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Πεξίιεςε 

 

Tα αλνηρηά δεδνκέλα πξνζθέξνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα νθέιε ηφζν ζε επηρεηξήζεηο 

φζν θαη ζε δεκφζηνπο θνξείο. Κάζε θξαηηθφο θνξέαο θαηέρεη έλα ηεξάζηην φγθν 

δεδνκέλσλ ηα νπνία κπνξεί λα ραζνχλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. Με ηελ ρξήζε ησλ 

αλνηρηψλ ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ παξάγνληαη ζχλνια δεδνκέλσλ κία θνξά ηα νπνία 

είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα θαη αλνηρηά γηα ρξήζε ζε φινπο. Σα αλνηρηά δεδνκέλα 

παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο αιιά θαη πξνζηηζέκελε αμία φηαλ 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. Ωο απνηέιεζκα απηνχ ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηέρνπλ 

νη δεκφζηνη θνξείο ζρεηηθά κε ηα θξαηηθά νρήκαηα είλαη κεγάινο κε απνηέιεζκα λα 

είλαη ρξήζηκν λα θαηαζηνχλ σο αλνηρηά ζπλδεδεκέλα δεδνκέλα κε ζθνπφ ηελ 

επρξεζηία, δηαιεηηνπξγηθφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ.   

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία αλνηρηψλ ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ, 

ζρεηηθψλ κε ηα δεδνκέλα ησλ νρεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ απηνθηλήησλ πνπ 

εηζήρζεζαλ ζηελ Διιάδα ην έηνο 2017. Σν ζχλνιν ησλ ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζα δεκηνπξγεζεί ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο θξαηηθψλ νρεκάησλ «Διιεληθφο πηιφηνο», πνπ πξφθεηηαη λα 

αλαπηπρζεί απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, κε ζθνπφ λα 

πξνζδψζεη πξνζηηζέκελε αμία. Δπίζεο ζα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ή 

αλαδηαλεκεζεί σο έηνηκν ζχλνιν δεδνκέλσλ απφ άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο.  

Αξρηθά, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλαδήηεζε ιεμηθψλ θαη ζρεκάησλ πνπ πεξηγξάθνπλ νρήκαηα. ηε ζπλέρεηα 

δεκηνπξγήζεθε έλα λέν κνληέιν πεξηγξαθήο νρεκάησλ ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ. 

Σέινο πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαηξνπή ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ ζε αλνηρηά 

ζπλδεδεκέλα δεδνκέλα θαη ζε RDF Turtle κνξθή (θαηάιιειεο κνξθήο πξνο 

επεμεξγαζία γηα ζχλδεζε κε ηνλ «Διιεληθφ πηιφην»). πκπεξαζκαηηθά θαηαιήμακε 

ζηελ απαξαίηεηε ρξήζε άξηησλ θαη αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ, θαζψο απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληα ησλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ, ψζηε ε πιεξνθνξία πνπ παξάγνπκε λα κπνξεί λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί, λα αλαδηαλεκεζεί θαη λα πξνζδψζεη πξνζηηζέκελε αμία.  
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Abstract  

 

Open data offer more and more benefits not only to individual businesses but also to 

public organizations. Each public sector holds a huge amount of data that may be lost 

with the passing of the years. By using the open linked data, sets of data are produced 

once and for all, which means that they can be reusable and stay open for other people 

to use. The open data provide useful information and carry additional value when 

reused. As a result of this, the volume of the data that public organizations hold is great, 

resulting in being useful to be set as open linked data aiming at usefulness, 

interoperability, accessibility and the saving of resources. 

The aim of the present research paper is the creation of open linked data, relevant to the 

data vehicles and more specifically to those vehicles that have been imported to Greece 

during the 2017 year. The whole number of the linked data that will be created, could be 

used by the application on administrating and monitoring public vehicles under the 

name “Hellenic pilot”, which the working group of the University of Macedonia is 

going to develop, aiming at attaching additional value. Furthermore, it could be kept in 

storage for future use or distributed again in the future. 

At the initial stage, in order to serve the needs of implementing this research paper, 

there was a search for dictionaries and formations that describe vehicles. Then, a new 

model for describing vehicles was created, which; in its turn, was used for the 

construction of a new set of data. 

In the end, the modification of the whole number of the data took place, which were 

transformed into open linked data and to RDF Turtle mode (a suitable form to process 

in order to connect to the “Hellenic Pilot”). To conclude, we resulted in the necessary 

use of integral and trustworthy data, since they form a crucial factor of open data, so 

that the information we produce, will be reused, distributed again and attach additional 

value. 
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1. Δηζαγσγή 

1.1 Πεπιγπαθή πποβλήμαηορ 

 

H ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ηα αλνηρηά δεδνκέλα έρνπλ δηεηζδχζεη αξθεηά κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ ζηηο δνκέο ηνπ θξάηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε γηα 

έλα εθζπγρξνληζκέλν θξάηνο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ αλνηρηή δηαθπβέξλεζε πξνσζεί 

ηε δηαθάλεηα θαη ηε δέζκεπζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε 

ηνπο Janssen, Charalabidis θαη Zuiderwijk (2012)  απηφ δείρλεη σο κχζνο γηα ηνλ ιφγν 

φηη ππάξρεη δπζθνιία εχξεζεο άξηησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα εξκελεπζνχλ θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη ηεξάζηηα πιεξνθφξεζε, θαη κεγάιεο 

δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αλαιπηέο αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν έλα άηνκν κπνξεί λα αλαιχζεη ηα ίδηα δεδνκέλα. Δπηπιένλ, νη πεγέο 

αλνηθηψλ δεδνκέλσλ ελδέρεηαη λα κελ είλαη αμηφπηζηεο θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. 

Ωο ζπκπέξαζκα απηνχ πξνθχπηεη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ εμάγνληαη απφ ηα δεδνκέλα 

είλαη ζεκαληηθέο θαη ε ρξήζε ηνπο απαξαίηεηε ζε πνιινχο θνξείο θαη ππνπξγεία. Σα 

αλνηρηά ζπλδεδεκέλα δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζε κηα πνηθηιία δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα 

ζπλδπαζηνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζηνηρείσλ. Έηζη κε ηελ ρξήζε αλνηρηψλ 

ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ (Jansssen θαη Kuk, 2016) κπνξεί λα επηηεπρζεί ζπγθέληξσζε 

θαη ελνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ψζηε λα  παξέρνπλ ζηνπο ππεχζπλνπο ιήςεο πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη ζηνπο εξεπλεηέο άκεζεο κεηξήζεηο θαη πην αθξηβή δεδνκέλα. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην αθηέξσκα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο (2014) «Σα 

δεδνκέλα είλαη γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο φηη ήηαλ ην πεηξέιαην γηα ηε βηνκεραληθή 

θνηλσλία: απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη βαζηθέο ηεο 

παξαγσγηθέο δνκέο. Σα δεδνκέλα φζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχληαη, ηφζν 

πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε αμία ηνπο.» 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θάζε δεκφζηνο θνξέαο δέρεηαη θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ φγθνπ ησλ 

θξαηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα νρήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα απηνθίλεηα πνπ 

θαηέρνπλ. Δπίζεο θάζε θνξέαο κεκνλσκέλα κπνξεί λα αλαπηχζζεη ζχλνια δεδνκέλσλ 

θαη ε πιεξνθνξία πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα απηά λα ράλεηαη.  Έηζη κε ηελ 

ρξήζε: 
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 δεδνκέλσλ αλαθνξάο (reference data) (Wikipedia, 2016) πνπ απνηεινχλ 

δεδνκέλα πνπ θαζνξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ επηηξεπηψλ ηηκψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιια πεδία δεδνκέλσλ 

 ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ (linked data) (W3C, 2017) πνπ απνηεινχλ δεδνκέλα 

ηα νπνία είλαη αιιειέλδεηα κε απνηέιεζκα λα πξνζδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία 

 κεηαδεδνκέλσλ (Hoberman, 2002) πνπ είλαη νη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

θαζηζηνχλ ηα δεδνκέλα ρξήζηκα 

ε πιεξνθνξία ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγείηαη κία θνξά θαη έπεηηα κπνξεί λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί απφ νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν θνξέα κε απνηέιεζκα λα 

πξνζθέξεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα, εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηέινο λα 

πξνζδψζεη πξνζηηζέκελε αμία ζην αξρηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

1.2 Ανηικείμενο και ζηόσοι ηηρ μελέηηρ 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία αλνηρηψλ ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ, 

ζρεηηθψλ κε ηα δεδνκέλα ησλ νρεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ απηνθηλήησλ πνπ 

εηζήρζεζαλ ζηελ Διιάδα ην έηνο 2017. Σν ζχλνιν ησλ ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζα δεκηνπξγεζεί ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο θξαηηθψλ νρεκάησλ «Διιεληθφο πηιφηνο», πνπ πξφθεηηαη λα 

αλαπηπρζεί απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ψζηε λα 

πξνζδψζεη πξνζηηζέκελε αμία. Δπίζεο ζα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ή 

αλαδηαλεκεζεί σο έηνηκν ζχλνιν δεδνκέλσλ απφ άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο.  

Με ηελ ρξήζε ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ απφ ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο θξαηηθψλ νρεκάησλ πξνζδίδεηαη πξνζηηζέκελε αμία ζε: 

 Σερληθό επίπεδν 

Γελ ζα πθίζηαηαη ιαλζαζκέλεο εγγξαθέο φπσο BMW ή bmw αιιά ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

επηινγή απφ ιίζηα θαη φρη ρεηξνθίλεηα. 

 Δπίπεδν Υξήζηε  

Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαζψο δελ ζα θαηαρσξνχληαη δεδνκέλα ρεηξνθίλεηα αιιά ζα 

επηιέγνληαη απφ κελνχ επηινγψλ. 
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 Δπίπεδν Γηαρεηξηζηή  

Θα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηαηηζηηθέο κειέηεο ή αλαθνξέο ζε ιηγφηεξν ρξφλν 

θαη κε αμηνπηζηία απνηειεζκάησλ.  

Δπίζεο ζα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα παξαθνινπζνχλ νη θξαηηθνί θνξείο ηα 

θξαηηθά νρήκαηα κε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. 

Αθφκε ζα παξέρεηαη νηθνλνκηθφ φθεινο, γηα παξάδεηγκα απφ ηελ απαζρφιεζε 

ιηγφηεξνπ πιήζνπο πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ φπσο επίζεο θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ νρεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε. 

 Δπίπεδν Αμηνπηζηίαο 

Οη ηδηφηεηεο ησλ δεδνκέλσλ βαζίδνληαη ζε αμηφπηζηα δεδνκέλα. 

Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί 

απφ άιινπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ αλαδήηεζεο κεηα-

κεηαδεδνκέλσλ φπσο ιεμηθψλ θαη ζρεκάησλ, ε δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ δειαδή 

ελφο λένπ κνληέινπ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νρεκάησλ, ε έληαμε δεδνκέλσλ 

ζην λέν κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ηέινο ε δεκηνπξγία ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ 

θαη RDF Turtle, θαηάιιειεο κνξθήο αξρείνπ πξνο επεμεξγαζία γηα ζχλδεζε κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ «Διιεληθνχ πηιφηνπ».  

1.3 Πεπιεσόμενο ηηρ μελέηηρ 

 

ην θεθάιαην 2 πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, κε ζθνπφ ηφζν 

ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ φξσλ δεδνκέλα, κεηαδεδνκέλα, αλνηρηά δεδνκέλα, 

ζπλδεδεκέλα δεδνκέλα, ιεμηθά-νληνινγίεο, δεδνκέλα αλαθνξάο θαη ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε φζν θαη ηνπ έξγνπ OpenGovIntelligence
1
 (ειιεληθφο πηιφηνο).   

ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζηφρνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

ην θεθάιαην 4 πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαδήηεζε ζηνλ Ηζηφ ησλ ιεμηθψλ θαη ζρεκάησλ 

πνπ πεξηγξάθνπλ νρήκαηα. Σα ιεμηθά θαη ζρήκαηα απνηεινχλ ηα κεηα-κεηαδεδνκέλα 

                                                 
1
 www.opengovintelligence.eu/ 
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γηα ηελ παξνχζα κειέηε. Έπεηηα αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ιεμηθψλ 

ψζηε λα δηαθξίλνπκε ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ νρήκαηα.  

ην θεθάιαην 5 γίλεηαη ν εληνπηζκφο ηφζν θνηλψλ φζν θαη δηαθνξεηηθψλ ηδηνηήησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα ιεμηθά θαη ζρήκαηα πνπ εληνπίζακε πξνγελέζηεξα. Μεηά 

ηελ επεμεξγαζία απηή δεκηνπξγείηαη έλα ππεξζχλνιν δεδνκέλσλ- λέν κνληέιν, ζε 

αξρείν excel, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κεηαδεδνκέλα. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ε 

αλάιπζε ησλ φξσλ ησλ ηδηνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ εληνπίζζεθαλ απφ ηα ιεμηθά 

πξνγελέζηεξα θαη ηνπο φξνπο πνπ ηειηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην λέν κνληέιν. 

ην θεθάιαην 6 πξαγκαηνπνηείηαη ν „θαζαξηζκφο‟ ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνθηήζεθαλ 

απφ ηνλ χλδεζκν Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζψπσλ Απηνθηλήησλ (ΔΑΑ) θαη ε δεκηνπξγία 

ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ κε βάζε ην λέν κνληέιν, ζε αξρείν excel, πνπ δεκηνπξγήζακε 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

ην θεθάιαην 7 παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ αξρείνπ 

RDF turtle ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ OpenRefine ψζηε 

λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί θαη λα ζπλδεζεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ πηιφηνπ 

απφ ηελ νκάδα πνπ έρεη αλαιάβεη ην έξγν. 

ην θεθάιαην 8 θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα 

κειέηε θαζψο επίζεο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.  

2. Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο 

2.1 Δεδομένα 

 

χκθσλα κε ηνπο Janssen θαη Kuk (2016) ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο 

ζχκβνια ή σο πξντφληα παξαηήξεζεο πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία γηα 

ηε δεκηνπξγία ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Οη πιεξνθνξίεο παξέρνπλ απαληήζεηο ζε πνηνλ, 

ηη, πνχ, θαη πφηε. Μφλν φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα, γίλνληαη πιεξνθνξίεο. 

Ζ εηθφλα 1 δείρλεη ηνλ θχθιν ζηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φπνπ δεκνζηεχνληαη, αλαιχνληαη, εξκελεχνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα απνηειέζνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Όια απηά ηα βήκαηα 

πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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πρλά, ππάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, 

φπνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά ζχλνια δεδνκέλσλ θαη άιια 

δεδνκέλα, θαη νχησ θαζεμήο. 

Δηθόλα 1: Πξαγκαηηθόηεηα – Γεδνκέλα (Janssen θαη Kuk, 2016) 

 

2.2 Μεηαδεδομένα (Metadata)- Μεηα-μεηαδεδομένα (Meta-metadata) 

 

Σα κεηαδεδνκέλα (Blazewicz, Kubiak, Rusinkiewicz, Morzy 2003) είλαη δεδνκέλα 

απαξαίηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα φπσο ηελ δνκή, ηελ πξνέιεπζε, ηελ 

ζέζε απνζήθεπζεο, ηνπο φξνπο πξφζβαζεο θαη  ηηο πηζαλέο αμηνινγήζεηο πνπ επηηξέπεη 

ζην ρξήζηε λα εληνπίζεη εχθνια ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί. Σέινο 

πξνζδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηα δεδνκέλα θαη παξέρνπλ ζηνλ ρξήζηε αμηνπηζηία 

δεδνκέλσλ. 

Αθνινχζσο ηα κεηα-κεηαδεδνκέλα απνηεινχλ πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

θαζηζηνχλ ηα κεηαδεδνκέλα ρξήζηκα. 
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2.3 Ανοισηά δεδομένα (Open data) 

 

Αλνηρηά είλαη ηα δεδνκέλα (Open data handbook
2
) πνπ κπνξνχλ ειεχζεξα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αλαδηαλεκεζνχλ απφ 

νπνηνλδήπνηε – ππφ ηνλ φξν λα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο δεκηνπξγνχο θαη λα δηαηίζεληαη, 

κε ηε ζεηξά ηνπο, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ αλνηρηά δεδνκέλα (Open data handbook
3
) έλα ζχλνιν 

δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηξεηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

 Γηαζεζηκφηεηα θαη Πξνζβαζηκφηεηα 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη Αλαδηαλνκή 

 Αλνηρηά δεδνκέλα γηα φιν ην ζχλνιν ηνπ θνηλνχ θαη φρη γηα πεξηνξηζκέλν 

θνηλφ 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνπο Kalampokis, Tabouris θαη Tarabanis (2011) βαζηθφ 

παξάγνληα ησλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ε έγθαηξε 

δεκνζίεπζε θαη ν ζπγρξνληζκφο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ γηα ηε δεκνζίεπζή ηνπο νπφηε 

ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πνηφο θαηέρεη θαη πνηφο δεκνζηεχεη ηα δεδνκέλα. 

Οξηζκέλνη ηχπνη αλνηθηψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ πηζαλέο ρξήζεηο θαη εθαξκνγέο είλαη: 

 Πνιηηηζκφο: ηνηρεία γηα πνιηηηζηηθά έξγα θαη αληηθείκελα - βηβιηνζήθεο θαη 

κνπζεία. 

 Δπηζηήκε: ηνηρεία πνπ παξάγνληαη ζην πιαίζην επηζηεκνληθήο έξεπλαο  

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία: ζηνηρεία φπσο νη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο - 

κεηνρέο 

 ηαηηζηηθά ζηνηρεία: Σα ζηνηρεία πνπ παξάγνληαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο 

ππεξεζίεο, φπσο ε απνγξαθή  

 Καηξφο: Οη πνιινί ηχπνη πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηνλ θαηξφ θαη ην θιίκα. 

 Πεξηβάιινλ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπσο ε παξνπζία 

θαη ην επίπεδν ησλ ξχπσλ, ε πνηφηεηα θαη νη πνηακνί θαη νη ζάιαζζεο. 

