε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (Πξνζθνξά, Έζνδα, Πφξνη & ρέζεηο) πνπ
εληνπίδνπλ ζηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ αθνινπζνχλ λένη ρξνληθά επηρεηξεκαηίεο ηνπ
ρψξνπ. πλνιηθά, βξίζθνπλ πέληε πξνθίι κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο,
φπσο ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ζε θνηλά πξφηππα γηα ηελ επθνιφηεξε ρξήζε ηνπο
(Extract & Transform), ε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο ρξήζηεο (User
Experience Provider), ε απειεπζέξσζε ηδησηηθψλ δεδνκέλσλ ειεχζεξα (Open Data Publisher)
θαη ε ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ (Support Service & Consultation).

2.6.2.2. Δπηρεηξεκαηηθέο Πξνεθηάζεηο
Αξθεηή ζχγρπζε ππάξρεη θαη γχξσ απφ ηελ ηδέα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε
άιια αλνηθηά πξφηππα, φπσο ην «Αλνηθηφ Λνγηζκηθφ». Οη Lidman & Nyam (2014) & Lidman
(2014), αληίζηνηρα, ζπγθξίλνπλ ηηο δχν έλλνηεο κε ζηφρν λα δψζνπλ κηα πην μεθάζαξε εηθφλα γηα
απηέο. ηελ έξεπλα ηνπο εληνπίδνπλ ηέζζεξα ζεκεία (α) ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ
(Αληαγσληζκφο, Πειάηεο, Έζνδα & Κνηλφηεηα) θαη αθφκα ηφζα (β) ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια
(Έζνδα, Πξνζθνξά, Πφξνη & ρέζεηο), κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ρψξνπ, κε νκνηφηεηεο.
Παξάιιεια, αλαδεηνχλ ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ ηα ζηνηρεία απηά ζηελ θνηλφηεηα ησλ
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, δεκηνπξγψληαο έλαλ νδεγφ γηα φζνπο ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε απηέο
(νκνηφηεηεο & δηαθνξέο).
Αληίζεηα, νη Tammisto & Lindman (2012) θνηηάδνπλ κφλν ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα θαη ηνλ
ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ζην «Δπηρεηξείλ» αλάινγα κε ηελ δηαθνξεηηθή εηθφλα (αληίιεςε)
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πνπ ππάξρεη γηα απηά απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε. ην άξζξν ηνπο εληνπίδνπλ δχν δηαθνξεηηθά
ζεκεία αληίιεςεο γχξσ απφ ηελ ηδέα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ αλάινγα κε (α) Σνλ βαζκφ
ειεπζεξίαο ησλ δεδνκέλσλ (Δζσηεξηθά & Δμσηεξηθά) θαη (β) Σελ κνξθή πνπ είλαη δηαζέζηκα
(Ωκά, πλδεδεκέλα & Δθαξκνγέο).
Πξνρσξψληαο έλα βήκα πην θνληά ζηελ αγνξά, νη Lakomaa & Kallberg (2013)
εμεηάδνπλ ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζηελ δεκηνπξγία ελφο
«Δπηρεηξεκαηηθνχ Πιάλνπ», βνεζψληαο ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα βειηηψζνπλ ή αθφκα θαη λα
νινθιεξψζνπλ ηα πηζαλά ηνπο ζρέδηα. πλνιηθά, εληνπίδνπλ πέληε ζεκεία (ηξφπνπο) πνπ ηα
Αλνηθηά Γεδνκέλα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ «Δπηρεηξεκαηηθνχ Πιάλνπ» ζρεηηθά κε ηελ
θαιχηεξε νξαηφηεηα ζηελ αγνξά γηα ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο, ηνλ κηθξφηεξν ρξφλν
πξνεηνηκαζίαο ηεο αξρηθήο ηδέαο, ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο δπλεηηθέο αγνξέο, ηα
βειηησκέλα πξντφληα/ππεξεζίεο θαη ηνλ παξάπιεπξν αληίθηππν
Αληίζεηα, νη Jaakkola et al. (2014) κειεηνχλ κία ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά δεηήκαηα γχξσ
απφ ην «Δπηρεηξείλ» ζηα Αλνηθηά Γεδνκέλα κέζα απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ελφο
ρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο ηεο «Δπξσπατθήο Έλσζεο» πνπ έρεη ζαλ βαζηθφ ζηφρν λα
βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ λα ηα εθκεηαιιεπηνχλ εκπνξηθά. Παξάιιεια, εληνπίδνπλ
ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ.
Σέινο, νη Zuiderwijk et al. (2015) ςάρλνπλ κε πνηφλ ηξφπν ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα
κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο. ην άξζξν ηνπο κε
ηελ βνήζεηα ελφο θαληαζηηθνχ ζελαξίνπ θαηαιήγνπλ ζε επηά ζεκεία γηα λα πεξηγξάςνπλ πσο ηα
Αλνηθηά Γεδνκέλα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο
γηα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σα Αλνηθηά Γεδνκέλα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο επηρείξεζεο αλ έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε απηά, αλ έρεη ηηο
θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο θαη πφξνπο γηα λα ηα εθκεηαιιεπηεί, αλ είλαη πνηνηηθά, αλ ζρεκαηίζεη ηηο
θαηάιιειεο ζπκκαρίεο γχξσ απφ απηά θαη ζπκπιεξψλνληαο ηνπο δηθνχο ηεο πφξνπο. Αληίζεηα,
ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο επηρείξεζεο αλ
δελ ππάξρεη έλαο κεραληζκφο θηλήηξσλ πνπ λα ελζαξξχλεη ηελ εθαξκνγή ηνπο.

2.6.3. Δπθαηξίεο & Απεηιέο
Αλ θαη ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα μεθίλεζαλ ζαλ κέζν κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ «Γεκφζηνπ
Σνκέα», ν αληίθηππνο ηνπο ζήκεξα δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κφλν εθεί. Σν θίλεκα απηφ
πξνθαιεί «ζφξπβν» ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ πεξηνρψλ πνπ αγγίδνπλ ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν
βαζκφ φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο πξνεθηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Γηα λα δεκηνπξγεζεί φκσο
ν αληίθηππνο απηφο ζα πξέπεη πξψηα λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Σα
εκπφδηα απηά, φπσο θαη ν αληίθηππνο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηηο
παξαπάλσ πξνεθηάζεηο.

46

2.6.3.1. Πεξηνρέο Δκπνδίσλ
Οη Zuiderwijk et al. (2014) αλαδεηνχλ ηα εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ησλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ πξνζπαζψληαο λα θαηαγξάςνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ κέρξη ηψξα έξεπλα γχξσ απφ
απηά κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπλ κία εξεπλεηηθή αηδέληα. ηνλ ππξήλα ηνπ άξζξνπ ηνπο
νκαδνπνηνχλ έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ εκπφδησλ κε βαζηθφ εξγαιείν ηαμηλφκεζεο ηηο
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηνπο πνπ έρνπλ ήδε πεξηγξάςεη λσξίηεξα (Ννκηθή, Πνιηηηθή, Κνηλσληθή,
Οηθνλνκηθή, Θεζκηθή, Λεηηνπξγηθή & Σερληθή). Αθφκα, ζρεκαηίδνπλ ηξεηο «Θεκαηηθέο
Πεξηνρέο» γηα ην πνπ ζα πξέπεη λα θηλεζεί ε έξεπλα ζρεηηθέο κε (α) Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν
γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, (β) Σηο πνιηηηθέο, ηελ ρξήζε θαη ηελ θαηλνηνκία γχξσ απφ ηα
Αλνηθηά Γεδνκέλα θαη (γ) Σηο ππνδνκέο θαη ηελ ηερλνινγία πνπ κπνξνχλ λα ηα ππνζηεξίμνπλ.
Παξφκνηα, νη Barry & Bannister (2014) ηαμηλνκνχλ ηα εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ησλ
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζε νκάδεο. ην άξζξν ηνπο, αθνχ πεξηγξάςνπλ παξφκνηεο πξνζπάζεηεο
ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνπνζεηνχλ ηα εκπφδηα πνπ νη ίδηνη εληνπίδνπλ ζε έμη πεξηνρέο (Οηθνλνκηθή,
Σερληθή, Πνιηηηζηηθή, Γηνηθεηηθή, Ννκηθή & Ρίζθα). Παξάιιεια, ζπδεηνχλ πεξηζζφηεξν απηά
πνπ ζπλαληνχλ ζπρλφηεξα ζηελ έξεπλα ηνπο θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο
πφξνπο γηα ην άλνηγκα ησλ δεδνκέλσλ, ηελ απψιεηα εζφδσλ απφ ην άλνηγκα ηνπο θαη ηελ αλάγθε
ζπκκφξθσζεο κε ηελ λνκνζεζία. Αθφκα, ζρνιηάδνπλ κία ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά δεηήκαηα πνπ
πξνέθπςαλ ζηελ έξεπλα ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ πξνβιεκαηηθφ ξφιν ησλ κέζσλ καδηθήο
ελεκέξσζεο ζηελ δηαθάλεηα, ηνλ αλαγθαίν ρξφλν γηα ηελ δεκηνπξγία αλνηθηήο θνπιηνχξαο απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην θίλεκα απηφ, ηνλ κνλφπιεπξν έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ζηα ρέξηα ησλ
δπλαηψλ, ηελ αλάγθε νπηηθνπνίεζεο ηνπο θαη ηελ απψιεηα έιεγρνπ απφ ην άλνηγκα ηνπο.

2.6.3.2. Πεξηνρέο Αληίθηππνπ
Αξθεηφο «ζφξπβνο» ππάξρεη θαη γχξσ απφ ηνλ αληίθηππν ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζε
πεξηνρέο πέξα απφ ηνλ «Γεκφζην Σνκέα». Ο επθνιφηεξνο ηξφπνο γηα λα βξεζνχλ νη πεξηνρέο
απηέο είλαη κέζα απφ κία S.W.O.T. αλάιπζε. O Bătăgan (2014) ζρεκαηίδεη κία ηέηνηα πάλσ ζηνλ
αληίθηππν πνπ ζα έρνπλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. πλνιηθά, ζρεκαηίδεη ηξεηο
πεξηνρέο απφ επθαηξίεο (Οηθνλνκηθή, Πνιηηηθή & Κνηλσληθή) θαη νθηψ πεξηνρέο απφ απεηιέο
(Οηθνλνκηθή, Σερληθή, Πνιηηηζηηθή, Γηνηθεηηθή, Ννκηθή, Πνηφηεηα, Κφζηε & Ρίζθα) γχξσ απφ
ηελ πηνζέηεζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. ηελ ζπλέρεηα ηαμηλνκεί ηα ζηνηρεία απηά ζε έλαλ
πίλαθα κε 3 (Γηαθάλεηα, πκκεηνρή & πλεξγαζία) x 4 (Γπλάκεηο, Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο &
Απεηιέο) δηαζηάζεηο εληνπίδνληαο ηα ζεκεία πνπ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζα έρνπλ αληίθηππν.
Οη Zuiderwijk & Janssen (2014), ζε αληίζεζε κε ην ζχλνιν ηεο ππφινηπεο βηβιηνγξαθίαο
εμεξεπλνχλ ηελ «ζθνηεηλή» πιεπξά ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. ηελ έξεπλα ηνπο ζθηαγξαθνχλ
ηξεηο ακθηιεγφκελεο πεξηνρέο γχξσ απφ ηηο πξνζπάζεηεο ζην άλνηγκα, ζηελ εθαξκνγή θαη ζηελ
δηαρείξηζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Δθεί ηνπνζεηνχλ ζπλνιηθά δεθαέμη «ζθνηεηλά» ζεκεία. Σα
ζεκεία απηά αθνπκπνχλ δεηήκαηα φπσο ε πηζαλή παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο ή ησλ πλεπκαηηθψλ
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δηθαησκάησλ, ε αζέκηηε παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο απφ ηνλ ζπλδπαζκφ δεδνκέλσλ ή ε ζεκηηή
θαθνκεηαρείξηζε ηνπο, ε κεξνιεςία γηα ην κεξηθφ άλνηγκα εχθνισλ δεδνκέλσλ θαη ε ρακειή
πνηφηεηα ηνπο, ε αξλεηηθή δηαθάλεηα γηα ηηο θπβεξλήζεηο απφ ην άλνηγκα ηνπο, ε αξγή
δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ηνπο (Πεξίνδνη Δκπάξγθν) ή ε αλνξγάλσηε κνξθή ηεο δηαδηθαζίαο
αλνίγκαηνο ηνπο, ε κηθξή πξνζνρή ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ε αζαθήο ππεπζπλφηεηα γηα ην
άλνηγκα ησλ δεδνκέλσλ, ην φθεινο γηα ηνπο πξαγκαηηθά αδχλακνπο πνιίηεο, ε έιιεηςε
πξνηεξαηφηεηαο ζηελ δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε αζάθεηα γχξσ απφ απηή θαη
ε ζπαηάιε πφξσλ γηα ηελ δεκνζίεπζε άρξεζησλ δεδνκέλσλ,
Αληίζεηα, νη Janssen et al. (2015) βιέπνπλ θαη ηελ άιιε πιεπξά ησλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ κε ζηφρν λα αλαθαιχςνπλ ηνπο κχζνπο γχξσ απφ απηά. ην άξζξν ηνπο
πεξηγξάθνπλ ζπλνιηθά ηξεηο πεξηνρέο κε επθαηξίεο (Πνιηηηθά ή Κνηλσληθά, Οηθνλνκηθά &
Λεηηνπξγηθά ή Σερληθά) θαη έμη πεξηνρέο κε εκπφδηα (Θεζκηθά, Πνιππινθφηεηα, Υξήζε ή
πκκεηνρή, Ννκνζεζία, Πνηφηεηα Πιεξνθνξηψλ & Σερληθά) γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα.
ηελ ζπλέρεηα ζπγθξίλνπλ ηα αληηθξνπφκελα ζεκεία πνπ βξίζθνπλ ζηηο πεξηνρέο απηέο
ζρεκαηίδνληαο πέληε κχζνπο γχξσ απφ ην θαηλφκελν ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Οη κχζνη απηνί
έρνπλ λα θάλνπλ κε ην φηη ε δεκνζίεπζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζα θέξεη άκεζα
απνηειέζκαηα, φηη ζα πξέπεη λα δεκνζηεπζνχλ φια ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ρσξίο θαλέλαλ
πεξηνξηζκφ, φηη αξθεί ε απιή δεκνζίεπζε ηνπο, φηη θάζε πνιίηεο ζα κπνξεί λα ηα
ρξεζηκνπνηήζεη θαη φηη ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζα έρνπλ ζίγνπξα απνηέιεζκα ζηελ «Αλνηθηή
Γηαθπβέξλεζε».

2.6.4. Καηλνηνκία
Σα Αλνηθηά Γεδνκέλα έρνπλ ππνζρεζεί, κεηαμχ άιισλ, λα βειηηψζνπλ θαη ηελ
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά. Ζ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά έρεη άκεζν αληίθηππν
ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, αθνχ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηελ
πνιππινθφηεηα πνπ πεξηγξάθεη κία ζχγρξνλε θνηλσλία. Παξάιιεια, άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ
έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο είλαη θαη ε ηδέα ηεο «Αλνηθηήο Καηλνηνκίαο». Σα Αλνηθηά Γεδνκέλα
ζπκπιεξψλνπλ ηελ ηδέα απηή, αθνχ δεκηνπξγνχλ κία βάζε πνπ πάλσ ηεο κπνξεί λα ρηηζηεί ε
θνηλή ζπκκεηνρή, δηακνξθψλνληαο ην πεξηβάιινλ δσήο ηνπ κέιινληνο.

2.6.4.1. Έμππλε Πόιε
Ζ ηδέα ηεο έμππλεο αζηηθήο πφιεο ηνπ κέιινληνο πξνρσξάεη ζηαδηαθά απφ κία κνλαδηθή
θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ (Γσκάηην Διέγρνπ) άκεζα εμαξηεκέλε απφ ηηο δηάθνξεο
πιεξνθνξηαθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο ζε πεξηζζφηεξεο θαη πην κηθξέο
απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ειέγρνπ (θνηλφηεηεο) άκεζα εμαξηεκέλεο απφ ηελ θαζεκεξηλή ρανηηθή
εκπινθή ησλ πνιηηψλ. Καη νη δχν απηνί ηξφπνη θξχβνπλ δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο ζηελ
εθαξκνγή θαη ηελ βησζηκφηεηα ηεο. Οη Walravens et al. (2014) πεξηγξάθνπλ ηνλ ξφιν πνπ
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κπνξεί λα παίμνπλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα αλ ζπλδπαζηνχλ νη δχν απηέο εθδνρέο ζε κηα
πιαηθφξκα θαηλνηνκίαο πνπ ηα δεδνκέλα ζα θπινχλ θάησ απφ έλα ηερλνινγηθφ ζηξψκα
αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ζπκκεηέρνληεο ηεο. ηφρνο ηεο πιαηθφξκαο απηήο είλαη λα
δεκηνπξγεζεί θνηλσληθή αμία (ζπλεξγαζία).

2.6.4.2. Αλνηθηή Καηλνηνκία
Ζ ηδέα ηεο έμππλεο πφιεο ηνπ κέιινληνο θαη ε κεηαζηξνθή ηεο ζε κία πην
απνθεληξσκέλε κνλάδα έιεγρνπ πνπ φινη νη πνιίηεο ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κέζα απφ ηηο
λέεο ηερλνινγίεο, θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηνλ πηζαλφ ξφιν ηνπο ζαλ αηνκηθέο κνλάδεο
θαηλνηνκίαο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα βειηηψζνπλ ηελ πνιχπινθε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο κέζα
απφ ηνλ ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ ε ίδηα παξάγεη. Οη Veeckman & Van Der Graaf (2015)
θαη Van Der Graaf (2015), αληίζηνηρα, εμεξεπλνχλ ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ νη πνιίηεο
ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο έμππλεο πφιεο ηνπ κέιινληνο ζαλ άπεηξνη πξνγξακκαηηζηέο κέζα απφ
ηελ ηδέα ησλ «Εσληαλψλ Δξγαζηεξίσλ». ηελ έξεπλα ηνπο θέξλνπλ ζε επαθή ηα εκπιεθφκελα
κέξε (θνηλσληθέο νκάδεο) ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο βιέπνληαο πσο απινί ή πην εμεηδηθεπκέλνη
ηερλνινγηθά πνιίηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εχθνια εθαξκνγέο κε Αλνηθηά Γεδνκέλα γηα
ηελ πφιε ηνπο. ηελ πξνζπάζεηα απηή ρξεζηκνπνηνχλ έηνηκα πξφηππα πνπ έρνπλ ήδε
δεκηνπξγήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηερληθή θνηλφηεηα.
ηελ ίδηα ινγηθή, νη Hielkema & Hongisto (2012) ςάρλνπλ ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα
παίμνπλ ηα «Εσληαλά Δξγαζηήξηα» πάλσ ζηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζαλ ελδηάκεζε πιαηθφξκα
θαηλνηνκίαο ζηελ δεκηνπξγία ηεο έμππλεο πφιεο ηνπ κέιινληνο. ην άξζξν ηνπο θνηηάδνπλ ηα
ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο πεξηνρήο ζην λα θηινμελήζεη
ηέηνηα «Εσληαλά Δξγαζηήξηα» θαη πξνζαξκφδνπλ ηα ζηνηρεία απηά ζε δχν δηαγσληζκνχο
θαηλνηνκίαο πνπ πήξαλ ηειηθά ηελ κνξθή ησλ «Εσληαλψλ Δξγαζηεξίσλ». Αθφκα,
αληηκεησπίδνπλ ηνπο δηαγσληζκνχο ζαλ κεζάδνληεο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ηνπ
«Οηθνζπζηήκαηνο».
Αληίζεηα, νη Hjalmarsson & Rudmark (2012) πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηνπο
δηαγσληζκνχο γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα γηα λα θέξνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα πνπ ζα
θηάζνπλ κε επηηπρία ζηελ αγνξά. πλνιηθά, θαηαιήγνπλ ζε ηέζζεξηο πξνηάζεηο (ζεκεία) γηα λα
πεξηγξάςνπλ κε πνηφλ ηξφπν (απηνί) κπνξνχλ λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί. Σα ζεκεία απηά
ππνζηεξίδνπλ (α) Σελ παξαθίλεζε ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, (β) Σελ ζπκκεηνρή ησλ
ρξεζηψλ ζηνπο ηειηθνχο ζηφρνπο θάζε ηδέαο, (γ) Σελ ρξήζε επηρεηξεκαηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ
κεηαηξνπή ησλ ηδεψλ ζε εκπνξηθέο εθαξκνγέο θαη (δ) Σελ ρξήζε ηερληθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ εθαξκνγψλ. ηελ ζπλέρεηα, απηή ηελ θνξά ζαλ δηνξγαλσηέο, εθαξκφδνπλ ηα
ζηνηρεία απηά ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο άιινπ δηαγσληζκνχ ηεζηάξνληαο παξάιιεια θαη ηελ
πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο.
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Πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαπέξα αιιά κε ηνπο ίδηνπο αθξηβψο ζηφρνπο, νη Ayele et al.
(2015) ζρεδηάδνπλ έλα κνληέιν κέηξεζεο ηεο θαηλνηνκίαο απφ δηαγσληζκνχο γχξσ απφ ηα
Αλνηθηά Γεδνκέλα, πξνζπαζψληαο θαη απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο λα βειηηψζνπλ ηελ δηαδηθαζία
κεηαηξνπήο ησλ ηδεψλ πνπ μεθηλάλε απφ εθεί ζε επηηπρεκέλεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο. ηελ
έξεπλα ηνπο πξνηείλνπλ έλα κνληέιν πνπ ππνινγίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο εηζφδνπο (πφξνη), ηηο
δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο εμφδνπο (απνηειέζκαηα), φρη κφλν πξηλ απφ
ηνλ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο ηδέαο (ρεδηαζκφο Γηαγσληζκνχ,
Παξαγσγή Ηδεψλ & ρεδηαζκφο Τπεξεζηψλ) αιιά θαη κεηά απφ απηφλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο
(Πξνεηνηκαζία, Δθαξκνγή & Δκπνξηθή Δθκεηάιιεπζε).

2.6.5. Αλαδπόκελα Εεηήκαηα
Σα Αλνηθηά Γεδνκέλα, φπσο θαη θάζε λεαξφ θαηλφκελν, δεκηνπξγνχλ πνιχπιεπξα
δεηήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Σα δεηήκαηα απηά θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο πάλσ ζηνλ
θχθιν δσήο ηνπο. Γηα λα θέξνπλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ππνζρεζεί,
ηα ζεκεία απηά ζα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ.

2.6.5.1. Υαξηνγξάθεζε
Αξθεηά αλαδπφκελα δεηήκαηα κε ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο πξνεθηάζεηο πξνθχπηνπλ
θαη απφ ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη
δηαζέζηκα ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ή επθαηξίεο ζηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε
πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Οη Petychakis et al. (2013) ραξηνγξαθνχλ ην «ηνπίν» ησλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ ζηελ «Δπξσπατθή Έλσζε». ηελ έξεπλα ηνπο, αλ θαη θνηηάδνπλ κε κεγαιχηεξε
πξνζνρή ηξείο ρψξεο κε πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν απηφ, αλαιχνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπο ζε
νιφθιεξε ηελ Δπξψπε κέζα απφ ηελ κνξθή ησλ αδεηψλ ρξήζεο ηνπο, ηελ πεγή θαη ηνλ ηξφπν
αλάθηεζεο, ηελ γιψζζα δηεπαθήο θαη ρξήζεο ηνπο, ηνπο θαηάινγνπο θαη ηελ δπλαηφηεηα
αλίρλεπζεο ηνπο, ηελ κνξθή παξνρήο ηνπο, ηελ ηερληθή κνξθή ηνπο (είδνο αξρείνπ) θαη ηηο
«Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» πνπ αλήθνπλ. Απφ ηελ ζχγθξηζε απηή εληνπίδνπλ δηαθνξέο θαη
νκνηφηεηεο αλάκεζα ηνπο.
Παξφκνηα είλαη θαη ε έξεπλα ησλ Martin et al. (2013) πνπ ραξηνγξαθεί φκσο ην ηνπίν
ησλ Αλνηθηψλ «Μεηαδεδνκέλσλ» ζηελ Δπξψπε κε ηελ βνήζεηα ελφο ζρεηηθνχ δηαδηθηπαθνχ
θαηάινγνπ. ην άξζξν ηνπο ζπγθξίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε βάζε ηελ ρψξα πξνέιεπζεο
ηνπο, ηελ κνξθή αδεηνδφηεζεο ηνπο, ηνλ βαζκφ ειεπζεξίαο ηνπο θαη ηελ ηερληθή κνξθή ηνπο.
Απφ ηελ ζχγθξηζε απηή αλαιχνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ εθεί, ζρνιηάδνληαο ζεκεία
απφθιηζεο ηνπ θαηαιφγνπ απφ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ.
Αξθεηά πην μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ δηαθνξεηηθή πηνζέηεζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
ζηνλ επξσπατθφ ρψξν δίλνπλ νη Gomes & Soares (2014) ζπγθξίλνληαο ηνλ επξσπατθφ λφην θαη
βνξξά. Αλαιχνληαο ην γεληθφηεξν επξσπατθφ ηνπίν ζρεκαηίδνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν δείγκα
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κε ρψξεο θαη απφ ηηο δχν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. ηελ ζπλέρεηα βιέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο ζε ζεκεία ζρεηηθά κε ηηο αξρέο ησλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ (παξαηήξεζε), ηελ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ Ηζηφ (δηαδηθηπαθέο πχιεο), ηα νθέιε ησλ
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ (παξαηήξεζε) θαη ηα μερσξηζηά ζηνηρεία ζε θάζε κία πξσηνβνπιία. Απφ
ηελ ζχγθξηζε απηή εληνπίδνπλ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ζηελ εμέιημε ηνπ θηλήκαηνο ησλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ αλάκεζα ηνπο.
Σέινο, πεξλψληαο ζηελ θαηαλάισζε, νη Foulonneau et al. (2013) ραξηνγξαθνχλ ηελ
ρξήζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζηελ δεκηνπξγία πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. ην άξζξν ηνπο
ζπγθξίλνπλ κία ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο πξσηνβνπιίεο (παγθφζκηα) κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, ςάρλνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο. ηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ
δηαθνξεηηθέο δηαδηθηπαθέο πχιεο θνηηάδνπλ κε πνηνλ ηξφπν ζπλήζσο ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα
έρνπλ κεηαηξαπεί ζε εκπνξηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο (είδνο).