                                                 
2
 http://opendatahandbook.org/guide/el/ 

3
 http://opendatahandbook.org/guide/el/ 

http://opendatahandbook.org/guide/el/
http://opendatahandbook.org/guide/el/
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2.4 Σςνδεδεμένα δεδομένα (Linked data) 

 

Ο φξνο Linked data (Wikipedia (2017), W3C (2017)) κεηαθξαζκέλνο ζηα ειιεληθά σο 

ζπλδεδεκέλα δεδνκέλα, απνηειεί δεδνκέλα ηα νπνία είλαη αιιειέλδεηα κε απνηέιεζκα 

λα πξνζδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία. Βάζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ 

γλσζηέο ηερλνινγίεο φπσο HTTP θαη URIs ηηο νπνίεο ηα ζπλδεδεκέλα δεδνκέλα 

επεθηείλνπλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο απηφκαηε αλάγλσζε απφ ηα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα. Ζ πηνζέηεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ 

νδήγεζε ζηελ επέθηαζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ κε έλα παγθφζκην ρψξν δεδνκέλσλ πνπ 

ζπλδέεη δεδνκέλα απφ δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο αλζξψπνπο, εηαηξείεο, βηβιία, 

επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, ηαηλίεο, κνπζηθή, ηειενπηηθά θαη ξαδηνθσληθά 

πξνγξάκκαηα, θάξκαθα θαη θιηληθέο δνθηκέο, δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο, ζηαηηζηηθά θαη 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη αλαζθνπήζεηο.  

Με βάζε ηνλ Tim Berners-Lee (2006) νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο είλαη νη εμήο: 

 Υξήζε URIs  σο νλφκαηα 

 Υξήζε HTTP URIs, γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ νλνκάησλ απφ ηνπο αλζξψπνπο  

 Παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ κε ρξήζε πξνηχπσλ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη 

αλαδήηεζε ελφο URI 

 χλδεζε κε άιια URIs 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ (linked data) (Bizer, Heath & 

Berners-Lee, 2009) θαηά ηε δεκνζίεπζε δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν  νη ρξήζηεο εηζάγνπλ 

ηα δεδνκέλα ηνπο ζε έλα παγθφζκην ρψξν, ν νπνίνο ηνπο επηηξέπεη ηελ ρξήζε απφ 

δηάθνξεο εθαξκνγέο.  Γηα ηελ δεκνζίεπζε ησλ δεδνκέλσλ απαηηνχληαη ηξία βαζηθά 

βήκαηα: 

1. Πξνζδηνξηζκφο URIs γηα ηηο νληφηεηεο πνπ αλαιχνληαη απφ ηα ζχλνια ησλ 

δεδνκέλσλ  

2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ RDF ζπλδέζεσλ πνπ ππάξρνπλ κε πεγέο δεδνκέλσλ ζην 

δηαδίθηπν 

3. Παξνρή επηπιένλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ, κε 

ζθνπφ ηελ ζχγθξηζε απφ ηνπο ρξήζηεο. 
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2.5 Λεξικά - Ονηολογίερ 

 

Με βάζε ην World Wide Web Consortium (W3C, 2018) ηα Λεμηθά νξίδνπλ ηηο έλλνηεο 

θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ θαη λα αληηπξνζσπεχζνπλ 

έλα πεδίν ελδηαθέξνληνο. Ζ ρξήζε ηνπο απνζθνπεί ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ φξσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, λα ραξαθηεξίζνπλ 

πηζαλέο ζρέζεηο θαη λα θαζνξίζνπλ πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε απηψλ ησλ φξσλ. 

ηελ πξάμε κπνξνχλ λα είλαη πνιχ ζχλζεηα, κε κεξηθέο ρηιηάδεο φξνπο, ή πνιχ απιά, 

πεξηγξάθνληαο κφλν κία ή δχν έλλνηεο. 

Γελ ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε Λεμηθά θαη Οληνινγίεο. πλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε  Οληνινγίεο γηα πην πεξίπινθε θαη ελδερνκέλσο αξθεηά 

επίζεκε ζπιινγή φξσλ, ελψ Λεμηθά γηα ιηγφηεξεο ζχλζεηεο έλλνηεο. Σα Λεμηθά είλαη ηα 

βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ (Semantic Web) . Ο ξφινο ησλ 

Λεμηθψλ ζην εκαζηνινγηθφ Ηζηφ είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ελζσκάησζε δεδνκέλσλ, 

γηα παξάδεηγκα φηαλ ππάξρνπλ αζάθεηεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα δηαθνξεηηθά ζχλνια δεδνκέλσλ ή φηαλ θάπνην επηπιένλ ζηνηρείν κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ αλαθάιπςε λέσλ ζρέζεσλ. 

 Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ε εθαξκνγή Οληνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Οη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ ηεο ηαηξηθήο ρξεζηκνπνηνχλ Οληνινγίεο γηα 

λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπκπηψκαηα, αζζέλεηεο θαη ζεξαπείεο. Οη 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ Οληνινγίεο γηα λα αλαπαξηζηνχλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα θάξκαθα, ηηο δνζνινγίεο θαη ηηο αιιεξγίεο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ 

γλψζεσλ απφ ηηο ηαηξηθέο θαη θαξκαθεπηηθέο θνηλφηεηεο κε ηα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ 

επηηξέπεη κηα επξεία ζεηξά έμππλσλ εθαξκνγψλ, φπσο εξγαιεία ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ πνπ αλαδεηνχλ πηζαλέο ζεξαπείεο, ζπζηήκαηα πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαξκάθσλ θαη πηζαλέο παξελέξγεηεο θαη εξγαιεία πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ επηδεκηνινγηθή έξεπλα. Δπίζεο ε ρξήζε Λεμηθψλ ζηελ νξγάλσζε 

ηεο γλψζεο απνδεηθλχεηαη απαξαίηεηε. Οη βηβιηνζήθεο, ηα κνπζεία, νη εθεκεξίδεο, νη 

θπβεξλεηηθέο πχιεο, νη επηρεηξήζεηο, νη εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη άιιεο 

θνηλφηεηεο πνπ δηαρεηξίδνληαη κεγάιεο ζπιινγέο βηβιίσλ, ηζηνξηθά αληηθείκελα, 

εηδεζενγξαθηθά δειηία, επηρεηξεκαηηθά γισζζάξηα θαη θαηαρσξήζεηο ηζηνινγηψλ 

κπνξνχλ ηψξα λα ρξεζηκνπνηνχλ Λεμηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο δχλακε ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ.  
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Δμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή πφζν ζχλζεηα ιεμηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οη ηερληθέο 

γηα λα πεξηγξάςνπλ θαη λα νξίζνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ιεμηινγίνπ ζε κηα 

ηππνπνηεκέλε κνξθή είλαη:   

 RDF θαη ηα RDF ρήκαηα  

 Simple Knowledge Organization System (SKOS)  

 Web Ontology Language (OWL)  

 Rule Interchange Format (RIF)  

Ζ επηινγή κεηαμχ απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ηελ απζηεξφηεηα πνπ απαηηείηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. 

2.6 Δεδομένα αναθοπάρ (Reference data) 

 

Σα Γεδνκέλα Αλαθνξάο (reference data) (Wikipedia, 2016) απνηεινχλ δεδνκέλα πνπ 

θαζνξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ επηηξεπηψλ ηηκψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

άιια πεδία δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα αλαθνξάο πξνζζέηνπλ αμία φηαλ 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. πλήζσο, δελ αιιάδνπλ πνιχ απφ ηελ άπνςε ηνπ νξηζκνχ, 

εθηφο απφ πεξηζηαζηαθέο αλαζεσξήζεηο. Δπίζεο θαζνξίδνληαη ζπρλά απφ νξγαληζκνχο 

ηππνπνίεζεο. 

2.7 Ηλεκηπονική Διακςβέπνηζη (eGovernment) 

 

Με βάζε ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε
4
 

απνζθνπεί ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε ζηφρν ην ξηδηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ ε Γηνίθεζε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε, εμαζθαιίδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαη πξνάγνληαο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Θέηνληαο σο γεληθέο 

αξρέο ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ελνπνίεζε, εμνηθνλφκεζε πφξσλ, κνλαδηθή θαηαρψξηζε 

δεδνκέλσλ, βησζηκφηεηα, δηαθάλεηα, πξνζβαζηκφηεηα, αζθάιεηα- ηδηνηηθφηεηα, 

ζπκκεηνρή πνιηηψλ. 

 

                                                 
4
 http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=12126 

http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=12126


 

10 

ηφρνη: 

 Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ 

 Ζιεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγξάθσλ 

 Δληαία δηαρείξηζε πφξσλ δεκφζηαο δηνίθεζεο 

 Δληαία δηαρείξηζε ζρέζεσλ θξάηνπο, πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

 Γεκηνπξγία εληαίνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο 

 Απζεληηθνπνίεζε πνιηηψλ 

 πκκεηνρηθή δεκνθξαηία 

 Δλίζρπζε ςεθηαθήο έληαμεο 

 Γηαζχλδεζε βαζηθψλ κεηξψσλ δεκφζηαο δηνίθεζεο 

 Αλνηρηή δηάζεζε δεκφζηαο πιεξνθνξίαο 

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ αλνηθηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ (OGD) (Kalampokis, 

Tambouris, Tarabanis 2013) ζρεηίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπσο ν πιεζπζκφο, 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο δείθηεο.  Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα δεδνκέλα πξέπεη λα 

παξέρνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη νιφθιεξνο ν θχθινο δσήο ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ: 

 Αλαθάιπςε δεδνκέλσλ: Σα κεηαδεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα ζα πξέπεη λα παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή θαη εχθνιε αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλφισλ δεδνκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα ζηαηηζηηθνχο 

ζθνπνχο αλάιπζεο.  

 Πεξαηηέξσ αλάιπζε: Δπηπιένλ, απηφ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλφισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ κεηξνχληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο παξφκνηεο θαηεγνξίεο κνλάδσλ π.ρ. ζπλερήο ή δηαθξηηή. Σα 

κεηαδεδνκέλα ζα πξέπεη λα παξέρνπλ αλαγλψξηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο ή θαηεγνξηψλ. 

 Καζαξηζκόο δεδνκέλσλ: Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη πςειήο 

πνηφηεηαο, δειαδή έγθαηξα θαη αθξηβή. 

 ύλδεζε δεδνκέλσλ: Σα δεδνκέλα πξέπεη λα ζπλδένληαη πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε αλάιπζε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Ζ ζχλδεζε δεδνκέλσλ 

πξέπεη επίζεο λα δηεπθνιχλεη ηελ απνζαθήληζε νληνηήησλ, ελλνηψλ, κνλάδσλ 

θαη θσδηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζχλνια δεδνκέλσλ. 
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 Οπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε: Σα δεδνκέλα πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε νπηηθνπνίεζε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ψζηε λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απηφκαηε αλαγλψξηζε, απεηθφληζε θαη  ζηαηηζηηθή αλάιπζε.  

Δθηφο απφ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Kalampokis,Tambouris,Tarabanis (2011) 

ππάξρνπλ αθφκε ηξείο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεδνκέλα, νη νπνίεο αθνξνχλ 

ηα Αλνηρηά Κπβεξλεηηθά Γενκέλα (open government data): 

 Οξηζκφο θαη δηαδηθαζία δηαρείξηζεο URI 

 Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ιεμηινγίνπ δεδνκέλσλ 

 Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζπλδέζεσλ δεδνκέλσλ  

2.8 OpenGovIntelligence 

 

Σν έξγν OpenGovIntelligence
5
 ζέηεη σο ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ζπλδένληάο ην κε ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ κέζσ ηεο θαηλνηφκνπ 

εθαξκνγήο Linked Open Statistical Data (LOSD). Τπνζηεξίδεη φηη ε δεκνζίεπζε 

πνηνηηθψλ δεκφζησλ ζηαηηζηηθψλ κπνξεί λα κεηακνξθψζεη ηελ θνηλσλία, ηηο ππεξεζίεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε. θνπφο ηνπ είλαη λα ελζαξξχλεη ηελ θνηλσλία 

θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη λα πξνηείλνπλ κνληέια 

ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο ζπκπαξαγσγήο θαηλνηφκσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηα 

δεδνκέλα. 

Σα πηινηηθά ζρέδηα ζα εθαξκνζηνχλ ζε έμη ρψξεο κε ζηφρν λα αλαπηχμνπλ ππεξεζίεο 

ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο εληφο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απηέο νη πξνθιήζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαιχηεξεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ ελίζρπζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα εληαία ζεκεία επαθήο ζηελ Δπξψπε 

θαη ηε βειηίσζε ηεο ράξαμεο πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο αλεξγίαο. 

 

                                                 
5
 http://www.opengovintelligence.eu/ 

https://www.iti.gr/iti/projects/OpenGovIntelligence.html 

http://www.opengovintelligence.eu/
https://www.iti.gr/iti/projects/OpenGovIntelligence.html
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2.9 Ελληνικόρ πιλόηορ (Greek pilot- Management of Government 

Vehicles) 

 

Σν Διιεληθφ πηινηηθφ ζρέδην «Greek pilot»
6
, βάζεη ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηελ 

νκάδα εξγαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πνπ αζρνιείηαη κε ην έξγν απηφ, 

ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε θπβεξλεηηθψλ νρεκάησλ απνηειείηαη απφ ηξεηο θχξηνπο 

ηνκείο: 

 Γεκηνπξγία ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο (απφθηεζε, ιεηηνπξγία, απφζπξζε) 

 Δλεκέξσζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα θξαηηθά νρήκαηα 

 Άλνηγκα ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα θπβεξλεηηθά νρήκαηα  

θνπφο ηνπ Διιεληθνχ πηιφηνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο 

θπβεξλεηηθψλ νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φινπο ηνπο ειιεληθνχο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο.  

Θέηεη σο ζηφρνπο: 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο θπβεξλεηηθψλ νρεκάησλ 

 Γηεπθφιπλζε ηεο ιήςεο εζσηεξηθψλ απνθάζεσλ 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θπβεξλεηηθά 

νρήκαηα 

 Αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα θξαηηθά 

νρήκαηα 

 Αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ εγγξάθσλ 

Σα δεδνκέλα πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ είλαη: 

 Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα γηα θπβεξλεηηθά νρήκαηα 

 ηνηρεία γηα ηελ απφθηεζε θξαηηθψλ νρεκάησλ 

 Γεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θξαηηθψλ νρεκάησλ 

 ηνηρεία γηα ηελ απφζπξζε θξαηηθψλ νρεκάησλ 

 Ννκηθφ πιαίζην 

                                                 
6
 https://medium.com/opengovintelligence/opengovintelligence-showcase-the-greek-pilot-90639ae3fd3d 

https://medium.com/opengovintelligence/opengovintelligence-showcase-the-greek-pilot-90639ae3fd3d
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3. Μεζνδνινγία 

3.1 Ειζαγωγή 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηεί ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ψζηε λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Σα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ηα εμήο: 

 Βήκα 1: Αλαδήηεζε ιεμηθψλ θαη ζρεκάησλ πνπ πεξηγξάθνπλ νρήκαηα 

 Βήκα 2: Γεκηνπξγία λένπ κνληέινπ πεξηγξαθήο νρεκάησλ 

 Βήκα 3: Γεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ  

 Βήκα 4: Μεηαηξνπή ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ ζε ζπλδεδεκέλα δεδνκέλα (linked 

data) θαη RDF Turtle 

3.2 Υλοποίηζη έπεςναρ 

 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδήηεζε ζηνλ Ηζηφ γηα 

ιεμηθά θαη ζρήκαηα ζρεηηθά κε ηα νρήκαηα. Ζ αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

αγγιηθνχο θαη ειιεληθνχο φξνπο κε ιέμεηο θιεηδηά schema vehicle, ontologies vehicle, 

vocabulary, reference data, ιεμηθφ νρεκάησλ, ζπλδεδεκέλα δεδνκέλα γηα νρήκαηα. ην 

ηέινο ηεο αλαδήηεζεο ην πιηθφ πνπ ζπιιέμακε κειεηήζεθε θαη εληνπίζακε έλα 

αμηφπηζην ζρήκα πεξηγξαθήο νρεκάησλ ην schema.org. ηε ζπλέρεηα αλαδεηήζακε 

πεξαηηέξσ ιεμηθά θαη ζρήκαηα ζηε ζειίδα Linked Open Vocabularies
7
 φπνπ 

εληνπίζακε άιια δχν ιεμηθά ην Vehicle sales ontology θαη Used car ontology. Αθνχ 

εληνπίζακε ηα ιεμηθά θαη ζρήκαηα δηαθξίλακε γηα ην θάζε έλα ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νρεκάησλ. 

Μεηά ηελ αλαδήηεζε ησλ ιεμηθψλ θαη ζρεκάησλ πνπ εληνπίζακε ζπγθξίλακε ηα ηξία 

ιεμηθά ψζηε λα δηαθξίλνπκε ηφζν θνηλέο φζν θαη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ 

αλαιχνληαο ηνπο φξνπο πνπ πεξηέβαιαλ ηελ θάζε ηδηφηεηα.  

 

                                                 
7
 http://lov.okfn.org/dataset/lov  

 

http://lov.okfn.org/dataset/lov
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ηε ζπλέρεηα κεηά απφ απφθηεζε ζηνηρείσλ, απφ ην χλδεζκν Δηζαγσγέσλ 

Αληηπξνζψπσλ Απηνθηλήησλ (ΔΑΑ), γηα νρήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα απηνθίλεηα πνπ 

εηζήρζεζαλ ζηελ αγνξά ηεο Διιάδαο γηα ην έηνο 2017, ζπγθξίλακε ηηο ηδηφηεηεο 

δεδνκέλσλ κε βάζε ην λέν κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζακε ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

ζχλνιν έγθπξσλ δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, θαζψο ππήξραλ ειιηπή πεδία ηηκψλ, κεηά 

απφ έξεπλα ηφζν ζηηο επίζεκεο ζειίδεο ηνπ θάζε θαηαζθεπαζηή φζν θαη κε αλαδήηεζε 

κε αγγιηθνχο θαη ειιεληθνχο φξνπο ζηνλ ηζηφ κε ηελ ρξήζε ιεμηινγίνπ, φπσο MPI 

gearbox, MPI θηβψηην ηαρπηήησλ, αλαιχζακε ην θάζε ζηνηρείν-δεδνκέλν.  

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο απηήο, πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

κεηαηξέςακε κε ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ OpenRefine, ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, πνπ 

δεκηνπξγήζακε πξνγελέζηεξα, ζε ζπλδεδεκέλα δεδνκέλα θαη ζε RDF Turtle αξρείν ην 

νπνίν απνηειεί ηελ θαηάιιειε κνξθή ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία 

θαη ρξήζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ πηιφηνπ. 

3.3 Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πινπνηήζεθε απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Ηζηφ θαη δελ έγηλε 

επέθηαζή ηεο ζε έληππα ή βηβιία. Ζ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα.  

4. Αλαδήηεζε ιεμηθώλ θαη ζρεκάησλ πνπ πεξηγξάθνπλ 

νρήκαηα 

4.1 Ειζαγωγή 

 

Σα ρήκαηα-Οληνινγίεο-Λεμηθά είλαη έλα ζχλνιν 'ηχπσλ', ην θαζέλα απφ ηα νπνία 

ζπλδέεηαη κε έλα ζχλνιν ηδηνηήησλ. Οη ηχπνη είλαη δηαηεηαγκέλνη ζε κηα ηεξαξρία. ε 

απηφ ην θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ην ζχλνιν ησλ ηχπσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ πνπ 

πεξηέρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νληνινγίεο.  
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4.2 Auto.schema.org 

 

Σν Schema.org
8
 είλαη έλα ζχλνιν επεθηάζηκσλ ζρεκάησλ πνπ επηηξέπεη ηελ 

ελζσκάησζε δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ ζηηο ηζηνζειίδεο γηα ρξήζε απφ κεραλέο 

αλαδήηεζεο θαη άιιεο εθαξκνγέο. Δίλαη κηα ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζηφρν λα 

δεκηνπξγεί, λα ζπληεξεί θαη λα πξνσζεί ηα ζρήκαηα γηα δνκεκέλα δεδνκέλα ζην 

Γηαδίθηπν. Σν Schema.org νξγαλψλεηαη κέζσ δχν νκάδσλ: κηα κηθξή νκάδα 

θαζνδήγεζεο ππεχζπλε γηα ηελ επνπηεία πςεινχ επηπέδνπ ηνπ έξγνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έγθξηζεο λέσλ εθδφζεσλ) θαη κηα κεγαιχηεξε νκάδα πνπ 

ρεηξίδεηαη ηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ηεο εμέιημεο, ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο 

νινθιήξσζεο ηνπ ζρήκαηνο. Ζ νκάδα θαζνδήγεζεο ηνπ Schema.org πξνεδξεχεηε απφ 

ηνλ R.V. Guha. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο Σαθηηθήο Γηεχζπλζεο απφ ηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο είλαη ν Peter Mika απφ ην Yahoo. Alex Shubin, Yuliya Tikhokhod θαη 

Charles Nevile απφ ηελ Yandex. Shankar Natarajan, Tom Marsh θαη Steve Macbeth απφ 

ηε Microsoft. θαη Vicki Tardif Holand θαη Dan Brickley απφ ηελ Google.  

Ζ επέθηαζε ηνπ Schema.org ην Auto.schema.org
9
 νξίδεη φξνπο φπσο MotorizedBicycle 

θαη πξνζζέηεη φξνπο ζην απηνθίλεην. Σν Auto.schema.org βαζίδεηαη ζηελ ζπιινγηθή 

εξγαζία ηεο νκάδαο ηνπ Automotive Ontology Working Group W3C
10

 φπνπ απνηειεί 

κηα άηππε νκάδα αηφκσλ θαη εηαηξεηψλ πνπ ζέινπλ λα πξνσζήζνπλ ηε ρξήζε θνηλψλ 

ελλνηνινγηθψλ δνκψλ κε ηε κνξθή νληνινγηψλ Web γηα θαιχηεξε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ζε θιίκαθα Web. πγθεθξηκέλα ζηφρνο 

είλαη ε αλάπηπμε πξνηάζεσλ επέθηαζεο γηα ην schema.org έηζη ψζηε νη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

θαη ηηο νληνινγίεο γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία.  

Σν Auto.schema.org απνηειείηαη απφ 4 θιάζεηο-classes (car, vehicle, product, thing) θαη 

84 ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ. Όπσο δηαθξίλνπκε ζηνλ Πίλαθα 1 επηιέμακε ηδηφηεηεο θπξίσο 

απφ ηηο θιάζεηο car θαη vehicle νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηδηφηεηεο ζρεηηθέο κε νρήκαηα- 

απηνθίλεηα θαη ιηγφηεξεο απφ ηηο θιάζεηο product θαη thing πνπ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξν 

γεληθέο ηδηφηεηεο. 

 

 

                                                 
8
 http://schema.org/ 

9
 http://auto.16.3-4pre.schemaorgae.appspot.com/Car 

10
 https://www.w3.org/community/gao/ 

http://schema.org/
http://auto.16.3-4pre.schemaorgae.appspot.com/Car
https://www.w3.org/community/gao/


 

16 

 

Πίλαθαο 1: Γεδνκέλα ηνπ ιεμηθνύ Auto.schema.org 
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4.3 Vehicle Sales Ontology (VSO) 

 

Σν ιεμηθφ-νληνινγία γηα νρήκαηα Vehicle Sales Ontology (Hepp, 2010) απνηειεί έλα 

ιεμηθφ ζην δηαδίθηπν γηα πεξηγξαθέο απηνθηλήησλ, ζθαθψλ, πνδειάησλ θαη άιισλ 

νρεκάησλ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Σν ιεμηιφγην έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ GoodRelations, έλα ηππηθφ ιεμηιφγην γηα ηηο 

εκπνξηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ γηα πψιεζε, ελνηθίαζε, επηζθεπή ή δηάζεζε.  

Ζ GoodRelations
11

 είλαη κηα νληνινγία (επίζεο γλσζηή σο "ζρήκα", "ιεμηθφ 

δεδνκέλσλ") γηα δεδνκέλα πξντφληνο πνπ κπνξνχλ  λα ελζσκαησζνχλ ζε ππάξρνπζεο 

ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο θαη λα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ άιινπο 

ππνινγηζηέο. Απηφ απμάλεη ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηελ 

ηειεπηαία γεληά κεραλψλ αλαδήηεζεο, ζπζηεκάησλ θαη άιισλ θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ. 

Σν ιεμηθφ γηα νρήκαηα Vehicle Sales Ontology (Hepp, 2010) απνηειείηαη απφ 28 

θιάζεηο-classes δεδνκέλσλ: 

 vso:Automobile 

 vso:Bicycle 

 vso:Boat 

 vso:BodyStyleValue 

 vso:BusOrCoach 

 vso:Canoe 

 vso:DriveWheelConfigurationValue 

 vso:EmissionStandardValue 

 vso:EngineTypeValue 

 vso:FeatureValue 

 vso:FuelQuantity 

 vso:FuelTypeValue 

 vso:Kayak 

 vso:MotorBoat 

 vso:Motorcycle 

 vso:MotorizedBicycle 

 vso:MotorizedRoadVehicle 

 vso:Quadracycle 

 vso:Rickshaw 

 vso:SailingBoat 

 vso:Ship 

 vso:SpeedInterval 

 vso:SteeringPositionValue 

 vso:TransmissionTypeValue 

 vso:Truck 

 vso:Van 

                                                 
11

 http://www.heppnetz.de/projects/goodrelations/ 

http://www.heppnetz.de/projects/goodrelations/
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 vso:Vehicle 

 vso:Watercraft 

Δπίζεο απνηειείηαη απφ 10 ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ-datatype properties: 

 vso:ACRISSCode 

 vso:color 

 vso:condition 

 vso:damages 

 vso:engineName 

 vso:firstRegistration 

 vso:modelDate 

 vso:productionDate 

 vso:rentalUsage 

 vso:VIN 

Σέινο απφ 35 ηδηφηεηεο αληηθεηκέλσλ-object properties: 

 vso:acceleration 

 vso:axles 

 vso:bodyStyle 

 vso:cargoVolume 

 vso:doors 

 vso:driveWheelConfiguration 

 vso:engineDisplacement 

 vso:enginePower 

 vso:engineType 

 vso:feature 

 vso:fuelConsumption 

 vso:fuelEconomy 

 vso:fuelTankVolume 

 vso:fuelType 

 vso:gearsTotal 

 vso:height 

 vso:length 

 vso:meetsEmissionStandard 

 vso:mileageFromOdometer 

 vso:payload 

 vso:previousOwners 

 vso:referenceDistance 

 vso:referenceFuelQuantity 

 vso:referenceSpeeds 

 vso:roofLoad 

 vso:seatingCapacity 

 vso:speed 

 vso:steeringPosition 

 vso:tongueWeight 

 vso:trailerWeight 

 vso:transmission 

 vso:weight 

 vso:weightTotal 

 vso:wheelbase 
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 vso:width 

Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα κεηά απφ αλάιπζε ησλ ηδηνηήησλ θαηαγξάςακε φζα 

δεδνκέλα είλαη ζρεηηθά κε ηα απηνθίλεηα φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 2: Γεδνκέλα ηνπ ιεμηθνύ VSO 
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4.4 Used Car Ontology Language Reference (UCO) 

 

Σν ιεμηθφ-νληνινγία γηα νρήκαηα Used Car Ontology Language Reference (Hepp 

Research GmbH and Makolab S.A., 2012) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηφρν λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε: 

 ην GoodRelations, έλα ιεμηθφ γηα ηηο εκπνξηθέο ηδηφηεηεο ησλ πξνζθνξψλ γηα 

πψιεζε, κίζζσζε, επηζθεπή ή δηάζεζε  θαη 

 ην Vehicle Sales Ontology, έλα πξφηππν ιεμηιφγην γηα απηνθίλεηα θαη άιια 

νρήκαηα 

γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ 

ηνπο, π.ρ. θαηαγξαθή ηδηνθηεζίαο, δεκηέο, ηξνπνπνηήζεηο, ραξαθηεξηζηηθά θ.ιπ. γηα ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην.  Αλαξηήζεθε ζηεο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 κε ζπληάθηεο ηηο 

εηαηξείεο Hepp Research GmbH θαη Makolab S.A.  

Ζ Hepp Research GmbH
12

 είλαη κηα επηρείξεζε παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

κάξθεηηλγθ πνπ ηδξχζεθε ην 2009 απφ ηνλ θαζεγεηή Martin Hepp, εθεπξέηε ηνπ 

ιεμηθνχ GoodRelations γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κε ζθνπφ ηελ άξηηα ρξήζε ησλ 

δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ. 

Ζ εηαηξεία Makolab S.A. 
13

είλαη απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ζηελ αλάπηπμε ιχζεσλ 

εκαζηνινγηθνχ ηζηνχ (Semantic Web) ζηελ Πνισλία. Ζ εηαηξεία πξνζθέξεη 

πιαηθφξκεο επηθνηλσλίαο θαη πσιήζεσλ ζε: ηζηφηνπνπο, ειεθηξνληθφ εκπφξην, 

επηρεηξεκαηηθά ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο γηα θηλεηά, ππεξεζίεο δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθφ 

κάξθεηηλγθ θαη αλαιχζεηο ηζηνχ. Ο ηδξπηήο ηεο εηαηξείαο Mirek Sopek, PhD θαζψο θαη 

ηα πεξηζζφηεξα απφ 200 κέιε ηνπ επηζηεκνληθά θαηεξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ , 

ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο νκάδεο φπσο ην πξφηππν schema.org, ην νπνίν έρεη 

θαζηεξσζεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζχγρξνλνπ ηζηνχ. Δπίζεο ε Makolab S.A. δηαηεξεί 

ζπλεξγαζία κε ηελ Hepp Research GmbH, εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ θαζεγεηή Martin 

Hepp , ν νπνίνο θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ 

παγθνζκίσο θαη δεκηνπξγφ ηεο νληνινγίαο GoodRelations αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ 

Google. Ζ ζπλεξγαζία απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επέθηαζε ηνπ "Car" ηεο MakoLab 

γηα ην schema.org, πνπ εθαξκφδεηαη επίζεκα ζην schema.org 2.0. 

                                                 
12

 http://www.heppresearch.com/ 
13

 https://makolab.com/ 

http://www.heppresearch.com/
https://makolab.com/
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Με βάζε ην ιεμηθφ Used car ontology ππάξρεη έλα δηαζέζηκν δηάγξακκα θαηεγνξίαο 

UML πνπ απεηθνλίδεη ηηο ελλνηνινγηθέο δνκέο ηεο Οληνινγίαο Μεηαρεηξηζκέλσλ 

Απηνθηλήησλ. Σν παξαθάησ δηάγξακκα είλαη κφλν κηα πξνζέγγηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

κνληέινπ OWL DL, αθνχ δελ κπνξεί λα αλαπαξηζηά φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

επίζεκνπ κνληέινπ. 

 

Γηάγξακκα 1: UML γηα ην UCO 

Σν ιεμηθφ Uco απνηειείηαη απφ 8 θιάζεηο-classes: 

 uco:Check 

 uco:DamageOrAccident 

 uco:ModificationOrMaintenance 

 uco:OwnershipInfo 

 uco:ParkingType 

 uco:PropertyValue 

 uco:Species 

 uco:UsageType 

Δπίζεο απνηειείηαη απφ 25 ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ-datatype properties: 

 uco:airbagDeployment 

 uco:countryOfOrigin 

 uco:countryOfRegistration 

 uco:from 

http://ontologies.makolab.com/uco/ns.html#Check
http://ontologies.makolab.com/uco/ns.html#DamageOrAccident
http://ontologies.makolab.com/uco/ns.html#ModificationOrMaintenance
http://ontologies.makolab.com/uco/ns.html#OwnershipInfo
http://ontologies.makolab.com/uco/ns.html#ParkingType
http://ontologies.makolab.com/uco/ns.html#PropertyValue
http://ontologies.makolab.com/uco/ns.html#Species
http://ontologies.makolab.com/uco/ns.html#UsageType
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 uco:indicationOfOdometerRollback 

 uco:licensePlate 

 uco:notAtFaultAccident 

 uco:numberOfDrivers 

 uco:numberOfOwners 

 uco:originalPartsOnly 

 uco:partAdded 

 uco:partRemoved 

 uco:partReplaced 

 uco:propertyID 

 uco:propertyName 

 uco:propertyValue 

 uco:repaired 

 uco:smoking 

 uco:structuralDamage 

 uco:to 

 uco:totalLoss 

 uco:unitCode 

 uco:unitText 

 uco:validFrom 

 uco:validThrough 

Σέινο πεξηέρεη 19 ηδηφηεηεο αληηθεηκέλσλ-object properties: 

 uco:carriedOutBy 

 uco:contains 

 uco:currentLocation 

 uco:currentOwner 

 uco:driver 

 uco:eventInformation 

 uco:feature 

 uco:hasOwnershipInfo 

 uco:inspected 

 uco:listPrice 

 uco:mainLocation 

 uco:mileage 

 uco:mileageEnd 

 uco:mileageInitial 

 uco:owner 

 uco:parking 

 uco:pets 

 uco:usage 

 uco:valuation 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα κεηά απφ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε θαηαγξάςακε φζα 

δεδνκέλα είλαη ζρεηηθά κε ηα απηνθίλεηα φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3. 
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Πίλαθαο 3: Γεδνκέλα ηνπ ιεμηθνύ UCO 
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5. Γεκηνπξγία λένπ κνληέινπ πεξηγξαθήο νρεκάησλ 

5.1 Ειζαγωγή 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ηδηνηήησλ 

ησλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν κνληέιν ππεξζπλφινπ ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ ηξηψλ ιεμηθψλ πνπ κειεηήζακε πξνγελέζηεξα. 

5.2 Δημιοςπγία μονηέλος 

 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ κνληέινπ ελνπνηήζακε, έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

νξηζκψλ ησλ ηδηνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ ιεμηθψλ Auto.schema.org, Vso θαη Uco 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ππνθεθάιαην 5.3, ηηο ηδηφηεηεο ησλ δεδνκέλσλ φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην Πίλαθα 4. Παξαηεξήζακε φηη ππάξρνπλ ηφζν θνηλέο ηδηφηεηεο 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ιεμηθψλ φζν θαη δηαθνξεηηθέο κε απνηέιεζκα λα έρνπκε 

πεξηζζφηεξα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηνθηλήησλ.  

Σν λέν κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε πεξηέρεη 1 θιάζε δεδνκέλσλ „Όρεκα - Απηνθίλεην‟, 

θαζψο ρξεζηκνπνηήζακε κφλν ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα απηνθίλεηα. Δπίζεο 

πεξηέρεη 95 ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ νη νπνίεο ήηαλ ζρεηηθέο κε ηα απηνθίλεηα θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηα ηξία ιεμηθά: 

 Κσδηθφο ηαμηλφκεζεο = schema, vso : acrissCode 

 Βάξνο θνξηίνπ νξνθήο = schema, vso : roofLoad 

 Όγθνο θνξηίνπ = schema, vso : cargoVolume 

 Δπηηξεπηφ σθέιηκν βάξνο = schema, vso : payload 

 Μέγηζην ζπλνιηθφ βάξνο = schema, vso : weightTotal 

 Βάξνο άδεηνπ νρήκαηνο = vso : weight 

 Μέγηζην βάξνο ξπκνχιθηζεο = schema, vso : trailerWeight 

 Διάρηζην αζθαιέο βάξνο ξπκνχιθεζεο = schema, vso : tongueWeight 

 Μεηαμφλην = schema, vso : wheelbase 

 Μήθνο = vso : length 

 Φάξδνο = schema, vso : width 

 „Ύςνο = schema, vso : height 

 Ακάμσκα = schema:bodyType, vso:bodyStyle 
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 Αξηζκφο ζπξψλ = schema:numberofDoors, vso:doors 

 Αξηζκφο αμφλσλ = schema:numberofAxles, vso:axles 

 Αξηζκφο ζέζεσλ = schema:seatingCapacity,vehicleSeatingCapacity, 

vso:seatingCapacity 

 Έηνο ζεηξάο κνληέινπ =schema:modelDate,vehicleModelDate, vso:modelDate 

 Ζκεξνκελία παξαγσγήο = schema, vso: productionDate 

 Αξηζκφο πιαηζίνπ = schema:vehicleIdentificationNumber,productID, 

uco:propertyId, vso:Vin 

 Θέζε ηηκνληνχ = schema,vso:steeringPosition 

 Καηεγνξία νρήκαηνο = schema:category 

 Μνληέιν = schema:model 

 Ζκεξνκελία θπθινθνξίαο ζηελ αγνξά = schema:releaseDate 

 Καηαζθεπαζηήο νρήκαηνο = schema:manufacturer 

 Μάξθα = schema:brand 

 ήκα = schema:logo 

 Σχπνο θαπζίκνπ = schema, vso:fuelType 

 Υσξεηηθφηεηα θαπζίκνπ = schema:fuelCapacity, vso:fuelTankVolume 

 Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ = schema:emissionsCO2 

 Όξην εθπνκπψλ = vso:EmissionStandardValue 

 Σήξεζε νξίνπ εθπνκπψλ = schema, vso:meetsEmissionStandard 

 Καηαλάισζε = schema, vso:fuelConsumption 

 Απφζηαζε θαηαλάισζεο = vso:referenceDistance 

 Απηνλνκία = schema:fuelEfficiency, vso:fuelEconomy 

 Πνζφηεηα θαπζίκνπ απηνλνκίαο = vso:referenceFuelQuantity 

 Υξψκα = schema, vso:color 

 Αξηζκφο αεξφζαθσλ = schema:NumberofAirbags 

 Υαξαθηεξηζηηθά νρήκαηνο = uco,vso:feature 

 Κσδηθφο θηλεηήξα = vso:engineName 

 Κπβηζκφο θηλεηήξα = vso:engineDiplacement 

 Ηζρχο θηλεηήξα = vso:enginePower 

 Σχπνο θηλεηήξα = vso:engineType 

 Κηβψηην ηαρπηήησλ = schema:vehicleTransmission, vso:transmission 

 Άμνλαο κεηάδνζεο = schema,vso:driveWheelConfiguration 

 Αξηζκφο ηαρπηήησλ = schema:numberofForwardGears, vso:gearsTotal 
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 Δπηηάρπλζε = schema:accelarationTime, vso:acceleration 