2.6.5.2. Αηνκηθά Εεηήκαηα
Ζ δεκνζίεπζε δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ επαίζζεηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο
δεκηνπξγεί θηλδχλνπο ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο. Ζ Scassa (2014) εμεηάδεη ηξεηο πιεπξέο
ηεο πξνέθηαζεο απηήο κέζα απφ πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα. ηελ πξψηε πιεπξά αληηζηαζκίδεη
ηελ αλάγθε γηα δηαθάλεηα κε ηνλ θίλδπλν απνθάιπςεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, ππνζηεξίδνληαο
πσο ίζσο ρξεηαζηεί λα παξακεξηζηνχλ αηνκηθά δηθαηψκαηα πξνθεηκέλνπ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα
λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο (πκκεηνρή, Γηαθάλεηα & Λνγνδνζία), αλ παξάιιεια φκσο
πεξηνξηζηεί θαη ε πηζαλφηεηα θαθφβνπιεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο κέζα απφ ηηο άδεηεο
ρξήζεο. ηελ δεχηεξε πιεπξά ζπγθξίλεη ηελ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ αλάκεζα
ζηνλ «Γεκφζην Σνκέα» θαη «Ηδησηηθφ Σνκέα», ζπδεηψληαο δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Σέινο, ζηελ ηξίηε πιεπξά πεξηγξάθεη ηνπο
πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα έρεη ν ζπλδπαζκφο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κε άιια
δεδνκέλα.
Οη Rohumen et al. (2014) πξνρσξνχλ έλα βήκα παξαπέξα πξνζζέηνληαο θαη ηνπο
ρξήζηεο ζηελ δηαδηθαζία απηή κε ζηφρν λα αλαθαιχςνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ελδερφκελν
λα αλνίμνπλ πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία. ηελ έξεπλα ηνπο ςάρλνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ ππάξρνπλ
ζηελ απνθάιπςε ηδησηηθψλ πιεξνθνξηψλ εμεξεπλψληαο έμη δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ πξνζπκία θάπνηνπ λα αλνίμεη πξνζσπηθά δεδνκέλα (Γηαζέζηκε Πιεξνθφξεζε,
Δκπηζηνζχλε, Οθέιε, Έιεγρνο, Σχπνο Πιεξνθνξίαο & Άιινη Πξνζσπηθνί Παξάγνληεο). ηελ
ζπλέρεηα ζπδεηήζνπλ κία ζεηξά απφ αλεζπρίεο ζρεηηθέο κε ηνπο θφβνπο, ηελ εκπηζηνζχλε θαη
ηελ αληακνηβή (θίλεηξα) απφ ην άλνηγκα ησλ δεδνκέλσλ, κε ηα εκπιεθφκελα κέξε κηαο
αλάινγεο πξνζπάζεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο παξάγνληεο απηνχο.
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2.6.5.3. Εεηήκαηα Αμίαο
Αξθεηά αλαδπφκελα δεηήκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ ππφζρεζε ησλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθά είδε αμίαο. Οη Meijer et al. (2014) ςάρλνπλ ηνλ
ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα ζπκβηβαζηνχλ ηα δηαθνξεηηθά αληηθξνπφκελα δεηήκαηα (αμίεο) γχξσ απφ
ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα πξνηείλνληαο έλα εξγαιείν πνπ λα ηα πεξηνξίδεη απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπο
θηφιαο. ην άξζξν ηνπο βξίζθνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο αληηθξνπφκελεο αμίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηξία
ζηνηρεία γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο κε απηά (ζεηηθή ή αξλεηηθή). Σα Αλνηθηά
Γεδνκέλα πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξν δεκφζην έιεγρν (Γηαθάλεηα) αιιά ζε ππεξβνιηθά κεγάιεο
πνζφηεηεο (Πιεξνθνξηαθή Τπεξθφξησζε) κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζε απηφλ. Αθφκα,
ε απνθάιπςε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε
πηζαλφηεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπο (Αμηνπηζηία) δεκηνπξγεί αλεζπρίεο ζηνπο πνιίηεο (Αζθάιεηα),
επεξεάδνληαο παξάιιεια θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζε απηά (Δκπηζηνζχλε). Απφ ηελ
άιιε κεξηά, ην αληίκεηξν ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κεηψλεη ηειηθά θαη ηελ
δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο (Αληηγξαςηκφηεηα). Γηα λα γεθπξψζνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο
απηέο πξνηείλνπλ ζαλ εξγαιείν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο απφ ηηο θάζεηο ηεο δεκνζίεπζεο ηνπο θηφιαο
(Αίηεζε, Απφθαζε & Γεκνζίεπζε).
Οη Jetzek et al. (2014) πξνρσξνχλ αθφκα πην βαζηά αλαδεηψληαο ηνπο κεραληζκνχο πνπ
κεηαηξέπνπλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζε αμία. ην άξζξν ηνπο δεκηνπξγνχλ έλα κνληέιν κε 4
«κίθξν» θαη «κάθξν» κεραληζκνχο (Γηαθάλεηαο, πκκεηνρήο, Απνδνηηθφηεηαο & Καηλνηνκίαο)
ρσξηζκέλνπο ζε δχν πεξηνρέο αλάινγα κε (α) Σνλ βαζκφ εκπινθήο ησλ νκάδσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ δεκηνπξγία νηθνλνκηθήο αμίαο θαη (β) Σνλ βαζκφ πνπ νη πξσηνβνπιίεο γχξσ
απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζηνρεχνπλ ζηελ δεκηνπξγία θνηλσληθήο αμίαο. ηελ έξεπλα ηνπο
εληνπίδνπλ ηέζζεξα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνπο παξαπάλσ κεραληζκνχο ζε θάζε
επηρείξεζε. Σα ζηνηρεία απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ
αλνηθηψλ πφξσλ απφ απηήλ, ηνλ βαζκφ ειεπζεξίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ηερληθή
ζπλδεζηκφηεηα ηνπο.
Αληίζεηα, νη Yang et al. (2013) εμεηάδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη νιφθιεξε ε
«Αιπζίδα Αμίαο» ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζην λα δεκηνπξγήζεη πξφζζεηε αμία ζε θάζε
θνκκάηη ηεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηα έμη ζεκεία (δηαζηάζεηο) πνπ εληνπίδνπλ ζηηο πνιηηηθέο
πξσηνβνπιίεο γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα (Ννκνζεζία, Πνηθηιία Γεδνκέλσλ, Σερλνινγηθέο
Πξνδηαγξαθέο, Αδεηνδφηεζε, Κνηλέο Πιαηθφξκεο & Πξνψζεζε) ζπδεηήζνπλ πσο κπνξνχλ λα
ιπζνχλ δεηήκαηα φπσο ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε γηα ηα δηαζέζηκα ζχλνια δεδνκέλσλ, ηα
πςειά θφζηε ζπλαιιαγψλ, ην ράζκα αληίιεςεο αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ηα αλψξηκα
ιεηηνπξγηθά κνληέια ζε έλα «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ.
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2.6.5.4. Εεηήκαηα Γηαδηθαζίαο
Αθφκα έλα κεγάιν θνκκάηη ζηα αλαδπφκελα δεηήκαηα ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ηεο
εθαξκνγήο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Ο Peled
(2011) θνηηάδεη ηελ πηνζέηεζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο ζε κία απφ ηηο
πξσηνπφξεο ρψξεο, εληνπίδνληαο απνθιίζεηο απφ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο. ηελ έξεπλα ηνπ
ζρνιηάδεη δηαθνξεηηθά δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ νξγαληζκψλ κε
αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, αληηκεησπίδνληαο ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζαλ έλα «πνιχηηκν
βξαβείν» κε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δχλακεο. Αθφκα, εληνπίδεη ηξία ζεκεία πηζαλήο απνηπρίαο
ζηελ εθαξκνγή ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ θφβν ησλ νξγαληζκψλ λα αλνίμνπλ
δεδνκέλα πνπ (α) Σν πεξηερφκελν ηνπο κπνξεί λα βιάςεη δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, (β) Αθνχ
αλέβνπλ ζηνλ Ηζηφ δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ θαη (γ) Γελ ππάξρεη θάπνην
ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπο ζηνλ Ηζηφ πνπ λα δείρλεη πσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
Αληίζεηα, νη Dulong De Rosnay & Janssen (2014) γπξλάλε έλα βήκα πξηλ ηελ
ζπλεξγαζία αλαδεηψληαο ηα εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ δεκνζίεπζε δηαθνξεηηθψλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ (είδε) ζηνλ επξσπατθφ ρψξν κε ζηφρν λα πξνηείλνπλ θνηλέο ιχζεηο πνπλ ζα
δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. ην άξζξν ηνπο εληνπίδνπλ πέληε
εκπφδηα γχξσ απφ ηελ ελαξκφληζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζε θάζε ρψξα ξπζκίζεσλ (πεξηερφκελν)
ζρεηηθά κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο θαλνληζκνχο γηα ηα δηθαηψκαηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ
δεδνκέλσλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο απφ απηά, γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη
ηελ κνξθή αδεηνδφηεζεο ηνπο, γηα ηελ επζχλε ζε πεξίπησζε θαθνκεηαρείξηζεο ηνπο θαη γηα ηνλ
αζέκηην αληαγσληζκφ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο. Οκαδνπνηψληαο ηα θνηλά απηά δεηήκαηα
ζρεδηάδνπλ θνηλέο ιχζεηο, ελαξκνλίδνληαο ή πξνεθηείλνληαο ηνπο δηαθνξεηηθνχο θαλνληζκνχο
θαη πξφηππα.
Αληίζεηα, νη Conradie et al. (2014) θνηηάδνπλ ηα εκπφδηα γηα ηελ δεκνζίεπζε ησλ
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, πεξηγξάθνληαο ηηο αλεζπρίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα
δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ελφο «Γεκφζηνπ Φνξέα» ζην άλνηγκα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. Οη αλεζπρίεο
απηέο είλαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ θφβν ιαλζαζκέλεο εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο
πνιίηεο, ηα αζαθή φξηα γηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπο, ηελ απψιεηα εζφδσλ απφ ηελ απειεπζέξσζε
ηνπο θαη ηελ έιιεηςε πξνηεξαηφηεηαο ζηελ δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ηνπο. Παξάιιεια,
ζρνιηάδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζπλήζσο ζηελ δηαδηθαζία απηή απφ ηελ αλάγθε
πεξηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ θαη θφζηνπο ηεο ή απφ ηελ δηαθνξεηηθή θχζε πνπ έρεη ην θάζε έλα
ηκήκα. πλνιηθά, εληνπίδνπλ ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, ηελ αλαγθαζηηθή επηινγή
κεξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ δπζθνιία εθαξκνγήο κηαο θνηλήο ππνδνκήο αλάκεζα ηνπο.
Παξφκνηα, νη Childs et al. (2014) ςάρλνπλ ηα δηαθνξεηηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ην άλνηγκα ησλ δεδνκέλσλ βιέπνληαο παξάιιεια θαη ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ νη
εξεπλεηέο ζηελ δηαρείξηζε αλνηθηψλ αξρείσλ πάλσ ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα. ην άξζξν ηνπο
ζρνιηάδνπλ ηξία δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαρείξηζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
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ζρεηηθά κε (α) Σα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ είλαη επθνιφηεξν λα αλνίμνπλ θαη πνηέο είλαη νη
δπζθνιίεο πνπ ζπλνδεχεη ην θάζε έλα απφ απηά (πνηνηηθά ή πνζνηηθά), (β) Σν άλνηγκα
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κέζα απφ ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε ή ηελ αθαίξεζε πξνζσπηθψλ
πιεξνθνξηψλ απφ ηα δεδνκέλα θαη (γ) Σελ πξνεηνίκαζα ησλ δεδνκέλσλ γηα δεκνζίεπζε θαη ηα
θφζηε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ.
Οη Verma et al. (2014) πξνρσξνχλ αθφκα πην βαζηά αλαδεηψληαο ηηο ηερληθέο,
δηνηθεηηθέο θαη λνκηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νξγαληζκνί γηα ην άλνηγκα ησλ
δεδνκέλσλ ηνπο. ηελ έξεπλα ηνπο νκαδνπνηνχλ ηα δεηήκαηα απηά ζηελ ελεκέξσζε ησλ
νξγαληζκψλ γηα ηα δηαθνξεηηθά είδε δεδνκέλσλ, ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο γηα ηελ
δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπο, ζηελ
απηφλνκε ρξεκαηνδφηεζε γηα ην άλνηγκα ηνπο, ζηα δηαζέζηκα θίλεηξα γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο
δηαδηθαζίαο απηήο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ξνπηίλα θαη ζην κνίξαζα ησλ θαζεθφλησλ γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο.
Σέινο, νη Hunnius & Krieger (2014) πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ
έρεη ε δεκνζίεπζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. ην άξζξν ηνπο αληηκεησπίδνπλ ηελ δηαδηθαζία
απηή ζαλ κία ηερληθή θαη πνιηηηθή «αξέλα» πνπ κέζα ηεο ηα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα ησλ
εκπιεθφκελσλ ηειηθά ζα ζπγθξνπζηνχλ. πλνιηθά, αλαιχνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ
θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο (Ππξνδφηεζε), ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηα δηαθνξεηηθά
δεηήκαηα νξγάλσζεο ηεο (ρεκαηηζκφο), ζηελ ζπλεξγαζία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο (Δθαξκνγή)
θαη ζην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη ην θάζε κέξνο ηεο γηα λα ηελ κεηαηξέςεη ζε θαζεκεξηλφ θνκκάηη
ηεο ξνπηίλαο ηνπ.

2.6.5.5. Εεηήκαηα πκπεξηθνξάο
Ζ απνθάιπςε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγεί αξθεηνχο θφβνπο. Οη θφβνη απηνί
φκσο κπνξνχλ λα κεηξηαζηνχλ, εηδηθά αλ ζπλδπαζηνχλ κε θίλεηξα αληακνηβήο. Ο Estermann
(2014) ςάρλεη δηαθνξεηηθά δεηήκαηα (θίλεηξα & θφβνπο) ζηελ δηάρπζε ησλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ απφ «Πνιηηηζηηθά Ηδξχκαηα». ην άξζξν ηνπ εμεηάδεη ηνλ ηξφπν πνπ δηαζέηνπλ ή
κπνξεί λα δηαζέζνπλ (πεξηνξηζκνί) ηα ςεθηνπνηεκέλα δεδνκέλα ηνπο αληίζηνηρνη νξγαληζκνί γηα
θνηλσληθνχο ή θαη εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Παξάιιεια, ζπγθξίλνληαο ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα κε ηελ
ηδέα ηνπ «Πιεζνπνξηζκνχ» βξίζθεη κία ζεηξά απφ θνηλέο θαη δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο (νθέιε) θαη
απεηιέο (θφζηε) ζηελ δηάρπζε ηνπο ζρεηηθέο κε ηελ απψιεηα ειέγρνπ απφ ηα πλεπκαηηθά
δηθαηψκαηα ηνπο, ηελ πηζαλή παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο ή ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο
θαη ηα πξφζζεηα θφζηε εμππεξέηεζεο ηνπο.
Αληίζεηα, νη Sayogo et al. (2014) αλαδεηνχλ ηα θίλεηξα θαη ηνπο θφβνπο απφ ην άλνηγκα
πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ «Ηδησηηθφ Σνκέα». ρεκαηίδνληαο ηελ δνκή κηαο ζρεηηθήο
«Αιπζίδαο Αμίαο» εληνπίδνπλ πέληε πξνθιήζεηο γχξσ απφ ηα δεδνκέλα (πγθέληξσζε, Αθξίβεηα
& Αμηνπηζηία), ηηο πνιηηηθέο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπο (Οδεγίεο &
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Πεξηνξηζκνί), ηα επηπιένλ θφζηε απφ απηή, ηηο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ
(Δμεηδίθεπζε, Τπνδνκή & Δπηθνηλσλία) θαη ηελ ηδηνθηεζία θαη ηηο ζπγθξνχζεηο γηα απηήλ.
Αθφκα, εληνπίδνπλ πέληε θίλεηξα ζρεηηθά κε ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ επηπιένλ
δηαθάλεηα, ηηο θπβεξλεηηθέο ελέξγεηεο γηα ην ππνρξεσηηθφ άλνηγκα ησλ δεδνκέλσλ, ηα κεησκέλα
θφζηε απφ ηελ ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ηελ θνηλσληθή πίεζε (Αθηηβηζκφο) θαη ηελ
πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο αμίαο.

2.6.6. Γηαδηθαζία Αλνίγκαηνο
Ζ δηάρπζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ μεθηλάεη κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπο κέζα ζην
«Οηθνζχζηεκα». Σα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζεη ηειηθά ε δηαδηθαζία απηή επεξεάδνπλ ηελ
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο, δηεπθνιχλνληαο ή εκπνδίδνληαο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππνινίπσλ κέζα ζε απηφ. Ζ ζεκαζία ηεο δεκηνπξγεί παξάιιεια θαη ηελ
αλάγθε πξνηππνπνίεζε ηεο κε ζηφρν φρη κφλν λα βξεζνχλ αιιά θαη λα βειηησζνχλ φια εθείλα ηα
ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο.

2.6.6.1. Δθαξκνγή Γηαδηθαζίαο
Σν θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ είλαη ζρεηηθά λέν ζηελ εθαξκνγή ηνπ κε
απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα γχξσ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ. Οη Kalampokis et
al. (2011) πξνηείλνπλ έλα κνληέιν γηα ηελ δεκνζίεπζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κε ζηφρν λα
θηηάμνπλ έλαλ νδεγφ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία. ηελ έξεπλα ηνπο,
ρξεζηκνπνηψληαο αληίζηνηρα κνληέια απφ ηνλ ρψξν ηεο «Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» ,
ρηίδνπλ έλα κνληέιν κε ηέζζεξα ζηάδηα πνπ θάζε έλα απφ απηά πξνζζέηεη θαη επηπιένλ αμία ζηα
δεδνκέλα. ην πξψην ζηάδην νη νξγαληζκνί δεκνζηεχζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο απιά ή
ζπκςεθίδνληαο ηα κε άιια ελψ ζην δεχηεξν ζηάδην εληαία γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη πηζαλέο δηπιέο
δεκνζηεχζεηο. Αθφκα, ζην ηξίην ζηάδην νη νξγαληζκνί ζπκςεθίδνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο κε απηά
άιισλ θαη ζην ηέηαξην ζηάδην ζπκςεθίδνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο κε εθείλα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηα
«Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο». ηελ ίδηα ινγηθή, νη Solar et al. (2013) δεκηνπξγνχλ έλαλ
νδεγφ (δηαδξνκή & ζπζηάζεηο) γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζίεπζεο ησλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ κε δηάξθεηα ην πνιχ 2 ρξφληα, ζηεξηδφκελνη ζε πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο.
Παξφκνηα αιιά κε αξθεηά πνην πξαθηηθφ ηξφπν, νη Zuiderwijk et al. (2013) πξνζπαζνχλ
λα βειηηψζνπλ ηελ δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ αλαζρεδηάδνληαο ηελ. ην
άξζξν ηνπο αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ θαζπζηεξεκέλε εκπινθή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, ηελ έιιεηςε θαζνδήγεζεο
ηνπο, ηελ άγλνηα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππφινηπσλ κέζα ζε απηή, ηελ έιιεηςε πξνζνρήο
ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Υξεζηκνπνηψληαο ζαλ βαζηθφ
εξγαιείν ηνλ «Αλαζρεδηαζκφ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ» πξνζζέηνπλ πέληε ζεκεία ζηελ
δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ γηα λα ιχζνπλ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. Σα
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ζεκεία απηά ζηεξίδνπλ ηελ πξφβιεςε ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ηεο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαλνληζκψλ, ηελ πιήξε εηθφλα ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ, ηελ
ηππνπνίεζε ηεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί.
Αληίζεηα, νη Kaschesky & Selmi (2014) πξνηείλνπλ έλα έηνηκν εξγαιείν (7R
Framework) γηα ηελ δεκνζίεπζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ δαλεηζκέλν απφ ηα «πλδεδεκέλα
Γεδνκέλα» κε ζηφρν λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία. Σν εξγαιείν απηφ είλαη έλαο
νδεγφο

κε

επηά

δξαζηεξηφηεηεο

(πζρέηηζε,

Έξεπλα,

Απνθάιπςε,

Κνζθίληζκα,

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε, Απειεπζέξσζε & Δθαξκνγή), ρσξηζκέλεο ζε δχν ζηάδηα, πνπ θάζε κία
απφ απηέο πξνζζέηεη θαη επηπιένλ αμία ζηα δεδνκέλα. Σν πξψην ζηάδην βξίζθεη φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο, ζπγρξνλίδεη ηηο κεηαμχ ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη εληνπίδεη φια ηα δηαζέζηκα
ζχλνια δεδνκέλσλ ελψ, ην δεχηεξν ζηάδην, ζπλδπάδεη ηελ ηππνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, ηνλ
εκπινπηηζκφ θαη ηελ πξφβιεςε ρξήζεο ηνπο θαη ηελ νπηηθνπνίεζε θαη παξάδνζε ηνπο κέζα απφ
δηαθνξεηηθά είδε ππνδνκψλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Παξάιιεια, εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε ηνλ
νδεγφ απηφ ζην δηεζλέο πξφγξακκα «Fusepool» πνπ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ
πνπ ζα βνεζήζεη ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία.
Οη Paryeck et al. (2014) πξνρσξνχλ ζηελ πξάμε, θνηηάδνληαο ηελ δηαδηθαζία πηνζέηεζεο
ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζε κία νιφθιεξε πφιε. ηελ έξεπλα ηνπο ραξηνγξαθνχλ ηα θνκκάηηα
ηεο δηαδηθαζίαο αλαδεηψληαο ηα βήκαηα, ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο. ηελ
ζπλέρεηα δεκηνπξγνχλ έλαλ νδεγφ γηα παξφκνηα κειινληηθά εγρεηξήκαηα πξνηείλνληαο ηερληθά,
ιεηηνπξγηθά θαη ζηξαηεγηθά κέηξα πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απηήο.
ηελ ίδηα ινγηθή αιιά πξνζπαζψληαο λα ζρεκαηίζνπλ κηα αξθεηά πην πνιχπιεπξε
εηθφλα, νη Lassinantti et al. (2014) ζπγθξίλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο απειεπζέξσζεο ησλ
δεδνκέλσλ ζε δχν δήκνπο. ην άξζξν ηνπο, ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ εληνπίδνπλ ζηελ
δηαδηθαζία απηή έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ζρέζεηο πνπ δηαηεξνχλ νη δήκνη κε ηνπο ρξήζηεο ησλ
δεδνκέλσλ ηνπο, ηα εκπιεθφκελα κέξε ηνπο, ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο αμίαο απφ απηά θαη ηελ
αλάγθε γηα εμσηεξηθή νξαηφηεηα ηνπο. Οη δήκνη πνπ εμεηάδνπλ, πηνζεηνχλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα
κε πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν (α) αλ κέζν γηα ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο
ηνπο ή (β) αλ κέζν γηα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο πφιεο ηνπο, εμππεξεηψληαο ν θάζε έλαο
απφ απηνχο ηηο δηθέο ηνπ μερσξηζηέο αλάγθεο
Αληίζεηα, νη Susha et al. (2015) θνηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ νξγαληζκφ θαη φρη ηφζν ηελ
ίδηα ηελ δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο, ςάρλνληαο φια εθείλα ηα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζε λα
πηνζεηήζεη γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο
ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπο. Ζ έξεπλα ηνπο εληνπίδεη κία ζεηξά απφ αληίζηνηρα κέηξα ζρεηηθά κε (α)
Σα δεδνκέλα θαη ηελ ππνδνκή ηνπο, (β) Σελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο
«Πάξνρνπο Γεδνκέλσλ» θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, (γ) Σελ βησζηκφηεηα ηεο
δηαδηθαζίαο απειεπζέξσζεο ηνπο θαη (δ) Σελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ηνπο. ηελ ζπλέρεηα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέηξα απηά γηα λα ζπγθξίλνπλ ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθνί
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δεκφζηνη νξγαληζκνί, αλαθαιχπηνληαο δχν πξνβιήκαηα γχξσ απφ (α) Σελ εκπινθή φισλ ησλ
ελδηαθεξφκελσλ ζηελ δηαδηθαζία απηή θαη (β) Σελ πξνζαξκνγή ησλ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ
επηθνηλσλίαο ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο.
Σέινο, νη Davies & Frank (2013) κε αθνξκή έλα πξνβιεκαηηθά δεκνζηεπκέλν ζηελ
κνξθή ηνπ ζχλνιν Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ εμεηάδνπλ ηνλ θχθιν δσήο ηνπο. ην άξζξν ηνπο
πεξηγξάθνπλ φια εθείλα ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ δεκνζίεπζε ηνπο,
αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία απηή απφ ηελ αξρή κέρξη θαη ην ηέινο ηεο, κέζα απφ ηξία
δηαδνρηθά βήκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία, ηελ δεκνζίεπζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο.

2.6.6.2. Πξνηππνπνίεζε Γηαδηθαζίαο
Παξάιιεια, αξθεηέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη θαη γηα λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία
δεκνζίεπζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κε ζηφρν λα κεγηζηνπνηεζνχλ θαη ηα πηζαλά απνηέιεζκα
ηεο. Οη Fleur Van Veenstra & Van De Broek (2013), αληίζηνηρα, εμεηάδνπλ ηα ζηνηρεία γχξσ
απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ δεδνκέλσλ. ρεκαηίδνληαο ηνπο νδεγνχο, ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη
ηα εκπφδηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή (Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία,
Οξγαλσηηθή & Γηνηθεηηθή, Θεζκηθή & Πεξηβαιινληηθή & Ννκηθή & Ρπζκηζηηθή) πνπ απηά
αλήθνπλ, δίλνπλ κία αλαζεσξεκέλε εηθφλα γηα ηελ κνξθή ηνπο αλαθαιχπηνληαο φηη, αλ θαη νη
νδεγνί παξακέλνπλ νη ίδηνη ζε νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία, ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ηα εκπφδηα
αιιάδνπλ ζε θάζε ζηάδην ηεο.
Αληίζεηα, νη Zuiderwijk & Janssen (2013) πξνζζέηνπλ θαη ηνπο ρξήζηεο ζηελ δηαδηθαζία
απηή πξνζπαζψληαο λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζπκβαίλνπλ αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε. ηελ έξεπλα ηνπο εληνπίδνπλ έμη
πξνβιεκαηηθά ζεκεία ζηνλ κεηαμχ ηνπο ζπληνληζκφ ζρεηηθά κε ην αθαηάιιειν ξπζκηζηηθφ
πεξηβάιινλ, ηα δηαζθνξπηζκέλα ζεκεία δεκνζίεπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηελ έιιεηςε
αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο, ηηο αζχλδεηεο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε απηή θαη ηελ
έιιεηςε ηππνπνηεκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε φια ηα παξαπάλσ, πξνηείλνληαο παξάιιεια θαη
ηνπο αληίζηνηρνπο κεραληζκνχο ζπληνληζκνχ γηα λα ιχζνπλ ηα δεηήκαηα απηά κε ηελ βνήζεηα
κηαο ειεθηξνληθήο ππνδνκήο.
ηελ ίδηα πξνζπάζεηα πξνηππνπνίεζεο, νη Sayogo et al. (2014) δεκηνπξγνχλ έλα ζρήκα
γηα λα κεηξήζνπλ ηελ πξφνδν ζηηο δηαδηθηπαθέο πχιεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κε δχν
κεηαβιεηέο (α) Σελ δπλαηφηεηα ρεηξαγψγεζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο θαη (β) Σελ
δπλαηφηεηα εκπινθήο ησλ ρξεζηψλ κε ηα δεδνκέλα. Οη κεηαβιεηέο απηέο έρνπλ θιίκαθα
αλάινγα κε ηελ αλάκεημε πνπ έρεη ν ρξήζηεο (Κακία, πκκεηνρηθή & πλεξγαηηθή).
Παξάιιεια, ηεζηάξνπλ ην ζρήκα απηφ εθαξκφδνληαο ην ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Απφ ηελ δνθηκή
ηνπ εληνπίδνπλ δηαθνξεηηθά δεηήκαηα ζηελ δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
αλάκεζα ζηηο ρψξεο απηέο γηα ηελ πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, γηα ηνλ αλαγθαίν ρξφλν
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πξνεηνηκαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ ηερληθή κνξθή ηνπο θαη γηα ηνλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ
εκπινθήο ησλ ρξεζηψλ κε απηά.
Αθφκα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηνί δείθηεο κε ζηφρν λα κεηξήζνπλ
ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Οη Susha et al. (2014) ζπγθξίλνπλ
πέληε απφ απηνχο (Open Data Readiness Assessment, Open Data Barometer, Open Data Index,
Open Data Economy & PSI Scoreboard) ζηεξηδφκελνη ζε κία (κεηά)αλάιπζε πάλσ ζηνλ ζθνπφ
(Γεδνκέλα), ηα κνληέια σξηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ (Θεσξίεο) θαη ηελ κεζνδνινγία (Μέζνδνη)
πνπ αθνινπζεί ν θάζε έλαο. ην άξζξν ηνπο πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία απηά
ζπγθξίλνληαο ζε θάζε έλα βήκα ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο γηα λα βξνπλ ηηο δηαθνξέο
ηνπο.
Σέινο, ζηνρεχνληαο ζε κία κφλν απφ ηηο ππνζρέζεηο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, νη
Viscusi et al. (2014) δεκηνπξγνχλ έλα κνληέιν (ζρήκα) γηα λα κεηξήζνπλ ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ
ππάξρνπλ γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηελ θνηλσληθή αμία πνπ
έρνπλ ππνζρεζεί. ηελ έξεπλα ηνπο θηηάρλνπλ ην κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν
απφ δηαθνξεηηθνχο δείθηεο κέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ δσήο. ηελ ζπλέρεηα εθαξκφδνπλ πηινηηθά ην
κνληέιν ζε ρψξεο κε αξθεηά δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν ςάρλνληαο λα δνπλ πνηά δεδνκέλα έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζφηεξν απφ ηνπο πνιίηεο ηνπο. ηηο κεηξήζεηο ηνπο ηαηξηάδνπλ ηνλ αξηζκφ
ησλ επηζθέςεσλ ή κεηαθνξηψζεσλ αλά θαηεγνξία δεδνκέλσλ ζε θάζε ρψξα, κε ηνπο
αληίζηνηρνπο δείθηεο ηνπ κνληέινπ.