 Δχξνο ρηιηνκέηξσλ γηα επηηάρπλζε = vso:referenceSpeeds 

 Σαρχηεηα = schema, vso:speed 

 Πξψηε εγγξαθή = schema:dateVehicleFirstRegistered, vso:firstRegistration 

 Πιήζνο πξνεγνχκελσλ ηδηνθηεηψλ = schema:numberofPreviousOwners, 

uco:numberofOwners, vso:previousOwners 

 Ζκεξνκελία αγνξάο = schema:purchaseDate, uco:from 

 Πιεξνθνξίεο ηδηνθηήηε = uco:ownershipInfo 

 Υψξα πξνέιεπζεο = uco:countryofOrigin 

 Υψξα εγγξαθήο = uco:countryofRegistration 

 Πηλαθίδα απηνθηλήηνπ = uco:licensePlate 

 Αμία ηδηνθηεζίαο = uco:propertyValue 

 Οδεγνί = uco:driver 

 Πιήζνο νδεγψλ = uco:numberofDrivers 

 Σέινο πεξηφδνπ ηδηνθηεζίαο = uco:to 

 Αξρηθή αμία νρήκαηνο = uco:listPrice 

 Πιεξνθνξίεο πιήζνπο ηδηνθηεηψλ = uco:hasOwnershipInfo 

 Δθηηκψκελε αμία αγνξάο = uco:valuation 

 Αξρηθά ρηιηφκεηξα = uco:mileageInitial 

 Σειηθά ρηιηφκεηξα = uco:mileageEnd 

 Σσξηλφο ηδηνθηήηεο = uco:currentOwner 

 Ηδηνθηήηεο ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν = uco:owner 

 Σχπνο ρξήζεο = schema:vehicleSpecialUsage, uco:usage, vso:rentalUsage 

 Σνπνζεζία ζηάζκεπζεο = uco:parkingType 

 πλήζεηο ηχπνη ζηάζκεπζεο = uco:parking 

 Κχξηα ηνπνζεζία νρήκαηνο = uco:mainLocation 

 Σξέρνπζα ηνπνζεζία = uco:currentLocation 

 Καπληζηψλ/ Με θαπληζηψλ = uco:smoking 

 Καηνηθίδηα = uco:pets 

 Γλσζηέο βιάβεο = schema:knownVehicleDamages, vso:damages 

 πκβάλ = uco:damageOrAccident 

 πληήξεζε = uco:ModificationOrMaintenance 

 Σερληθφο έιεγρνο = uco:Check 

 Άλνηγκα αεξφζαθνπ = uco:airbagDeployment 
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 Καηάζηαζε νρήκαηνο = vso:condition 

 Με ππαηηηφηεηα νδεγνχ ζε αηχρεκα = uco:notAtFaultAccident 

 Απζεληηθφηεηα αληαιιαθηηθψλ = uco:originalPartsOnly 

 Πξνζζήθε αληαιιαθηηθψλ = uco:partAdded 

 Αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθψλ = uco:partReplaced 

 Αθαίξεζε αληαιιαθηηθψλ = uco:partRemoved 

 Δπηδηφξζσζε δεκηψλ = uco:repaired 

 Γνκηθή δεκία = uco:sructuralDamage 

 Αλεπαλφξζσηε δεκία = uco:totalLoss 

 Έλαξμε εγθπξφηεηαο ειέγρνπ = uco:validFrom 

 Λήμε εγθπξφηεηαο ειέγρνπ = uco:validTrough 

 Δηαηξεία δηεθπεξαίσζεο εξγαζίαο = uco:carriedOutBy 

 Πιεξνθνξίεο ζπκβάληνο = uco:eventInformation 

 Υηιηφκεηξα ζε ζπκβάλ = uco:mileage 

 Έιεγρνη = uco:inspected 

 Υηιηφκεηξα = schema, vso:mileageFromOdometer 

 Καηάζηαζε ρηιηνκεηξεηή = uco:indicationOfOdometerRollback 

Πίλαθαο 4: Γεδνκέλα λένπ κνληέινπ 1/3
14

 

 

                                                 
14

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VgxkPYBHgK_RxapoiSfJNuwcaSIZPJtvVf39jyn-

2oE/edit#gid=0 
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Πίλαθαο 5: Γεδνκέλα λένπ κνληέινπ 2/3
15

 

 

Πίλαθαο 6: Γεδνκέλα λένπ κνληέινπ 3/3
16

  

 

                                                 
15

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VgxkPYBHgK_RxapoiSfJNuwcaSIZPJtvVf39jyn-

2oE/edit#gid=0 
16

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VgxkPYBHgK_RxapoiSfJNuwcaSIZPJtvVf39jyn-

2oE/edit#gid=0 
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5.3 Ανάλςζη ιδιοηήηων δεδομένων 

 

Κάζε ηδηφηεηα δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηα ιεμηθά αθνινπζείηαη απφ έλα 

πεξηγξαθηθφ θείκελν ην νπνίν επεμεγεί θαη νξίδεη ηελ ηδηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην λέν 

κνληέιν κε βάζε ηνπο νξηζκνχο πνπ ζέηνπλ ηα ιεμηθά Auto.schema.org, Vehicle sales 

ontology θαη Used car ontology.  

Γηα ην λέν κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ νξηζκφ ηεο νληφηεηαο 

Auto.schema.org γηα ηνλ ιφγν φηη ππεξηεξεί απφ ηηο νληφηεηεο Vehicle sales ontology 

θαη Used car ontology θαζψο νη δχν ηειεπηαίεο αληινχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ απφ ηελ πξψηε νληφηεηα. Δπίζεο φπνπ δελ πθίζηαηαη 

ηδηφηεηα δεδνκέλσλ ζηελ νληφηεηα Auto.schema.org ρξεζηκνπνηείηαη ν νξηζκφο ηεο 

νληφηεηαο πνπ εκπεξηέρεη ηελ θάζε ηδηφηεηα δεδνκέλσλ. 

Ο θσδηθόο ηαμηλόκεζεο απηνθηλήησλ (ACRISS - Association of Car Rental Industry 

Systems and Standards) είλαη ν θσδηθφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ εηαηξείεο ελνηθίαζεο 

απηνθηλήησλ γηα λα ηαμηλνκήζνπλ ηα νρήκαηα ηνπο. Απνηειείηαη απφ 4 γξάκκαηα θάζε 

έλα απφ ηα νπνία αληηπξνζσπεχεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νρήκαηνο. Ο πξψηνο 

ραξαθηήξαο ζπκβνιίδεη ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο (premium, economy), ν δεχηεξνο 

ραξαθηήξαο ζπκβνιίδεη ηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο (sport, limousine), ν ηξίηνο ραξαθηήξαο 

ζπκβνιίδεη ηελ θαηεγνξία ηαρπηήησλ (απηφκαην, ρεηξνθίλεην) θαη ν ηέηαξηνο 

ραξαθηήξαο ζπκβνιίδεη ηνλ ηχπν θαπζίκσλ θαη αλ έρεη ζχζηεκα ςχμεο. 

Πίλαθαο 7: Αλάιπζε Acriss code (Wikipedia, 2017) 
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Σν βάξνο θνξηίνπ νξνθήο είλαη ην κέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο, θνξηίνπ θαη 

εμνπιηζκνχ, πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο.  Οη κνλάδεο είλαη 

KGM ζε θηιά θαη LBR ζε ιίβξεο.  

Ο όγθνο θνξηίνπ είλαη ν δηαζέζηκνο ρψξνο γηα θνξηίν ή απνζθεπέο. ηα απηνθίλεηα 

είλαη ζπλήζσο ν ρψξνο ηνπ πνξηκπαγθάδ. Οη κνλάδεο είλαη LTR ιίηξα ή FTQ θπβηθά 

πφδηα. 

Σν επηηξεπηό σθέιηκν βάξνο είλαη ην επηηξεπηφ βάξνο επηβαηψλ θαη θνξηίνπ, ρσξίο ην 

βάξνο ηνπ άδεηνπ νρήκαηνο. Οη κνλάδεο είλαη KGM ζε θηιά θαη LBR ζε ιίβξεο. 

Σν κέγηζην ζπλνιηθό βάξνο είλαη ην κέγηζην επηηξεπηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο. 

πκπεξηιακβάλεη ην βάξνο ησλ επηβαηψλ, ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ άδεηνπ νρήκαηνο. Οη 

κνλάδεο είλαη KGM ζε θηιά θαη LBR ζε ιίβξεο. 

Σν βάξνο άδεηνπ νρήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο, φια ηα 

απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλαιψζηκα (ιάδη θηλεηήξα, αληηςπθηηθφ πγξφ) , 

γεκάην ληεπφδηην, ρσξίο λα ππάξρνπλ επηβάηεο θαη επηπξφζζεην θνξηίν.   

Σν κέγηζην βάξνο ξπκνύιθεζεο είλαη ην επηηξεπηφ βάξνο ξπκνπιθνχ πνπ κπνξεί λα 

ζπλδεζεί ζην φρεκα. Οη κνλάδεο είλαη KGM ζε θηιά θαη LBR ζε ιίβξεο. 

Σν ειάρηζην αζθαιέο βάξνο ξπκνύιθεζεο είλαη ην επηηξεπηφ θάζεην θνξηίν ελφο 

πξνζαξκνζκέλνπ ζην φρεκα ηξέηιεξ. Οη κνλάδεο είλαη KGM ζε θηιά θαη LBR ζε 

ιίβξεο.   

Σν κεηαμόλην είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θέληξσλ ηνπ κπξνζηηλνχ θαη ηνπ πίζσ 

ηξνρνχ. Οη κνλάδεο κέηξεζεο είλαη CMT ζε εθαηνζηά, MTR ζε κέηξα, INH ζε ίληζεο 

θαη FOT ζε πφδηα. 

Σν κήθνο είλαη ην εμσηεξηθφ κήθνο ηνπ νρήκαηνο. Οη κνλάδεο κέηξεζεο είλαη CMT ζε 

εθαηνζηά, MTR ζε κέηξα, INH ζε ίληζεο θαη FOT ζε πφδηα. 

Σν θάξδνο είλαη ην θάξδνο ηνπ νρήκαηνο.  

Σν ύςνο είλαη ην χςνο ηνπ νρήκαηνο. 

Σν ακάμσκα ππνδειψλεη ην ζρέδην θαη ηνλ ηχπν ζψκαηνο ηνπ νρήκαηνο. 

Ο αξηζκόο ζπξώλ είλαη  ην ζχλνιν ησλ ζπξψλ ηνπ νρήκαηνο. 

Ο αξηζκόο αμόλσλ είλαη ην ζχλνιν ησλ αμφλσλ ηνπ νρήκαηνο. 
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Ο αξηζκόο ζέζεσλ είλαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα είλαη 

θαζηζηνί  ζην φρεκα. Πξνθχπηεη απφ ηνλ δηαζέζηκν ρψξν θαη απφ λνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. 

Σν έηνο ζεηξάο κνληέινπ είλαη ε εκεξνκελία θπθινθνξίαο ελφο κνληέινπ νρήκαηνο 

(ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ηνπ ίδηνπ 

κνληέινπ).  

Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο είλαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ νρήκαηνο.  

Ο αξηζκόο πιαηζίνπ (VinCheckReport, 2013) είλαη έλαο κνλαδηθφο ζεηξηαθφο αξηζκφο 

17 ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο γηα θάζε 

απηνθίλεην πνπ παξάγνπλ. Ο πξψηνο ραξαθηήξαο δείρλεη ηελ ρψξα παξαγσγήο ηνπ 

νρήκαηνο, ν δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο ηνλ θαηαζθεπαζηή, απφ ηνλ ηέηαξην έσο θαη ηνλ 

φγδνν ραξαθηήξα καο δείρλεη ε πεξηγξαθή ηνπ νρήκαηνο αζθάιεηαο θαη θηλεηήξα, ν 

έλαηνο είλαη θσδηθφο αζθαιείαο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ν δέθαηνο είλαη ε ρξνληά 

θαηαζθεπήο, ν εληέθαηνο είλαη αλαγλσξηζηηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζπλαξκνιφγεζεο θαη νη 

έμη ηειεπηαίνη ραξαθηήξεο αθνξνχλ ηνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ εξγνζηαζίνπ/ζεηξηαθφο 

αξηζκφο νρήκαηνο. 

Πίλαθαο 8: Αξηζκόο πιαηζίνπ- Vin code (VinCheckReport, 2013) 

 

Ζ ζέζε ηηκνληνύ είλαη ε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ην ηηκφλη ή ε ζέζε αληίζηνηρσλ 

ζπζθεπψλ ζην φρεκα (πεδάιην πινίνπ).  
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Ζ θαηεγνξία νρήκαηνο είλαη ε θαηεγνξία ηνπ αληηθεηκέλνπ. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θάζεηνη γηα ηελ ηεξαξρία ησλ θαηεγνξηψλ. 

Σν κνληέιν είλαη ην κνληέιν ηνπ νρήκαηνο. Υξεζηκνπνηείηαη κε ηε δηεχζπλζε URL ηνπ 

ProductModel ή κηα πεξηγξαθή θεηκέλνπ ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ ηνπ  κνληέινπ. Ζ 

δηεχζπλζε URL ηνπ ProductModel κπνξεί λα είλαη απφ εμσηεξηθή πεγή. 

Ζ εκεξνκελία θπθινθνξίαο ζηε αγνξά είλαη ε εκεξνκελία θπθινθνξίαο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή κνληέινπ πξντφληνο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα μερσξίδνπλ νη 

δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο πξντφληνο. 

Ο θαηαζθεπαζηήο νρήκαηνο είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο. 

Ζ κάξθα είλαη νη κάξθεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε έλα πξντφλ ή ππεξεζία ή νη κάξθεο πνπ 

αλήθνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ ή πξφζσπν. 

Σν ζήκα είλαη ην ζρεηηθφ ινγφηππν. 

Ο ηύπνο θαπζίκνπ είλαη ν ηχπνο θαπζίκνπ πνπ είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ θηλεηήξα ή 

θηλεηήξεο ηνπ νρήκαηνο. Αλ ην φρεκα έρεη κφλν έλαλ θηλεηήξα απηή ε ηδηφηεηα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ ρσξεηηθόηεηα θαπζίκνπ είλαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ληεπφδηηνπ ή ζηελ πεξίπησζε 

ειεθηξνληθψλ νρεκάησλ ε κπαηαξία. ε πεξίπησζε δχν απνζεθεπηηθψλ κέζσλ 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν ηνπ θάζε κέζνπ ρσξηζηά. Οη κνλάδεο κέηξεζεο είλαη LTR ζε 

ιίηξα, GLL ζε γαιφληα Ακεξηθήο, GLI ζε γαιφληα Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη AMH ζε 

ακπεξψξεο γηα ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα. 

Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ είλαη νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 ζε γξακκάξηα 

αλά ρηιηφκεηξα g/km. 

Σν όξην εθπνκπώλ είλαη ε ηηκή ηνπ νξίνπ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ 

αηκφζθαηξα κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην. Γελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νρήκαηνο 

αιιά αθνξά ην φρεκα έκκεζα.  

Ζ ηήξεζε νξίνπ εθπνκπώλ δείρλεη εάλ ην φρεκα ηεξεί ην φξην εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. 

 Ζ θαηαλάισζε είλαη ε πνζφηεηα θαπζίκνπ πνπ θαηαλαιψλεη ην φρεκα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε ή δηάξθεηα ηαμηδηνχ. 
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Ζ απόζηαζε θαηαλάισζεο είλαη ε απφζηαζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ηηκή ηεο 

θαηαλάισζεο θαπζίκνπ. 

Ζ απηνλνκία είλαη  ε απφζηαζε πνπ κπνξεί λα δηαλχζεη ην φρεκα αλά κνλάδα 

θαπζίκνπ. πλήζσο ρηιηφκεηξα αλά ιίηξν (km/L) ή κίιηα αλά γαιφλη (mpg). 

Ζ πνζόηεηα θαπζίκνπ απηνλνκίαο είλαη ε πνζφηεηα θαπζίκνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 

ε ηηκή ηεο απηνλνκίαο.  

Σν ρξώκα είλαη ην ρξψκα ηνπ πξντφληνο. 