2.7. ύλδεζε Δλλνηώλ Βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθόπεζεο
Οη έλλνηεο (Θεκαηηθέο Πεξηνρέο) πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ «Βηβιηνγξαθηθή
Αλαζθφπεζε» ζρεκαηίδνπλ κία αιπζίδα πνπ μεθηλάεη απφ ηελ δεκνζίεπζε θαη θηάλεη κέρξη θαη
ηνλ αληίθηππν ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, αθνπκπψληαο δηαδνρηθά φιεο ηηο πεξηνρέο πάλσ ζε
απηήλ. Αξρηθά, ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζα πξέπεη λα γίλνπλ δηαζέζηκα κε ηξφπν πνπ λα
δηεπθνιχλεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. ηελ ζπλέρεηα, κφιηο
ζπγθεληξσζεί έλα ζχλνιν απφ δνκηθά ζηνηρεία ζα ζρεκαηηζηεί ην «Οηθνζχζηεκα» θαη νη
δηάθνξνη παίθηεο ζα πάξνπλ ηελ ζέζε ηνπο κέζα ζε απηφ, δεκηνπξγψληαο πξντφληα θαη
ππεξεζίεο πνπ ζα γεθπξψζνπλ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Οη παίθηεο απηνί ζα
θεξδίζνπλ εηζφδεκα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά επηρεηξεκαηηθά
κνληέια γηα λα ηηο νινθιεξψζνπλ. Παξάιιεια, ζα εκθαληζηνχλ θαη ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο
δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Σέινο, ζε θάζε κία
πεξηνρή ηεο αιπζίδαο απηήο πξνθχπηνπλ θαη δηαθνξεηηθά δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα
μεπεξαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ή αθφκα θαη λα νινθιεξσζεί.
ηφρνο ηεο «Βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθφπεζε» ήηαλ λα ζπγθεληξψζεη άξζξα πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ εξσηήκαηα γχξσ απφ ην «Δπηρεηξείλ» ζηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, κέζα
απφ φιεο εθείλεο ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο πάλσ ζηνλ θχθιν δσήο ηνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ κε
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νπνηνλδήπνηε ηξφπν λα ην επεξεάζνπλ. Αλαιχνληαο ηελ βηβιηνγξαθία πνπ πξνέθπςε κε ηα
ζπλνιηθά θξηηήξηα αλαδήηεζεο θαη απφξξηςεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θάλεθε φηη ν ζηφρνο
απηφο θαιχθζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, αθνχ ην επηζηεκνληθφ πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε,
πέξα απφ ην θνκκάηη ηνπ «Δπηρεηξείλ», αλέδεημε ηα δεηήκαηα απηά. Ζ νξγάλσζε θαη ηαμηλφκεζε
ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο ζε «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» ζρεκάηηζε ηελ αιπζίδα απηή
εληνπίδνληαο φιεο εθείλεο ηηο δηαθνξεηηθέο πξνεθηάζεηο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ ηειηθά λα επεξεάζνπλ ην «Δπηρεηξείλ» κε απηά.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν: ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ
Πεξίιεςε Κεθαιαίνπ
ην πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε κία ιεπηνκεξήο «Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε» ζε
πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη εξσηήκαηα γχξσ απφ ην «Δπηρεηξείλ» πνπ κπνξνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα. Ζ πξνζπάζεηα απηή πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζηνηρεία ζην
θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, αθνχ δείρλεη ηηο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο κε ηελ κηθξφηεξε ζπλεηζθνξά
θαη ηα αληίζηνηρα «θελά» ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γεληθφηεξα «κνηίβα» πνπ
αθνινπζεί ζπλνιηθά ε βηβιηνγξαθία ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο (νδεγνχο) γηα
ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, ζρεκαηίδνληαο ηα πιαίζηα πνπ απηή ζα θηλεζεί. Σν θεθάιαην απηφ
είλαη ρσξηζκέλν ζε δχν κεγάια κέξε. Αξρηθά ζα γίλεη κία ζχληνκε αιιά πεξηεθηηθή αλαθνξά
ζηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο κέζα απφ ηα είδε ηεο θαη ηα ζηάδηα ηνπο πνπ κπνξεί λα
αθνινπζήζεη ν εξεπλεηήο. ηελ ζπλέρεηα ζα ζρεδηαζηεί ε κεζνδνινγία ηεο κε ηα εξγαιεία
ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Παξάιιεια, ζα ζεκεησζνχλ θαη νη ζρεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο.

3.1. Έξεπλα & εκαζία
Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί έλα ζχλνιν απφ ινγηθά
βήκαηα γηα λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία πνπ ε κεηέπεηηα αλάιπζε ηνπο ζα νδεγήζεη ζε ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ελφο θαηλνκέλνπ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθά γηα ηελ εμέιημε θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αθνχ δεκηνπξγνχλ κία αιπζίδα
γεγνλφησλ ζε απηφ. Αξρηθά, ε έξεπλα πνιιαπιαζηάδεη ηηο γλψζεηο καο γχξσ απφ έλα θαηλφκελν
ζπλεηζθέξνληαο ζηελ εμέιημε ή ηελ βειηίσζε ηνπ. Ο πνιιαπιαζηαζκφο απηφο κπνξεί λα θαιχςεη
ηα «θελά» ηνπ ή λα βξεη λέεο γλσζηηθέο πεξηνρέο γχξσ απφ απηφ, επηβεβαηψλνληαο ή
δηαςεχδνληαο ηελ κνξθή πνπ έρεη πάξεη κέρξη ζήκεξα. Παξάιιεια, αιιάδεη θαη ηηο πξαθηηθέο
εθαξκνγέο ζε κηα πεξηνρή, αθνχ ν ζεσξεηηθφο εκπινπηηζκφο ηνπ (βηβιηνγξαθία) νδεγεί, αξγά ή
γξήγνξα, ζε εμειίμεηο θαη εθεί. Πξφζζεηα, ε έξεπλα βνεζάεη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ
ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίιεςε (εηθφλα) ηνπο γηα ην θαηλφκελν απηφ. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα
ηεο επεξεάδνπλ, κε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε, ηελ θαζεκεξηλή καο δσή αιιάδνληαο
ζηαδηαθά ηνλ ηξφπν πνπ ν θφζκνο γχξσ καο είλαη δηακνξθσκέλνο.

3.1.1. Μέζνδνη Έξεπλαο
3.1.1.1. Πνηνηηθή & Πνζνηηθή Έξεπλα
Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζε δχν αξθεηά δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο
(Creswell, 2007), ηελ «Πνζνηηθή Έξεπλα» (Quantitative Research) θαη ηελ «Πνηνηηθή Έξεπλα»
(Qualitative Research). Ζ πξψηε ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλα θαη κηθξά ζε κέγεζνο απαληήζεσλ
εξσηήκαηα γηα λα ζπγθεληξψζεη δεδνκέλα κε κνξθή αξηζκψλ πνπ ζα επεμεξγαζηεί θαη ζα
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αλαιχζεη ζηελ ζπλέρεηα κέζα απφ δηάθνξα είδε ζηαηηζηηθψλ εξγαιείσλ. Ζ έξεπλα απηή είλαη
ακεξφιεπηε θαη αληηθεηκεληθή, αθνχ ηα ζηνηρεία ηεο είλαη πξνθαζνξηζκέλα θαη ηππνπνηεκέλα
ρσξίο λα κπνξνχλ ηφζν εχθνια λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ πξνζσπηθή ζηάζε (ραξαθηήξα) ηνπ
εξεπλεηή. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε «Πνηνηηθή Έξεπλα» ρξεζηκνπνηεί αξθεηά πην αθεξεκέλα θαη
κεγάια ζε κέγεζνο απαληήζεσλ εξσηήκαηα γηα λα καδέςεη δεδνκέλα κε κνξθή θεηκέλνπ πνπ ζα
επεμεξγαζηεί θαη ζα αλαιχζεη ζηελ ζπλέρεηα ζε «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» (νκαδνπνίεζε). Ζ
έξεπλα απηή είλαη κεξνιεπηηθή θαη ππνθεηκεληθή, αθνχ ηα ζηνηρεία ηεο δελ είλαη
πξνθαζνξηζκέλα θαη ηππνπνηεκέλα κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ πην εχθνια λα επεξεαζηνχλ απφ
ηελ πξνζσπηθή ζηάζε (ραξαθηήξα) ηνπ εξεπλεηή (Creswell, 2007).

3.1.1.2. Πξσηνγελή & Γεπηεξνγελή ηνηρεία
Σφζν ε «Πνζνηηθή Έξεπλα» φζν θαη ε «Πνηνηηθή Έξεπλα», ρξεζηκνπνηνχλ δχν
δηαθνξεηηθά είδε δεδνκέλσλ (Creswell, 2007) γηα ηνλ ζθνπφ ηνπο, ηα «Πξσηνγελή Γεδνκέλα»
(Primary Data) θαη ηα «Γεπηεξνγελή Γεδνκέλα» (Secondary Data). Σα πξψηα είλαη δεδνκέλα πνπ
έρνπλ ζπγθεληξσζεί γηα πξψηε θνξά κε ζηφρν λα εμππεξεηήζνπλ έλαλ λέν θαη κνλαδηθφ
ζπλήζσο ζθνπφ. Αληίζεηα, ηα δεχηεξα είλαη δεδνκέλα πνπ έρνπλ ήδε ζπγθεληξσζεί γηα έλαλ
πξνεγνχκελν ζθνπφ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ ζπλέρεηα ηξίηνη γηα λα εμππεξεηήζνπλ άιινπο,
αξθεηά δηαθνξεηηθνχο απφ ηνλ αξρηθφ, ζθνπνχο. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ «Γεπηεξνγελψλ
Γεδνκέλσλ» είλαη φηη ν αλαγθαίνο ρξφλνο πνπ πξέπεη λα μνδέςεη θάπνηνο γηα απηά είλαη
ζπλήζσο πεξηνξηζκέλνο κφλν ζηελ αλάιπζε ηνπο ελψ ζηα «Πξσηνγελή Γεδνκέλα» ηνλ ρξφλν
απηφ ζπλζέηεη θαη ε αξρηθή ζπγθέληξσζε ηνπο. Ο κηθξφηεξνο απηφο ρξφλνο νδεγεί θαη ζε
κηθξφηεξνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. Παξφια απηά, ηα «Πξσηνγελή Γεδνκέλα» πξνζθέξνπλ
θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ νινθιήξσζε κηαο έξεπλαο, αθνχ έρνπλ ζπγθεληξσζεί κε
εμεηδηθεπκέλν ηξφπν (ρεδηαζκφο Έξεπλαο) γηα απηή θαη είλαη «θνκκέλα θαη ξακκέλα» ζηα
κέηξα ηεο (Creswell, 2007).

3.1.2. Υαξαθηεξηζηηθά Έξεπλαο
3.1.2.1. ηάδηα Έξεπλαο
Σν «ρήκα 3.1» δείρλεη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ δηαθνξνπνηνχλ ζε θάζε έλα απφ
απηά, αλάινγα κε ηελ κέζνδν πνπ απηή αθνινπζεί (Πνζνηηθή ή Πνηνηηθή). Σα βήκαηα απηά
παξνπζηάζηεθαλ αξρηθά ζην «Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή» (ρήκα 1.2.) θαη νδεγνχλ κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζηελ αλαγλψξηζε θαη επίιπζε νπνηνπδήπνηε επηζηεκνληθνχ πξνβιήκαηνο.
Κάζε έξεπλα μεθηλάεη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα κειεηεζεί κέζα
απφ ηελ ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ αληίζηνηρε εξεπλεηηθή πεξηνρή. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ
εμέιημε ελφο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ είλαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνεγνχκελσλ πξνζπαζεηψλ πνπ
έρνπλ γίλεη γχξσ απφ απηφ, αθνχ κφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμαζθαιηζηεί φηη δελ ζα
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επαλαιεθζεί θάπνηα έξεπλα θαη ζα θαιπθζνχλ «θελά» ή ζα εμεξεπλεζνχλ λέεο πεξηνρέο.
Πξνρσξψληαο, ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ζα πξνζδηνξηζηεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ πεξηνρή
απηή, επηιέγνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηφρνπο ηνπ. Σα δεδνκέλα πνπ
ζα ρξεηαζηνχλ γηα λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα πνπ ζα πξνζδηνξίδνπλ νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο, ζα
ζπγθεληξσζνχλ κέζα απφ έλα ή πεξηζζφηεξα (ζπλδπαζκφο) εξγαιεία πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζην
δείγκα, αλάινγα κε ηελ κέζνδν ή ηηο κεζφδνπο (ζπλδπαζκφο) πνπ ζα επηιερηνχλ γηα λα ηα
καδέςνπλ. Όηαλ ηα δεδνκέλα απηά ζπγθεληξσζνχλ, ζα επεμεξγαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ κε πην
ζπγθεθξηκέλν ή πην αθεξεκέλν ηξφπν αλάινγα κε ηελ κέζνδν θαη ην εξγαιείν πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ηειηθά ζε απηή. Σέινο, φιε απηή ε δηαδηθαζία ζα ειεγρζεί απφ έλα
εμεηδηθεπκέλν ζηελ πεξηνρή θνηλφ κε κία ζρεηηθή αλαθνξά πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα λα
εμππεξεηήζεη ην ζθνπφ απηφ.
ρήκα 3.12.: Σα ζηάδηα ηεο έξεπλαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε θάζε κνξθή ηεο.

Quantitative Research
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Scientific Research
Steps

Qualitative Research
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Research Issue Definition

Investigation & Understanding

Grounds for Research Issue

Literature Review

Grounds for Research Issue

Fixed & Structured

Goal Definition
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Data Collection
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Numerical & StatisticAnalysis

Data & Interpretation Analysis

Theme Areas Analysis

Standard
(Objective & Impartial)

Research Review

Flexible
(Subjective & Discriminatory)

Πεγή: Creswell, J., 2007.

3.1.2.2. Γηαθνξέο Μεζόδσλ Έξεπλαο
Αλ θαη νη δχν κέζνδνη έξεπλαο (Πνηεηηθή & Πνζνηηθή) αθνινπζνχλ ηα ίδηα αθξηβψο
ζηάδηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε θάζε έλα απφ απηά δηαθέξνπλ (ρήκα 3.12.). Ζ «Πνζνηηθή
Έξεπλα» πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηελ ζρέζε αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο ελφο
θαηλνκέλνπ πνπ ηα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία (κεηαβιεηέο) έρνπλ ήδε ζρεκαηηζηεί θαη ηππνπνηεζεί.
Αληίζεηα, ε «Πνηνηηθή Έξεπλα» πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη «εηθφλα» γηα ην πνηεο είλαη ηειηθά
νη κεηαβιεηέο απηέο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε ηειεπηαία κπνξεί λα πεξηγξάςεη επθνιφηεξα λέα
θαηλφκελα, φηαλ δελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα απηά, ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε πνπ
πξνρσξάεη βαζχηεξα κέζα ζε απηά κεηά ηνλ αξρηθφ ζρεκαηηζκφ ηνπο. ηελ «Πνζνηηθή
Έξεπλα», ε θαηαγξαθή ησλ πξνεγνχκελσλ πξνζπαζεηψλ γχξσ απφ έλα θαηλφκελν είλαη
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θαζνξηζηηθή, αθνχ ζπλζέηεη ηα βαζηθά εξσηήκαηα (κεηαβιεηέο) ηεο λέαο έξεπλαο. Απφ ηελ άιιε
κεξηά, αλ θαη ην ζηάδην απηφ είλαη θξίζηκν γηα ηελ εμέιημε θάζε επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, είλαη
ιηγφηεξν θαζνξηζηηθφ ζηελ «Πνηνηηθή Έξεπλα», κηαο θαη ε αξθεηά πην ειεχζεξε θχζε ηεο δελ
πεξηνξίδεη ηφζν ζηελά ην πξφβιεκα (θαηλφκελν).
Αθνινπζψληαο ην κνηίβν ησλ πξνεγνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ν ζθνπφο ηεο
«Πνζνηηθήο Έξεπλαο» είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη πεξηνξηζκέλνο ζε ζρέζε κε απηφλ ηεο
«Πνηνηηθήο Έξεπλαο» πνπ είλαη αξθεηά πην γεληθφο θαη ειεχζεξνο. Ζ ηειεπηαία αλαδεηεί
εκπεηξηθά ζηνηρεία (βηψκαηα) γχξσ απφ έλα θαηλφκελν, ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε πνπ αλαδεηεί
πην κεηξήζηκα θαη παξαηεξήζηκα ζηνηρεία. Παξάιιεια, ηελ ίδηα ινγηθή αθνινπζνχλ θαη ηα
εξγαιεία/ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε κέζνδνο γηα λα καδέςεη ηα αλαγθαία ζηνηρεία. Σα
εξγαιεία ηεο «Πνζνηηθήο Έξεπλαο» είλαη πξνθαζνξηζκέλα θαη ηππνπνηεκέλα ζε κνξθή κε ζηφρν
λα δηαρεηξηζηνχλ αξηζκνχο, ζε αληίζεζε κε ηελ «Πνηνηηθή Έξεπλα» πνπ ρξεζηκνπνηεί πην
αθαζφξηζηα ζε κνξθή πιαίζηα κε ζηφρν λα εγθισβίζεη κέζα ζε απηά θείκελν (ιέμεηο). Αθφκα, ε
εθαξκνγή ηεο «Πνζνηηθήο Έξεπλαο» πξνυπνζέηεη έλα αξθεηά κεγάιν ζε κέγεζνο δείγκα ελψ ε
«Πνηνηηθή Έξεπλα» έλα ζρεηηθά πνιχ κηθξφηεξν. Παξφκνηα, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ
«Πνζνηηθή Έξεπλα» νδεγεί ζε πην αθξηβή απνηειέζκαηα ελψ ζηελ «Πνηνηηθή Έξεπλα» ζε
αξθεηά πην γεληθέο παξαηεξήζεηο. Σέινο, ν έιεγρνο κηαο «Πνζνηηθήο Έξεπλαο» είλαη αξθεηά πην
εχθνινο, ζε ζρέζε κε ηελ «Πνηνηηθή Έξεπλα», εμαηηίαο ηεο πην απζηεξήο κνξθήο (δνκήο) πνπ
αθνινπζεί ζπλνιηθά ζε φια ηα βήκαηα ηεο.

3.2. Μεζνδνινγία ρεδηαζκνύ Έξεπλαο
3.2.1. Αληηθείκελν & ηόρνη Έξεπλαο
Σαμηλνκψληαο ηελ βηβιηνγξαθία ζε «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο», ζχκθσλα κε ηελ
κεζνδνινγία ησλ Webster θαη Watson (Webster & Watson, 2002), θάλεθε αξθεηά γξήγνξα φηη
κφλν έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη απφ απηά (13%) εμεξεπλά μεθάζαξα ην «Οηθνζχζηεκα» ησλ
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Κνηηάδνληαο αθφκα πην βαζηά ηελ πεξηνρή απηή θαη ηηο έλλνηεο πνπ
πξνέθπςαλ εθεί κέζα απφ ηελ «Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε», θάλεθε φηη κφλν ε κηζή πεξίπνπ
(6,5%) έρεη αζρνιεζεί κε ηνπο παίθηεο ηνπ θαη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζε απηφ. Γελ είλαη ηπραίν φηη
αλ ε ηειεπηαία ππνπεξηνρή απνκνλσζεί, δεκηνπξγεί έλα απφ ηα κηθξφηεξα θνκκάηηα έξεπλαο
ζηελ βηβιηνγξαθία (Γξάθεκα 2.6.).
Σν θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ έρεη αζρνιεζεί απζηεξά κε ην «Δπηρεηξείλ» γχξσ απφ
ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» ηνπο είλαη κηθξφ ελψ ε γεληθφηεξε έξεπλα γχξσ
απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή πιεπξά ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ είλαη αθφκα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ζε
ιίγεο κφλν πεξηνρέο, δείρλνληαο φηη ην θαηλφκελν ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ είλαη αθφκα ζρεηηθά
αλψξηκν. ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα ξίμεη αθφκα πεξηζζφηεξν «θσο» ζηελ ππνπεξηνρή απηή
αλαδεηψληαο ηηο ζπλζήθεο πνπ κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ ην «Δπηρεηξείλ» κέζα ζε έλα
«Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Σα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ ρψξα καο ζρεηηθά κε
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ην «Δπηρεηξείλ» πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα δείρλνπλ κία
πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, δεκηνπξγψληαο ην ηδαληθφ πεξηβάιινλ έξεπλαο γηα ηα δεηήκαηα απηά
(Γξαθήκαηα 1.3 & 1.4.). Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο ιφγσ θαη
ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ «Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο», έθαλε ηδαληθή ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο
απηήο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. Πην αλαιπηηθά, ζηφρνο είλαη λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα
φπσο:
Πνηεο είλαη νη ηδαληθέο ζπλζήθεο (πξνυπνζέζεηο) πνπ ζα θηινμελήζνπλ ην «Δπηρεηξείλ»
κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο; Πφζν απέρεη
απφ απηέο ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή;
ρήκα 3.13. Ζ ζπλνπηηθή εηθόλα ηνπ «ρεδηαζκνύ Έξεπλαο».
Research Design
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3.2.2. Μεζνδνινγία Έξεπλαο
Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ είλαη
ε «Πνηνηηθή Έξεπλα», αθνινπζψληαο ην κνηίβν πνπ έρεη ήδε παξαηεξεζεί ζηελ βηβιηνγξαθία
κέζα απφ ηελ «Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε» πνπ πξνεγήζεθε (Γξαθήκαηα 2.7.α & 2.7.β). Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 75% ηεο πξνεγνχκελεο βηβιηνγξαθίαο θάλεη θαζαξά «Πνηνηηθή Έξεπλα»
γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ελψ κφιηο ην 12% θαζαξά «Πνζνηηθή Έξεπλα». Σν ππφινηπν
13% ρξεζηκνπνηεί θάπνην ζπλδπαζκφ ηνπο. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ήηαλ κάιινλ
αλαπφθεπθηε, αθνχ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα είλαη έλα λεαξφ θαηλφκελν θαη ε «Πνηνηηθή Μέζνδνο»
ζρεκαηίδεη πην εχθνια εηθφλα γηα απηφ, ηνπιάρηζηνλ γηα έλαλ λέν θαη άπεηξν εξεπλεηή.
Απφ φια ηα δηαζέζηκα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ε «Πνηνηηθή Έξεπλα» ρξεζηκνπνηήζεθε
απηφ ησλ «πλεληεχμεσλ». Ζ ηερληθή ησλ «πλεληεχμεσλ» είλαη έλα απφ ηα πην ζπρλά
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ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία ζηελ δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία (Γξαθήκαηα 2.7.α & 2.7.β.) ηφζν ζαλ
κνλαδηθφ εξγαιείν (15%) φζν θαη ζπλδπαζηηθά κε άιια εξγαιεία (34%) απφ άιινπο εξεπλεηέο.
Πην αλαιπηηθά, ζα πξνηηκεζεί ε κνξθή ησλ «Ζκηδνκεκέλσλ πλεληεχμεσλ» (Semi Structured
Interview) κε εξσηήζεηο «Αλνηθηνχ Σχπνπ» (Open Ended Question), αθνχ θαη απηή κε ηελ ζεηξά
ηεο είλαη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή ζηελ βηβιηνγξαθία, φηαλ ππάξρεη ζαλ εξγαιείν
ε ηερληθή ησλ «πλεληεχμεσλ».

3.2.3. Μεζνδνινγία Αλαγλώξηζεο Γείγκαηνο
3.2.3.1. Οηθνζύζηεκα Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ
ε έλα «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζπκκεηέρνπλ δηαθνξεηηθνί παίθηεο
πξνζθέξνληαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα. Σα πξντφληα/ππεξεζίεο
απηά κεηαθηλνχλ νπζηαζηηθά ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζε απηήλ ηεο
δήηεζεο, δεκηνπξγψληαο εηζφδεκα γηα ηνπο παίθηεο ηνπ. Αλ θαη ε ζέζε πνπ έρεη ν θάζε παίθηεο
κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» είλαη ζρεηηθά μεθάζαξε, ν ξφινο ηνπ κέζα ζε απηφ κπνξεί λα είλαη
αξθεηά πην πεξίπινθνο. Αλάινγα κε ην ζεκείν πνπ έρεη θηάζεη ην «Οηθνζχζηεκα» ηεο θάζε
πεξηνρήο/ρψξαο,

έλαο

παίθηεο

κπνξεί

λα

πξνζθέξεη

έλα

κέξνο

ή νιφθιεξα

ηα

πξντφληα/ππεξεζίεο θάπνηνπ άιινπ, αληηθαζηζηψληαο ηνλ ξφιν ηνπ κέζα ζε απηφ, ζε κηθξφηεξν
ή κεγαιχηεξν βαζκφ.
ρήκα 3.14.: Οη βαζηθνί παίθηεο κέζα ζε έλα «Οηθνζύζηεκα» Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ κε
επηρεηξεκαηηθό ελδηαθέξνλ.

Data
Providers

Application
Users

Open Data
Ecosystem

Service
Providers

Application
Developers

Πεγή: Immonen, A., Palviainen, M., & Ovaska, E., 2014.

Γηα λα αλαγλσξηζηνχλ νη παίθηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ κέζα ζε έλα «Οηθνζχζηεκα»
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κε επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηαμηλφκεζε ηεο
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βηβιηνγξαθίαο πνπ πεξηγξάθεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ πιεπξά ηνπ απηή. Ζ
ηαμηλφκεζε (ζρήκα) απηή αλήθεη ζηνπο Immonen et al. (2014). Οη ηειεπηαίνη πξνηείλνπλ έλα
«Οηθνζχζηεκα» κε ζπλνιηθά πέληε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο γχξσ απφ ην «Δπηρεηξείλ». Οη ξφινη
(παίθηεο) απηνί έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην «ρήκα 3.14.» θαη είλαη κε ηελ ζεηξά πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηελ κεηαθίλεζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζε απηήλ ηεο
δήηεζεο (δεμηφζηξνθα), (α) νη «Πάξνρνη Γεδνκέλσλ» (Data Providers), (β) νη «Πάξνρνη
Τπεξεζηψλ» (Service Providers), (γ) νη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» (Applications
Developers), (δ) νη «Υξήζηεο Δθαξκνγψλ» (Application Users) θαη ππνζηεξηθηηθά (ε) νη
«Πάξνρνη Δξγαιείσλ & Τπνδνκψλ» (Tool & Infrastructure Providers). Οη βαζηθνί παίθηεο
κεηαθηλνχλ ηα ηξία «αγαζά» ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» (δεδνκέλα. εξγαιεία/ππεξεζίεο &
εθαξκνγέο).
Οη «Πάξνρνη Γεδνκέλσλ» είλαη νξγαληζκνί ή επηρεηξήζεηο πνπ απειεπζεξψλνπλ ηα
δεδνκέλα ηνπο, νιφθιεξα ή ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα, ζε σκή ή επεμεξγαζκέλε κνξθή θαη δσξεάλ
ή έλαληη κηθξήο ακνηβήο κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα». Ο ξφινο ηνπο, ηηο πεξηζζφηεξεο ηνπιάρηζηνλ
θνξέο, είλαη πεξηνξηζκέλνο κφλν ζε απηφ ιφγσ ηεο ηερληθήο αδπλακίαο ηνπο λα κεηαζρεκαηίζνπλ
ηα δεδνκέλα. Οη «Πάξνρνη Τπεξεζηψλ» είλαη πην εμεηδηθεπκέλνη θαη θέξλνπλ ηα Αλνηθηά
Γεδνκέλα ζε πην δηαρεηξίζηκε κνξθή δεκηνπξγψληαο ππεξεζίεο γχξσ απφ απηά, νιφθιεξεο ή ζε
κηθξφηεξα θνκκάηηα, πνπ κπνξνχλ αξγφηεξα λα ζπλδπαζηνχλ. Καη νη δχν θεξδίδνπλ εηζφδεκα
γηα ηελ ρξήζε ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηνπο απφ ηνπο ππφινηπνπο παίθηεο ηνπ
«Οηθνζπζηήκαηνο» (Immonen et al., 2014).
Οη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» ζπλδπάδνπλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα θαη ηηο ππεξεζίεο
γηα λα θηηάμνπλ εθαξκνγέο γηα ηνπο «Υξήζηεο Δθαξκνγψλ». Οη ηειεπηαίνη κπνξεί λα είλαη
πξφζσπα

ή

επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνί

πνπ

νπζηαζηηθά

θαηαλαιψλνπλ

ηα

ζρεηηθά

πξντφληα/ππεξεζίεο κέζα απφ ηηο εθαξκνγέο κε θάπνηα ακνηβή γηα ηελ ρξήζε ηνπο. πλήζσο, νη
«Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» ζα κνηξαζηνχλ έλα κέξνο απφ ηελ ακνηβή απηή κε ηνπο
«Πάξνρνπο Γεδνκέλσλ» ή/θαη ηνπο «Πάξνρνπο Τπεξεζηψλ». Παξάιιεια, νη «Πάξνρνη
Δξγαιείσλ & Τπνδνκψλ» ππνζηεξίδνπλ νιφθιεξε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία κηζζψλνληαο
ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη εξγαιεία γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθίλεζε ησλ δεδνκέλσλ κέζα
ζην «Οηθνζχζηεκα» (Immonen et al., 2014).