Ο αξηζκόο αεξόζαθσλ είλαη ν αξηζκφο ή ηχπνο ησλ αεξφζαθσλ ζην φρεκα. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά νρήκαηνο αλαθέξεηαη ζε ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά, 

εμνπιηζκφ ή εμαξηήκαηα ηνπ νρήκαηνο. Μεξηθά απφ ηα νπνία είλαη: 

 χζηεκα αληηνιηζζεηηθήο πέδεζεο (ABS):  είλαη έλα ζχζηεκα αζθαιείαο 

απηνθηλήηνπ ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ηξνρνχο ελφο κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο 

λα δηαηεξνχλ ηελ επαθή έιμεο κε ηελ επηθάλεηα ηνπ δξφκνπ ζχκθσλα κε ηηο 

εηζφδνπο ηνπ νδεγνχ θαηά ηελ πέδεζε, εκπνδίδνληαο ηνπο ηξνρνχο λα 

θιεηδψλνληαη παχνληαο ηελ πεξηζηξνθή θαη απνθεχγνληαο ηελ αλεμέιεγθηε 

νιίζζεζε. Πξφθεηηαη γηα έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο 

αξρέο θξελαξίζκαηνο θαησθιίνπ θαη θξελαξίζκαηνο ηνπ ξπζκνχ πνπ 

εθαξκφζηεθαλ απφ έκπεηξνπο νδεγνχο κε ζπζηήκαηα πέδεζεο πξνεγνχκελεο 

γεληάο. Κάλεη απηφ κε πνιχ ηαρχηεξν ξπζκφ θαη κε θαιχηεξν έιεγρν απφ φηη 

έλαο νδεγφο ζα κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί. Σν ABS πξνζθέξεη γεληθά 

βειηησκέλν έιεγρν ηνπ νρήκαηνο θαη κεηψλεη ηηο απνζηάζεηο ζηακαηήκαηνο ζε 

μεξέο θαη νιηζζεξέο επηθάλεηεο. Ωζηφζν, ζε ραιαξέο ραιίθη ή ζε θαιπκκέλεο κε 

ρηφλη επηθάλεηεο, ην ABS κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ απφζηαζε 

θξελαξίζκαηνο, αλ θαη εμαθνινπζεί λα βειηηψλεη ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. Απφ 

ηελ αξρηθή επξεία ρξήζε ζε απηνθίλεηα παξαγσγήο, ηα ζπζηήκαηα 

αληηεκπινθήο θαηά ηελ πέδεζε έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά. Οη πξφζθαηεο 

εθδφζεηο δελ εκπνδίδνπλ κφλν ηελ αζθάιηζε ησλ ηξνρψλ θαηά ηελ πέδεζε, 

αιιά θαη ηνλ ειεθηξνληθφ έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο θξέλνπ εκπξφο-πίζσ. Ζ 

ιεηηνπξγία απηή, αλάινγα κε ηηο εηδηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο, 

είλαη γλσζηή σο ειεθηξνληθή θαηαλνκή θνξηίνπ πέδεζεο (EBD), ζχζηεκα 

ειέγρνπ πξφζθπζεο, ππνβνήζεζε πέδεζεο έθηαθηεο αλάγθεο ή ειεθηξνληθφο 

έιεγρνο επζηάζεηαο (ESC).  
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 Ζιεθηξνληθφο έιεγρνο επζηάζεηαο/ ειεθηξνληθφ πξφγξακκα επζηάζεηαο (ESP) ή 

δπλακηθφο έιεγρνο επζηάζεηαο (DSC): είλαη κηα κεραλνγξαθηθή ηερλνινγία πνπ 

βειηηψλεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ νρήκαηνο αληρλεχνληαο θαη κεηψλνληαο ηελ 

απψιεηα έιμεο. Όηαλ ην ESC αληρλεχζεη απψιεηα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ δηεχζπλζεο, 

απηφκαηα εθαξκφδεη ηα θξέλα γηα λα "θαηεπζχλεη" ην φρεκα φπνπ ν νδεγφο 

πξνηίζεηαη λα πάεη. Σν θξελάξηζκα εθαξκφδεηαη απηφκαηα ζηνπο ηξνρνχο 

κεκνλσκέλα, φπσο ν εμσηεξηθφο κπξνζηηλφο ηξνρφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ππεξβνιηθνχ ζηξνθέα ή ηνπ εζσηεξηθνχ πίζσ ηξνρνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ππνζηξνθήο. Οξηζκέλα ζπζηήκαηα ESC κεηψλνπλ επίζεο ηελ ηζρχ ηνπ θηλεηήξα 

έσο φηνπ επαλέιζεη ν έιεγρνο.  

 Τπνβξαρηφλην (ή βξαρίνλαο): είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ βξίζθεηαη ζε πνιιά 

ζχγρξνλα νρήκαηα ζηα νπνία νη επηβάηεο κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ. 

 πζθεπή CD:  Έλαο θνξέαο CD είλαη κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ αλαπαξάγεη 

ήρνπο απφ δίζθνπο, νη νπνίνη είλαη κηα κνξθή απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ 

ςεθηαθνχ ήρνπ. 

 Βάζε πνηεξηνχ: Μηα ζήθε γηα λα θξαηάεη έλα πνηήξη. 

 Αλάξηεζε ξπκνπιθνχ: Έλαο αλαζηνιέαο ξπκνχιθεζεο (ή ξάβδνο 

ξπκνχιθεζεο) είλαη κηα ζπζθεπή πνπ είλαη πξνζαξηεκέλε ζην πιαίζην ελφο 

νρήκαηνο γηα ξπκνχιθεζε. 

 Παξάζπξν ηζρχνο: Σα ειεθηξηθά παξάζπξα απηνθηλήησλ κπνξνχλ λα 

αλπςσζνχλ θαη λα ρακειψζνπλ πηέδνληαο έλα δηαθφπηε, ζε αληίζεζε κε ηε 

ρξήζε ρεηξνθίλεηεο ζηξνθαινθφξνπ ιαβήο.  

 Τδξαπιηθφ ηηκφλη: Οη πδξαπιηθνί ή ειεθηξηθνί ελεξγνπνηεηέο πξνζζέηνπλ 

ειεγρφκελε ελέξγεηα ζην κεραληζκφ δηεχζπλζεο, νπφηε ν νδεγφο κπνξεί λα 

αζθήζεη ιηγφηεξε πξνζπάζεηα λα γπξίζεη ηνπο ηξνρνχο θαηά ηελ νδήγεζε ζε 

ηππηθέο ηαρχηεηεο θαη λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηε θπζηθή πξνζπάζεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πεξηζηξνθή ησλ ηξνρψλ φηαλ έλα φρεκα ζηακαηάεη ή θηλείηαη 

αξγά.  

 Κιηκαηηζκφο: είλαη ε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ηεο ζεξκφηεηαο απφ 

πεξηνξηζκέλν ρψξν, κε απνηέιεζκα ηελ ςχμε ηνπ αέξα θαη ηελ απνκάθξπλζε 

ηεο πγξαζίαο. Απηή ε δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηηεπρζεί έλα πην 

άλεην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ζπλήζσο γηα αλζξψπνπο ή δψα.  

 Αηζζεηήξαο ζηάζκεπζεο: είλαη αηζζεηήξεο πξνζέγγηζεο γηα νδηθά νρήκαηα πνπ 

απνζθνπνχλ λα εηδνπνηήζνπλ ηνλ νδεγφ γηα εκπφδηα θαηά ηε ζηάζκεπζε.  
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Ο θσδηθόο θηλεηήξα είλαη ην κηθξφ θείκελν πνπ ππνδεηθλχεη ηνλ θηλεηήξα ηνπ 

νρήκαηνο. 

Ο θπβηζκόο θηλεηήξα είλαη ν φγθνο πνπ ζαξψλνπλ φια ηα πηζηφληα κέζα ζηνπο 

θπιίλδξνπο ζηνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο ζε έλαλ θχθιν ιεηηνπξγίαο. Δάλ 

ππάξρνπλ πνιινί θηλεηήξεο ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε ηηκή ηφζεο θνξέο φζνη θαη νη 

θηλεηήξεο. Οη κνλάδεο κέηξεζεο είλαη CMQ ζε θπβηθά εθαηνζηά, INQ ζε θπβηθέο 

ίληζεο θαη LTR ζε ιίηξα. 

Ζ ηζρύο θηλεηήξα είλαη ε ηζρχο ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο. Δάλ ππάξρνπλ πνιινί 

θηλεηήξεο ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε ηηκή ηφζεο θνξέο φζνη θαη νη θηλεηήξεο. Οη κνλάδεο 

κέηξεζεο είλαη KWT ζε θηινβάη. 

Ο ηύπνο θηλεηήξα είλαη ν ηχπνο ηνπ θηλεηήξα ή θηλεηήξσλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ην 

φρεκα. Δάλ ππάξρνπλ πνιινί θηλεηήξεο ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε ηηκή ηφζεο θνξέο φζνη 

θαη νη θηλεηήξεο.  

 Γίρξνλνο  

Έλαο θηλεηήξαο δχν θπιίλδξσλ είλαη έλαο ηχπνο κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεο ν 

νπνίνο νινθιεξψλεη έλαλ θχθιν ηζρχνο κε δχν δηαδξνκέο (θηλήζεηο πάλσ θαη 

θάησ) ηνπ εκβφινπ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο κφλν πεξηζηξνθήο ηνπ 

ζηξνθαινθφξνπ άμνλα.  ε έλαλ δίρξνλν θηλεηήξα, ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο 

θαχζεο θαη ε έλαξμε ηεο δηαδξνκήο ζπκπίεζεο ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα, κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο (ή ζάξσζεο) λα ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα. 

Οη δίρξνλεο κεραλέο έρνπλ ζπρλά πςειή αλαινγία ηζρχνο πξνο βάξνπο, ελψ ε 

ηζρχο είλαη δηαζέζηκε ζε έλα κηθξφ εχξνο πεξηζηξνθηθψλ ηαρπηήησλ πνπ 

νλνκάδεηαη "δψλε ηζρχνο". ε ζχγθξηζε κε ηνπο ηεηξάρξνλνπο θηλεηήξεο, νη 

δίρξνλεο κεραλέο έρνπλ πνιχ κεησκέλν αξηζκφ θηλνχκελσλ εμαξηεκάησλ θαη 

έηζη κπνξνχλ λα είλαη πην ζπκπαγή θαη ζεκαληηθά ειαθξχηεξα. 

 Σεηξάρξνλνο 

Έλαο ηεηξάρξνλνο θηλεηήξαο (επίζεο γλσζηφο σο θχθινο ηεζζάξσλ θχθισλ) 

είλαη έλαο θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαχζεο (IC) ζηνλ νπνίν ην έκβνιν 

νινθιεξψλεη ηέζζεξηο μερσξηζηέο δηαδξνκέο ελψ ζηξέθεη έλαλ ζηξνθαινθφξν 

άμνλα. Μηα δηαδξνκή αλαθέξεηαη ζηελ πιήξε δηαδξνκή ηνπ εκβφινπ θαηά 

κήθνο ηνπ θπιίλδξνπ, πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε. Οη ηέζζεξηο μερσξηζηέο 

δηαδξνκέο νλνκάδνληαη: 1.  Δηζαγσγή: επίζεο γλσζηή σο επαγσγή. Απηφ ην 

ρηχπεκα ηνπ εκβφινπ αξρίδεη ζην αλψηεξν λεθξφ ζεκείν (T.D.C.) θαη ηειεηψλεη 
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ζην θάησ λεθξφ ζεκείν (B.D.C.). ε απηή ηε δηαδξνκή ε βαιβίδα εηζαγσγήο 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ αλνηθηή ζέζε ελψ ην έκβνιν ηξαβάεη έλα κίγκα αέξα-

θαπζίκνπ ζηνλ θχιηλδξν κε ηελ παξαγσγή πίεζεο θελνχ ζηνλ θχιηλδξν κέζσ 

ηεο πξνο ηα θάησ θίλεζεο ηνπ. 2. πκπίεζε: Απηφ ην ρηχπεκα αξρίδεη ζην 

B.D.C, ή κφιηο ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο αλαξξφθεζεο, θαη ηειεηψλεη ζην 

T.D.C.C. ε απηή ηε δηαδξνκή ην έκβνιν ζπκπηέδεη ην κίγκα αέξα-θαπζίκνπ 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία γηα αλάθιεμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηζρχνο 

(θάησ). Σφζν ε βαιβίδα εηζαγσγήο φζν θαη ε εμαγσγή είλαη θιεηζηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ. 3.  Καχζε: επίζεο γλσζηή σο ηζρχο ή αλάθιεμε 

Απηή είλαη ε αξρή ηεο δεχηεξεο πεξηζηξνθήο ηνπ θχθινπ ηεζζάξσλ δηαδξνκψλ. 

ε απηφ ην ζεκείν ν ζηξνθαινθφξνο άμνλαο έρεη νινθιεξψζεη κηα πιήξε 

επαλάζηαζε 360 κνηξψλ. Δλψ ην έκβνιν βξίζθεηαη ζην T.D.C.C. (ην ηέινο ηεο 

δηαδξνκήο ζπκπίεζεο) ην κίγκα πεπηεζκέλνπ αέξα-θαπζίκνπ αλαθιέγεηαη απφ 

έλα κπνπδί (ζε βελδηλνθηλεηήξα) ή απφ ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ πςειή 

ζπκπίεζε (θηλεηήξεο ληίδει), επηζηξέθνληαο ζζελαξά ην έκβνιν ζην B.D.C. 

Απηή ε θίλεζε παξάγεη κεραληθή εξγαζία απφ ηνλ θηλεηήξα γηα λα γπξίζεη ηνλ 

ζηξνθαινθφξν άμνλα. 4.  Δμάηκηζε: επίζεο γλσζηή σο έμνδνο Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο εμάηκηζεο, ην έκβνιν επηζηξέθεη θαη πάιη απφ ην 

B.D.C. ζε T.D.C.C. ελψ ε βαιβίδα εμαγσγήο είλαη αλνηρηή. Απηή ε ελέξγεηα 

απνβάιιεη ην ρξεζηκνπνηεκέλν κίγκα θαπζίκνπ αέξα κέζσ ηεο βαιβίδαο 

εμαγσγήο. 

 Wankel 

     Ο θηλεηήξαο Wankel είλαη έλαο ηχπνο κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί εθθεληξηθφ πεξηζηξνθηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο πίεζεο 

ζε πεξηζηξνθηθή θίλεζε. ε αληίζεζε κε ηα πην ζπλεζηζκέλα ζρέδηα 

παιηλδξνκηθψλ εκβφισλ, ν θηλεηήξαο Wankel πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα 

απιφηεηαο, νκαιφηεηαο, ζπκπαγνχο ζπεηξψκαηνο, πςειψλ ζηξνθψλ αλά ιεπηφ 

θαη πςεινχ ιφγνπ ηζρχνο πξνο βάξνπο. Ο θηλεηήξαο αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο 

πεξηζηξεθφκελνο θηλεηήξαο, αλ θαη απηφ ην φλνκα ηζρχεη θαη γηα άιια εληειψο 

δηαθνξεηηθά ζρέδηα. Όια ηα κέξε πεξηζηξέθνληαη θηλνχληαη πξνο ηε κία 

θαηεχζπλζε, ζε αληίζεζε κε ηνλ θνηλφ θηλεηήξα κε εκβνινθφξν έκβνιν, ν 

νπνίνο έρεη έκβνια πνπ αιιάδνπλ  θαηεχζπλζε. Ο θχθινο ηεζζάξσλ δηαδξνκψλ 

ζπκβαίλεη ζε έλα θηλνχκελν ζάιακν θαχζεο αλάκεζα ζην εζσηεξηθφ ελφο 

θπθιηθνχ πεξηβιήκαηνο θαη ελφο ξφηνξα πνπ έρεη παξφκνην ζρήκα κε έλα 

ηξίγσλν κε πιεπξέο πνπ είλαη θάπσο πην επίπεδεο. 
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 Ζιεθηξηθφο  

    Έλαο ειεθηξνθηλεηήξαο είλαη κηα ειεθηξηθή κεραλή πνπ κεηαηξέπεη ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε κεραληθή ελέξγεηα. Σν αληίζεην ζα ήηαλ ε κεηαηξνπή ηεο 

κεραληθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζα γίλεηαη απφ κηα ειεθηξηθή 

γελλήηξηα. ε θαλνληθφ ηξφπν νδήγεζεο, νη πεξηζζφηεξνη ειεθηξνθηλεηήξεο 

ιεηηνπξγνχλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ελφο καγλεηηθνχ πεδίνπ ελφο 

ειεθηξνθηλεηήξα θαη ησλ ξεπκάησλ πεξηέιημεο γηα λα παξάγνπλ δχλακε κέζα 

ζηνλ θηλεηήξα. ε νξηζκέλεο εθαξκνγέο, φπσο ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ κε 

θηλεηήξεο έιμεο, νη ειεθηξνθηλεηήξεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηφζν ζε 

ιεηηνπξγία φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία παξαγσγήο ή πέδεζεο, ψζηε λα παξάγνπλ 

επίζεο ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηε κεραληθή ελέξγεηα. Βξίζθνληαη ζε εθαξκνγέο 

ηφζν δηαθνξεηηθέο φζν νη βηνκεραληθνί αλεκηζηήξεο, θπζεηήξεο θαη αληιίεο, 

εξγαιεηνκεραλέο, νηθηαθέο ζπζθεπέο, ειεθηξηθά εξγαιεία θαη δίζθνη, νη 

ειεθηξηθνί θηλεηήξεο κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχληαη απφ πεγέο ζπλερνχο 

ξεχκαηνο, φπσο κπαηαξίεο, απηνθίλεηα ή αλνξζσηέο, ή απφ πεγέο 

ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, φπσο απφ ην ειεθηξηθφ δίθηπν, κεηαηξνπείο ή 

γελλήηξηεο. Μηθξνί θηλεηήξεο κπνξεί λα βξεζνχλ ζε ειεθηξηθά ξνιφγηα. Οη 

θηλεηήξεο γεληθήο ρξήζεο κε εμαηξεηηθά ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά παξέρνπλ βνιηθή κεραληθή ηζρχ γηα βηνκεραληθή ρξήζε. Ο 

κεγαιχηεξνο ησλ ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πινία, ηε 

ζπκπίεζε ησλ αγσγψλ θαη ηηο εθαξκνγέο άληιεζεο-απνζήθεπζεο κε 

βαζκνινγίεο πνπ θηάλνπλ ηα 100 megawatts. Οη ειεθηξνθηλεηήξεο κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ κε ηνλ ηχπν ηεο πεγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ εζσηεξηθή 

θαηαζθεπή, ηελ εθαξκνγή, ηνλ ηχπν ηεο εμφδνπ θίλεζεο θιπ. Οη 

ειεθηξνθηλεηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή γξακκηθήο ή 

πεξηζηξνθηθήο δχλακεο (ξνπή ζηξέςεο) θαη πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ 

ζπζθεπέο φπσο καγλεηηθά ζσιελνεηδή θαη κεγάθσλα πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε θίλεζε αιιά δελ παξάγνπλ ρξεζηκνπνηήζηκεο κεραληθέο 

δπλάκεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη αληίζηνηρα σο ελεξγνπνηεηέο θαη κνξθνηξνπείο.  

Σν θηβώηην ηαρπηήησλ είλαη ν ηχπνο ηνπ εμαξηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

κεηαθέξεη ηελ ηζρχ απφ ηνλ θηλεηήξα ζηνπο άμνλεο. ε απηνθίλεηα είλαη ην θηβψηην 

ηαρπηήησλ.  

Ο άμνλαο κεηάδνζεο δείρλεη ζε πνηνλ άμνλα κεηαθέξεηαη ε ξνπή απφ ηνλ θηλεηήξα ηνπ 

απηνθηλήηνπ. 
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Ο αξηζκόο ηαρπηήησλ είλαη  ην πιήζνο ησλ ηαρπηήησλ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ ηνπ 

νρήκαηνο φπνπ ζην ιεμηθφ Vso ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πιήζνο ε φπηζζελ ελψ ζην 

ιεμηθφ schema δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη. ην λέν κνληέιν πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε ζα 

ππνινγίδνπκε κφλν ηηο κπξνζηηλέο ηαρχηεηεο ρσξίο ηελ ηαρχηεηα νπηζζνπνξίαο. 

Ζ επηηάρπλζε είλαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη ην φρεκα γηα λα επηηαρχλεη απφ κία 

αξρηθή ηαρχηεηα εθθίλεζεο κέρξη κία δεδνκέλε ηαρχηεηα. Ζ κνλάδα κέηξεζεο είλαη 

SEC ζε δεπηεξφιεπηα. 