3.2.3.2. Πιεζπζκόο & Γείγκα Έξεπλαο
Σν «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο δελ είλαη
αλεπηπγκέλν ζηνλ ίδην βαζκφ κε άιιεο πεξηνρέο/ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, αθνινπζψληαο θαη απηφ
κε ηελ ζεηξά ηνπ ην κνηίβν πνπ εχθνια κπνξεί λα παξαηεξεζεί αλάκεζα ζηελ λφηηα θαη βφξεηα
Δπξψπε. Σν ζηνηρείν απηφ αιιά θαη ε πξψηε επαθή κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο (απεηξία)
έθαλε αλαγθαία ηελ ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Υαξάιακπν Μπξάηζα, πξφεδξν ηνπ «Open Knowledge
Foundation» (Παξάξηεκα O.K.F.N.) ζηελ ρψξα καο. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ γηα ην
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«Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο/ρψξαο καο ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ κέζα ζε απηφ θξίζεθε ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή γηα λα αλαγλσξηζηνχλ νη αληίζηνηρνη πηζαλνί ππνςήθηνη παίθηεο εθεί (Γείγκα
Έξεπλαο).
ηελ ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ θ. Μπξάηζα (Ννέκβξηνο 2015)
ζπδεηήζεθε ε ηαμηλφκεζε ησλ Immonen et al. (2014) γηα ηνπο παίθηεο (ξφινπο) ελφο
«Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κε επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ θαη βξέζεθαλ νη
αληίζηνηρνη ππνςήθηνη γηα ην «Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ θάιππηαλ
ζηνλ κεγαιχηεξα δπλαηφ βαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Αλ θαη αξρηθά ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ
λα θαιπθζνχλ φινη νη ξφινη (παίθηεο) απφ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά (Γείγκα Έξεπλαο),
αθνινπζψληαο ηελ κεζνδνινγία ησλ Immonen et al. (2014), απηφ ήηαλ αδχλαην, αθνχ ην
«Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο δελ πξνζθέξεη ηέηνηα πνηθηιία. Αθφκα, ην δείγκα, ιφγσ ηνπ
πξνεγνχκελνπ πεξηνξηζκνχ επεθηάζεθε αλαγθαζηηθά θαη ζε νξγαληζκνχο. Άιισζηε, νη
ηειεπηαίνη ζπκκεηέρνπλ πνιχ ελεξγά ζην «Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο επεξεάδνληαο θαη ηηο
ζπλζήθεο κέζα ζε απηφ. Οη ππνςήθηνη παίθηεο πνπ επηιέρηεθαλ, κεηά ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θ.
Μπξάηζα, ζαλ νη πην θαηάιιεινη γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ησλ «Αλνηθηψλ
πλεληεχμεσλ» ηαηξηάδνληαο ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξφισλ ηεο
κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε αληηζηνηρία κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ
Immonen et al. (2014) ζην «ρήκα 3.15.».
ρήκα 3.15.: Σν «Οηθνζύζηεκα» Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο.

Γήκνο
Θεζ/θεο

ΓΑ

Πεξηνρή
Θεζ/θεο

Παξάξηεκα
Open
Knowledge
Foundation

Νηθεηέο
Γηαγσληζκψλ
Hackathons

ΓΑ: Γελ αλαγλσξίζηεθε εμεηδηθεπκέλνο παίθηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο.
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3.2.4. ρεδηαζκόο πλεληεύμεσλ
ηηο «Αλνηθηέο πλεληεχμεηο» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηνπο παίθηεο ηνπ
«Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο ζα ζπδεηεζεί ε
επηρεηξεκαηηθή πιεπξά ηνπ γηα λα βξεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ ην
«Δπηρεηξείλ» εθεί απφ ηελ «καηηά» (ζέζε) φισλ ησλ πιεπξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κέζα ζε απηφ.
Όιεο νη εξσηήζεηο (Θεκαηηθέο Πεξηνρέο) ηεο έξεπλαο ζα είλαη «Αλνηθηνχ Σχπνπ», έηζη ψζηε λα
ππάξρεη ε κέγηζηε δπλαηή επειημία ζηηο απαληήζεηο θαη λα κπνξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο λα
εθθξάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο (βηψκαηα) ρσξίο πεξηνξηζκνχο.
ρήκα 3.16.: Οη βαζηθέο «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» ηεο έξεπλαο.

Open Data
The idea of Open Data in the perception of the
actors of the Open Data Ecosystem and their role
to entrepreneurship.

Applications
The usage of Open Data for the creation of
applications.

Semi Structured
Open Interviews
(Open Ended Questions)

Co Creation
The cooperation in the Open Data Ecosystem and
the conditions that create it.

Open Data Ecosystem
The opinions and the thoughts about the Open
Data Ecosystem and the conditions than can
enable entrepreneurship in it.

Πεγή: Immonen, A., Palviainen, M., & Ovaska, E., 2014.

Σν πεξηερφκελν ησλ «Αλνηθηψλ πλεληεχμεσλ» ζα αθνινπζήζεη ηελ δνκή ηεο έξεπλαο
ησλ Immonen et al. (2014), αθνχ εμεξεπλνχλ αληίζηνηρα έλα νινθιεξσκέλν επηρεηξεκαηηθφ
«Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζε κία ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ (Δπξψπε). Σηο εξσηήζεηο ηεο
έξεπλαο ζα ζρεκαηίζνπλ ηέζζεξηο «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» (ρήκα Β.21, Παξάξηεκα Β), κε ηηο
αληίζηνηρεο ππνπεξηνρέο ηνπο, γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα θαη ην «Οηθνζχζηεκα» ηνπο. Οη
πεξηνρέο απηέο εληνπίζηεθαλ κεηά απφ έιεγρν ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπο θαη ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ζαλ νδεγνί γηα ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα εμεξεπλεζνχλ κέζα ζε έλα
ζρεηηθφ «Οηθνζχζηεκα».
πκπιεξσκαηηθά, ζε νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ζα ζπδεηεζνχλ νη
δηαθνξεηηθέο πηζαλέο νπηηθέο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, κηαο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε
αξθεηά θνκκάηηα ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα λα πεξηγξάςνπλ φια εθείλα ηα δεηήκαηα πνπ ππάξρνπλ
ζηελ πηνζέηεζε ηνπο (ρήκα Β.22., Παξάξηεκα Β). Οη νπηηθέο απηέο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη
ζην «Οηθνζχζηεκα», αθνχ επεξεάδνληαο ζπλνιηθά ηελ νπηηθή γχξσ απφ ην θαηλφκελν απηφ,
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επεξεάδνπλ θαη μερσξηζηά κφλν ηελ πιεπξά ηνπ απηή. Αλ θαη είλαη ζεκαηηθά παξφκνηεο γηα φιεο
ηηο πεξηνρέο/ρψξεο, ηα ζηνηρεία ηνπο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηελ ζπλνιηθή
θνπιηνχξα πνπ ππάξρεη ζε θάζε κία απφ απηέο. Γηα απηφ, ζα αλαδεηεζνχλ μερσξηζηά ηα
κνλαδηθά απηά ζηνηρεία γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή (ρήκα 3.17.). Σέινο, ηα ζηνηρεία απηά ζα
εκπινπηηζηνχλ κε ηηο πεξηνρέο (ρήκα Β.22., Παξάξηεκα Β) πνπ πξφηεηλε, κε βάζε θαη ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο/ρψξαο καο, ν πξφεδξνο ηνπ «Open Knowledge
Foundation» (Παξάξηεκα O.K.F.N.), θ. Υαξάιακπνο Μπξάηζαο, ζε ζρεηηθή ζπλάληεζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε (Ννέκβξηνο 2015) γηα λα ζπδεηεζνχλ νη πξννπηηθέο ηεο έξεπλαο απηήο.
ρήκα 3.17.: Οη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» ηεο έξεπλαο.
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Πεγή: Zuiderwijk, A., Helbig, N., Gil Garcia, R., & Janssen, M., 2014.

πλνιηθά, ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο ζα δεκηνπξγήζεη ηελ αθεηεξία γηα κία ζπδήηεζε
γχξσ απφ ην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο
πνπ ζα κπνξνχζαλ ηειηθά λα θηινμελήζνπλ ην «Δπηρεηξείλ» εθεί. Οη «Αλνηθηέο πλεληεχμεηο»
μεθίλεζαλ κε εξσηήζεηο φπσο:
Πνηεο νκάδεο κε επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ δηαθξίλεη θάζε παίθηεο, πξηλ ή κεηά, ηελ
δηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο εμεηαδφκελεο
πεξηνρήο; Πνηεο νκάδεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ κέζα ζε απηφ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ
δηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο,
δεκηνπξγψληαο ην δηθφ ηνπο «Δπηρεηξείλ»;
Ση είδνπο ζρέζεηο δηαηεξεί θάζε παίθηεο κε ηνπο ππφινηπνπο (παίθηεο) κέζα ζην
«Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ηελ
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δηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα; Ση αλάγθεο ππάξρνπλ γηα ηελ ππνζηήξημε/ελίζρπζε ηνπ «Δπηρεηξείλ»
γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα;
Πνηα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρνπλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, ηα εξγαιεία θαη
νη εθαξκνγέο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ γηα λα δεκηνπξγεζεί «Δπηρεηξείλ»
γχξσ απφ απηά; Πφζν απέρνπλ ζήκεξα απφ απηά ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο»
ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο;
Πνηα θαλάιηα πξνβνιήο θαη δηάζεζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ
εθαξκνγψλ γχξσ απφ απηά ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα νη παίθηεο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο; Ση αλάγθεο ππάξρνπλ γηα ηελ ππνζηήξημε/ελίζρπζε ηνπ
«Δπηρεηξείλ» γχξσ απφ απηά;
Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο έρεη θάζε παίθηε κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο; Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ εθεί γηα ηελ
ππνζηήξημε/ελίζρπζε ηνπ «Δπηρεηξείλ» γχξσ απφ ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηνπ;
Ση πφξνπο θαηαλαιψλεη θάζε παίθηεο κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο; Πνηνη πφξνη ζα βνεζνχζαλ ηελ εμέιημε
ηνπ «Δπηρεηξείλ» κέζα ζε απηφ;
Πνηνη είλαη νη ζπλεξγάηεο θάζε παίθηε κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο; Πνηνη ζπλεξγάηεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ κέζα ζε απηφ γηα λα
δηεπθνιχλνπλ ηελ δηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ππνζηεξίδνληαο/εληζρχνληαο ην «Δπηρεηξείλ» γχξσ
απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα;
Πνηα είλαη ηα έζνδα θαη θφζηε ζπκκεηνρήο θάζε παίθηε κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα»
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο; Πνηα θίλεηξα ή αληηθίλεηξα ζα θαζφξηδαλ ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφ θαη ηελ εμέιημε ηνπ «Δπηρεηξείλ» εθεί;
Πνηα κνξθή έρεη ην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο
θαη πνηεο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ην «Δπηρεηξείλ» γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα κέζα ζε απηφ;
Πσο νη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηνπο δηακνξθψλνπλ ηελ κνξθή ηνπ θαη ηηο ζπλζήθεο απηέο;

3.2.5. Μεζνδνινγία Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ
3.2.5.1. Δξγαιείν Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ
Ο «Κακβάο Δπηρεηξεκαηηθνχ Μνληέινπ» ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ βαζηθφ εξγαιείν
(πιαίζην) γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, αθνχ πξνζθέξεη έλαλ
έηνηκν, γλσζηφ θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν νδεγφ απφ ηελ δηεζλή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα
γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο ή πην αθαηξεηηθά ελφο νξγαληζκνχ. Ο
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νδεγφο απηφο ζα νκαδνπνηήζεη επθνιφηεξα ηα επηρεηξεκαηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ
γηα ην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο, απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο παίθηεο ηνπ κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο εθεί, κηαο θαη ζα δείμεη ζρεκαηηθά φιεο
ηηο ζπλδέζεηο ηνπο κέζα ζε απηφ. Οπζηαζηηθά, ζα απνδνκήζεη ζε αξθεηά κηθξφηεξα θνκκάηηα
(Γνκηθά Κνπηηά) ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ηνπο εθεί, εκθαλίδνληαο ηηο αλάγθεο ηνπο γηα λα
πξνρσξήζνπλ ζην «Δπηρεηξείλ».
Απφ ηνλ δηάινγν πνπ ζα αλνίμεη κε θάζε έλα παίθηε, γηα ηελ ζεκεξηλή θαη ηδαληθή
εηθφλα ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο πεξηνρήο, ζα βξεζνχλ ηα «θελά» ηνπ. πκπιεξψλνληαο ηα
«θελά» απηά ζα ζρεκαηίζνπλ αληίζηνηρα θαη νη ηδαληθέο ζπλζήθεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ην
«Δπηρεηξείλ» εθεί. Σέινο, αλ θαη ν «Κακβάο Δπηρεηξεκαηηθνχ Μνληέινπ» ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ
εξγαιείν νξγάλσζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, νη πεξηνρέο ηνπ δεκηνπξγνχλ
θαη νδεγνχο γηα ηηο ίδηεο ηηο «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» ηεο έξεπλαο, αθνχ πξνζθέξνπλ έλα δνκεκέλν
πιαίζην γηα λα αλαγλσξηζηνχλ ηα εμεηαδφκελα ζηνηρεία. Ο «Κακβάο Δπηρεηξεκαηηθνχ
Μνληέινπ» ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλα αθαηξεηηθφ κέζν (πιαίζην) γηα λα εγθισβίζεη ηηο
ζπλζήθεο απηέο κε ηελ ελλνηνινγηθή αιπζίδα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα «Γνκηθά Κνπηηά» ηνπ ζην
«Δπηρεηξείλ».

3.2.5.2. Αλάιπζε Δξγαιείνπ Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ
Ο «Κακβάο Δπηρεηξεκαηηθνχ Μνληέινπ» (Business Model Canvas) είλαη έλα εξγαιείν
γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ αθνινπζεί κηα επηρείξεζε ή πην
αθαηξεηηθά έλαο νξγαληζκφο, αθνχ ραξηνγξαθεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κέζα απφ έλα ζχλνιν
ζηνηρείσλ (Γνκηθά Κνπηηά). Οπζηαζηηθά, ζρεκαηίδεη κία ζχληνκε αιιά αξθεηά πεξηεθηηθή
εηθφλα γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο/ηνπ επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ/ηεο. Σν
πεξηβάιινλ απηφ αθνινπζεί ηελ έλλνηα ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο», κηαο θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ
φηη ν «Κακβάο Δπηρεηξεκαηηθνχ Μνληέινπ» πεξηέρεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ αληηκεησπίδεη
θαζεκεξηλά κηα/έλαο επηρείξεζε/νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη (Osterwalder & Pigneur,
2010). Ζ αλάιπζε ηνπο αθνινπζεί ζηελ ζπλέρεηα. Κάπνηα απφ απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε πην
αθαηξεηηθφ ηξφπν, αθνχ βαζηθφο ζηφρνο ηεο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ απηνχ είλαη ε ελλνηνινγηθή
ζχλδεζε πνπ πξνζθέξνπλ ζην «Δπηρεηξείλ» θαη φρη ε απζηεξή πξαθηηθή ηνπ.
«Σκεκαηνπνίεζε Αγνξάο» (Customer Segments)
Ζ πεξηνρή απηή πεξηγξάθεη ηηο νκάδεο πειαηψλ πνπ ε/ν επηρείξεζε/νξγαληζκφο
εμππεξεηεί. Ζ/ν επηρείξεζε/νξγαληζκφο νκαδνπνηεί ηελ αγνξά ηεο ζε θνκκάηηα αλάινγα κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο, έρνληαο ζαλ ζηφρν λα θαιχςεη ηηο μερσξηζηέο αλάγθεο πνπ έρεη ην θάζε έλα
απφ απηά. Κάζε θνκκάηη έρεη δηαθνξεηηθφ κέγεζνο αλάινγα κε ηελ αγνξά πνπ ζα επηιέμεη ε/ν
επηρείξεζε/νξγαληζκφο γηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί.
«Πξφηαζε Αμίαο» (Value Proposition)
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Ζ πεξηνρή απηή πεξηγξάθεη ηα ζπλνιηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «παθέηνπ» πξνζθνξάο
(πξντφλ ή ππεξεζία) πνπ ε/ν επηρείξεζε/νξγαληζκφο δεκηνπξγεί γηα ηηο νκάδεο πειαηψλ ηεο. Γηα
θάζε θνκκάηη ηεο αγνξάο πνπ εμππεξεηεί, ην «παθέην» απηφ έρεη θαη δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά, αλάινγα κε ηηο κνλαδηθέο ηνπ αλάγθεο. Αθφκα, ε/ν επηρείξεζε/νξγαληζκφο
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξα απφ έλα ηέηνηα «παθέηα» γηα θάζε θνκκάηη ηεο αγνξάο
ηεο/ηνπ. Σα ζπλνιηθά ζηνηρεία ηνπ «παθέηνπ» είλαη απηά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ/ηνλ
επηρείξεζε/νξγαληζκφ απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ βησζηκφηεηα ηεο/ηνπ έλαληη
ηνπ αληαγσληζκνχ.
ρήκα 3.18.: Ο «Κακβάο Δπηρεηξεκαηηθνύ Μνληέινπ».
Key Partners
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Πεγή: Osterwalder, Α., & Pigneur, Τ., 2010.
«Πειαηεηαθέο ρέζεηο» (Customer Relationships)
Ζ πεξηνρή απηή πεξηγξάθεη ηηο δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο πνπ έρεη ε/ν επηρείξεζε/νξγαληζκφο
κε θάζε έλα θνκκάηη ηεο αγνξάο ηεο/ηνπ. Οη ζρέζεηο απηέο δείρλνπλ ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο
θαη ηνλ βαζκφ εκπινθήο ηεο/ηνπ κε απηνχο.
«Καλάιηα Γηαλνκήο» (Channels)
Ζ

πεξηνρή

απηή

πεξηγξάθεη

ηνλ

ηξφπν

(κέζν)

πνπ

ρξεζηκνπνηεί

ε/ν

επηρείξεζε/νξγαληζκφο γηα λα κεηαθέξεη ην θάζε έλα δηαθνξεηηθφ «παθέην» ηεο ζε θάζε έλα
δηαθνξεηηθφ θνκκάηη ηεο αγνξάο πνπ εμππεξεηεί. Οπζηαζηηθά, πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν πνπ ε/ν
επηρείξεζε/νξγαληζκφο πξνζεγγίδεη ηνπο πειάηεο ηεο/ηνπ.
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«Γξαζηεξηφηεηεο» (Key Activities)
Ζ πεξηνρή απηή πεξηγξάθεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ε/ν επηρείξεζε/νξγαληζκφο
γηα λα ππνζηεξίμεη φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο/ηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη
κνλαδηθέο γηα θάζε επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν.
«Πφξνη» (Key Resources)
Ζ πεξηνρή απηή πεξηγξάθεη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε/ν επηρείξεζε/νξγαληζκφο γηα
λα δεκηνπξγήζεη ην κνλαδηθφ «παθέην» πνπ ζα πξνζθέξεη ζε θάζε έλα δηαθνξεηηθφ θνκκάηη ηεο
αγνξάο ηεο/ηνπ. Κάζε επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ρξεζηκνπνηεί θαη δηαθνξεηηθνχο πφξνπο.
«πλεξγάηεο» (Key Partners)
Ζ πεξηνρή απηή πεξηγξάθεη ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ ζρεκαηίδεη ε/ν επηρείξεζε/νξγαληζκφο
γηα λα ππνζηεξίμεη φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο.
«Κφζηε» (Cost Structure)
Ζ πεξηνρή απηή πεξηγξάθεη ηα δηαθνξεηηθά θφζηε πνπ έρεη ε/ν επηρείξεζε/νξγαληζκφο
γηα λα ππνζηεξίμεη φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο.
«Έζνδα» (Revenue Streams)
Ζ πεξηνρή απηή πεξηγξάθεη ηα δηάθνξα έζνδα πνπ έρεη ε/ν επηρείξεζε/νξγαληζκφο απφ
θάζε έλα δηαθνξεηηθφ θνκκάηη ηεο αγνξάο ηεο/ηνπ πνπ εμππεξεηεί.

3.2.5.3. ύλδεζε ηνηρείσλ Δξγαιείνπ Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ
Ο «Κακβάο Δπηρεηξεκαηηθνχ Μνληέινπ» δεκηνπξγεί κία αιπζίδα ζηνηρείσλ πνπ
ζρεκαηίδνπλ

ην

επηρεηξεκαηηθφ

κνληέιν

κηαο/ελφο

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ.

Κάζε

επηρείξεζε/νξγαληζκφο δηαιέγεη ηελ αγνξά/θνηλφ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί. Μέζα ζε απηή
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο πειαηψλ κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Ζ επηρείξεζε/νξγαληζκφο
δηαιέγεη ην ηκήκα ή ηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο απηήο πνπ ζέιεη λα εμππεξεηήζεη. Γηα θάζε έλα απφ
απηά δεκηνπξγεί θαη έλα κνλαδηθφ «παθέην» πξνζθνξάο κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα ηθαλνπνηνχλ
ηηο αλάγθεο ηνπ. Γηα λα κεηαθέξεη ην «παθέην» απηφ, ζε θάζε έλα δηαθνξεηηθφ ηκήκα ηεο
αγνξάο, ρξεζηκνπνηεί έλα ή πεξηζζφηεξα θαλάιηα δηαλνκήο. Παξάιιεια, δεκηνπξγεί
δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο κε θάζε έλα απφ απηά πξνθεηκέλνπ λα ηα εμππεξεηήζεη.
Γηα λα δεκηνπξγήζεη ην θάζε έλα δηαθνξεηηθφ «παθέην» νινθιεξψλεη θαη κία ζεηξά απφ
δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαηαλαιψλνπλ δηαθνξεηηθνχο πφξνπο. ε φιε απηή
ηελ δηαδηθαζία ή γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ κπνξεί ε/ν ίδηα/ίδηνο λα νινθιεξψζεη,
ζρεκαηίδεη ηηο αλαγθαίεο ζπλεξγαζίεο. Σέινο, θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο έρεη
θαη ηα αληίζηνηρα θφζηε ηεο. Σα θφζηε απηά αληηζηαζκίδνπλ νη ξνέο εζφδσλ απφ θάζε έλα
δηαθνξεηηθφ θνκκάηη ηεο αγνξάο πνπ ε/ν επηρείξεζε/νξγαληζκφο έρεη εμππεξεηήζεη,
πξνζθέξνληαο ην «παθέην» ηεο/ηνπ πνπ ηνπ ηαηξηάδεη (Osterwalder & Pigneur, 2010).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ
Πεξίιεςε Κεθαιαίνπ
ην πξνεγνχκελν θεθάιαην ζρεδηάζηεθε ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζεη ε έξεπλα
απηή κε ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ηεο, ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, ηνπ δείγκαηνο ηεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο θαη ηνπ εξγαιείνπ αλάιπζεο ηεο. Ο ζρεδηαζκφο απηφο δεκηνπξγεί ηνπο βαζηθνχο νδεγνχο γηα
ηελ νινθιήξσζε ηεο. Σν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα αζρνιεζεί κε ηελ νινθιήξσζε θαη
παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο. Σν θεθάιαην απηφ είλαη ρσξηζκέλν ζε δχν ζπλδεδεκέλα θαη κε
δηαθξηηά κέξε. Αξρηθά ζα εθαξκνζηεί ε κεζνδνινγία απηή απφ ηνλ εξεπλεηή κε βάζε ηνπο
νδεγνχο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα
ηεο κε ηα εξγαιεία πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ αληίζηνηρα.

4.1. πκκεηέρνληεο Έξεπλαο
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 κέρξη θαη
ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016 (6 κήλεο). Σν δείγκα ζρεκάηηζαλ πξφζσπα κε θνκβηθφ ξφιν ζηηο
εμεηαδφκελεο κνλάδεο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο, κε βάζε ηελ
κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηνπ. Ο αξηζκφο ηνπ έθηαζε ζπλνιηθά ηα έμη (N= 6) πξφζσπα πνπ
θαιχπηνπλ ηνπο 3/4 δηαζέζηκνπο βαζηθνχο ξφινπο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ζηελ πεξηνρή ηεο
Θεζζαινλίθεο. Οη ζπλεληεχμεηο δηήξθεζαλ απφ (<)45’ κέρξη (>)60’ θαη έγηλαλ πξνζσπηθά
(θπζηθή ζπλέληεπμε) ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ή απφ απφζηαζε κέζσ ηεο
πιαηθφξκαο ηνπ «Skype» (ειεθηξνληθή ζπλέληεπμε).