Σν εύξνο ρηιηνκέηξσλ γηα επηηάρπλζε είλαη ε αξρηθή θαη ηειηθή ηαρχηεηα ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ε επηηάρπλζε. 

Ζ ηαρύηεηα είλαη ην εχξνο ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο. Δάλ ην φρεκα ηξνθνδνηείηαη απφ 

θηλεηήξα, ην πάλσ φξην ηνπ εχξνπο πξέπεη λα είλαη ε κέγηζηε ηαρχηεηα πνπ κπνξεί λα 

πεηχρεη ην φρεκα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Οη κνλάδεο κέηξεζεο είλαη KMH ζε 

ρηιηφκεηξα αλά ψξα, HM ζε κίιηα αλά ψξα θαη KNT ζε λαπηηθφ θφκβν. 

Ζ πξώηε εγγξαθή είλαη ε εκεξνκελία ηεο πξψηεο εγγξαθήο ηνπ νρήκαηνο ζηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

Σν πιήζνο πξνεγνύκελσλ ηδηνθηεηώλ είλαη ην πιήζνο ηδηνθηεηψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ησξηλνχ ηδηνθηήηε).  

Ζ εκεξνκελία αγνξάο είλαη ε εκεξνκελία πνπ αγνξάζηεθε ην φρεκα απφ ηνλ ησξηλφ 

ηδηνθηήηε (ζχκθσλα κε ην schema). Πξνζδηνξίδεη ηελ αξρή πεξηφδνπ ηδηνθηεζίαο 

(ζχκθσλα κε ην uco). 

Οη πιεξνθνξίεο ηδηνθηήηε πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν ηδηνθηεζίαο 

ελφο νρήκαηνο απφ έλα πξφζσπν ή νξγαληζκφ.  

Ζ ρώξα πξνέιεπζεο είλαη ε ρψξα ή γεσπνιηηηθή πεξηνρή ζηελ νπνία αξρηθά πσιήζεθε 

ην φρεκα. Αλαπαξίζηαηαη κε ηνλ θσδηθφ 2 ραξαθηήξσλ ηεο θάζε ρψξαο απφ ην (ISO 

3166 alpha-2 (Wikipedia, 2018)), φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.  

Ζ ρώξα εγγξαθήο είλαη ε ρψξα ή γεσπνιηηηθή πεξηνρή ζηελ νπνία ην φρεκα είλαη απηή 

ηε ζηηγκή εγγεγξακκέλν. Αλαπαξίζηαηαη κε ηνλ θσδηθφ 2 ραξαθηήξσλ ηεο θάζε ρψξαο 

απφ ην (ISO 3166 alpha-2 (Wikipedia, 2018)), φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2. 
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Δηθόλα 2: ISO 3166 alpha-2 (Wikipedia, 2018) 

 

Ζ πηλαθίδα απηνθηλήηνπ απνηειεί ηνπο ραξαθηήξεο πνπ αλαηίζεληαη ζην φρεκα θαηά 

ηελ πεξίνδν ηδηνθηεζίαο. 

Ζ αμία ηδηνθηεζίαο είλαη ε αμία ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ νρήκαηνο. 

ηνλ νδεγό αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ νδεγνχ ή ησλ νδεγψλ πνπ νδεγνχζαλ ζπρλά 

ην φρεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ή θαη ζπλνιηθά. 

Σν πιήζνο νδεγώλ είλαη ην πιήζνο ησλ αλζξψπσλ ή ησλ αηφκσλ πνπ νδεγνχζαλ 

ηαθηηθά ην φρεκα ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ή ζπλνιηθά. 

Σν ηέινο πεξηόδνπ ηδηνθηεζίαο δείρλεη ην ηέινο πεξηφδνπ ηδηνθηεζίαο ελφο νρήκαηνο. 

Ζ αξρηθή αμία νρήκαηνο δείρλεη ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή πψιεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ηελ ζηηγκή πνπ βγαίλεη απφ ηελ παξαγσγή. 

Οη πιεξνθνξίεο πιήζνπο ηδηνθηεηώλ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ησξηλφ θαη 

ησλ πξνεγνχκελσλ ηδηνθηεηψλ ηνπ νρήκαηνο.  

Ζ εθηηκώκελε αμία αγνξάο είλαη ε εθηίκεζε ηεο ηηκήο αγνξάο πνπ απνθηήζεθε απφ 

ηελ αληίζηνηρε απνηίκεζε. 
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Σα αξρηθά ρηιηόκεηξα είλαη ηα  ρηιηφκεηξα ηνπ νρήκαηνο ζηελ αξρή πεξηφδνπ 

ηδηνθηεζίαο. Οη κνλάδεο κέηξεζεο είλαη KMT γηα ρηιηφκεηξα θαη SMI γηα κίιηα. 

Σα ηειηθά ρηιηόκεηξα είλαη ηα ρηιηφκεηξα ηνπ νρήκαηνο ζην ηέινο πεξηφδνπ 

ηδηνθηεζίαο. Οη κνλάδεο κέηξεζεο είλαη KMT γηα ρηιηφκεηξα θαη SMI γηα κίιηα. 

Ο ησξηλόο ηδηνθηήηεο είλαη ν ησξηλφο ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο. 

Ο ηδηνθηήηεο ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο ζε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

ηνλ ηύπν ρξήζεο θαίλεηαη εάλ ην φρεκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα εηδηθνχο ζθνπνχο 

φπσο ελνηθίαζε, ζρνιή νδεγψλ ή ηαμί. Ζ λνκνζεζία ζε πνιιέο ρψξεο απαηηεί απηή ε 

πιεξνθνξία λα απνθαιχπηεηαη φηαλ έλα φρεκα πξνζθέξεηαη πξνο πψιεζε. 

Ζ ηνπνζεζία ζηάζκεπζεο αλαθέξεηαη ζηνλ ηχπν ρψξνπ ζηάζκεπζεο γηα έλα φρεκα 

(γθαξάδ, ζην δξφκν ή ζε ζηέγαζηξν). 

Οη ζπλήζεηο ηύπνη ζηάζκεπζεο  είλαη νη θχξηνη ηχπνη ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην φρεκα ζηελ δηάξθεηα κηαο ηδηνθηεζίαο ή ζπλνιηθά. 

Ζ θύξηα ηνπνζεζία νρήκαηνο/ έδξα είλαη ε θχξηα ηνπνζεζία ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ 

δηάξθεηα κηαο ηδηνθηεζίαο. 

Ζ ηξέρνπζα ηνπνζεζία νρήκαηνο είλαη ε ηξέρνπζα ηνπνζεζία ηνπ νρήκαηνο. 

Καπληζηώλ/κε θαπληζηώλ καο δείρλεη εάλ κέζα ζην φρεκα θάπληδαλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν ή ζπλνιηθά. 

Καηνηθίδηα αθνξά ηνλ ηχπν δψσλ πνπ κεηαθέξνληαλ κέζα ζην φρεκα ζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν ηδηνθηεζίαο ή ζπλνιηθά. 

Οη γλσζηέο βιάβεο είλαη ε πεξηγξαθή γλσζηψλ δεκηψλ ηφζν δηνξζσκέλσλ φζν θαη 

αδηφξζσησλ.  

Σν ζπκβάλ είλαη ην ζπκβάλ ζην νπνίν έλα φρεκα έρεη ππνζηεί δεκηά. 

Ζ ζπληήξεζε είλαη ην ζπκβάλ ζην νπνίν κέξνο ηνπ νρήκαηνο έρεη αληηθαηαζηαζεί, 

αθαηξεζεί ή έρεη πξνζηεζεί θάηη θαηλνχξην. Γηα παξάδεηγκα αληηθαηάζηαζε θηλεηήξα, 

εγθαηάζηαζε θνηζαδφξνπ (ξπκνπιθνχκελν).  

Ο ηερληθόο έιεγρνο είλαη ε ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή ηερληθή επηζεψξεζε. 
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Σν άλνηγκα αεξόζαθνπ δείρλεη αλ ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπ αεξφζαθνπο ηνπ 

νρήκαηνο έρνπλ αλνίμεη ζε ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ ή ζπλνιηθά. 

Ζ θαηάζηαζε νρήκαηνο είλαη κηα πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ κε ππαηηηόηεηα νδεγνύ ζε αηύρεκα δείρλεη αλ ην αηχρεκα ζην νπνίν πξνθιήζεθε ε 

δεκηά αλ δελ είλαη επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε. 

Ζ απζεληηθόηεηα αληαιιαθηηθώλ είλαη αλ ηα αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ 

γηα ηελ επηζθεπή κηαο βιάβεο γηα ηελ ζπληήξεζε ή θάπνηα ηξνπνπνίεζε ήηαλ φια 

απζεληηθά. 

Ζ πξνζζήθε αληαιιαθηηθώλ είλαη κηα πεξηγξαθή ηνπ αληαιιαθηηθνχ ή ησλ 

αληαιιαθηηθψλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζε κηα ηξνπνπνίεζε ή θαηά ηελ ζπληήξεζε. 

Ζ αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθώλ είλαη κηα πεξηγξαθή ηνπ αληαιιαθηηθνχ ή ησλ 

αληαιιαθηηθψλ πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ ζε κηα ηξνπνπνίεζε ή θαηά ηελ ζπληήξεζε. 

Ζ αθαίξεζε αληαιιαθηηθώλ είλαη κηα πεξηγξαθή ηνπ αληαιιαθηηθνχ ή ησλ 

αληαιιαθηηθψλ πνπ αθαηξέζεθαλ ζε κηα ηξνπνπνίεζε ή θαηά ηελ ζπληήξεζε. 

Ζ επηδηόξζσζε βιαβώλ/ δεκηώλ δείρλεη αλ νη δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

ζπγθεθξηκέλν αηχρεκα ή φιεο ε δεκηέο ηνπ παξειζφληνο έρνπλ επηζθεπαζηεί ζσζηά. 

Ζ δνκηθή δεκία δείρλεη αλ ην φρεκα έρεη ππνζηεί δνκηθή δεκηά ζε ζπγθεθξηκέλν 

αηχρεκα ή ζπλνιηθά. Αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζην ζθειεηφ ηνπ απηνθηλήηνπ, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 3. 

Δηθόλα 3: θειεηόο Απηνθηλήηνπ (Carfax, 2018
17

) 

 

                                                 
17

 https://www.carfax.eu/article/used-car-frame-damage.html 

https://www.carfax.eu/article/used-car-frame-damage.html
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Ζ αλεπαλόξζσηε δεκηά δείρλεη αλ ην φρεκα ζεσξείηαη θαηεζηξακκέλν σο απνηέιεζκα 

δεκηάο ζε ζπγθεθξηκέλν αηχρεκα ή γεληθά. 

Ζ έλαξμε εγθπξόηεηαο ειέγρνπ δείρλεη ηελ αξρή ηεο εγθπξφηεηαο κηαο επηζεψξεζεο. 

πλήζσο είλαη ε εκέξα ηεο επηζεψξεζεο. 

Ζ ιήμε εγθπξόηεηαο ειέγρνπ δείρλεη ην ηέινο ηεο εγθπξφηεηαο κηαο επηζεψξεζεο. 

πλήζσο είλαη ε εκέξα ηεο επηζεψξεζεο ζπλ 1 ή 2 ρξφληα. 

Ζ εηαηξεία δηεθπεξαίσζεο εξγαζίαο είλαη ε εηαηξεία ή ν ηχπνο εηαηξείαο πνπ 

δηεθπεξαίσζε ηνλ έιεγρν, ηελ επηζθεπή, ηελ ζπληήξεζε, ή ηελ ηξνπνπνίεζε. 

Οη πιεξνθνξίεο ζπκβάληνο αλαθέξεηαη ζε ζπκβάληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην φρεκα 

φπσο αηπρήκαηα, βιάβεο ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπληήξεζε. 

Σα ρηιηόκεηξα ζε ζπκβάλ είλαη ηα ρηιηφκεηξα πνπ είρε ην φρεκα  ζε ζπγθεθξηκέλν 

ζπκβάλ φπσο ζε έλα αηχρεκα, ζπληήξεζε, έιεγρν ή ηξνπνπνίεζε. Οη κνλάδεο 

κέηξεζεο είλαη KMT γηα ρηιηφκεηξα θαη SMI γηα κίιηα. 

Οη έιεγρνη δείρλνπλ ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο ζηνπο νπνίνπο έρεη ππνβιεζεί 

ην φρεκα. 

Σα ρηιηόκεηξα είλαη ε ζπλνιηθή απφζηαζε πνπ θαιχθζεθε απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

φρεκα απφ ηε ψξα θαηαζθεπήο ηνπ, απηή θαίλεηαη ζην νδφκεηξν. 

Ζ θαηάζηαζε ρηιηνκεηξεηή δείρλεη αλ είλαη πηζαλφ ή γλσζηφ φηη ην νδφκεηξν ηνπ 

νρήκαηνο δελ δείρλεη ζσζηά ηελ απφζηαζε πνπ δηήλπζε ην φρεκα επεηδή ην νδφκεηξν 

έρεη αληηθαηαζηαζεί, παξαβηαζηεί ή ηνπ έρεη γίλεη επαλαθνξά. 

6. Γεκηνπξγία ελόο λένπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ  

6.1 Ειζαγωγή 

 

ηφρνο ζην παξφλ θεθάιαην είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ άξηησλ θαη 

αμηφπηζησλ. Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ εκπεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά απηνθίλεησλ γηα 

ην έηνο 2017 πνπ απνθηήζακε απφ ην χλδεζκν Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζψπσλ 

Απηνθηλήησλ (ΔΑΑ) θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ λένπ κνληέινπ πνπ 

δεκηνπξγήζακε πξνγελέζηεξα ζα αλαπηχμνπκε έλα λέν ζχλνιν δενκέλσλ.  
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6.2 Δημιοςπγία ζςνόλος δεδομένων 

 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 2017 ηνπ πλδέζκνπ Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζψπσλ Απηνθηλήησλ 

(ΔΑΑ), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 9, γηα ηηο ζηήιεο ησλ δεδνκέλσλ Καηαλάισζε 

θαπζίκνπ - αζηηθφο θχθινο (kg/100km ή l/100km ή m3/100km ή kWh/100km) θαη 

Καηαλάισζε θαπζίκνπ - ππεξαζηηθφο θχθινο (kg/100km ή l/100km ή m3/100km ή 

kWh/100km) δελ ππάξρεη ηδηφηεηα δεδνκέλσλ ζην λέν κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζακε 

νπφηε ζα δηαγξαθνχλ απφ ηνλ πίλαθα πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχμνπκε. Οη ππφινηπεο 

ζηήιεο-ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ αληηζηνηρνχλ ζε ηδηφηεηεο ηνπ λένπ κνληέινπ:  

 Κπβηζκόο =  vso: engineDisplacement 

 Καύζηκν =  schema,vso: fuelType 

 Δηδηθέο Δθπνκπέο CO2 - ζπλδπαζκέλνο θχθινο (gr/km) =  schema: 

emissionsCO2 

 Καηαλάισζε θαπζίκνπ - ζπλδπαζκέλνο θχθινο (kg/100km ή l/100km ή 

m3/100km ή kWh/100km) =  schema,vso: fuelConsumption 

 

Πίλαθαο 9: Απόζπαζκα ραξαθηεξηζηηθώλ δεδνκέλσλ 2017
18

  

 

                                                 
18

 https://drive.google.com/file/d/1nV2PKnq50LHDqZO0kFbx9601IaqdxCYO/view 
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Δπίζεο απφ ηελ ζηήιε δεδνκέλσλ Μάξθα / Μνληέιν πξνθχπηνπλ 13 ζηήιεο δεδνκέλσλ 

νη νπνίεο πθίζηαηαη σο δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο κε βάζε ην κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε 

πξνγελέζηεξα θαη πξνζζέηνληαη ρσξηζηά ζην λέν ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ ζα 

αλαπηπρζεί: 

 Καηαζθεπαζηήο Ορήκαηνο =  schema: manufacturer 

 Μνληέιν = schema : model 

 Κσδηθόο Κηλεηήξα = vso : engineName 

 Ιζρύο Κηλεηήξα = vso : enginePower 

 'Άμνλαο κεηάδνζεο = schema,vso : driveWheelConfiguration 

 Σύπνο Κηλεηήξα = vso: engineType 

 Ακάμσκα = schema: bodyType, vso: bodyStyle 

 Kηβώηην Tαρπηήησλ = schema: vehicleTransmission, vso: transmission 

 Αξηζκόο Σαρπηήησλ = schema: numberOfForwardGears, vso: gearsTotal 

 Αξηζκόο Θπξώλ = schema: numberOfDoors, vso: doors 

 Αξηζκόο Θέζεσλ = schema: seatingCapacity, vehicleSeatingCapacity, vso: 

seatingCapacity 

 Υαξαθηεξηζηηθά Ορήκαηνο = uso, vso: feature 

 Μεηαμόλην = schema, vso: wheelbase 

 

Σα δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη ε ζηήιε Μάξθα/Μνληέιν δηαρσξίδνληαη ζηηο παξαπάλσ 

ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ φπσο νξίδεη ην λέν κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε θαη φπνπ ππάξρνπλ 

αληίζηνηρα δεδνκέλα, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ πλδέζκνπ Δηζαγσγέσλ 

Αληηπξνζψπσλ Απηνθηλήησλ (ΔΑΑ), θαηεγνξηνπνηνχληαη ρσξηζηά ζηελ ζηήιε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπο. αλ απνηέιεζκα απφ ην κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε πξνγελέζηεξα ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν νη παξαπάλσ 17 ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπκε 

δεδνκέλα πξνο πιεζχζκσζε.  
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Πίλαθαο 10: ύλνιν δεδνκέλσλ 1/2
19

  

 

 

Πίλαθαο 11: ύλνιν δεδνκέλσλ 2/2
20

 

 

                                                 
19

 https://drive.google.com/file/d/1y1Xw6d_OIvVnRwOD6cXhOVf45VEB00Vl/view 
20

 https://drive.google.com/file/d/1y1Xw6d_OIvVnRwOD6cXhOVf45VEB00Vl/view 
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6.3 Ανάλςζη δεδομένων 

 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε ηφζν ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη αλά ζηήιε φζν θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ πεξηέρνληαη αλά γξακκή. 

Κπβηζκόο = vso: engineDisplacement , κε βάζε ηνλ νξηζκφ πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηνλ φγθν πνπ ζαξψλνπλ φια ηα πηζηφληα κέζα ζηνπο θπιίλδξνπο ζηνπο θηλεηήξεο 

εζσηεξηθήο θαχζεο ζε έλαλ θχθιν ιεηηνπξγίαο. 