4.2. Αλάιπζε Έξεπλαο
4.2.1. Μνξθή Οηθνζπζηήκαηνο
Ο κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» ζηελ Θεζζαινλίθε βξήθε ην «Οηθνζχζηεκα»
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο κφιηο ζηελ βξεθηθή/λεπηαθή ηνπ κνξθή, ηνλίδνληαο φηη ηψξα
αξρίδεη λα εκθαλίδεη ηα πξψηα ζεκάδηα ζρεκαηηζκνχ θαη νξγάλσζεο ηνπ. Αληίζεηα, ν
κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ» εθεί, ηνπνζέηεζε ην «Οηθνζχζηεκα» ζε έλαλ αξθεηά
κεγαιχηεξν βαζκφ σξηκφηεηαο (ελειηθίσζε) ππνζηεξίδνληαο φηη απηφ πξνζθέξεη ήδε αξθεηέο
πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εηδηθά ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο,
κέζα απφ ηνπο ζπρλφηεξνπο δηαγσληζκνχο «Hackathons» πνπ δηνξγαλψλεη («Hackathess 2014»
& «Hackathon 2016: Tourism Edition»).
Οη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» ηεο πεξηνρήο ηνπνζέηεζαλ ην «Οηθνζχζηεκα»
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο ζε αθφκα ρακειφηεξε θιίκαθα σξηκφηεηαο, ραξαθηεξίδνληαο ηελ
θαηάζηαζε ηνπ απφ αλχπαξθηε κέρξη θαη βξεθηθή/λεπηαθή. Αλ θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζα
κπνξνχζε λα πξνθχςεη κέζα απφ ηνπο δηαγσληζκνχο «Hackathons» ηεο πεξηνρήο δεκηνχξγεζε
βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηνχο, νη ίδηνη ηφληζαλ φηη νη πξαγκαηηθέο επθαηξίεο
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα είλαη ειάρηζηεο, αθνχ νη
δηαγσληζκνί απηνί ζρεδηάζηεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ αλάπηπμε
εθαξκνγψλ γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα θαη φρη ηελ επηρεηξεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπο. Ζ
άπνςε απηή εληζρχζεθε θαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δείγκαηνο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ
δηαγσληζκνχο ηεο πεξηνρήο.
Αλ θαη ν «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» θαη ν «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ» (Γηνξγαλσηήο &
πληνληζηήο) αληηκεησπίδνπλ ηνπο δηαγσληζκνχο «Hackathons» ηεο πεξηνρήο ζαλ αθεηεξία γηα
ηελ δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέρξη ζηηγκήο θακηά απφ ηηο θαηλνηφκεο εθαξκνγέο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ εθεί δελ έρεη πξνρσξήζεη αθφκα (ζεκαληηθά) επηρεηξεκαηηθά. Όιεο ζρεδφλ νη
εθαξκνγέο πνπ πξφεθπςαλ κέζα απφ ηνπο ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο είλαη δηαζέζηκεο κε
επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ έρνπλ κε εκπνξηθφ ραξαθηήξα εμππεξεηψληαο κφλν ηνλ αξρηθφ
ζθνπφ ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Γελ είλαη ηπραίν βέβαηα
φηη νη δηαγσληζκνί «Hackathons» ζρεδηάζηεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ αληίζηνηρα, απφ ηελ βάζε
ηνπο, κε θεληξηθφ άμνλα ηελ ηδέα ηνπ «Πιεζνπνξηζκνχ» (Crowdsourcing) θαη φρη ηελ
δεκηνπξγία/ππνζηήξημε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αλ θαη απηή ηειηθά ήηαλ
βαζηθφ θίλεηξν ηνπο.
Σα ζηνηρεία απηά, ζπλνιηθά κε εθείλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο ππφινηπεο
«Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» ηεο έξεπλαο, δείρλνπλ φηη αλ θαη ην «Δπηρεηξείλ» πνπ κπνξεί λα
δεκηνπξγεζεί κέζα απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα είλαη έλα απφ ηα πνιχ αλακελφκελα απνηειέζκαηα
ηνπ θαηλφκελνπ απηνχ, νχηε ν «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» αιιά νχηε θαη ν «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ»
ηεο πεξηνρήο έρνπλ αθφκα δψζεη ην αλάινγν βάξνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Σνλ κελ πξψην
βέβαηα δεζκεχεη θαη ν έληνλα δεκφζηνο ραξαθηήξαο πνπ ηνλ αθνινπζεί ζε θάζε ηνπ δξάζε ζηελ
πεξηνρή, κε ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηήζεη κέζα ζε απηή, ζαλ θνκκάηη
ηεο γεληθφηεξεο «Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», ελψ ν δεχηεξνο, αλ θαη αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε
κεηαζρεκαηηζκνχ

ησλ

δηαγσληζκψλ

κε

ραξαθηεξηζηηθά

θηιηθφηεξα

πξνο

ηελ

επηρεηξεκαηηθφηεηα, δελ έρεη πξνρσξήζεη αθφκα ζε θάπνηα ζρεηηθή ελέξγεηα.
Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ θαη ε γεληθφηεξε εηθφλα (αίζζεζε) ηεο έξεπλαο, κε ηνπο παίθηεο
λα αληηκεησπίδνπλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζην ζχλνιν ηνπο ζαλ κνριφ θνηλσληθήο θαη φρη
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κε ηνλ δεχηεξν λα ζπλζέηεη έλαλ επηζπκεηφ αιιά παξάπιεπξν ζηφρν ηεο
απειεπζέξσζεο ηνπο. αλ απνηέιεζκα, ην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο
ηεο Θεζζαινλίθεο έρεη πεξηζζφηεξν θνηλσληθφ ραξαθηήξα, εμππεξεηψληαο κφλν κία απφ ηηο
πνιχπιεπξεο ππνζρέζεηο ηνπ θηλήκαηνο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Παξφια απηά, φινη
αλαγλσξίδνπλ ην «Δπηρεηξείλ» πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζαλ κία
κειινληηθή ηάζε πνπ ήδε αθνινπζνχλ κε κεγάιε επηηπρία άιιεο ρψξεο/πεξηνρέο.
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4.2.2 Δπηρεηξεκαηηθέο Οκάδεο (Customer Segments)
πκκεηέρνληαο ζην «Οηθνζχζηεκα»

Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο ηεο

Θεζζαινλίθεο, ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» βξήθε αξθεηά δχζθνιν ην λα μερσξίζεη
νκάδεο πνπ ζα κπνξνχζαλ ζην κέιινλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα, λα αλαπηχμνπλ
επηρεηξεκαηηθή δξάζε γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα πνπ απειεπζεξψλεη. Ζ εηθφλα (αληίιεςε)
πνπ είρε γηα ηελ λεαξή κνξθή ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» εθεί έθαλε αξθεηά δχζθνιε ηελ δηάθξηζε
ηέηνησλ νκάδσλ θαη κία έξεπλα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ νη
νκάδεο απηέο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ε θάζε κία, ζα ήηαλ γηα απηφλ αλαγθαία.
Απφ ηελ εηθφλα πνπ έρεη ζήκεξα γηα ην «Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο, ν «Πάξνρνο
Γεδνκέλσλ» αλαγλψξηζε ζαλ πηζαλέο ελδηαθεξφκελεο κνλάδεο ηνπο «Πξνγξακκαηηζηέο
Δθαξκνγψλ» (Application Developers) θαη ηελ κεηέπεηηα κεηαηξνπή ηνπο ζε «Νενθπείο
Δπηρεηξήζεηο» κέζα απφ ηελ εκπνξηθή/επηρεηξεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ηδεψλ ηνπο ζηα
Αλνηθηά Γεδνκέλα, ηνπο «Πάξνρνπο Τπεξεζηψλ», ηνπο «Πάξνρνπο Λνγηζκηθνχ &
Σειεπηθνηλσληαθψλ

Τπνδνκψλ»,

ηα

«Κέληξα

Γεδνκέλσλ»

θαη

δηάθνξεο

κνλάδεο

ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα κε ελδηάκεζν ξφιν πνπ ζα κπνξνχζαλ κε ηελ δηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε ησλ ππνινίπσλ κέζα ζην
«Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο, αθνχ νη θηλήζεηο ηνπ πξψηνπ είλαη άκεζα πεξηνξηζκέλεο απφ ηελ
δεκφζηα θχζε ηνπ.
Αληίζεηα, ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ» έρνληαο κηα αξθεηά πην δηαθνξεηηθή
εηθφλα γηα ηελ σξηκφηεηα ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο,
αλαγλψξηζε ζαλ πεξηζζφηεξν ελδηαθεξφκελε νκάδα γχξσ απφ ηα εξγαιεία θαη ηηο δξάζεηο πνπ
δεκηνπξγεί, ηνλ επφκελν παίθηε πνπ ηνλ αθνινπζεί κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» θαη ζπλζέηεη ηνλ
ππξήλα ηνπ «Δπηρεηξείλ» κέζα ζε απηφ, ηνπο «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» (Application
Developers) θαη ηελ κεηέπεηηα κεηαηξνπή ηνπο ζε «Νενθπείο Δπηρεηξήζεηο» κέζα απφ ηελ
εκπνξηθή/επηρεηξεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ηδεψλ ηνπο ζηα Αλνηθηά Γεδνκέλα. Καη απηφο, κε
ηελ ζεηξά ηνπ, αλαγλψξηζε φηη επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηχμνπλ θαη δηάθνξεο
νκάδεο κε ελδηάκεζν ραξαθηήξα πνπ ζα δηαθνξνπνηνχλ ή ζα εκπινπηίδνπλ ηηο εθαξκνγέο ησλ
«Πξνγξακκαηηζηψλ Δθαξκνγψλ».
Πνιχ ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ πηζαλέο νκάδεο πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα,
αλεμάξηεηα απφ ηελ κνξθή πνπ ζα είρε ε δξαζηεξηφηεηα απηή κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα»
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο, ηφζν γηα ηνλ «Πάξνρν Γεδνκέλσλ» φζν θαη γηα ηνλ
«Πάξνρν Τπεξεζηψλ», δεκηνπξγεί ε θνπιηνχξα πνπ ππάξρεη ζε απηή γχξσ απφ ην λεαξφ θίλεκα
ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, αθνχ ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ ε «πφιε» (κνλάδεο) δελ γλσξίδεη ηη είλαη
ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα θαη άξα πνηεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ
γχξσ απφ απηά.
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Παξάιιεια, νη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ», αληηκεησπίδνληαο ην «Οηθνζχζηεκα»
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο κε έλαλ αθφκα κηθξφηεξν βαζκφ σξηκφηεηαο (αλχπαξθην),
δπζθνιεχηεθαλ ζεκαληηθά ζην λα αλαγλσξίζνπλ νκάδεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηχμνπλ
επηρεηξεκαηηθή δξάζε γχξσ απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ δεκηνπξγνχλ. Ζ δπζθνιία απηή ήηαλ
εκθαλήο ζε φιεο ηηο νκάδεο, επηβεβαηψλνληαο ηελ έιιεηςε νξαηφηεηαο πνπ θάλεθε λα ππάξρεη
απφ ηελ αξρή κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο, αθνχ νη ηειεπηαίνη δελ κπφξεζαλ λα
αλαγλσξίζνπλ, άκεζα ή έκκεζα, θαλέλαλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ξφινπο ηεο έξεπλαο. ε δεχηεξν
βαζκφ θαη κεηά απφ ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο, ε κνλαδηθή νκάδα πνπ κπφξεζαλ λα αλαγλσξίζνπλ
ήηαλ δεκφζηεο ή ηδησηηθέο κνλάδεο ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα (Intermediaries).

4.2.3. ρέζεηο (Customer Relationships)
Γηα ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγεί ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» ζηελ
Θεζζαινλίθε κε ηνπο ππφινηπνπο παίθηεο κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο
πεξηνρήο, ν ηειεπηαίνο δελ έθξηλε δπλαηή ή αλαγθαία ηελ χπαξμε ζπκβνιαίσλ/ζπκθσληψλ πνπ
ζα ξπζκίδνπλ ηελ (ζπλ)δξαζηεξηφηεηα ηνπο κέζα ζε απηφ, κηαο θαη ιφγσ ηεο δεκφζηαο θχζεο
ηνπ, ηηο ζρέζεηο απηέο πεξηνξίδεη/ξπζκίδεη άκεζα ηφζν ε ειιεληθή λνκνζεζία φζν θαη ην
γεληθφηεξν επξσπατθφ πιαίζην (Θεζκηθφ Πιαίζην) πνπ απηή αθνινπζεί. Γηα ηνλ «Πάξνρν
Γεδνκέλσλ» ε αλάγθε ηεο ζπλερήο ξνήο κηαο θαιήο πνηφηεηαο Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κέζα ζην
«Οηθνζχζηεκα»

ηεο

πεξηνρήο,

πξνθεηκέλνπ

λα

αλαπηπρζεί

ζηαζεξή

θαη

βηψζηκε

επηρεηξεκαηηθφηεηα, είλαη πεξηνξηζκέλε ζηηο νδεγίεο/θαλφλεο πνπ ξπζκίδεη ε ίδηα ε ειιεληθή
λνκνζεζία θαη αθνινπζεί ζπλνιηθά ν «Γήκνο Θεζζαινλίθεο» ζαλ «Γεκφζηνο Φνξέαο». Ζ
δέζκεπζε πνπ δεκηνπξγεί ε λνκνζεζία απηή αξθεί θαη είλαη ηζρπξφο παξάγνληαο ζηαζεξφηεηαο
γηα απηφλ. Σν ζηνηρείν απηφ δείρλεη γηα αθφκε κηα θνξά ηνλ έληνλα δεκφζην ραξαθηήξα πνπ
αθνινπζεί ηνλ κεγαιχηεξν «Πάξνρν Γεδνκέλσλ» ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο.
Αληίζεηα, ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ» ηεο πεξηνρήο έθξηλε αλαγθαία ηελ
χπαξμε ηέηνησλ ζπκβνιαίσλ/ζπκθσληψλ αλάκεζα ζηνπο παίθηεο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο
ηνλίδνληαο πσο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζήκεξα απφ απηφ.
Αλαγλσξίδνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ δηαθνξεηηθή θχζε ηνπ θάζε παίθηε
εθεί ππνζηήξημε φηη, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, νη/ηα ζπκθσλίεο/ζπκβφιαηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα
έρνπλ ηελ κνξθή ησλ «Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο» ή ησλ «Κνηλψλ Πξνγξακκαηηθψλ». Σα/Οη
ζπκβφιαηα/ζπκθσλίεο απηέο ζα εμαζθαιίδνπλ σο έλαλ βαζκφ ηελ αλεκπφδηζηε απειεπζέξσζε
ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ εξγαιείσλ κέζα ζηελ αγνξά (Οηθνζχζηεκα) ρσξίο θηλδχλνπο πνπ ζα
πεξηνξίδνπλ ή ζα δεζκεχνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππνινίπσλ, δίλνληαο
ζπγρξφλσο ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ζπλέρεηαο ζε απηή. ε δεχηεξν ζηάδην, φηαλ ην
«Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο θηάζεη ζε έλα βηψζηκν κέγεζνο, ηα
ζπκβφιαηα/ζπκθσλίεο

απηά/απηέο

ζα

κπνξνχζαλ
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λα

απνθηήζνπλ

πην

έληνλα

εκπνξηθφ/επηρεηξεκαηθφ ραξαθηήξα, θάηη πνπ ζα ήηαλ θαη ε ηδαληθή κνξθή ζρέζεσλ κέζα ζε
απηφ γηα λα εληζρπζεί ην «Δπηρεηξείλ».
Σελ χπαξμε ηέηνησλ ζπκβνιαίσλ/ζπκθσληψλ δελ απέξξηςε απφ ηελ κεξηά ηνπ νχηε θαη ν
«Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» αιιά ζηελ πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνχλ θαη ηδησηηθνί «Πάξνρνη
Γεδνκέλσλ». Σα ζρεηηθά ζπκβφιαηα/ζπκθσλίεο ζα κπνξνχζαλ λα θηλεζνχλ πξνο νπνηαδήπνηε
θαηεχζπλζε κεηαμχ επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηή (B to C), επηρείξεζεο θαη επηρείξεζεο (B to B)
θαη επηρείξεζεο θαη θξάηνπο ή «Γεκφζηνπ Φνξέα» (B to G) ή αληίζηξνθα, κε ζρεηηθέο
πξνζαξκνγέο αλά πεξίπησζε.
Παξάιιεια, νη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» ηεο πεξηνρήο αλ θαη θάλεθε λα αγλννχλ
ηελ δπλαηφηεηα χπαξμεο ηέηνησλ ζπκβνιαίσλ/ζπκθσλίσλ κε ηνπο ππφινηπνπο παίθηεο ηνπ
«Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο, έδεημαλ ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα απηά, αλαγλσξίδνληαο ηελ
ζηαζεξφηεηα πνπ ζα πξφζθεξαλ. Σαπηφρξνλα φκσο ζεκείσζαλ θαη ηνλ ελδνηαζκφ ηνπο γηα ηελ
κνξθή χπαξμεο ηνπο ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Σέινο, ππνζηήξημαλ
φηη αλ ιπλφηαλ ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ απηήλ, ηέηνηα
ζπκβφιαηα/ζπκθσλίεο ζα κπνξνχζαλ λα θηλεζνχλ πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε κεηαμχ
επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηή (B to C), επηρείξεζεο θαη επηρείξεζεο (B to B) θαη επηρείξεζεο θαη
θξάηνπο ή «Γεκφζηνπ Φνξέα» (B to G), ή αληίζηξνθα.
Σα ζηνηρεία απηά, ζπλνιηθά κε εθείλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο ππφινηπεο
«Θεκαηηθέο

Πεξηνρέο»

ηεο

έξεπλαο,

δείρλνπλ

φηη

αθφκα

θαη

ν

«ππξήλαο»

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Immonen et. al, 2014) κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο
πεξηνρήο δελ αλαγλσξίδεη (αθφκα) ην «Δπηρεηξείλ» ζαλ έλα απφ ηα βαζηθά θνκκάηηα ηεο χπαξμεο
ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, αθνχ ππάξρεη αξθεηή ζχγρπζε γχξσ απφ ηελ ηδέα απηή θαη ηελ
κεηαηξνπή ηεο ζε πξντφλ/ππεξεζία κε εκπνξηθφ/επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ, επηβεβαηψλνληαο
παξάιιεια θαη ηελ άγλνηα πνπ ππάξρεη γηα ηελ ζρεηηθή πξνέθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ.

4.2.4. Καλάιηα Δπηθνηλσλίαο (Channels)
Σν βαζηθφηεξν θαλάιη επηθνηλσλίαο γηα ηελ πξνβνιή θαη δηάζεζε ησλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ πνπ απειεπζεξψλεη θαη ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ»
ηεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη θαη ν ηζηφηνπνο ηνπ (Portal: http://www.thessaloniki.gr). Ο
ηζηφηνπνο απηφο είλαη κηα θιαζηθή πινπνίεζε πνπ αθνινπζνχλ νη πεξηζζφηεξνη «Γεκφζηνη
Φνξείο» (Γήκνη) ζηελ ρψξαο καο θαη αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα πξφηππα (πιαηθφξκεο) γηα ηελ
δηαρείξηζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Ζ πξνβνιή ησλ δηαζέζηκσλ (ζπλφισλ) Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ εθεί δελ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή, αθνχ ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ δελ
ππάξρεη άκεζνο ζχλδεζκνο πνπ λα παξαπέκπεη απεπζείαο ζε απηά. Κνηηάδνληαο ηελ ζρεηηθή
δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ «Γήκνπ Θεζζαινλίθεο», ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα είλαη πξνζπειάζηκα
αθνινπζψληαο

έλα

ζρεηηθά

αξγφ

κνλνπάηη/δηαδξνκή
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(Ζιεθηξνληθή

Γηαθπβέξλεζε:

Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο: Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε: Αλνηθηά Γεδνκέλα) ελζσκαησκέλα ζαλ
κέξνο ηεο γεληθφηεξεο δξαζηεξηφηεηαο ζαλ θνκκάηη ηεο «Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο».
Παξφκνηα, ην βαζηθφηεξν θαλάιη επηθνηλσλίαο γηα ηελ πξνβνιή θαη δηάζεζε ησλ
εξγαιείσλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ δεκηνπξγεί θαη ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο
Τπεξεζηψλ» ηεο πεξηνρήο είλαη θαη ν θεληξηθφο ηζηφηνπνο ηνπ (Portal: http://okfn.gr). Λφγσ θαη
ηεο κνλαδηθήο ηνπ θχζεο (ζθνπφο), ζε αληίζεζε κε ηνλ «Πάξνρν Γεδνκέλσλ», ε πξνβνιή ησλ
εξγαιείσλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ δεκηνπξγεί γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα είλαη εκθαλέζηεξε.
Ζ ηδέα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ είλαη δηάρπηε ζε θάζε ζεκείν ηνπ ηζηφηνπνπ ελψ ηα ζηνηρεία
απηά είλαη πξνζπειάζηκα γξήγνξα θαη ρσξίο ηδηαίηεξν θφπν (Πξφηδεθη & Γξαζηεξηφηεηεο).
Αληίζεηα, ην βαζηθφηεξν θαλάιη επηθνηλσλίαο γηα ηελ πξνβνιή θαη δηάζεζε ησλ
εθαξκνγψλ πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ (ζπλήζσο) νη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ»
ηεο πεξηνρήο είλαη ηα δεκνθηιή ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα «Google Play» (Android) θαη «App
Store» (iOS), παξάιιεια κε ηελ ππνζηήξημε ελφο ζρεηηθνχ ηδησηηθνχ ηζηφηνπνπ. Αθφκα, αξθεηά
ζπλεζηζκέλε είλαη θαη ε πξνβνιή ησλ εθαξκνγψλ ζηα πιαίζηα επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ γχξσ
απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα κέζα απφ θάπνηα ηνπηθή ή επξσπατθή πιαηθφξκα.
Καη νη ηξεηο παίθηεο ππνζηήξημαλ φηη ε θαηαζθεπή λέσλ, πην θηιφμελσλ ηζηφηνπσλ γηα
ηελ απνθιεηζηηθή πξνβνιή θαη δηάζεζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ
εθαξκνγψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ απηά, ζα ήηαλ θηλήζεηο πνπ ζα έδηλαλ ζεκαληηθφ
επηρεηξεκαηηθφ θίλεηξν μερσξίδνληαο ηηο εθαξκνγέο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη κε Αλνηθηά
Γεδνκέλα. Σν ζηνηρείν απηφ ιείπεη απφ ηα αλάινγα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Οη λένη απηνί
ηζηφηνπνη ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ πην δηαδξαζηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ην θνηλφ
(επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο) ρξεζηκνπνηψληαο πξνθαζνξηζκέλα αλνηθηά πξφηππα, αθνχ ε
αλαηξνθνδφηεζε ζα βνεζήζεη ζηελ ζπλνιηθή απηνβειηίσζε ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο ρηίδνληαο θαηλνχξην πεξηερφκελν γηα ηελ θνηλφηεηα ηνπ. Σα ζρεηηθά
θαλάιηα επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη κε αληίζηνηρε πξφβιεςε γηα ηελ
ππνζηήξημε παξνρήο ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κηαο θαη
ηνπιάρηζηνλ ν «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» θάλεη ήδε θηλήζεηο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
ηελ ίδηα ινγηθή αλαγθαία ζα ήηαλ θαη ε δεκηνπξγία αλαιπηηθψλ θαηαιφγσλ κε ηα
ζπλνιηθά δηαζέζηκα Αλνηθηά Γεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, ησλ εθαξκνγψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε
απηά θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δεκηνπξγεζνχλ απηέο, αθνχ κηα ηέηνηα
ελέξγεηα ζα πξφζθεξε θαιχηεξε αληρλεπζηκφηεηα ζην ίδην ην «Οηθνζχζηεκα» ηεο. Παξφια
απηά, ηφζν ν «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» φζν θαη ν «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ» δελ παξέιεηςαλ λα
ζεκεηψζνπλ ηνλ ελδνηαζκφ ηνπο γηα ηελ πηζαλφηεηα νινθιήξσζεο κηαο ηέηνηαο πξσηνβνπιίαο
ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ζπληήξεζεο ηεο θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ.
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4.2.5. Υαξαθηεξηζηηθά Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ, Δξγαιείσλ & Δθαξκνγώλ
(Value Proposition)
Ο κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» ηεο Θεζζαινλίθεο απειεπζεξψλεη (δεκφζηα)
Αλνηθηά Γεδνκέλα ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο ηνπ ζαλ θνξέαο ηεο «Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». Σα
ζχλνια Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ πνπ είλαη κέρξη ζηηγκήο δηαζέζηκα (επηέκβξηνο 2016) ζηνλ
ηζηφηνπν ηνπ είλαη 83. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά αθνπκπνχλ ζηα ρακειφηεξα ζθαινπάηηα ηνπ
«ρήκαηνο 5 Αζηεξηψλ» (.doc, .xls, .pdf & .jpeg) ελψ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο είλαη δεδνκέλα
κε θαζαξά θνηλσληθφ ραξαθηήξα (Γεσρσξηθά & Πεξηβαιινληηθά). Πέξα απφ έλα ζχλνιν
(Πξνυπνινγηζκφο), φια έρνπλ ζηαηηθή κνξθή. πλνιηθά είλαη δηαζέζηκα κε ηηο πην αλνηθηέο
άδεηεο (Creative Commons & Open Data License) κε κνλαδηθή ζπλήζσο πξνυπφζεζε ηελ
αλαθνξά ζηνλ αξρηθφ ηνπο δεκηνπξγφ.
Αληίζεηα, ηα εξγαιεία πνπ δεκηνπξγεί ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ» ηεο
πεξηνρήο έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ επθνιφηεξε δεκνζίεπζε, δηακνηξαζκφ θαη αλαδήηεζε ησλ
(ζπλφισλ) Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Γηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαιείσλ απηψλ, αλ θαη ν
«Πάξνρνο Τπεξεζηψλ» ππνζηήξημε φηη θάζε πηζαλή βειηίσζε ηνπο ζα ήηαλ πξνο ηελ ζσζηή
θαηεχζπλζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, απηά δελ πζηεξνχλ ζε δπλαηφηεηεο θαη
ζίγνπξα δελ δεκηνπξγνχλ εκπφδην ζην «Δπηρεηξείλ». Υαξαθηεξηζηηθά ηφληζε ζαλ ζεκαληηθφηεξν
ην θνκκάηη ηεο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπο, αθνχ ην πξαγκαηηθφ
πξφβιεκα ππάξρεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ απφ ηνλ
ζπλδπαζκφ ηνπο, ζεκεηψλνληαο φηη «Όπνηνο ζέιεη λα βξεη εξγαιεία, κπνξεί».
Παξάιιεια, νη εθαξκνγέο πνπ δεκηνπξγνχλ νη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» ηεο
πεξηνρήο είλαη πεξηνξηζκέλεο απφ ηα είδε δεδνκέλσλ (εηηθέηεο) πνπ απειεπζεξψλεη ν «Πάξνρνο
Γεδνκέλσλ» ελψ ρξεζηκνπνηνχλ (ζπλήζσο) «Αλνηθηφ Λνγηζκηθφ». ην ζχλνιν ηνπο έρνπλ
ηνπξηζηηθφ ραξαθηήξα. Γελ είλαη ηπραίν βέβαηα φηη αξθεηνί απφ ηνπο «Πξνγξακκαηηζηέο
Δθαξκνγψλ» ζεκείσζαλ φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο δελ ππάξρνπλ ζχλνια Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ, αθνχ αθφκα θαη απηά πνπ ππάξρνπλ έρνπλ ρακειή ρξεζηηθή αμία θαη πξνβιεκαηηθφ
πεξηερφκελν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ληθεηήο ζε έλαλ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο «Hackathon» ηεο
πεξηνρήο ήηαλ κηα εθαξκνγή (εξγαιείν) πνπ έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ππφινηπνπο λα
δεκηνπξγήζνπλ Αλνηθηά Γεδνκέλα, ζπκπιεξψλνληαο ηα θελά ζηα δηαζέζηκα θαηαθεξκαηηζκέλα
ζχλνια Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Αληηκεησπίδνληαο ην πξφβιεκα νινθιήξσζεο ησλ (ζπλφισλ)
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο, νη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» ζεκείσζαλ ηελ
δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο πφιεο (επηρεηξήζεηο & ηδηψηεο) ζε ζπλερείο
θαη απηφλνκεο κνλάδεο παξαγσγήο λέσλ δεδνκέλσλ. Σέινο, ηφληζαλ θαη ηελ αλάγθε ζπρλήο
ελεκέξσζεο ηνπο.
ρεηηθά κε ηα θιεηζηά ζχλνια δεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλνίμνπλ
πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί/δεκηνπξγεζεί επηρεηξεκαηηθφηεηα, ν «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» έδεημε
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ζαλ άκεζε επθαηξία ηελ απειεπζέξσζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ
έρεη ήδε ζηελ δηάζεζε ηνπ ν «Οξγαληζκφο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο» (Ο.Α..Θ.)
θαη δεδνκέλσλ ζε δσληαλφ ρξφλν απφ ηελ ηερλνινγία ηεο «Σειεκαηηθήο» κε ηελ εθαξκνγή ηεο
«Έμππλεο ηάζεο» ζηελ πεξηνρή. Γελ είλαη ηπραίν φηη θαη ν ίδηνο αθνινπζεί απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε ρξεκαηνδνηψληαο ηελ αλάπηπμε ελφο δεκνζίνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ κέζα ζηελ
πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ζην κέιινλ ζα πξνζθέξεη Αλνηθηά Γεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Αληίζεηα,

νη

«Πξνγξακκαηηζηέο

Δθαξκνγψλ»

έδεημαλ

ζαλ

άκεζε

επθαηξία

δεκηνπξγίαο/ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηελ απειεπζέξσζε δεδνκέλσλ κεηαθίλεζεο
ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηα ζεκεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηεο πφιεο (Αεξνδξφκην & Ληκάλη).
Γεληθφηεξα, ε άπνςε θαη ησλ ηξηψλ γηα ηα ζχλνια Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ/εληζρχζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ήηαλ ε ινγηθή ηνπ «Όζν
πεξηζζφηεξα, ηφζν θαιχηεξα», αθνχ δπλεηηθά θάζε θιάδνο/ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ζα κπνξνχζε
λα πξνζθέξεη δεδνκέλα πνπ ζα εθκεηαιιεπηνχλ ζε ηδέεο πνπ ελδερνκέλσο ζήκεξα λα κελ
κπνξνχκε νχηε λα θαληαζηνχκε. Αθφκα, ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηελ ελίζρπζε/ππνζηήξημε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζα είρε θαη ε κεηαηφπηζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ (παιηψλ & λέσλ)
ζηα ςειφηεξα ζθαινπάηηα ηνπ «ρήκαηνο 5 Αζηεξηψλ» πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ
δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη άξα λέεο επθαηξίεο γηα «Δπηρεηξείλ», αθνχ φινη ζπκθψλεζαλ φηη
επηπιένλ εκπνξηθή πξνζηηζέκελε αμία ζα δεκηνπξγεζεί κφλν απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ
δεδνκέλσλ. Σέινο, αλάινγα ζεηηθφ αληίθηππν ζα είρε θαη ε απειεπζέξσζε Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
δπλακηθά, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηαηηθά, κηαο θαη απηά είλαη πην
ειθπζηηθά γηα «Δπηρεηξείλ» ππνζηεξίδνληαο πεξηζζφηεξα βηψζηκα επηρεηξεκαηηθά κνληέια.

4.2.6. Γξαζηεξηόηεηεο & Πόξνη (Key Activities & Key Resources)
αλ ζεκαληηθφηεξν πφξν γηα ηελ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο
Θεζζαινλίθεο, ζηα πιαίζηα θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζαλ «Γεκφζηνπ Φνξέα», ν κεγαιχηεξνο
«Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» εθεί αλαγλψξηζε ηηο αλαγθαίεο εξγαηνψξεο γηα λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ηα
Αλνηθηά Γεδνκέλα ζε κνξθή πνπ λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο/θαλφλεο ηεο λνκνζεζίαο. ηφρνο ηνπ
είλαη ε αλαδήηεζε θαη ζηνηρεηνζέηεζε Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ πνπ πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζνπλ
αμία γηα ην θνηλφ (θνηλσληθέο νκάδεο). Σα θφζηε φκσο γηα λα ζπγθεληξσζνχλ, λα θαζαξηζηνχλ,
λα εκπινπηηζηνχλ θαη λα ζπληεξεζνχλ ηα ζχλνια απηά είλαη ηδηαίηεξα κεγάια, αθνχ νη
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζα νινθιεξσζνχλ κε θάπνην ρεηξνθίλεην ηξφπν καδί κε
ηηο ππφινηπεο ππνρξεψζεηο ηνπ «Πάξνρνπ Γεδνκέλσλ» ζαλ «Γεκφζηνπ Φνξέα». Γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ν «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» ρξεζηκνπνηεί ην εξγαιείν C.K.A.N., κία
πιαηθφξκα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ζρεηηθή θνηλφηεηα (Open Knowledge Foundation).
Αληίζεηα, ζαλ ζεκαληηθφηεξνπο πφξνπο γηα ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηελ
πεξηνρή, ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ» εθεί αλαγλψξηζε ηνλ εζεινληηζκφ θαη ηελ
ππνζηήξημε απφ φιν ην δίθηπν ηνπ «Open Knowledge Foundation» (O.K.F.N.). ηφρνο ηνπ είλαη
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ε ελεκέξσζε/εθπαίδεπζε ηεο πεξηνρήο γηα ην θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη ε πηζαλή
παξνρή εξγαιείσλ ζηνπο ππφινηπνπο παίθηεο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο. Οη αλάγθεο γηα
ηέηνηνπο πφξνπο είλαη ηδηαίηεξα πςειέο, αθνχ ην ρανηηθφ κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο δηαζχλδεζεο
ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη πξνζέγγηζεο ηεο πεξηνρήο είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξέο, αλ θαη ν
εζεινληηζκφο εκθαλίδεη επκεηάβιεην ραξαθηήξα.
Σέινο, ζαλ ζεκαληηθφηεξνπο πφξνπο γηα ηελ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζηελ πεξηνρή,
νη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» εθεί αλαγλψξηζαλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα θαη ην «Αλνηθηφ
Λνγηζκηθφ» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εξγαζία. ηφρνο ησλ «Πξνγξακκαηηζηψλ
Δθαξκνγψλ» είλαη ε αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ θνηλσληθή θαη/ή νηθνλνκηθή
αμία. Αθφκα, έρνληαο ζαλ θίλεηξν ηελ ελίζρπζε/ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ζεκείσζαλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα επεθηαζνχλ κέρξη θαη ηνλ εκπινπηηζκφ
ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία βειηησκέλνπ πεξηερνκέλνπ. Σέινο, κε αθνξκή ηελ
έιιεηςε πφξσλ ηφληζαλ θαη ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ ππνζηήξημεο ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ (Hackathons) κε ηελ έληαμε ηνπο ζε

«(Πξν)Θεξκνθνηηίδεο

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη ζπκβνπιεπηηθφ έξγν.
Σφζν γηα ηνλ «Πάξνρν Γεδνκέλσλ» φζν θαη γηα ηνλ «Πάξνρν Τπεξεζηψλ», πνιχ
ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ελίζρπζε/ ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα
πξνθχςεη κέζα απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζα ήηαλ ε εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ γηα ηελ
απηνλφκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ
απηέο κπνξνχλ λα θέξνπλ. Αλ θαη πέξα απφ ηηο μερσξηζηέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο έρνπλ ήδε
πξνρσξήζεη ζε θνηλέο ζπλεξγαζίεο κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο
πεξηνρήο γηα ηελ ππνζηήξημε δνκψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, θαη νη
δχν αλαγλψξηζαλ φηη ηέηνηεο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ ζεκαληηθά ζην κέιινλ γηα λα
ππάξμνπλ νξαηά απνηειέζκαηα απφ ην «Δπηρεηξείλ».
Σέινο, έρνληαο ζαλ θνηλφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε/ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
κε βαζηθφ γλψκνλα ηελ ηδέα (κφην) ηνπ «Όζν πεξηζζφηεξα, ηφζν θαιχηεξα», θαη νη ηξείο
παίθηεο έθξηλαλ αλαγθαία ηελ δεκηνπξγία εξγαιείσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ
απειεπζέξσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Σα εξγαιεία (ππεξεζίεο) απηά
ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ πξνθαζνξηζκέλα αλνηθηά πξφηππα θαη λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ
ηφζν ζηαηηθά φζν θαη δπλακηθά ζχλνια Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, αθνχ δπλεηηθά Αλνηθηά
Γεδνκέλα ζα πξνέιζνπλ απφ δηαθνξεηηθά είδε αηζζεηήξσλ ζην κέιινλ.

4.2.7. πλεξγάηεο (Key Partners)
αλ βαζηθνχο ζπλεξγάηεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εληζρχζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα
κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο
Γεδνκέλσλ» ηεο πεξηνρήο βξήθε ην επξχηεξν «Γεκφζην Σνκέα» θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ
(Γεκφζηνπο Φνξείο) πνπ ηνλ ηξνθνδνηνχλ κε δεδνκέλα, ηα αθαδεκατθά/εξεπλεηηθά ηδξχκαηα
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πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ φρη κφλν λέα ζχλνια Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ αιιά θαη λέα γλψζε
γχξσ απφ ην θαηλφκελν απηφ ή λα δεκηνπξγήζνπλ ηα ίδηα επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηελ
εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα απφ ηα εξγαζηήξηα ηνπο
(Spin Off), ηελ ζπλνιηθή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ (Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο & Οκάδεο
Πνιηηψλ) θαη ηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο ηεο πφιεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ κηα
εληειψο λέα νκάδα Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζηελ αγνξά (ηδησηηθά), ζπκπιεξψλνληαο ηα ζχλνια
πνπ ήδε ππάξρνπλ (δεκφζηα). Ζ θίλεζε απηή ζα δεκηνπξγνχζε άκεζα λέεο επθαηξίεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Παξφκνηα θηλήζεθε θαη ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ» ηεο πεξηνρήο
αλαγλσξίδνληαο ηνπο ίδηνπο ζπλεξγάηεο κε ηνλ «Πάξνρν Γεδνκέλσλ», ζηα πιαίζηα θαη ηεο
θνηλήο ηνπο δξάζεο κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» ηεο. Καη απηφο, κε ηελ ζεηξά ηνπ, ζεκείσζε ηελ
αλάγθε ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην λεαξφ απηφ θίλεκα κε (κεγάιεο) επηρεηξήζεηο πνπ
λα έρνπλ θνκβηθφ ξφιν ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο. αλ άκεζε επθαηξία εμέιημεο ηνπ
«Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο έδεημε ηελ εκπινθή ηνπ «πλδέζκνπ
Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο» (.Δ.Π.Β.Δ.) ζε απηφ. Γηα ηνλ «Πάξνρν
Τπεξεζηψλ», ν ξφινο ηνπ ζα κπνξνχζε αξρηθά λα είλαη κφλν ππνζηεξηθηηθφο παξέρνληαο
ζπκβνπιεπηηθφ έξγν θαη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ζηνλ ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηηθφ θφζκν πνπ ζα
πξνθχςεη κέζα απφ ηνπο ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο ηεο πεξηνρήο (Startups), θαη ζηελ ζπλέρεηα πην
ελεξγφο κέζα απφ ηηο ελδερφκελεο ζπκθσλίεο/ζπκβφιαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηα ζεκεία ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπο.
Παξάιιεια, νη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» ηεο πεξηνρήο αλαγλψξηζαλ ζαλ
ζπλεξγάηεο ζηελ πξνζπάζεηα επηρεηξεκαηηθήο εμέιημεο ηνπο, ηνλ «Γήκν Θεζζαινλίθεο» ζαλ
βαζηθφ πξνκεζεπηή δεδνκέλσλ, ηνλ «Open Knowledge Foundation» ζαλ ηερληθφ ζχκβνπιν, ηα
εξεπλεηηθά ηδξχκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ φρη κφλν λέα Αλνηθηά Γεδνκέλα αιιά θαη λέα
γλψζε γχξσ απφ ην θαηλφκελν απηφ θαη ηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο ηεο πφιεο πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα πξνζθέξνπλ κηα εληειψο λέα νκάδα Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζηελ αγνξά (ηδησηηθά) θαη
ηερλνγλσζία γχξσ απφ ην θαηλφκελν απηφ.
Σέινο, αλ θαη νη ηξεηο παίθηεο αλαγλψξηζαλ ηελ δπλακηθή πνπ κπνξεί λα θέξεη ν
ηδησηηθφο ηνκέαο ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε
απηφ είλαη ειάρηζηε παξά ηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο/δξάζεηο ηνπ «Πάξνρνπ Γεδνκέλσλ» θαη ηνπ
«Πάξνρνπ Τπεξεζηψλ» πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε αληαπφθξηζε
ηνπο ζην θάιεζκα γηα λα πξνζθέξνπλ Αλνηθηά Γεδνκέλα ζηνπο ηειεπηαίνπο δηαγσληζκνχο
«Hackathons»

ηεο

πεξηνρήο

ήηαλ

κεδακηλή.

Γηα

ηελ

ελίζρπζε/ππνζηήξημε

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, νη ηειεπηαίνη έθξηλαλ αλαγθαία ηελ πινπνίεζε λέσλ επηθνηλσληαθψλ
θακπαληψλ (εκεξίδεο & ζεκηλάξηα) κε πξνζνρή ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ κέζα απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα γηα ηηο δηάθνξεο ελδηαθεξφκελεο κνλάδεο ηεο πφιεο.
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4.2.8. Κίλεηξα & Ρίζθα πκκεηνρήο (Cost Structure & Revenue Streams)
Ο κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» ηεο Θεζζαινλίθεο δελ βξήθε ηδηαίηεξα ξίζθα
απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο, αθνχ
δεζκεπκέλνο απφ ηνλ ξφιν ηνπ ζαλ «Γεκφζηνο Φνξέαο» είλαη νχησο ή άιισο ππνρξεσκέλνο λα
ζπκκεηέρεη ζε απηφ, απειεπζεξψλνληαο Αλνηθηά Γεδνκέλα αθφκα θαη αλ απηά δελ έρνπλ ηειηθά
θαλέλαλ αληίθηππν γηα ην θνηλφ. Σν ζηνηρείν απηφ δείρλεη μαλά ηνλ έληνλα δεκφζην ραξαθηήξα
πνπ αθνινπζεί ηνλ «Πάξνρν Γεδνκέλσλ» κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο, θάηη πνπ
φκσο ήηαλ αδχλαην λα ζπκπιεξσζεί απφ ηηο απφςεηο άιισλ (ηδησηηθψλ) «Πάξνρσλ Γεδνκέλσλ»,
αθνχ απηνί δελ ππάξρνπλ αθφκα ζε απηφ. Σα κνλαδηθά ξίζθα πνπ ζεκείσζε ήηαλ εθείλα ζρεηηθά
κε ηα θφζηε γηα ηηο αλαγθαίεο εξγαηνψξεο πνπ πξέπεη λα δαπαλεζνχλ γηα ην άλνηγκα ησλ
δεδνκέλσλ θαη ηα αληίζηνηρα «Κφζηε Δπθαηξίαο» πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ. ηελ ίδηα ινγηθή, ζαλ
βαζηθφ θίλεηξν ζπκκεηνρήο ηνπ έδεημε αξρηθά ηελ θνηλσληθή θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ νηθνλνκηθή
επεκεξία ηεο πεξηνρήο.
Αληίζεηα, ηα ξίζθα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
ηεο πεξηνρήο, γηα ηνλ κεγαιχηεξν «Πάξνρν Τπεξεζηψλ», ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηηο
αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ «Πάξνρνπ Γεδνκέλσλ», αθνχ ηελ δηθή ηνπ δξάζε κέζα ζε απηφ
επεξεάδεη ε ζπλέρεηα πνπ εκθαλίδεη ην «Οηθνζχζηεκα» απφ ηελ βάζε ηνπ. αλ κε
θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ ιεηηνπξγεί κε βαζηθφ κνριφ ηνλ εζεινληηζκφ αλαγλψξηζε ζαλ
επηπιένλ ξίζθν ηελ δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο πφξσλ, κηαο θαη ν ηδηαίηεξα επκεηάβιεηνο
ραξαθηήξαο ηεο ηδέα απηήο δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζηαζεξέο θηλήζεηο. Αληίζηνηρα κε ηνλ
«Πάξνρν Γεδνκέλσλ», ζαλ βαζηθφ θίλεηξν ζπκκεηνρήο ηνπ έδεημε ηφζν ηελ θνηλσληθή φζν θαη
ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο πεξηνρήο.
Παξφκνηα, ηα ξίζθα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
ηεο πεξηνρήο, γηα ηνπο «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ», ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ηνπ «Πάξνρνπ Γεδνκέλσλ» φζν θαη ηνπ «Πάξνρνπ Τπεξεζηψλ», αθνχ ε
πξαγκαηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ
ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή δξάζε. αλ επηπιένλ θίλεηξν αιιά θαη
αληηθίλεηξν ζπκκεηνρήο ηνπο ηφληζαλ ηελ ειεχζεξε θχζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
αληηκεησπίδνληαο ηα ηαπηφρξνλα ζαλ κηα δσξεάλ πξψηε χιε αιιά θαη ζαλ έλα εχθνια
αληηγξάςηκν πξντφλ. Αθφκα, ζαλ θίλεηξν ζπκκεηνρήο ηνπο ζην «Οηθνζχζηεκα» ηεο έδεημαλ ηελ
απειεπζέξσζε επηπιένλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο απφ απηφ. Σέινο,
αλ θαη αλαγλψξηζαλ ηελ δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο αξθεηψλ νηθνλνκηθψλ κνληέισλ απφ ηνλ
ρψξν ηνπ «Αλνηθηνχ Λνγηζκηθνχ» πάλσ ζηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, αληηκεηψπηζαλ, ζε γεληθέο
γξακκέο, ζαλ αληηθίλεηξν ηελ δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπο, βιέπνληαο ηα
πεξηζζφηεξν ζαλ έλα δσξεάλ θνηλσληθφ πξντφλ.
Αλ θαη ν «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» αλαγλψξηζε φηη δελ ππάξρεη άκεζε πξφβιεςε απφ ηνλ
ίδην (Κξάηνο) γηα ηελ εκπινθή (Γηαζεζηκφηεηα Γεδνκέλσλ, Πνηφηεηα Γεδνκέλσλ & Αιιαγή
84

Καλνληζκψλ Πιαηθφξκαο) πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνπο ππφινηπνπο παίθηεο ηνπ
«Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο πεξηνρήο, ππνζηήξημε φηη κφιηο απηφ θηάζεη ζε έλα ζρεηηθά βηψζηκν
κέγεζνο ζα ππάξμεη ζρεηηθή πξφβιεςε θαη ηα δεηήκαηα απηά ζα πξνζαξκνζηνχλ απηφκαηα ή
κεηά απφ ζπδήηεζε κε βάζε ηηο ηφηε ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Σα ζηνηρεία απηά φκσο δεκηνπξγνχλ
αθφκα θαη ζήκεξα ζεκαληηθφ αληηθίλεηξν ζπκκεηνρήο ζηνπο ππφινηπνπο παίθηεο ηεο πεξηνρήο.
Δμαηηίαο ηεο δεκφζηαο θχζεο, ηφζν ηνπ «Πάξνρνπ Γεδνκέλσλ» φζν θαη ηνπ «Πάξνρνπ
Τπεξεζηψλ» (Γεκφζηνο Φνξέαο & Με Κεξδνζθνπηθφο Οξγαληζκφο) ζην «Οηθνζχζηεκα»
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο πξαγκαηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
κέζα ζε απηφ, πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα βαζηθά θίλεηξα (Νέα
πξντφληα/ππεξεζίεο, Νένη πειάηεο, Νένη ζπλεξγάηεο & Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα) ή ηα
βαζηθά αληηθίλεηξα (Γπλαηφηεηα θεξδνθνξίαο, Νένη αληαγσληζηέο & Μαθξνρξφληα δέζκεπζε)
ζπκκεηνρήο ζε απηφ, κε έληνλα επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εμεξεπλεζνχλ.
Αθφκα, γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν δελ κπφξεζαλ λα δηεξεπλεζνχλ δεηήκαηα θαηαλνκήο ησλ
εζφδσλ/εμφδσλ αλάκεζα ζηνπο παίθηεο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο, αθνχ ηα θίλεηξα ή ηα
αληηθίλεηξα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο κέζα ζε απηφ είλαη, κέρξη ζηηγκήο, ζπλδεδεκέλα κε ηελ
θνηλσληθή επεκεξία ηεο πφιεο ρσξίο νη ίδηνη λα αλαδεηνχλ αθφκα άκεζα ρξεκαηηθά νθέιε.
Παξφια απηά, θαη νη ηξεηο παίθηεο ππνζηήξημαλ πσο ε ζπκκεηνρή (είζνδνο) ζην
«Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί κηα ακνηβαία θαηάζηαζε γηα φινπο κέζα
ζε απηφ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ραξαθηήξα πνπ ζα έρνπλ ηειηθά ηα απνηέιεζκα ηεο (θνηλσληθά ή
νηθνλνκηθά), πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζηαζεξή θαη βηψζηκε επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σα ζηνηρεία
απηά ζα πξέπεη λα κεηαθπιεζνχλ κέζσ κεραληζκψλ ζε φινπο ηνπο παίθηεο ηνπ (επηρεηξεκαηηθέο
νκάδεο) αιιηψο ην ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηελ πξνέθηαζε απηή ηνπ θαηλφκελνπ (Δπηρεηξείλ)
κπνξεί λα ραζεί αξθεηά γξήγνξα. Σέινο, ν «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ» ηφληζε φηη αλ θαη απηή ζα
ήηαλ ε ηδαληθή κνξθή ιεηηνπξγίαο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο,
πνιχ δχζθνια ηα ζηνηρεία απηά ζα πξνέιζνπλ ζήκεξα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παίθηεο ηνπ. Πξνο ην
παξφλ, ηα θίλεηξα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ είλαη πηζαλφηεξν λα έξζνπλ απφ θάπνηα
εμσηεξηθή δχλακε (π.ρ. Δ..Π.Α.).

4.2.9. πλζήθεο Οηθνζπζηήκαηνο
4.2.9.1. Γξάζεηο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
Ο κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» ηεο Θεζζαινλίθεο έρνληαο ζαλ ζηφρν λα
ππνζηεξίμεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα
ζηελ πεξηνρή, ζρεδηάδεη λα θαιέζεη μαλά ηηο πην επηηπρεκέλεο εθαξκνγέο (νκάδεο) ησλ
πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ «Hackathons» ζηελ «(Πξν)ζεξκνθνηηίδα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο»
πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ «Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο» (Α.Ε.Κ.),
πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξέρεη πέξα απφ ηελ αξρηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ δηαγσληζκφ θαη
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, έηζη ψζηε λα βνεζήζεη ηηο νκάδεο απηέο λα εμειηρζνχλ ζε
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επηηπρεκέλεο «Νενθπείο Δπηρεηξήζεηο» (Startups) ηεο πφιεο. αλ επηπιένλ κέηξν ζηήξημεο ηνπο
ζα πξνρσξήζεη θαη ζηελ πξνβνιή ηνπο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ.

4.2.9.2. Μεηξήζηκνο Αληίθηππνο
Καη νη ηξεηο παίθηεο ππνζηήξημαλ φηη ζεκαληηθφ επηρεηξεκαηηθφ θίλεηξν γηα ηελ
ελαζρφιεζε κε ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζα έδηλε ε δεκηνπξγία δεηθηψλ (KPI’ s) ή δξάζεσλ πνπ ζα
κεηξνχλ ή/θαη ζα πξνβάιινπλ ηα απνηειέζκαηα (αληίθηππν) ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ,
αλεμάξηεηα απφ ηνλ θνηλσληθφ ή νηθνλνκηθφ ηνπο ραξαθηήξα, αθνχ ήδε ε πξψηε θξηηηθή γχξσ
απφ ην λεαξφ θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ έρεη ζπγθεληξσζεί πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
Τπάξρεη θίλδπλνο, αλ ηα απνηειέζκαηα απηά δελ πνζνηηθνπνηεζνχλ ή πξνβιεζνχλ, ην
ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ην θίλεκα απηφ θαη ηηο δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ λα
«μεθνπζθψζεη» αξθεηά γξήγνξα.

4.2.9.3. Κξαηηθή Παξέκβαζε
Γηα ηνλ κεγαιχηεξν «Πάξνρν Γεδνκέλσλ» ηεο Θεζζαινλίθεο, ην «Οηθνζχζηεκα»
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα «αλδξσζεί» απφ κφλν ηνπ ρσξίο θαλέλα είδνο
θξαηηθήο παξέκβαζεο, αθνχ κε ηελ εηθφλα πνπ έρεη γηα ηελ ζεκεξηλή ηνπ θαηάζηαζε, θάζε
πεξηνξηζκφο ζα δεκηνπξγνχζε ζνβαξνχο θηλδχλνπο αθφκα θαη ζηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ. Σν
«Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη αξρηθά λα κεγεζπλζεί, ιεηηνπξγψληαο ειεχζεξα, θαη
ζηελ ζπλέρεηα, κφιηο θηάζεη ζε βηψζηκν κέγεζνο, λα επαλεμεηαζηεί θαη λα ηνπνζεηεζνχλ
ελδερφκελνη πεξηνξηζκνί ζε απηφ.
Παξά ηελ αξθεηά δηαθνξεηηθή άπνςε πνπ είρε γηα ηνλ βαζκφ σξηκφηεηαο ηνπ
«Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο πεξηνρήο, ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ» εθεί θηλήζεθε αθξηβψο
ζηελ ίδηα ινγηθή, ππνζηεξίδνληαο φηη ε κφλε (θξαηηθή ή ηδησηηθή) παξέκβαζε πνπ ζα κπνξνχζε
λα ππάξμεη ζα ήηαλ ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, κηαο θαη γηα ηα πεξηζζφηεξα
απφ ηα ζεκεξηλά πξντφληα/ππεξεζίεο ηνπ (Οηθνζχζηεκα), βαζηθφο θαηαλαισηήο είλαη ν
«Γεκφζηνο Σνκέαο». Παξάιιεια, ηφληζε θαη ηελ αλάγθε ηεο θξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε απηφ.
Αληίζεηα, νη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» ηεο πεξηνρήο, άζρεηα κε ηνλ βαζκφ
σξηκφηεηαο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο, ζεκείσζαλ ηελ αλάγθε δηαρσξηζκνχ ηεο θνηλσληθήο
θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνέθηαζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηνπνζεηψληαο ελδερφκελνπο
πεξηνξηζκνχο κφλν ζηελ δεχηεξε. Σν ζηνηρείν απηφ δείρλεη γηα αθφκα κηα θνξά ηελ έληνλε
ζχλδεζε (αληίιεςε) πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα Αλνηθηά Γεδνκέλα θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπο
ζθνπφ, αθφκα θαη απφ ηνλ «ππξήλα» ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή. Γελ είλαη ηπραίν
βέβαηα φηη ε αληίιεςε απηή δεκηνπξγεί θαη ζνβαξνχο ελδνηαζκνχο (ζηνπο ίδηνπο) γηα ηελ
δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Παξφια απηά, νη κνλαδηθνί
πεξηνξηζκνί πνπ ζα ήζειαλ λα δνπλ ζήκεξα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο
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πεξηνρήο ζα ήηαλ θαζαξά θξαηηθνί θαη ζρεηηθνί κε ην ειάρηζην κέγεζνο ηνπ θαη ηελ πνηφηεηα
ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κέζα ζε απηφ.