Καύζηκν = schema,vso: fuelType , κε βάζε ηνλ νξηζκφ πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε 

ηνλ ηχπν θαπζίκνπ πνπ είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ θηλεηήξα ή θηλεηήξεο ηνπ νρήκαηνο. 

Δηδηθέο Δθπνκπέο CO2 - ζπλδπαζκέλνο θχθινο (gr/km) = schema: emissionsCO2 , κε 

βάζε ηνλ νξηζκφ πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

CO2 ζε γξακκάξηα αλά ρηιηφκεηξα g/km. 

Καηαλάισζε θαπζίκνπ - ζπλδπαζκέλνο θχθινο (kg/100km ή l/100km ή m3/100km ή 

kWh/100km) = schema,vso: fuelConsumption, κε βάζε ηνλ νξηζκφ πεξηέρεη δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα θαπζίκνπ πνπ θαηαλαιψλεη ην φρεκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

απφζηαζε ή δηάξθεηα ηαμηδηνχ. 

Καηαζθεπαζηήο Ορήκαηνο = schema: manufacturer , κε βάζε ηνλ νξηζκφ πεξηέρεη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πξντφληνο γηα παξάδεηγκα Ford,Toyota. 

Μνληέιν = schema: model , κε βάζε ηνλ νξηζκφ πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην 

κνληέιν ηνπ νρήκαηνο γηα παξάδεηγκα Giulietta, Swift. 

Κσδηθόο Κηλεηήξα = vso: engineName , κε βάζε ηνλ νξηζκφ πεξηέρεη δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ην κηθξφ θείκελν πνπ ππνδεηθλχεη ηνλ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο γηα 

παξάδεηγκα 1.8 CVT  ή AMG (Wikipedia, 2017) γηα απηνθίλεηα ηεο εηαηξείαο 

Mercedes γηα θηλεηήξεο πνπ ζπλαξκνινγνχληαη ζην ρέξη, θαη θάζε έλαο θέξεη πιαθέηα 

κε ην φλνκα ηνπ κεραληθνχ πνπ ηνλ ζπλαξκνιφγεζε. 

Ιζρύο Κηλεηήξα = vso: enginePower , κε βάζε ηνλ νξηζκφ πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηελ ηζρχ ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο. πκβνιίδεηαη κε ηνπο ραξαθηήξεο  hp απφ ηελ 

αγγιηθή νλνκαζία  horsepower αιιά θαη ps απφ ηελ γεξκαληθή νλνκαζία : 

 Pferdestδrke (ε δχλακε αιφγσλ) φπνπ κε βάζε ηελ αλνηρηή ειεχζεξε εγθπθινπαίδεηα 

WIKI (2017) δελ είλαη πιένλ κηα λφκηκε κνλάδα, αιιά αθφκα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη 
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ζηελ Δπξψπε, Νφηηα Ακεξηθή θαη Ηαπσλία, εηδηθά απφ ηελ απηνθίλεηε θαη βηνκεραλία 

κνηνζηθιεηψλ. Γηα ηελ άξηηα θαη αμηφπηζηε πιεζχζκσζε ηνπ πεδίνπ απηνχ φπνπ ήηαλ 

ειιηπείο ε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία αληιήζακε δεδνκέλα απφ ηηο επίζεκεο ζειίδεο 

ησλ νρεκάησλ, φπνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

'Άμνλαο κεηάδνζεο = schema,vso: driveWheelConfiguration, κε βάζε ηνλ νξηζκφ 

πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα φπνπ κεηαθέξεηαη ε ξνπή απφ ηνλ θηλεηήξα 

ηνπ απηνθηλήηνπ. ε απηφ ην πεδίν πεξηέρνληαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο νη νπνίεο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ εηαηξεία ζε εηαηξεία κφλν θαηά ηελ νλνκαζία θαη φρη ζην 

πεξηερφκελν. 

 4MATIC (Wikipedia, 2018) (ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηνθίλεηα 

Mercedez-benz), All wheel drive (AWD) (Wikipedia, 2018), 4MOTION - 4MT 

(Wikipedia, 2017) (ζήκα θαηαηεζέλ ηεο Volkswagen), Quattro (ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηνθίλεηα Audi), 4ρ4 (ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

απηνθίλεηα Škoda), ALL4, 4Drive, 4WD – Four wheel drive - Ορήκαηα κε 

ηεηξαθίλεζε, δειαδή κε θηλεηήξα ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

ηζρχ ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο, είηε κε πιήξεο σξάξην είηε θαηά παξαγγειία.  

 4ρ2, 2WD, Two wheel drive (Wikipedia, 2016)–  Σέζζεξηο ηξνρνί εθ ησλ 

νπνίσλ ε θίλεζε ηνπνζεηείηαη ζηνπο δχν ηξνρνχο κφλν. Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο 

θίλεζεο επηηξέπεη ζηνπο δχν ηξνρνχο λα δέρνληαη ηαπηφρξνλα ηζρχ απφ ηνλ 

θηλεηήξα.   

 RWD – Rear wheel drive (Wikipedia, 2018) –  Ο θηλεηήξαο ηνπνζεηείηαη 

ζπλήζσο ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο ελψ νη θίλεζε ησλ ηξνρψλ ζην 

πίζσ κέξνο. 

 FWD -Front-wheel drive (Wikipedia, 2018) - Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ 

θηλεηήξα πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο κπξνζηηλνχο ηξνρνχο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

κεραλνθίλεηα νρήκαηα.  

Σύπνο Κηλεηήξα = vso: engineType , κε βάζε ηνλ νξηζκφ πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηνλ ηχπν ηνπ θηλεηήξα ή θηλεηήξσλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ην φρεκα. 

 TFSI- PureTech – Ecoboost – Dig – Tsi – Dit- Mpi- θηλεηήξεο βελδίλεο 

 TDI- BlueHdi – Dci – Tdci – Td- BiTdi- Cdti-  θηλεηήξεο πεηξειαίνπ 

 G-TRON – Cng- Eco-up- Tgi-  θηλεηήξεο θπζηθνχ αεξίνπ 

 E-TRON – Electric drive-  ειεθηξηθνί θηλεηήξεο 
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 Tce
21

 – Βελδηλνθηλεηήξαο λέαο γεληάο κε ιηγφηεξεο ξηπέο δηνμεηδίνπ 

 Gtdi (Wikipedia, 2017)– κηθξφο θηλεηήξαο πεηξειαίνπ 

 Hybrid – Gte- Hsd- ζπλδπαζκφο θηλεηήξα βελδίλεο θαη ειεθηξηθνχ (Τβξηδηθφ) 

 Gti (Gocar, 2014)– θηλεηήξαο πεηξειαίνπ γηα sport επηδφζεηο  

 Thp (Carzine, 2011) – αηκνζθαηξηθφο θηλεηήξαο, ηξνθνδνηείηαη κε βελδίλε 

αιιά απνδίδεη πην ςειά ηε ξνπή θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα απηήο ηεο άκεζεο 

επηηάρπλζεο απφ ρακειά. Δπηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ηφζν θαπζίκνπ φζν θαη 

ξχπσλ.  

 Σ3,Σ5,Σ6,Σ8 – θηλεηήξεο βελδίλεο γηα απηνθίλεηα Volvo 

 D2,D3,D4,D5,D6 – θηλεηήξεο πεηξειαίνπ γηα απηνθίλεηα Volvo 

Ακάμσκα = schema: bodyType, vso: bodyStyle, κε βάζε ηνλ νξηζκφ πεξηέρεη δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ην ζρέδην θαη ηνλ ηχπν ζψκαηνο ηνπ νρήκαηνο. 

 Sport (Wikipedia, 2017) – αλαθέξεηαη ζε απηνθίλεηα ζπλήζσο δχν ζέζεσλ κε 

πςειή απφδνζε , κηθξφ βάξνο θαη αεξνδπλακηθά δηακνξθσκέλα. 

 Van (Wikipedia, 2018)– Spacetourer –  αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε νρήκαηα 

κηθξφηεξα απφ θνξηεγά θαη κεγαιχηεξα απφ επηβαηηθά απηνθίλεηα. 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά αγαζψλ ή αλζξψπσλ. 

 Coupe (Wikipedia, 2017)– ζπρλά αλαθέξεηαη ζε απηνθίλεηα πνπ κπνξνχλ λα 

θαζίζνπλ κφλν δχν άηνκα θαη έρνπλ δχν πφξηεο.  

 Roadster - Spider – Spyder (Wikipedia, 2017)– αλαθέξεηαη γηα αλνηρηά δηζέζηα 

απηνθίλεηα κε έκθαζε ζηελ αζιεηηθή εκθάληζε ή ραξαθηήξα. 

 Volante (Wikipedia, 2017)–  αλαθέξεηαη ζε αγσληζηηθά απηνθίλεηα (θπξίσο γηα 

ηελ εηαηξεία Alfa Romeo). 

 Fastback (Wikipedia, 2017)– Hatchback (Wikipedia, 2018) – Ζ/Β -  έλα ζηπι 

απηνθηλήηνπ ηνπ νπνίνπ ε νξνθή θιίλεη ζπλερψο πξνο ηα θάησ ζην πίζσ κέξνο. 

Δίλαη κηα κνξθή πιάηεο γηα έλα ζψκα απηνθηλήηνπ πνπ απνηειείηαη απφ κία 

θπξηή θακπχιε απφ ηνλ επάλσ ζηνλ νπίζζην πξνθπιαθηήξα.  

 Sportback (Wikipedia, 2016)–  αλαθέξεηαη ζε πνιπηειή κνληέια κε πέληε 

πφξηεο fastback (θπξίσο γηα ηελ εηαηξεία Audi). 

 Sedan – Sdn (Wikipedia, 2018)-  έλα επηβαηηθφ απηνθίλεην κε θχξηνπο ρψξνπο  

ρσξηζηά γηα θηλεηήξεο, επηβάηεο θαη θνξηία. 

                                                 
21

 http://www.renault.com.gr/discover/TCe100.html 

http://www.renault.com.gr/discover/TCe100.html
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 Cabriolet – Convertible (Wikipedia, 2018)-  έλα ζηπι ακαμψκαηνο απηνθηλήηνπ 

πνπ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ιεηηνπξγία αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ. 

 Cabrio (Wikipedia, 2017)–  απηνθίλεηα πνπ πεξηέρνπλ κηα αλαδηπινχκελε 

πθαζκάηηλε νξνθή. Απνηεινχλ ηελ θζελφηεξε ιχζε γηα απηνθίλεηα κε ζηπι 

Convertible. 

 Combi - Kombi – SW – Station Wagon  – Estate (Wikipedia, 2017)-  απνηεινχλ 

επέθηαζε ησλ sedan θαη έλα ζηπι απηνθηλήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

κεηακνξθψζνπλ κε επειημία ηνλ εζσηεξηθφ φγθν ηνπο κέζσ πηπζζφκελσλ πίζσ 

θαζηζκάησλ γηα λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ φγθν ησλ επηβαηψλ ή ηνπ 

θνξηίνπ. 

 ST  -  RS (Wikipedia, 2018)– ε αλαβαζκηζκέλε έθδνζε ησλ ζπνξ απηνθηλήησλ 

(θπξίσο γηα ηελ εηαηξεία Audi). 

 Tourneo (Wikipedia, 2017)– απνηεινχλ έλα ζηπι θνξηεγψλ van γηα ηελ 

κεηαθνξά αλζξψπσλ (θπξίσο γηα ηελ εηαηξεία Ford).  

 Perfomante – Performance (Wikipedia, 2017)–  απνηεινχλ απηνθίλεηα πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα ηαρχηεηα. Δλδείθλπληαη ηφζν γηα 

ηελ κεηαθνξά αλζξψπσλ φζν θαη γηα αγσληζηηθή ιεηηνπξγία ζε αληίζεζε κε ηα 

racing πνπ ελδείθλπληαη κφλν γηα αγσληζηηθή ιεηηνπξγία.  

 Shooting Brake (Wikipedia, 2017)–  ζπλδπαζκφο wagon θαη coupe 

απηνθηλήησλ. 

 Countryman (Wikipedia, 2018)– ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε απηνθίλεηα κε 5 ζχξεο 

θαη κε ππεξπςσκέλε νξνθή (θπξίσο γηα ηελ εηαηξεία Mini). 

 Grandsport (Wikipedeia, 2017)–  αλαθέξεηαη ζε πςειήο απφδνζεο ζπνξ 

απηνθίλεηα. 

Kηβώηην Tαρπηήησλ = schema: vehicleTransmission, vso: transmission, κε βάζε ηνλ 

νξηζκφ πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν ηνπ εμαξηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα κεηαθέξεη ηελ ηζρχ απφ ηνλ θηλεηήξα ζηνπο άμνλεο. ε απηνθίλεηα είλαη ην 

θηβψηην ηαρπηήησλ. 

 ASM (semi-automatic transmission) (Wikipedia, 2017) – MTA (fiat500usa, 

2009) – AMT (Automated manual transmission) – θηβψηην ηαρπηήησλ πνπ δελ 

αιιάδεη απηφκαηα ηαρχηεηα αιιά δελ ππάξρεη πεληάι ζπκπιέθηε. Υξεζηκνπνηεί 

ειεθηξνληθνχο αηζζεηήξεο, πεπηεζκέλνπ αέξα, επεμεξγαζηέο θαη ελεξγνπνηεηέο 

γηα ηελ εθηέιεζε αιιαγψλ ηαρπηήησλ. Ο ζπκπιέθηεο ελεξγνπνηείηαη απφ 
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ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ πνπ κπνξεί λα ζπγρξνλίζεη ηνλ ρξνληζκφ θαη ηε ξνπή 

πνπ απαηηείηαη γηα γξήγνξεο θαη νκαιέο κεηαηνπίζεηο ηαρχηεηαο. 

 Easytronic (Γαζθαιφπνπινο, 2016) – απηνκαηνπνηεκέλν κεραληθφ θηβψηην 

ηαρπηήησλ. 

 ΑΣ – Auto - Automatic transmission (Wikipedia, 2018) - απηφκαην θηβψηην 

ηαρπηήησλ 

 Manual – Manual transmission – MT (Wikipedia, 2018) - ρεηξνθίλεην θηβψηην 

ηαρπηήησλ. 

 TCT (Twin Clutch Transmission, γηα Alfa Romeo)  – DDCT ( Dry dual clutch 

automatic gearbox, γηα Fiat) (Wikipedia, 2017) - DCT (dual-clutch transmission) 

(Wikipedia, 2017) - PDK (Porsche Doppelkupplungsgetriebe) - απηφκαην 

θηβψηην δηπινχ ζπκπιέθηε 

 PowerShift
22

 (Wikipedia 2017)- εκηαπηφκαην θηβψηην ηαρπηήησλ δηπινχ 

ζπκπιέθηε (γηα Ford) . Σν PowerShift βειηηψλεη ηελ απφδνζε θαπζίκνπ θαηά 

10% ζε ζχγθξηζε κε έλα ζπκβαηηθφ απηφκαην θηβψηην ηαρπηήησλ.  

 MPS6 (VolvoCars, 2018) - Ο θσδηθφο ”MPS6” ζεκαίλεη φηη ην απηνθίλεην 

δηαζέηεη θηβψηην ηαρπηήησλ Powershift - δηαθνξεηηθά πξφθεηηαη γηα απηφκαην 

θηβψηην ηαρπηήησλ Geartronic. 

 S tronic
23

 -  ζπλδπάδεη ηα αζιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ρεηξνθίλεηνπ θηβσηίνπ 

ηαρπηήησλ κε ηα πιενλεθηήκαηα ελφο απηφκαηνπ. Οη αιιαγέο ηαρπηήησλ κε ην 

θηβψηην ηαρπηήησλ δηπινχ ζπκπιέθηε εθηεινχληαη εχθνια θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε. Αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε ηνπ νδεγνχ, ηα γξαλάδηα κπνξνχλ λα 

κεηαηνπηζηνχλ ζε πιήξσο απηφκαηε ιεηηνπξγία ή ζε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα πεληάι αιιαγήο ηαρπηήησλ ζην ηηκφλη. Καηά ηε ιεηηνπξγία, 

κία ηαρχηεηα εκπιέθεηαη πάληνηε θαη ε άιιε είλαη πξνεπηιεγκέλε: ελψ ν 

πξψηνο ζπκπιέθηεο κεηαδίδεη ηζρχ ζε κία ηαρχηεηα, ν δεχηεξνο ζπκπιέθηεο 

έρεη ηελ επφκελε ηαρχηεηα θαη είλαη έηνηκε γηα εκπινθή. πλεπψο, ν νδεγφο δελ 

βιέπεη ηε δηαδηθαζία αιιαγήο ηαρπηήησλ. Ζ πςειή απφδνζε ηνπ θηβσηίνπ 

ηαρπηήησλ νδεγεί ζε ρακειή θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη κεησκέλεο εθπνκπέο 

ξχπσλ. 

 Tiptronic – απηφκαην θηβψηην ηαρπηήησλ 

                                                 
22

 https://support.volvocars.com/gr/cars/Pages/owners-

manual.aspx?mc=y352&my=2016&sw=15w17&article=8702779769165d29c0a801e80169ca47 
23

 https://www.audi.co.uk/glossary/s/s-tronic.html 

https://support.volvocars.com/gr/cars/Pages/owners-manual.aspx?mc=y352&my=2016&sw=15w17&article=8702779769165d29c0a801e80169ca47
https://support.volvocars.com/gr/cars/Pages/owners-manual.aspx?mc=y352&my=2016&sw=15w17&article=8702779769165d29c0a801e80169ca47
https://www.audi.co.uk/glossary/s/s-tronic.html
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 ETG (Efficient Tronic Gearbox) (Wikipedia, 2018) - Δπηηξέπεη ζηνλ νδεγφ λα 

αιιάδεη, αλά πάζα ζηηγκή, κεηαμχ ρεηξνθίλεηεο θαη απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο. 

 EAT (Efficient Automatic Transmission)
24

- απηφκαην θηβψηην ηαρπηήησλ 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πνπ ζπλδπάδεη ηελ άλεηε νδεγηθή ζπκπεξηθνξά κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή απφδνζε. 

 Easy-R (Tomas, 2016)– απηνκαηνπνηεκέλν ρεηξνθίλεην θηβψηην ηαρπηήησλ 

δηπινχ ζπκπιέθηε (θπξίσο ηεο εηαηξείαο Dacia) 

 EDC (Efficient Dual Clutch) 
25

- απηφκαην θηβψηην ηαρπηήησλ ηεο Renault  

 CVT  (Autotriti, 2011)- ην θηβψηην ηαρπηήησλ ζπλερνχο κεηαβαιιφκελσλ 

ζρέζεσλ απνηειεί κία εμέιημε ησλ απηφκαησλ θηβσηίσλ, αιιά κε 

ελζσκαησκέλεο δχν ηξνραιίεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ άκεζε κεηάβαζε απφ ηηο 

θνληέο ζηηο καθξηέο ζρέζεηο, ρσξίο απηέο νη αιιαγέο λα γίλνληαη αηζζεηέο απφ 

ηνλ νδεγφ.  