4.2.9.4. Άδεηεο Υξήζεο
Ο κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» ηεο Θεζζαινλίθεο δελ βξήθε θακηά απφ ηηο πην
ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο άδεηεο ρξήζεο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθή γηα ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα, αθνχ ε άπνςε ηνπ ήηαλ φηη νη άδεηεο πνπ ξπζκίδνπλ ην θνκκάηη ηεο
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ απαγνξεχνπλ κφλν ηελ άκεζε
κεηαπψιεζε ηνπο θαη φρη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε κνλαδηθά πξντφληα/ππεξεζίεο κε
εκπνξηθφ/επηρεηξεκαηηθφ ραξαθηήξα. Έηζη, ν «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ» δελ ζεψξεζε αλαγθαία ηελ
δεκηνπξγία λέσλ άδεησλ πνπ ζα ξπζκίδνπλ κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο μερσξηζηά ην θνκκάηη
ηεο

εκπνξηθφηεηαο/επηρεηξεκαηηθφηεηαο

πέξα

απφ

εθείλν

ηεο

αλαθνξάο

θαη

επαλαρξεζηκνπνίεζεο.
Αληίζεηα, ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ» ηεο πεξηνρήο αληηκεηψπηζε ηηο
ζεκεξηλέο άδεηεο ρξήζεο ζαλ έλα «Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ» αλάκεζα ζηνλ «Πάξνρν Γεδνκέλσλ»
θαη

ηνλ

ρξήζηε

ησλ

Αλνηθηψλ

Γεδνκέλσλ

κε

ζεκαληηθέο

δπλαηφηεηεο

πξνζαξκνγήο/ηξνπνπνίεζεο αλά πεξίπησζε. Παξφια απηά, ηφληζε φηη αλ θαη ήδε έρνπλ
δεκηνπξγεζεί πην εμεηδηθεπκέλεο άδεηεο (π.ρ. Open Data License), ην πεξηερφκελν ηνπο είλαη
αθφκα αξθεηά γεληθφ, ππνζηεξίδνληαο ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο (λέαο) εληαίαο «Δζληθήο
Άδεηαο Υξήζεο» πνπ ζα ξπζκίδεη ζε κεγαιχηεξν βάζνο θαη δεηήκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ
άδεηα απηή ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κε ηελ εκπινθή φισλ ησλ παηθηψλ. Σέηνηεο άδεηεο
ιεηηνπξγνχλ ήδε κε κεγάιε επηηπρία ζε άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Σέινο, νη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» ηεο πεξηνρήο βξήθαλ ηηο απζηεξφηεξεο σο
πξνο

ην

πεξηερφκελν

άδεηεο

ρξήζεο

ηδηαίηεξα

πεξηνξηζηηθέο

γηα

ηελ

δεκηνπξγία

επηρεηξεκαηηθφηεηαο γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, κηαο θαη ππάξρνπλ πνιχπιεπξα δεηήκαηα
πέξα απφ ηηο νδεγίεο πνπ δίλνπλ, πνπ δελ ξπζκίδεη κε αθξίβεηα ην λνκηθφ ηνπο πιαίζην.
Παξάιιεια, ζεκείσζαλ φηη νπνηνζδήπνηε επηπιένλ πεξηνξηζκφο ζε απηέο ζα δεκηνπξγήζεη κφλν
εκπφδηα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, αθνχ αθφκα θαη νη πην αλνηθηέο άδεηεο κε κνλαδηθή ζπλήζσο
πξνυπφζεζε ηελ αλαθνξά ζηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθά
δεηήκαηα, εηδηθά φηαλ ηα δεδνκέλα είλαη θαηαθεξκαηηζκέλα θαη πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ
δηαθνξεηηθέο κεξηέο. Έηζη, νη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» έθξηλαλ ζεηηθφ ηνλ λνκηθφ
εκπινπηηζκφ (πεξηερφκελν) ησλ αδεηψλ ρξήζεο, έηζη ψζηε λα ξπζκίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο
δεηήκαηα εκπνξηθφηεηαο/επηρεηξεκαηηθφηεηαο ρσξίο φκσο ηελ πξνζζήθε λέσλ πεξηνξηζκψλ ζε
απηέο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζαλ θίλεηξν γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πξφηεηλαλ ηελ άδεηα «CCO»
(Κνηλφ Κηήκα) πνπ έρεη κεδεληθνχο πεξηνξηζκνχο.
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4.2.9.5. Ννκνζεηηθό Πιαίζην
Αλ θαη ν πνιηηηθφο θφζκνο ηεο ρψξαο καο εκθαλίδεη αξθεηά έληνλε θηλεηηθφηεηα γχξσ
απφ ην θαηλφκελν απηφ, δελ ππάξρεη λνκηθφ πιαίζην πνπ λα ζπζρεηίδεη άκεζα ηα Αλνηθηά
Γεδνκέλα κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα απφ απηά, αθνχ ζηνλ λφκν
(Ν. 4305) πνπ ξπζκίδεη ζπλνιηθά ην θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ππάξρεη πξφβιεςε κφλν
γηα ηελ νηθνλνκηθή αμία πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζαλ παξάιιεινο ζηφρνο ηεο
απειεπζέξσζεο ηνπο. Σν θελφ απηφ ηφληζαλ μερσξηζηά, ηφζν ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο
Γεδνκέλσλ» φζν θαη ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ» ηεο πεξηνρήο, κε ηνλ ηειεπηαίν λα
πξνζζέηεη θαη ηελ αλάγθε ζπλέρεηαο πνπ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνπλ νη εκπιεθφκελεο πνιηηηθέο
νκάδεο ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο, δείρλνληαο ηελ αλάγθε
ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπο γχξσ απφ ην θαηλφκελν απηφ. Σέινο, θαη νη δχν παίθηεο
ζηάζεθαλ ζηελ γεληθφηεξε αλάγθε αιιαγήο ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, κηαο θαη ζηελ ζεκεξηλή ηνπ
κνξθή είλαη ζην ζχλνιν ηνπ αλεθάξκνζηνο. Παξάιιεια, νη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» ηεο
πεξηνρήο έδεημαλ ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ ππνζηεξίδνληαο φηη ζηνπο
πξνεγνχκελνπο ππήξμε έληνλν ην θαηλφκελν ηεο απηνπξνβνιήο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ
ρσξίο νπζηαζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ

5ν:

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

&

ΠΡΟΣΑΔΗ

ΔΡΔΤΝΑ
Πεξίιεςε Κεθαιαίνπ
ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαιχζεθε ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, αθνινπζψληαο
ηελ κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ ηεο. Σα ζηνηρεία ηεο δεκηνπξγνχλ θαη ην πεξηερφκελν γηα ην
θεθάιαην πνπ αθνινπζεί θαη ζα αζρνιεζεί κε ηηο πξνηάζεηο ηεο έξεπλαο. Σν θεθάιαην απηφ είλαη
ρσξηζκέλν ζε δχν ζπλδεδεκέλα κέξε. Αξρηθά ζα αλαιπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο
παξάιιεια κε ηηο πξνηάζεηο ηεο, νκαδνπνηεκέλα ζε ζεκεία κε ηα εξγαιεία πνπ
πξνζδηνξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. ηελ ζπλέρεηα ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο, νη
πηζαλέο εθαξκνγέο ηεο θαη νη κειινληηθέο πξνεθηάζεηο ηεο.

5.1. Αλάιπζε πκπεξαζκάησλ & Πξνηάζεσλ Έξεπλαο
5.1.1. Αλαζρεδηαζκόο Γηαγσληζκώλ & Γνκέο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
Αλ θαη φινη νη παίθηεο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο Θεζζαινλίθεο
αληηκεησπίδνπλ ηνπο δηαγσληζκνχο «Hackathons» ηεο πεξηνρήο ζαλ βαζηθφ κνριφ δεκηνπξγίαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, θαλέλαο απφ απηνχο δελ ιεηηνχξγεζε
ηειηθά ζαλ κηα «Πιαηθφξκα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο». Όινη νη ζρεηηθνί δηαγσληζκνί ηεο πεξηνρήο
ζρεδηάζηεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ κε ζηφρν ηηο θνηλσληθέο
πξνεθηάζεηο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη φρη ηελ ππνζηήξημε/ελίζρπζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο
«Δπηρεηξείλ» κε ζηφρν ηηο νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηνπο. ε θαλέλα απφ ηα ζηάδηα ησλ ζρεηηθψλ
δηαγσληζκψλ, πξηλ ή κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπο δελ ππήξρε ζεκαληηθή ππνζηήξημε/ελίζρπζε
γηα ηελ πεξαηηέξσ (επηρεηξεκαηηθή) εμέιημε ηνπο, ηφζν απφ ηνλ «Πάξνρν Γεδνκέλσλ» φζν θαη
απφ ηνλ «Πάξνρν Τπεξεζηψλ» (Γηνξγαλσηήο & πληνληζηήο), αλ θαη νη ηειεπηαίνη ζεκείσζαλ
ηελ πξνέθηαζε απηή ζαλ έλα απφ ηα πνιχ αλακελφκελα θαη επηζπκεηά απνηέιεζκα ηεο
δηνξγάλσζεο ηνπο.
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα γηα ηελ δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ
πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζα ήηαλ ν ζρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε
δηαγσληζκψλ κε θηιηθφηεξα πξνο ην «Δπηρεηξείλ» ραξαθηεξηζηηθά. Σα ζηνηρεία απηά ζα
κπνξνχζαλ λα είλαη εκθαλή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαγσληζκψλ κε ηνλ ζρεκαηηζκφ κηαο νκάδαο
πνπ ζα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ έξγν ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ή κεηά ηνπο δηαγσληζκνχο κε ηελ
ελζσκάησζε ηνπο ζε «Θεξκνθνηηίδα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίδνπλ
γξεγνξφηεξε

πξφζβαζε

ζε

ηερλνινγηθέο

ππνδνκέο,

ζπκβνπιεπηηθέο

ππεξεζίεο

θαη

ρξεκαηνδνηηθέο ιχζεηο γηα έλα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γελ είλαη ηπραίν φηη αλ θαη αξρηθά
νη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ αληηκεηψπηζαλ ζαλ βαζηθφ παξάγνληα ηεο επηηπρίαο ηνπο ηελ
πνηφηεηα ησλ εθαξκνγψλ ηνπο, ε πξνζπάζεηα πξφζβαζεο ηνπο ζηελ αγνξά άιιαμε ξηδηθά ηελ
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εηθφλα απηή, αληηκεησπίδνληαο πιένλ ζαλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηδέαο
ηνπ «Δπηρεηξείλ».

5.1.2. Δκπινπηηζκόο Αδεηώλ Υξήζεο & ρεηηθήο Ννκνζεζίαο
Αξθεηνί απφ ηνπο παίθηεο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο
Θεζζαινλίθεο ραξαθηήξηζαλ ηηο πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο άδεηεο ρξήζεο ζαλ ειιηπείο γηα
ην «Δπηρεηξείλ» ζεκεηψλνληαο ηελ αλάγθε ζπλνιηθνχ αλαζρεδηαζκνχ ηνπο κε ραξαθηεξηζηηθά
θηιηθφηεξα πξνο ηελ πξνέθηαζε απηή ηνπ θηλήκαηνο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Αθφκα, αξθεηφο
ιφγνο έγηλε θαη γηα ηελ αλάγθε εκπινπηηζκνχ ηνπ λνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπο, έηζη ψζηε λα
πξνζδηνξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο, ηφζν ζηελ αλζξψπηλε φζν θαη ζηελ κεραληθή ηνπο κνξθή,
φιεο εθείλεο ηηο δηαθνξεηηθέο πξνεθηάζεηο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, αλάκεζα ηνπο θαη ην
«Δπηρεηξείλ». Γελ είλαη ηπραίν φηη αξθεηνί παίθηεο βξήθαλ ην πεξηερφκελν ησλ πην ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχκελσλ άδεησλ αξθεηά αθαηξεηηθφ.
Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ αδεηψλ ρξήζεο κε ζηνηρεία αλαγθαία γηα ην «Δπηρεηξείλ» ζα ήηαλ
έλα κέηξν ππνζηήξημεο/ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζε
θάζε «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Ο αλαζρεδηαζκφο απηφο ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη
κέζα απφ ηελ γεληθφηεξε αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ξπζκίδεη ην θίλεκα απηφ, αθνχ
θξηηηθή αζθήζεθε θαη γηα ηελ αλάγθε ζπλνιηθήο κεηακφξθσζεο ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ εθαξκνγήο
ηνπο έηζη ψζηε λα πξνζδηνξίδεη πην ζθαηξηθά φιεο εθείλεο ηηο πξνεθηάζεηο πνπ κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη ην θαηλφκελν απηφ, αλάκεζα ηνπο θαη ην «Δπηρεηξείλ». Γηα ηελ ψξα, ν λφκνο
πεξηγξάθεη κφλν ηελ ελλνηνινγηθή ζχλδεζε ηνπο.

5.1.3. Οξαηόηεηα & Δλδηάκεζνη Παίθηεο
Ο «ππξήλαο» ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
ηεο Θεζζαινλίθεο (Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ) δπζθνιεχηεθε ζεκαληηθά ζην λα
αλαγλσξίζεη ηηο ππφινηπεο νκάδεο ηνπ, ηνπιάρηζηνλ απηέο ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ αθνινπζεί ή
έξεπλα απηή, δείρλνληαο ην ηεξάζηην θελφ πνπ ππάξρεη ζην θνκκάηη ηεο εζσηεξηθήο νξαηφηεηαο
ηνπ. Αθφκα, αξθεηή δπζθνιία αληηκεηψπηζαλ θαη νη ππφινηπνη παίθηεο ηνπ ζην λα αλαγλσξίζνπλ
επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο πνπ ζα κπνξνχζαλ, άκεζα ή έκκεζα, ζήκεξα ή ζην κέιινλ, λα
ζπλεηζθέξνπλ κέζα ζε απηφ δηεπθνιχλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππνινίπσλ παηθηψλ θαη
δεκηνπξγψληαο, νη ίδηνη, ην δηθφ ηνπο λέν «Δπηρεηξείλ» εθεί.
Πέξα απφ ηελ έξεπλα πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε πξνθεηκέλνπ
λα αλαγλσξηζηνχλ νη παξαπάλσ νκάδεο αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά/αλάγθεο ηνπο,
ζεκαληηθφο παξάγνληαο βειηίσζεο ηνπ (επηρεηξεκαηηθνχ) «Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο πεξηνρήο ζα
ήηαλ θαη ε είζνδνο «Δλδηάκεζσλ Οκάδσλ» πνπ ζα παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο
ππφινηπνπο παίθηεο ηνπ δηεπθνιχλνληαο ηηο κεηαμχ ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνζθέξνληαο
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θαιχηεξε νξαηφηεηα ζε απηφ. Οη νκάδεο απηέο ζα γεθπξψλνπλ ηα «θελά» πνπ ππάξρνπλ
αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε, δεκηνπξγψληαο ηα αληίζηνηρα πξντφληα θαη ππεξεζίεο.

5.1.4. πλδεδεκέλεο Γξαζηεξηόηεηεο & Δπηρεηξεκαηηθά πκβόιαηα
Αξθεηνί απφ ηνπο παίθηεο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο
Θεζζαινλίθεο έδεημαλ ζαλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ξίζθα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηφ ηηο
ζπλδεδεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ εθεί. Ζ ιεηηνπξγία ελφο (επηρεηξεκαηηθνχ)
«Οηθνζπζηήκαηνο» αθνινπζεί κία ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ (αιπζίδα), πνπ μεθηλάεη απφ ηελ
απειεπζέξσζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη θηάλεη κέρξη θαη ηελ ρξήζε ηνπο. Οη ελέξγεηεο πνπ
ζπκβαίλνπλ κέζα ζηελ αιπζίδα απηή, απφ θάζε έλα κέξνο ηεο, επεξεάδνπλ δηαδνρηθά εθείλεο
ησλ ππνινίπσλ παηθηψλ ηεο (Πάξνρνο Γεδνκέλσλ: Πάξνρνο Τπεξεζηψλ: Πξνγξακκαηηζηέο
Δθαξκνγψλ: Υξήζηεο Δθαξκνγψλ), δηεπθνιχλνληαο ή παξεκπνδίδνληαο ηελ νινθιήξσζε ηνπο.
Ζ πηζαλή εκπινθή πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλαο παίθηεο ζην «Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο
απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα νινθιεξψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθεί, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
απηφκαηα εκπινθή θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππνινίπσλ.
Έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν, γηα ηελ ππνζηήξημε/ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γχξσ
απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ζπλζήθεο ζηαζεξφηεηαο θαη ζπλέρεηαο κέζα
ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο ζα ήηαλ θαη ε ηνπνζέηεζε
ζπκβνιαίσλ/ζπκθσληψλ πνπ ζα δεζκεχνπλ ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππνινίπσλ παηθηψλ εθεί, έηζη ψζηε νη αζρνιίεο ελφο παίθηε λα κελ βξεζνχλ
μαθληθά εθηεζεηκέλεο ζηηο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί ηερλεηά λα δεκηνπξγήζεη έλαο άιινο κε ηηο
δηθέο ηνπ. Σα ζπκβφιαηα/ζπκθσλίεο απηά ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή
δηάξθεηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπο λα αιιάδεη ζε πξνζπκθσλεκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηά απφ
ζπδήηεζε κε βάζε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Αλαγλσξίδνληαο ηελ δεκφζηα ή κε
θεξδνζθνπηθή θχζε αξθεηψλ παηθηψλ κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο, ηα
ζπκβφιαηα/ζπκθσλίεο απηά ζα κπνξνχζαλ, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, λα έρνπλ ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ
(αθεξεκέλν) ραξαθηήξα, θαη ζηελ ζπλέρεηα, φηαλ ην «Οηθνζχζηεκα» ηεο αλδξσζεί θαη
εκθαληζηνχλ ζε απηφ θαη ηδησηηθνί παίθηεο λα απνθηήζνπλ πην έληνλα επηρεηξεκαηηθφ/εκπνξηθφ
ραξαθηήξα.

5.1.5. Πνζόηεηα & Πνηόηεηα Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ
Όιεο νη νκάδεο (δείγκα) ησλ «Πξνγξακκαηηζηψλ Δθαξκνγψλ» ζην «Οηθνζχζηεκα»
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο Θεζζαινλίθεο δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηνλ κηθξφ αξηζκφ (ζπλφισλ)
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ πνπ έρνπλ απειεπζεξσζεί ζηελ πεξηνρή ζπκπιεξψλνληαο ζε απηφλ θαη
ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο κνξθή, αθνχ έλα κεγάιν κέξνο ηνπο έρεη ζεκαληηθά θελά πνπ
δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ζηελ πξαγκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. ην ζχλνιν ηνπο ραξαθηήξηζαλ
ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ζαλ «ζθνππίδηα» ιφγσ
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ηεο ηδηαίηεξα ρακειήο αμίαο ηνπο θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ζπλδπαζκνχ πνπ
πξφζθεξαλ. Ζ έιιεηςε πνηθηιίαο (είδνο) εκθαλίζηεθε ζαλ ζεκαληηθφ αληηθίλεηξν γηα ηελ
ελαζρφιεζε ηνπο κε ην «Δπηρεηξείλ» γχξσ απφ απηά, αθνχ πεξηνξίδεη άκεζα ηηο επηρεηξεκαηηθέο
ηδέεο ηνπο, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο.
Πνιχ κεγάιν θίλεηξν γηα ηελ δεκηνπξγία λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή γχξσ
απφ ην λεαξφ θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζα έδηλε θαη ε απειεπζέξσζε λέσλ (ζπλφισλ)
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν, ηφζν απφ ηνλ δεκφζην φζν θαη απφ ηνλ
ηδησηηθφ ρψξν ηεο. Ο κνλφηνλνο ραξαθηήξαο ηνπο έθαλε εκθαλέζηεξε ηελ αλάγθε ελζσκάησζεο
δεδνκέλσλ θαη απφ ηηο δχν πεξηνρέο. Γελ είλαη ηπραίν φηη φινη νη παίθηεο έδεημαλ ηελ δπλαηφηεηα
ζπλδπαζκνχ ησλ δεδνκέλσλ ζαλ βαζηθφ ζεκείν γηα ηελ δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο εκπνξηθήο
αμίαο, βιέπνληαο ηελ θαη ζαλ ην κνλαδηθφ πξντφλ/ππεξεζία γχξσ απφ ηα δεκφζηα Αλνηθηά
Γεδνκέλα πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη επηρεηξεκαηηθφ/εκπνξηθφ ραξαθηήξα. Σελ άπνςε απηή
(Όζν πεξηζζφηεξα, ηφζν θαιχηεξα) ζηήξημαλ απφ ηελ κεξηά ηνπο, ηφζν ν «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ»
φζν ν «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ». Παξάιιεια, φινη ηφληζαλ ηελ αλάγθε ζπρλήο ελεκέξσζεο ηνπ γηα
ηελ δεκηνπξγία βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αθνχ ε καθξνρξφληα αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηνπο αληηκεησπίζηεθε ζαλ αξλεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπο.

5.1.6. Υαξαθηεξηζηηθά Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ
Όινη νη παίθηεο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο Θεζζαινλίθεο
ζεκείσζαλ ηελ αλάγθε κεηαηφπηζεο ησλ (ζπλφισλ) Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ (λέσλ & παιηψλ) ηεο
πεξηνρήο απφ ηα ρακειφηεξα ζηα ςειφηεξα ζθαινπάηηα ηνπ «ρήκαηνο 5 Αζηεξηψλ». Σν
ζχλνιν ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ πνπ απειεπζεξψλεη ν κεγαιχηεξνο «Πάξνρνο Γεδνκέλσλ»
εθεί αθνπκπάεη ζηα ρακειφηεξα ζθαινπάηηα ηνπ, δπζθνιεχνληαο ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο.
Οη αλαγθαίνη πφξνη πνπ πξέπεη λα δαπαλεζνχλ γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο
εκθαλίζηεθαλ απφ φινπο ζαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αληηθίλεηξν γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην
«Δπηρεηξείλ» γχξσ απφ απηά. Αθφκα, θίλεηξν γηα λέν «Δπηρεηξείλ» ζα έδηλε θαη ε απειεπζέξσζε
(ζπλφισλ) Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηαηηθά, αθνχ ηα
πξψηα πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο επηπιένλ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ππνζηεξίδνπλ βηψζηκα
επηρεηξεκαηηθά κνληέια.

5.1.7. Δλεκέξσζε & Δθπαίδεπζε
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηελ εμέιημε ηνπ «Δπηρεηξείλ» κέζα ζην
«Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ ε έιιεηςε θνπιηνχξαο πνπ
ππάξρεη ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην λεαξφ θαηλφκελν ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. Γελ είλαη ηπραίν
φηη ζε φιεο ηηο «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» ηεο έξεπλαο, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ «Πξνγξακκαηηζηψλ
Δθαξκνγψλ» (ππξήλαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο) ζε απηήλ αληηκεηψπηζε ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζε
κεγάιν βαζκφ ζαλ έλα θνηλσληθφ πξντφλ/ππεξεζία, αδπλαηψληαο ζε αξθεηά ζεκεία ηεο λα
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απαληήζεη εξσηήζεηο κε έληνλα επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ. Παξάιιεια, αξθεηνί παίθηεο
έδεημαλ ηελ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο πνπ ππάξρεη γχξσ απφ ην αληηθείκελν απηφ ζην
«Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο ζεκεηψλνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί απηή ζηηο ζπλνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη ζην λα θέξεη ηα κέγηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα.
Έλα βήκα πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηελ ππνζηήξημε/ελίζρπζε ηνπ «Δπηρεηξείλ»
γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζηελ πεξηνρή ζα ήηαλ ε ελεκέξσζε ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο
γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κέζα ζε απηφ, κε ηνλ ζρεδηαζκφ
θαη ηελ νξγάλσζε εκεξίδσλ κε απνθιεηζηηθή ζηφρεπζε κφλν ζην θνκκάηη απηφ (Δπηρεηξείλ). Οη
θακπάληεο απηέο ζα έρνπλ ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα, εμεγψληαο ζηηο (επηρεηξεκαηηθέο) νκάδεο ηεο
πεξηνρήο ηελ κνξθή ελφο επηρεηξεκαηηθνχ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη ηνλ
ηξφπν πνπ κπνξεί λα ππάξμεη επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζα ζε απηφ γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα.
Ζ ελεκέξσζε απηή ζα κπνξνχζε λα πξνεθηαζεί θαη ζε νκάδεο έμσ απφ ην «Οηθνζχζηεκα» ηεο
πεξηνρήο έηζη ψζηε λα ππάξμεη ζπλνιηθά θνπιηνχξα (εθεί) γχξσ απφ ην λεαξφ απηφ θαηλφκελν
θαη λα εληνπηζηνχλ λέεο επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ κέζα ζε
απηφ δεκηνπξγψληαο ην δηθφ ηνπο «Δπηρεηξείλ». Παξάιιεια, ζεκαληηθφο παξάγνληαο βειηίσζεο
ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο ζα ήηαλ θαη ε εθπαίδεπζε ησλ νκάδσλ απηψλ (ζεκηλάξηα) γχξσ απφ
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απηέο κπνξνχλ
λα θέξνπλ. Ζ εθπαίδεπζε απηή ζα κπνξνχζε λα έρεη ηελ κνξθή «Εσληαλψλ Δξγαζηεξίσλ» πνπ
αλαθέξεη ζε αξθεηά ζεκεία ηεο ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.

5.1.8. Γηαζέζηκνη Πόξνη
Αξλεηηθφο παξάγνληαο ζηελ δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη θαη ε έιιεηςε δηαζέζηκσλ πφξσλ κέζα ζε απηφ. Οη βαζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ «Πάξνρνπ Γεδνκέλσλ» ζηελ πεξηνρή γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ είλαη κέξνο ηε ζπλνιηθήο ηνπ δξάζεο ζαλ «Γεκφζηνπ Φνξέα» θαη θαηαλαιψλνπλ
αληαγσληζηηθά πφξνπο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Αθφκα, νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
«Πάξνρνπ

Τπεξεζηψλ»

ζηελ

πεξηνρή

γηα

ηελ

ελεκέξσζε

θαη

εθπαίδεπζε

ηνπ

«Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο θαηαλαιψλνπλ πφξνπο πνπ αλήθνπλ ζηνλ επκεηάβιεην ραξαθηήξα ηεο
ηδέαο ηνπ εζεινληηζκνχ, δπζθνιεχνληαο ηελ δεκηνπξγία ζηαζεξψλ θηλήζεσλ. Σέινο, νη βαζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ «Πξνγξακκαηηζηψλ Δθαξκνγψλ» ζηελ πεξηνρή γηα ηελ δεκηνπξγία
εθαξκνγψλ θαηαλαιψλνπλ πξνζσπηθνχο πφξνπο, κε επηπιένλ κνλαδηθφ ίζσο δηαζέζηκν πφξν ηελ
πξνβνιή θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπο ζε πεξίπησζε λίθεο ηνπο ζε θάπνην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ.
εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ κεγέζπλζε ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζε απηφ ζα ήηαλ ε εμαζθάιηζε
πξφζζεησλ πφξσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ κνξθή ηνπο (είδνο), ηφζν απφ ηνλ δεκφζην φζν θαη απφ
ηνλ ηδησηηθφ ρψξν ηεο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ απηνλφκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε παίθηε εθεί.
Έλα κέξνο ησλ πφξσλ απηψλ ζα κπνξνχζε λα έξζεη κέζα απφ ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο
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«Δπξσπατθήο Έλσζεο» θαη ηνπ «Διιεληθνχ Κξάηνπο» (π.ρ. Horizon 2020 ή Δ..Π.Α.), αθνχ ε
δεκφζηα θχζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παηθηψλ ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο πεξηνρήο ζα έθαλε
επθνιφηεξε ηελ εμαζθάιηζε ηνπο απφ εθεί. Αθφκα, αξθεηνί πφξνη, ηδηαίηεξα ζηνλ θνκκάηη ηεο
ηερλνγλσζίαο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, ζα κπνξνχζαλ λα έξζνπλ κέζα απφ ηνλ ηδησηηθφ
ρψξν ηεο. Σν ζηνηρείν απηφ ζα δεκηνπξγνχζε θαη ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο εκπινθήο ηνπ θαη κηα
βάζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε (επηρεηξεκαηηθψλ) ζπκβνιαίσλ/ζπκθσληψλ αλάκεζα ζηνπο παίθηεο
ηεο.

5.1.9. Καλάιηα Δπηθνηλσλίαο & Καηάινγνη Αληηθεηκέλσλ
Αξθεηά ζνιή εηθφλα κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο Θεζζαινλίθεο
ππάξρεη θαη γηα ηα δηαζέζηκα ζχλνια δεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο (αλνηθηά & θιεηζηά), αθνχ φινη νη
παίθηεο ζπκθψλεζαλ φηη δελ ππάξρνπλ γλσζηά απηφλνκα «Καλάιηα Δπηθνηλσλίαο» γηα ηελ
πξνβνιή θαη δηάζεζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, ησλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γχξσ απφ
απηά θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε απηά ή ελεκεξσκέλνη θαηάινγνη πνπ λα
πεξηέρνπλ ζπλνιηθά ηα ζηνηρεία απηά. Ζ έιιεηςε απηή αληηκεησπίζηεθε ζαλ αληηθίλεηξν γηα ηελ
ελαζρφιεζε κε ην «Δπηρεηξείλ» γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, αθνχ πέξα απφ ην φηη
δπζθνιεχεη ζεκαληηθά ηηο ζπλνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» ηεο, δελ
ππνζηεξίδεη κε κνλαδηθφ ηξφπν ην λεαξφ θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ.
εκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ ππνζηήξημε/ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή
γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζα έδηλε θαη ε δεκηνπξγία απηφλνκσλ «Καλαιηψλ
Δπηθνηλσλίαο» γηα ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γχξσ απφ απηά θαη
ηηο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε απηά, κηαο θαη πέξα απφ ην φηη ζα πξφζθεξε ζπλνιηθά
θαιχηεξε νξαηφηεηα ζην ίδην ην «Οηθνζχζηεκα» ηεο, ζα δηεπθφιπλε θαη ηελ ελαζρφιεζε κε
απηά κεηψλνληαο ηηο αλάγθεο γηα ζρεηηθνχο πφξνπο. ηελ ίδηα ινγηθή, θίλεηξν ζα έδηλε θαη ε
δεκηνπξγία αλαιπηηθψλ θαηαιφγσλ γηα ηα ζηνηρεία απηά. Οη πιαηθφξκεο απηέο ζα πξέπεη λα
δεκηνπξγεζνχλ κε ζρεηηθή πξφβιεςε γηα ηελ ππνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ, ζε ζηαηηθφ θαη δπλακηθφ ρξφλν, αθνχ κε ηελ κεγέζπλζε ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο
πεξηνρήο ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ ηέηνηεο αλάγθεο. Αθφκα, ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ
ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο αλαηξνθνδφηεζεο ιεηηνπξγψληαο ζαλ «Αλνηθηέο Κνηλφηεηεο», γηα ηελ
απηνβειηίσζε ηνπο θαη ηελ δεκηνπξγία επηπιένλ πεξηερφκελνπ (πξνζηηζέκελε αμία). Σέινο, νη
πιαηθφξκεο απηέο ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ κνλίκσο ελεκεξσκέλεο, κηαο θαη ε καθξνρξφληα
αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο αληηκεησπίζηεθε ζαλ αληηθίλεηξν.

5.1.10. πλεξγάηεο
Πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ ππνζηήξημε/ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γχξσ
απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζην «Οηθνζχζηεκα» ηεο Θεζζαινλίθεο, ζα έδηλε θαη ε ελζσκάησζε
λέσλ ζπλεξγαηψλ κέζα απφ ηελ πεξηνρή. αλ πην «πνιππφζεηνη» ζπλεξγάηεο αλαγλσξίζηεθαλ
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απφ φινπο ηνπο παίθηεο ηνπ νη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο ηεο (ηδησηηθφο ρψξνο), αθνχ κπνξνχλ λα
ζπλεηζθέξνπλ άκεζα ζε απηφ πξνζθέξνληαο λέα Αλνηθηά Γεδνκέλα, ζπκβνπιεπηηθφ έξγν,
ρξεκαηνδνηηθέο ιχζεηο θαη ηερλνγλσζία ή ππνδνκέο ζηνπο ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηίεο ηεο
(Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ). Ζ ελζσκάησζε ηνπο κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο ζα
δεκηνπξγνχζε θαη ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο θαη κηα πξψηε βάζε γηα
ηελ ηνπνζέηεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνιαίσλ/ζπκθσληψλ αλάκεζα ηνπο.
Αθφκα, ζεκαληηθή ζεσξήζεθε θαη ε ζπκκέηνρε λέσλ δεκφζησλ ή εξεπλεηηθψλ
ηδξπκάησλ ηεο πεξηνρήο εθεί, κηαο θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηαδηαθά λέα Αλνηθηά
Γεδνκέλα, λέα γλψζε γχξσ απφ ην θαηλφκελν απηφ θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ (Δπηρεηξείλ) θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ «Δπηρεηξείλ» κε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ κπνξεί λα
πξνέιζεη απφ ηα εξγαζηήξηα ηνπο (Spin Off). Σέινο, νη «Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ» ηεο
πεξηνρήο έδεημαλ ζαλ πηζαλφ «πνιππφζεην» ζπλεξγάηε θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ηεο
πεξηνρήο (Οκάδεο Πνιηηψλ), εηδηθά ζην θνκκάηη ηεο πξνζθνξάο λέσλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, αλ
δερηνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε απηφλνκεο κνλάδεο παξαγσγήο ηνπο κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο
αζρνιίεο ηνπο.

5.1.11. Δξγαιεία & Τπεξεζίεο
Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε έλα «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ γχξσ απφ
ηνλ θχθιν δσήο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, απφ ηελ απειεπζέξσζε κέρξη θαη ηελ ρξήζε ηνπο,
είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξέο ζε πφξνπο. Αλαγλσξίδνληαο ην, φινη νη παίθηεο ζπκθψλεζαλ φηη ε
βειηίσζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαιείσλ κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο ή ηελ δεκηνπξγία λέσλ απφ ηελ
ηερληθή θνηλφηεηα ζα ήηαλ έλα βήκα πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο,
αθνχ ζα δηεπθφιπλε ηηο ζπλνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα», βειηηψλνληαο
θαη ηα απνηέιεζκα ηνπο. Παξάιιεια, ζα κείσλε θαη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηελ
ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, θαζαξηζκφ, εκπινπηηζκφ θαη ζπληήξεζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ,
ησλ εξγαιείσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ γχξσ απφ απηά θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε
απηά. Σέινο, ν «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ» ζεκείσζε ζαλ επηπιένλ ζεηηθφ παξάγνληα γηα ην
«Δπηρεηξείλ» ηελ εθπαίδεπζε ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο πεξηνρήο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο θαη
ηηο επθαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο.

5.1.12. Μεραληζκνί Καηαλνκήο Απνηειεζκάησλ
Αλ θαη απζηεξψο επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα (θέξδε) ή ξίζθα (θφζηε) ζπκκεηνρήο ζην
«Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, κε ηηο πηζαλέο αλαινγίεο ηνπο κεηαμχ
ησλ παηθηψλ ηνπ, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο ιφγσ ηεο δεκφζηαο θχζεο ησλ
βαζηθψλ κνλάδσλ ηνπ αιιά θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο πξαγκαηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εθεί, φινη νη
παίθηεο ζπκθσλήζαλ φηη απνπζηάδνπλ ζήκεξα απφ απηφ νη κεραληζκνί πνπ ζα κεηαθπιήζνπλ ηα
απνηέιεζκα ηνπ ζε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ
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ραξαθηήξα πνπ ζα έρνπλ ηειηθά απηά (θνηλσληθά ή νηθνλνκηθά). Παξάιιεια, ζεκείσζαλ φηη
ιείπνπλ θαη νη αληίζηνηρνη δείθηεο/δξάζεηο πνπ ζα κεηξήζνπλ ή ζα πξνβάιινπλ ηα απνηειέζκαηα
απηά ζηελ εμέιημε ηεο πεξηνρήο, κεηψλνληαο έηζη νπζηαζηηθά ην ελδηαθέξνλ γχξσ απφ απηά.
Ζ δεκηνπξγία ηέηνησλ κεραληζκψλ, εηδηθά γηα ην «Δπηρεηξείλ», αλαγλσξίζηεθε ζαλ
ηδηαίηεξα

ζεκαληηθφ

θίλεηξν

γηα

ηελ

ελίζρπζε/ππνζηήξημε

ηεο

ζπκκεηνρήο

λέσλ

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο, αθνχ
ζα δεκηνπξγήζεη απηνκαηνπνηεκέλεο ξνέο αλάκεζα ηνπο εμαζθαιίδνληαο ηελ ζπλέρεηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο εθεί. Αθφκα, πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ ππνζηήξημε/ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζα έδηλε θαη ε δεκηνπξγία
δεηθηψλ/δξάζεσλ πνπ ζα κεηξνχλ ή/θαη ζα πξνβάιινπλ ηηο ξνέο απηέο ζηελ πεξηνρή, αθνχ ε
έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ππάξρεη γηα ηνλ αληίθηππν ηνπο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
εμέιημε ηεο αληηκεησπίζηεθε ζαλ ηδηαίηεξα αξλεηηθφο παξάγνληαο ελαζρφιεζεο ή πξνζέιθπζεο
λέσλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα.

5.1.13. Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια
Ο ππξήλαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο
Θεζζαινλίθεο (Πξνγξακκαηηζηέο Δθαξκνγψλ) έδεημε λα έρεη ακθηβνιίεο γηα ηνλ ηξφπν
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ αληηκεησπίδνληαο ηα ζαλ έλα θνηλσληθφ
πξντφλ/ππεξεζία κε πηζαλέο κφλν επηρεηξεκαηηθέο πξνεθηάζεηο. Σν ζηνηρείν απηφ επηβεβαηψλεη
γηα αθφκε κία θνξά ηελ θνπιηνχξα πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην «Δπηρεηξείλ» κε ηα
Αλνηθηά Γεδνκέλα, αθνχ αθφκα θαη ν πην άκεζα ελδηαθεξφκελνο παίθηεο ηεο δελ γλσξίδεη ζε
βάζνο ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ απηά. εκαληηθφ θίλεηξν γηα
ηελ επηρεηξεκαηηθή/εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπο ζα έδηλε θαη ε αλαδήηεζε επηρεηξεκαηηθψλ
κνληέισλ πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηελ κνλαδηθή ηνπο θχζε. Σα κνληέια απηά ζα κπνξνχζαλ λα είλαη
εληειψο θαηλνχξηα ή δαλεηζκέλα απφ παξαπιήζηνπο ρψξνπο (π.ρ. Αλνηθηφ Λνγηζκηθφ) κε
αληίζηνηρεο πξνζαξκνγέο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά/πεξηξνξηζκνχο ησλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ.

5.2. Πεξηνξηζκνί Έξεπλαο
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα «Οηθνζχζηεκα» κηαο πεξηνρήο πνπ θάλεη ηα πξψηα
ηεο βήκαηα γχξσ απφ ην «Δπηρεηξείλ» πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα,
αθνινπζψληαο ην «κνηίβν» πνπ εχθνια κπνξεί λα παξαηεξεζεί αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ
επξσπατθνχ λφηνπ θαη βνξά. Αλ θαη ζηελ έξεπλα απηή ζηφρνο ήηαλ λα εμεξεπλεζνχλ νη
επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ, ην πξαγκαηηθφ «Δπηρεηξείλ» κέζα ζε απηφ είλαη αθφκα πνιχ
πεξηνξηζκέλν. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή πνιιέο απφ ηηο βαζηθέο ηνπ
κνλάδεο (παίθηεο) έρνπλ μεθάζαξα δεκφζην ή κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, δπζθνιεχνληαο ηελ
αλαδήηεζε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ «Δπηρεηξείλ». Παξάιιεια, ζην «Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο δελ
96

αλαγλσξίζηεθαλ φινη νη βαζηθνί ή ππνζηεξηθηηθνί ξφινη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε
ιφγσ ηεο λεαξήο κνξθήο ηνπ θαη ηεο έιιεηςεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ. Σέινο, αλ θαη ηα ζηνηρεία
απηά δεκηνπξγνχλ πεξηνξηζκνχο γηα ηελ έξεπλα, ηαπηφρξνλα ζπλζέηνπλ θαη ηηο ηδαληθέο
ζπλζήθεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο, αθνχ δείρλνπλ κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηα «θελά» ηνπ
«Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο.

5.3. Δθαξκνγέο Έξεπλαο & Μειινληηθέο Πξνεθηάζεηο
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα λεαξφ «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη
είρε αλαγλσξηζηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ ην πξαγκαηηθφ «Δπηρεηξείλ» δελ έρεη αθφκα αλαπηπρζεί ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ εθεί. Γηα απηφ, ζα κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί ζε έλα κεηαγελέζηεξν ρξνληθφ
ζεκείν, φηαλ απηφ θηάζεη ζε βηψζηκν κέγεζνο ή αλαπξνζαξκνζηεί. Άιισζηε ην «Οηθνζχζηεκα»
είλαη έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ. Πην αλαιπηηθά, ε κεγέζπλζε ηνπ κε ηελ ελζσκάησζε
νπνηαζδήπνηε λέαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο ζα άιιαδε ξηδηθά θαη ηηο ηζνξξνπίεο κέζα ζε απηφ,
κηαο θαη ε αγνξά, νη ζρέζεηο, ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο εθεί ζα ήηαλ
δηαθνξεηηθά. Σν ίδην δηαθνξεηηθέο φκσο ζα ήηαλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, νη πφξνη ή νη
ζπλεξγάηεο εθεί. Σέινο, κε ηελ εμέιημε ησλ πξνεθηάζεσλ ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, φια ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη πηζαλφ λα αλαπξνζαξκνζηνχλ
Παξφια απηά, νξηζκέλεο απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ
θαη ζηα «Οηθνζπζηήκαηα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ άιισλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο ή ηνπ
εμσηεξηθνχ, αθνχ αξθεηά απφ ηα ζεκεία ηεο είλαη παξφκνηα γηα φια ηα «Αλνηθηά
Οηθνζπζηήκαηα» αλεμάξηεηα απφ ηα κνλαδηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σέινο, νη πξνηάζεηο ηεο
έξεπλαο δεκηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη έλαλ νδεγφ γηα ηελ βειηίσζε ελφο «Οηθνζπζηήκαηνο»
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κε επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ, απφ φζνπο παίξλνπλ κέξνο ζηελ
δηακφξθσζε ηνπ.
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ρήκα 5.19.: Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζε ζεκεία κε βάζε ην εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο.
Key Partners (KP)

Key Activities (KA)

Value Proposition (VP)

Customer Relationships (CR)

Customer Segments (CS)

-Πξνβιεκαηηθή ελζσκάησζε

-ρεδίαζε θαη νξγάλσζε ζρεηηθψλ

-χλνια Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κε

-πλζήθεο αβεβαηφηεηαο γηα ηηο

-Έιιεηςε νξαηφηεηαο κέζα ζην

ζπλεξγαηψλ απφ ηνλ δεκφζην ρψξν

δηαγσληζκψλ ζηελ πεξηνρή ζαλ

κνλφπιεπξν ελδηαθέξνλ θαη

ζπλδεδεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο

«Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ

ηεο πεξηνρήο.

πιαηθφξκεο θνηλσληθήο

ρακειέο δπλαηφηεηεο ζπλδπαζκνχ

κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα»

Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηηο

θαηλνηνκίαο.

(πξνζηηζέκελε αμία).

Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο

ελδηαθεξφκελεο νκάδεο ηνπ.

-Πιήξεο απνπζία ηνπ ηδησηηθνχ
ρψξνπ ηεο πεξηνρήο απφ ην
«Αλνηθηφ Οηθνζχζηεκα» ηεο.

πεξηνρήο.
-Αδχλακε επηρεηξεκαηηθή
θνπιηνχξα γχξσ απφ ην λεαξφ

-χλνιν Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
δηαζέζηκα ζε ζηαηηθφ ρξφλν.

θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
-Διάρηζηε ελζσκάησζε ησλ

ζηελ πεξηνρή.

-χλνιν Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ

θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο πεξηνρήο

δηαζέζηκα ζηα ρακειφηεξα ζθαιηά

ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ

ηνπ «ρήκαηνο 5 Αζηεξηψλ».

Γεδνκέλσλ ηεο.

Key Resources (KR)
-Πφξνη κε εζεινληηθφ, πξνζσπηθφ ή
αληαγσληζηηθφ ραξαθηήξα ζην
«Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ

-Απνπζία απφ ην «Οηθνζχζηεκα»
-Αλεπαξθείο άδεηεο ρξήζεο γηα ην

κνλάδσλ πνπ ζα γεθπξψζνπλ ην

γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα.

«θελφ» αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο
νκάδεο ηνπ.

Channels (CH)
-Γηαζέζηκα ζχλνια Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ ζε θαηαθεξκαηηζκέλε
ή αζχλδεηε κνξθή.

Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο.

-Αζχλδεηνη θαη αλελεκέξσηνη
θαηάινγνη γηα ηα ζπλνιηθά
δηαζέζηκα Αλνηθηά Γεδνκέλα,
εξγαιεία θαη εθαξκνγέο γχξσ απφ
απηά.

-Έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη
ππνδνκψλ γηα ηνπο παίθηεο ηνπ

-Απνκνλσκέλα θαλάιηα πξνβνιήο

«Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ

θαη δηάζεζεο ησλ Αλνηθηψλ

Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο.

Γεδνκέλσλ, ησλ εξγαιείσλ θαη
ησλ εθαξκνγψλ γχξσ απφ απηά.

Cost Structure (CS)
-Γηαζεζηκφηεηα πφξσλ θαη θηλήηξσλ κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο

98

Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο

θνκκάηη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

πεξηνρήο.
-Έιιεηςε κεραληζκψλ κεηαθχιηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο.
-Αζαθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη πηζαλφηεηα θξαηηθήο παξέκβαζεο.

ρήκα 5.20.: Οη πξνηάζεηο ηεο έξεπλαο ζε ζεκεία κε βάζε ην εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο.
Key Partners (KP)

Key Activities (KA)

Value Proposition (VP)

Customer Relationships (CR)

Customer Segments (CS)

-Νένη ζπλεξγάηεο απφ ηνλ επξχηεξν

-ρεδηαζκφο θαη δηνξγάλσζε

-Απειεπζέξσζε λέσλ Αλνηθηψλ

-Πηζαλά ζπκβφιαηα/ζπκθσλίεο πνπ

-Έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ λέσλ

δεκφζην θαη εξεπλεηηθφ

δηαγσληζκψλ «Hackathons» ζηελ

Γεδνκέλσλ κε πνιχπιεπξν

ζα ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ

νκάδσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα

(αθαδεκατθφ) ρψξν ηεο πεξηνρήο.

πεξηνρή κε απνθιεηζηηθή ζηφρεπζε

ραξαθηήξα απφ ηδησηηθέο ή

παηθηψλ κέζα ζην «Αλνηθηφ

αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξάζε

ζην θνκκάηη ηνπ «Δπηρεηξείλ».

δεκφζηεο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο.

Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο θαη ζα

γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα

δεκηνπξγνχλ ην αίζζεκα

κέζα ζην «Αλνηθηφ Οηθνζχζηεκα»

ζηαζεξφηεηαο ζε απηφ.

ηεο πεξηνρήο.

-Δλζσκάησζε ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ
(επηρεηξήζεηο) ηεο πεξηνρήο ζην
«Αλνηθηφ Οηθνζχζηεκα» ηεο.

-Δθπαίδεπζε ηνπ «Αλνηθηνχ
Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο πεξηνρήο γηα

-Απειεπζέξσζε Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ ζε δπλακηθφ ρξφλν.

ηελ βειηίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
-Μεηαηξνπή ηεο θνηλσλίαο ησλ

θάζε παίθηε κέζα ζε απηφ.

πνιηηψλ ηεο πεξηνρήο ζε
απηφλνκεο κνλάδεο παξαγσγήο
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ.

-Πηζαλή δεκηνπξγία λέσλ ηχπσλ
-Μεηαθίλεζε ησλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ ζηα ςειφηεξα

-Δλεκέξσζε ηεο πεξηνρήο γηα ηηο
επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ
κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γχξσ απφ
ην λεαξφ θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ.

ζθαινπάηηα ηνπ «ρήκαηνο ησλ 5
Αζηεξηψλ».

αδεηψλ πνπ ζα ξπζκίδνπλ

Οηθνζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο

βαζχηεξα ην θνκκάηη ηεο

νκάδσλ κε ελδηάκεζν ραξαθηήξα

επηρεηξεκαηηθφηεηαο γχξσ απφ ηα

πνπ ζα παξέρνπλ

Αλνηθηά Γεδνκέλα.

ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο γχξσ
απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα,

-Βειηίσζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο

γεθπξψλνληαο ην «θελφ» αλάκεζα

πνηφηεηαο ησλ Αλνηθηψλ

ζηνπο παίθηεο ηνπ.

Γεδνκέλσλ.
Key Resources (KR)
-Αλαδήηεζε πφξσλ απφ ηνλ
δεκφζην ή ηδησηηθφ ρψξν ηνπ

-πκκεηνρή ζην «Αλνηθηφ

Channels (CH)
-Γεκηνπξγία απνδνηηθφηεξσλ
εξγαιείσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ
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-Γεκηνπξγία θαηαιφγσλ κε ηα
ζπλνιηθά δηαζέζηκα Αλνηθηά

«Αλνηθηφ Οηθνζχζηεκα» ηεο

δξαζηεξηνηήησλ θάζε παίθηε κέζα

Γεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, ησλ

πεξηνρήο γηα ηελ βειηίσζε ησλ

ζην «Αλνηθηφ Οηθνζχζηεκα» ηεο

εξγαιείσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ

δξαζηεξηνηήησλ θάζε παίθηε κέζα

πεξηνρήο.

γχξσ απφ απηά.

ζε απηφ.
-Αλαζρεδηαζκφο ησλ θαλαιηψλ
-Δλζσκάησζε ησλ νκάδσλ πνπ

πξνβνιήο θαη δηάζεζεο ησλ

ζπκκεηείραλ ζηνπο δηαγσληζκνχο

Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, ησλ

«Hackathons» ηεο πεξηνρήο ζε

εξγαιείσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ

«(Πξν)Θεξκνθνηηίδεο

γχξσ απφ απηά, κε ραξαθηεξηζηηθά

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο».

νξγαλσκέλσλ δηαδηθηπαθψλ
θνηλνηήησλ.

-Παξνρή επηπιένλ ηερλνγλσζίαο
θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ απφ
(ηδηψηεο) παίθηεο πνπ δελ αλήθνπλ
ζην «Αλνηθηφ Οηθνζχζηεκα» ηεο
πεξηνρήο, γηα ηελ βειηίσζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θάζε παίθηε κέζα
ζε απηφ.
Revenue Streams (RS)
-Πιήξεο ζχλδεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ξπζκίδεη ην θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ
Γεδνκέλσλ κε ην «Δπηρεηξείλ» πνπ απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη.
-Αλαδήηεζε επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ.
-Απηφλνκε κεγέζπλζε ηνπ «Αλνηθηνχ Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο πεξηνρήο κε αληίζηνηρα
επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ.

100

-Μεραληζκνί κεηαθχιηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ «Αλνηθηνχ Οηθνζπζηήκαηνο» ηεο πεξηνρήο
ζε φινπο ηνπο παίθηεο ηεο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο.
-Μέηξεζε θαη πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρεη ην θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
ζηελ εμέιημε ηεο πεξηνρήο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ρεδηαζκόο Έξεπλαο
ρήκα Β.21.: Οη βαζηθέο «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» ηεο έξεπλαο.
Αλνηθηά Γεδνκέλα : Ζ αληίιεςε ησλ παηθηψλ ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» γηα ηα Αλνηθηά

Δθαξκνγέο: Ζ ρξήζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ

Γεδνκέλα θαη ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ζην «Δπηρεηξείλ»
(α) Αλνηθηά Γεδνκέλα

(α) Αλνηθηά Γεδνκέλα

H ζεκαζία ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζην «Δπηρεηξείλ» θαη ν ηξφπνο πνπ ην επεξεάδνπλ.

Σα (ειάρηζηα) ραξαθηεξηζηηθά ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ.

(β) Αληαγσληζηηθφ Πιενλέθηεκα

(β) Δπεμεξγαζία Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ

Ζ ζεκαζία ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο επηρείξεζεο ή

Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ

ελφο νξγαληζκνχ θαη ν ηξφπνο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ.

δεκηνπξγία εθαξκνγψλ.

(γ) Αζθάιεηα Γεδνκέλσλ

(γ) Δθαξκνγέο

Ζ δηαρείξηζε ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δεκηνπξγεί ζηελ εθκεηάιιεπζε

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθαξκνγψλ κε Αλνηθηά Γεδνκέλα θαη ε πξφζβαζε ζε απηέο.

ηνπο.

(δ) Γηαζέζηκα Δξγαιεία

(δ) Δλνπνίεζε Γεδνκέλσλ

Ζ δεκηνπξγία εξγαιείσλ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ κε Αλνηθηά Γεδνκέλα θαη ε πξφζβαζε

Ζ δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ (ζπλφισλ) Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζην «Δπηρεηξείλ».

ζε απηά.

(ε) Άδεηεο Υξήζεο

(ε) Πλεπκαηηθά Γηθαηψκαηα

Ζ κνξθή ησλ αδεηψλ ρξήζεο γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα θαη ν ηξφπνο πνπ επεξεάδνπλ ην

Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα γχξσ απφ ηηο εθαξκνγέο κε Αλνηθηά Γεδνκέλα.

«Δπηρεηξείλ».

(ζη) Πσιήζεηο Δθαξκνγψλ

(ζη) Πψιεζε Γεδνκέλσλ

Ζ δεκηνπξγία αγνξψλ γηα ηελ πψιεζε ησλ εθαξκνγψλ κε Αλνηθηά Γεδνκέλα θαη ε

Ζ «κεηαπψιεζε» ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κέζα απφ ηηο εθαξκνγέο θαη ην είδνο ησλ ζρέζεσλ

ππνζηήξημε ηνπο.

πνπ δεκηνπξγεί.

(δ) Υξήζηεο Δθαξκνγψλ

(δ) Γπλεηηθέο Αγνξέο

Ζ «Σκεκαηνπνίεζε Αγνξάο» πνπ δεκηνπξγνχλ νη εθαξκνγέο κε Αλνηθηά Γεδνκέλα.

Ζ «Σκεκαηνπνίεζε Αγνξάο» πνπ δεκηνπξγεί ην «Δπηρεηξείλ» γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα.
πλεξγαζία: Οη ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχλ ή δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο κέζα ζην

Οηθνζχζηεκα: Οη ζθέςεηο ησλ παηθηψλ ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ
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«Οηθνζχζηεκα»

δηεπθνιχλνπλ ην «Δπηρεηξείλ» κέζα ζε απηφ

(α) Δπηρεηξεκαηηθέο Ηδέεο

(α) Κίλεηξα πκκεηνρήο

Ζ πξνέιεπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα.

Σα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη ν ξφινο πνπ παίδεη ην

(β) πλεξγαζίεο

κέγεζνο ηνπ ζε απηά.

Ζ δνκή ηεο «Αιπζίδαο Αμίαο» ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη ε κνξθή ησλ

(β) Ρίζθα πκκεηνρήο

ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγεί.

Σα ξίζθα ζπκκεηνρήο ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη ν ξφινο πνπ παίδεη ην

(γ) Γηαρσξηζκφο Καζεθφλησλ

κέγεζνο ηνπ ζε απηά.

Σν δίθηπν ζπλεξγαηψλ πνπ δεκηνπξγεί ην «Δπηρεηξείλ» ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ

(γ) Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο

Γεδνκέλσλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θάζε κέινπο εθεί.

Οη ειάρηζηεο ζπλζήθεο ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε απηφ.

(δ) Κφζηε & Κέξδε

(δ) Βησζηκφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο

Οη αλαινγίεο θαηαλνκήο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ γηα θάζε (ζπλ)δξαζηεξηφηεηα κέζα ζην

Σα ζηνηρεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ην «Δπηρεηξείλ» κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ

«Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ.

Γεδνκέλσλ.

(ε) Γηαλνκή Απνηειεζκάησλ

(ε) Καζηέξσζε πλεξγαζηψλ

Οη κεραληζκνί δηαλνκήο ησλ απνηειεζκάησλ κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ.

Οη πξαθηηθέο πνπ δηεπθνιπλζνχλ ηηο ζπλεξγαζίεο κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ

(ζη) Γηαρείξηζε πκβνιαίσλ

Γεδνκέλσλ.

Σν είδνο ησλ ζπκβνιαίσλ κέζα ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ.

Πεγή: Immonen, A., Palviainen, M., & Ovaska, E, 2014.

ρήκα Β.22.: Οη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο «Θεκαηηθέο Πεξηνρέο» ηεο έξεπλαο.
Σνπηθή Οπηηθή: Σα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ζην «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηεο

Οπηηθέο: Σα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ζε θάζε «Οηθνζχζηεκα» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ

εμεηαδφκελεο πεξηνρήο

(α) Ννκηθή Οπηηθή

(α) Γνκέο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο

Ζ έιιεηςε ελφο μεθάζαξνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ην δηαθνξεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην

Οη δξάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην «Δπηρεηξείλ» γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζηελ πεξηνρή.

γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα, ζε θάζε ρψξα ή νξγαληζκφ.

(β) Δλεκέξσζε & Δθπαίδεπζε

(β) Πνιηηηθή Οπηηθή

Ζ ζεκαληηθφηεηα ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ «Οηθνζπζηήκαηνο» Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ
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Ζ αδηαθνξία γχξσ απφ ην θίλεκα ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ή ε δπζθνιία θαηαλφεζεο ηνπ

ηεο πεξηνρήο.

θαηλνκέλνπ απηνχ απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο.

(γ) Αλνηθηά Γεδνκέλα

(γ) Κνηλσληθή Οπηηθή

Σα είδε ησλ (ζπλφισλ) Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ πνπ εληζρχνπλ ην «Δπηρεηξείλ» ζηελ πεξηνρή.

Ζ δπζθνιία κέηξεζεο ηνπ αληίθηππνπ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα ζε θάζε έλα

(δ) Υαξηνγξάθεζε Κηλήκαηνο

μερσξηζηφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο θαη ε θνπιηνχξα γχξσ απφ απηά.

Οη πξσηνβνπιίεο θαηαγξαθήο θαη πξνβνιήο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ θαη ηνπ «Δπηρεηξείλ»,

(δ) Οηθνλνκηθή Οπηηθή

πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γχξσ απφ απηά ζηελ πεξηνρή.

Ζ δπζθνιία νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κέζα απφ ηα

(ε) Γηαζέζηκεο Τπεξεζίεο

επηρεηξεκαηηθά κνληέια ή ηα θφζηε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ.

Οη ππεξεζίεο/εξγαιεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ην «Δπηρεηξείλ» γχξσ απφ ηα Αλνηθηά Γεδνκέλα

(ε) Θεζκηθή Οπηηθή

ζηελ πεξηνρή.

Ζ έιιεηςε κηαο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο δεκνζίεπζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ απφ ηνπο
νξγαληζκνχο/επηρεηξήζεηο θαη ε δηάζεζε ηνπο λα αλνίμνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο.
(ζη) Λεηηνπξγηθή Οπηηθή
Ο βαζκφο αληρλεπζηκφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, κέζα απφ ηελ
έιιεηςε εξγαιείσλ θαη ππνζηήξημεο γηα ην ζθνπφ απηφ.
(δ) Σερληθή Οπηηθή
Ζ δπλαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζχλδεζεο ησλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κέζα απφ ηελ
έιιεηςε εξγαιείσλ θαη ππνζηήξημεο γηα ην ζθνπφ απηφ.

Πεγή: Zuiderwijk, A., Helbig, N., Gil Garcia, R., & Janssen, M., 2014 & Παξάξηεκα «Open Knowledge Foundation».
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