 DSG (direct-shift gearbox)(Wikipedia, 2017) – Twinamic 
26

–  θηβψηην 

ηαρπηήησλ κε άκεζε κεηαηφπηζε πξφθεηηαη γηα έλα ειεθηξνληθφ ρεηξνθίλεην 

θηβψηην ηαρπηήησλ πνιιαπιψλ αμφλσλ κε δηπιφ ζπκπιέθηε, έλα ζπκβαηηθφ 

πεληάι ζπκπιέθηε θαη κε πιήξσο απηφκαην ή εκη-ρεηξσλαθηηθφ έιεγρν. 

 MMT  (Multimode Manual Transmission) (Wikipedia, 2017) - ηχπνο δηαδνρηθνχ 

ρεηξνθίλεηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ Toyota. 

Υξεζηκνπνηεί έλα παξαδνζηαθφ ρεηξνθίλεην θηβψηην ηαρπηήησλ κε ειεθηξνληθά 

ειεγρφκελν ζπκπιέθηε. 

Αξηζκόο Σαρπηήησλ = schema: numberOfForwardGears, vso: gearsTotal , κε βάζε ηνλ 

νξηζκφ πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ κπξνζηηλψλ ηαρπηήησλ ηνπ 

θηβσηίνπ ηαρπηήησλ ηνπ νρήκαηνο.  

Αξηζκόο Θπξώλ = schema: numberOfDoors, vso: doors , κε βάζε ηνλ νξηζκφ πεξηέρεη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ ζπξψλ ηνπ νρήκαηνο. 

Αξηζκόο Θέζεσλ = schema: seatingCapacity, vehicleSeatingCapacity, vso: 

seatingCapacity , κε βάζε ηνλ νξηζκφ πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζέζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα είλαη θαζηζηνί  ζην φρεκα. 

                                                 
24

 http://www.peugeot.co.uk/eat6/ 
25

 http://press.renault.co.uk/Vans/4fc032c2-9534-4563-8895-f9c51cffac74.aspx 
26

 https://www.smart.com/gr/el/index/smart-fortwo-forfour-453/gearshift.html 

http://www.peugeot.co.uk/eat6/
http://press.renault.co.uk/Vans/4fc032c2-9534-4563-8895-f9c51cffac74.aspx
https://www.smart.com/gr/el/index/smart-fortwo-forfour-453/gearshift.html
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Υαξαθηεξηζηηθά Ορήκαηνο = uso, vso: feature , κε βάζε ηνλ νξηζκφ πεξηέρεη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά, εμνπιηζκφ ή εμαξηήκαηα ηνπ 

νρήκαηνο. 

 S&S – S/S – Start and stop - AS&G (auto stop and go) 
27

- Isg (Idle stop and go) 

28
- ν θηλεηήξαο ζβήλεη φηαλ ην απηνθίλεην είλαη ζε θαηάζηαζε ξειαληί, κε 

απνηέιεζκα ηελ επηζπκεηή βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ησλ εθπνκπψλ. 

 Bluemotion – Bmt (Wikipedia, 2018)–  αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλα κνληέια 

απηνθηλήησλ απφ ηνλ φκηιν Volkswagen γηα ηελ ππφδεημε ζηελ πςειφηεξε 

απφδνζε θαπζίκνπ.  

 Act (Active Cylinder Management) (Σνχληαο, 2017) - 

ζχζηεκα απελεξγνπνίεζεο ησλ δχν κεζαίσλ θπιίλδξσλ.  

 Grip control – έιεγρνο πξφζθπζεο. 

 BlueEfficiency (Wikipedia, 2018)–  επίηεπμε θαιχηεξεο νηθνλνκίαο κε ηε 

κείσζε ηνπ βάξνπο φπσο ειαθξηέο ζθπξειαηεκέλεο ξφδεο κε ειαζηηθά ρακειήο 

αληίζηαζεο θχιηζεο (ζε απηνθίλεηα ηεο εηαηξείαο Mercedes). 

 Lfc- Low fuel consumption (Παπαγηαλφπνπινο, 2017)– ρακειή θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ. 

 M.tyres (Παπαγηαλφπνπινο, 2017)– ειαζηηθά Micelin. 

Μεηαμόλην = schema, vso: wheelbase, κε βάζε ηνλ νξηζκφ πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ θέληξσλ ηνπ κπξνζηηλνχ θαη ηνπ πίζσ ηξνρνχ. ε απηφ ην 

πεδίν πεξηέρνληαη νη ηηκέο:  

 Standard–Δξγνζηαζηαθφ κήθνο, Compact– Λίγν κεγαιχηεξν κήθνο ηνπ 

εξγνζηαζηαθνχ, Long – Μεγάιν ζε κήθνο, Extra long – Αξθεηά κεγαιχηεξν ζε 

κήθνο. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 http://www.mitshelp.com/micont-1414.html 
28

 http://www.kia-world.net/kia-isg-idle-stop-how-it-works/   

http://www.mitshelp.com/micont-1414.html


 

53 

Δηθόλα 4: Compact siza wheelbase
29

 

  

 

 

 

Δηθόλα 5: Long size wheelbase  

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 https://www.mercedes-

benz.gr/content/greece/mpc/mpc_greece_website/grng/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/

v-class/v-class/facts/technicaldata/dimensions.html 

https://www.mercedes-benz.gr/content/greece/mpc/mpc_greece_website/grng/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/v-class/v-class/facts/technicaldata/dimensions.html
https://www.mercedes-benz.gr/content/greece/mpc/mpc_greece_website/grng/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/v-class/v-class/facts/technicaldata/dimensions.html
https://www.mercedes-benz.gr/content/greece/mpc/mpc_greece_website/grng/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/v-class/v-class/facts/technicaldata/dimensions.html
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Δηθόλα 6: Extra Long wheelbase  

 

 Maybach – Σν καθξχ κεηαμφλην ζε απηνθίλεηα επηβαηηθά ηχπνπ sedan 

(νηθνγελεηαθά-ιηκνπδίλεο) 

 LWB – Long wheelbase (Beardsworth, 2016)– Μαθξχ κεηαμφλην 

 SWB – Short wheelbase (Beardsworth, 2016)– Κνληφ κεηαμφλην  

 

7. Μεηαηξνπή ηνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ ζε ζπλδεδεκέλα 

δεδνκέλα (linked data) θαη RDF Turtle 

7.1 Ειζαγωγή 

 

ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζα έρνπκε επηηχρεη ηνλ αξρηθφ καο ζηφρν, λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα ζχλνιν αλνηρηψλ ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ ψζηε λα κπνξεί ηφζν 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ πηιφηνπ φζν θαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ. Mε ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ OpenRefine ζα 

δεκηνπξγήζνπκε αλνηρηά δηαζπλδεκέλα δεδνκέλα θαη ηέινο ζα εμάγνπκε ην ζχλνιν ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ ζε κνξθή turtle. 
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7.2 OpenRefine 

 

Σν OpenRefine
30

 (Wikipedia (2017) είλαη κηα απηφλνκε εθαξκνγή αλνηθηνχ θψδηθα γηα 

ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ζε άιιεο κνξθέο. Δίλαη 

παξφκνην κε ηηο εθαξκνγέο ππνινγηζηηθνχ θχιινπ θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε 

κνξθέο αξρείσλ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, παξφια απηά ζπκπεξηθέξεηαη πεξηζζφηεξν 

ζαλ βάζε δεδνκέλσλ. 

Λεηηνπξγεί ζε ζεηξέο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ θειηά θάησ απφ ζηήιεο, ηα νπνία είλαη πνιχ 

παξφκνηα κε ηνπο πίλαθεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Έλα έξγν OpenRefine 

απνηειείηαη απφ έλαλ πίλαθα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θηιηξάξεη ηηο ζεηξέο γηα εκθάληζε 

ρξεζηκνπνηψληαο επηινγέο πνπ νξίδνπλ θξηηήξηα θηιηξαξίζκαηνο.  

Σν πξφγξακκα δηαζέηεη δηεπαθή ρξήζηε ηζηνχ. Ωζηφζν, δελ θηινμελείηαη ζηνλ ηζηφ 

(SAAS), αιιά είλαη δηαζέζηκν γηα ιήςε θαη ρξήζε. Όηαλ μεθηλάηε ην OpenRefine, 

μεθηλά έλαο δηαθνκηζηήο ηζηνχ θαη μεθηλά έλα πξφγξακκα πεξηήγεζεο γηα λα αλνίμεη ην 

UI ηζηνχ πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ απηφλ ηνλ δηαθνκηζηή ηζηνχ. 

7.3 RDF Turtle 

 

Σν RDF (Resource Description Framework) (RDF Working group, 2014)  είλαη έλα 

πξφηππν κνληέιν γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ ζηνλ Ηζηφ. Σν RDF δηαζέηεη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπγρψλεπζε δεδνκέλσλ, αθφκε θαη αλ ηα 

ππνθείκελα ζρήκαηα δηαθέξνπλ θαη ππνζηεξίδεη εηδηθά ηελ εμέιημε ησλ ζρεκάησλ κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ρσξίο λα απαηηείηαη ε αιιαγή φισλ ησλ δεδνκέλσλ. Σν RDF 

ρξεζηκνπνηεί URI γηα λα νλνκάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξαγκάησλ θαζψο θαη ηα δχν 

άθξα ηνπ ζπλδέζκνπ. Υξεζηκνπνηψληαο απηφ ην απιφ κνληέιν, επηηξέπεη ηελ αλάκεημε, 

έθζεζε θαη θνηλή ρξήζε δνκεκέλσλ θαη εκηδνκεκέλσλ δεδνκέλσλ ζε δηάθνξεο 

εθαξκνγέο. 

Ζ Turtle (Terse RDF Triple Language) (Beckett, Berners-Lee, Prud‟hommeaux, 

Carothers (2014), Wikipedia (2017)) είλαη κηα κνξθή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

έθθξαζε δεδνκέλσλ ζε RDF. Έλα έγγξαθν turtle νξίδεη κηα ζχληαμε θεηκέλνπ γηα ην 

RDF πνπ επηηξέπεη ζε κηα γξαθηθή παξάζηαζε RDF λα γξάθεηαη ζε κηα ζπκπαγή θαη 

                                                 
30

 http://openrefine.org/ 

http://openrefine.org/
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θπζηθή κνξθή θεηκέλνπ, κε ζπληνκνγξαθίεο γηα θνηλά πξφηππα ρξήζεο θαη ηχπνπο 

δεδνκέλσλ.  

7.4 Δημιοςπγία ζςνδεδεμένων δεδομένων και RDF Turtle 

 

Αξρηθά εηζάγνπκε ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, πνπ δεκηνπξγήζακε πξνγελέζηεξα ζε 

excel, ζην εξγαιείν OpenRefine. ε άιιε πεξίπησζε ίζσο λα ρξεηαδφηαλ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ, κέζσ ηνπ Open Refine, φπσο νκαδνπνίεζε, δηαρσξηζκφο δεδνκέλσλ, 

κεηνλνκαζία δεδνκέλσλ, αιιά ηελ επεμεξγαζία απηή ηελ θάλακε φηαλ δεκηνπξγήζακε 

ην αξρείν excel πξνγελέζηεξα. ηε ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζνπκε ην ζθειεηφ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ (linked data) εηζάγνληαο ην URI ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ εηζάγακε θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηδηφηεηαο “Μνληέιν”. Έπεηηα ζα πξνζζέζνπκε ην 

“ID” σο κνλαδηθφ θσδηθφ ην νπνίν έξρεηαη θαη αθνινπζεί ην URI πνπ νξίζακε. 

Αθνινχζσο ζα νξίζνπκε ηελ θιάζε ησλ δεδνκέλσλ καο (rdf:type) έζησ σο 

“ex.montelo”. Γηα ηνλ ιφγν φηη δελ ππάξρεη ιεμηθφ νινθιεξσκέλν θαη θιάζε πνπ λα 

πεξηγξάθεη ην κνληέιν ελφο απηνθίλεηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην vocabulary απφ ην 

ιεμηθφ example.com θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε κία δηθή καο θιάζε έζησ “ex.montelo”. 

Δπίζεο ζα εηζάγνπκε ηα ιεμηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε (schema,vso,uco,ex.). 

Δηθόλα 7: OpenRefine εηζαγσγή δεδνκέλσλ θαη ηξνπνπνηήζεηο 
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ηε ζπλέρεηα ζα πξνζζέζνπκε ηδηφηεηεο ζηα δεδνκέλα κε ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ φπσο 

εληνπίζακε ηελ θάζε θιάζε ζηα ιεμηθά θαη νξίδνπκε λα αληιεί ηηκέο δεδνκέλσλ απφ 

ηελ νλνκαζία πνπ δψζακε κεηαγελέζηεξα. Γηα παξάδεηγκα γηα ηελ θιάζε 

schema.manufacturer επηιέγνπκε σο πεδίν φπνπ ζα ζπιιέγεη ηηκέο “Καηαζθεπαζηήο 

νρήκαηνο”. Αθνχ έρνπκε νξίζεη ηηο θιάζεηο ηνπ κνληέινπ θαη ηα πεδία απφ φπνπ ζα 

αληιεί ηηο ηηκέο ε θιάζε δεκηνπξγείηαη  ν ζθειεηφο RDF. Σέινο εμάγνπκε ηα δεδνκέλα 

ζε “Rdf turtle” ψζηε λα απνζεθεπζεί ζε κνξθή αξρείνπ “.ttl” γηα λα θαηαζηεί έηνηκν σο 

αξρείν ζπλφινπ δεδνκέλσλ γηα λα επεμεξγαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί ζηελ εθαξκνγή. 

Δηθόλα 8: ύλνιν δεδνκέλσλ ζε Turtle 
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8. πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ 

Σα αλνηρηά δεδνκέλα απνηεινχλ πιένλ θχξην ιφγν κειέηεο ηφζν ζε επίπεδν 

επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζε θξαηηθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα κία πιεζψξα πιεξνθνξηψλ 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηα θξαηηθά δεδνκέλα ηα νπνία κπνξεί θαη λα ραζνχλ. Ωο 

απνηέιεζκα ηα θξαηηθά δεδνκέλα ησλ νρεκάησλ πνπ θαηέρεη ν θάζε δεκφζηνο θνξέαο 

είλαη ρξήζηκν λα θαηαζηνχλ αλνηρηά ζπλδεδεκέλα δεδνκέλα κε ζθνπφ ηελ επρξεζηία, 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ.   

Σα δεδνκέλα (Kalampokis, Tambouris, Tarabanis 2013) πξέπεη λα παξέρνληαη θαηά 

ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη νιφθιεξνο ν θχθινο δσήο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπο: 

 Αλαθάιπςε δεδνκέλσλ  

 Πεξαηηέξσ αλάιπζε 

 Καζαξηζκφο δεδνκέλσλ 

 χλδεζε δεδνκέλσλ 

 Οπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε  

ηελ παξνχζα εξγαζία έρνληαο σο ζηφρν ηελ δεκηνπξγία αλνηρηψλ ζπλδεδεκέλσλ 

δεδνκέλσλ, ζρεηηθψλ κε ηα δεδνκέλα ησλ νρεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 

απηνθηλήησλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ Διιάδα ην έηνο 2017, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν απφ άιινπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο φζν θαη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ «Διιεληθνχ πηιφηνπ» αθνινπζήζακε ηνλ θχθιν δσήο ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ.  

ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αλαιχζακε ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηα δεδνκέλα ψζηε λα είλαη αλνηρηά, ζπλδεδεκέλα, κεηαδεδνκέλα θαη 

αλαθεξφκελα. Δπίζεο παξνπζηάζακε ηνλ ζηφρν θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ έξγνπ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ «Διιεληθνχ πηιφηνπ».   

Αξρηθά αλαδεηήζακε ιεμηθά θαη ζρήκαηα ζην δηαδίθηπν πνπ λα πεξηγξάθνπλ νρήκαηα 

φπνπ εληνπίζακε ηξία ιεμηθά (schema, vehicle sale ontology, used car ontology). ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί ε δπζθνιία αλεχξεζεο πεξηζζνηέξσλ 

ιεμηθψλ θαη ζρεκάησλ θαζψο δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηά ζρεηηθά κε νρήκαηα. 

Δπηιέρζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα ιεμηθά ιφγσ ηεο αμηνπηζηίαο ηεο νπνίαο παξέρνπλ θαζψο 

απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ιφγσ ε αμηνπηζηία ησλ πεγψλ φπνπ αληινχληαη ηα 

δεδνκέλα ψζηε λα παξέρνπλ θαη εμίζνπ θεξέγγπεο πιεξνθνξίεο. 
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ηε ζπλέρεηα αλαιχζακε ηηο ηδηφηεηεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ιεμηθψλ ην θάζε έλα 

ρσξηζηά ψζηε λα ηηο ζπγθξίλνπκε κεηαμχ ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην λέν κνληέιν 

φπνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο ζρήκα ζηελ ζπλέρεηα. Μεξηθέο ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ 

ήηαλ θνηλέο ελψ άιιεο δηαθνξεηηθέο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν κνληέιν φπνπ λα 

θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα νρεκάησλ. Παξαηεξήζακε φηη ηα 

ιεμηθά vehicle sale ontology θαη used car ontology αληινχζαλε αξθεηέο θνξέο 

πιεξνθνξίεο απφ ην schema θαη φηη βαζίδνληαη πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ιεμηθφ. 

Έπεηηα ρξεζηκνπνηήζακε ηα αμηφπηζηα δεδνκέλα ησλ νρεκάησλ, πνπ απνθηήζακε απφ 

ην χλδεζκν Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζψπσλ Απηνθηλήησλ (ΔΑΑ), γηα ην έηνο 2017 ψζηε 

λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ βαζηζκέλν ζην λέν κνληέιν πνπ 

δεκηνπξγήζακε πξνγελέζηεξα. Να ζεκεηψζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ην αξρείν ηνπ 

έηνπο 2017 κε ηα δεδνκέλα ησλ νρεκάησλ πεξηείρε αξθεηά ειιηπή πεδία ηηκψλ θαη 

πξφβιεκα κνξθνπνίεζεο. Με ζθνπφ ηελ νξζή αλάιπζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ 

αλαδεηήζακε ηελ θάζε έλλνηα θαη ηελ αλαιχζακε πξνζεθηηθά ηφζν ζηελ επίζεκε 

ζειίδα ηεο θάζε εηαηξείαο φζν θαη κε γεληθή αλαδήηεζε ηεο θάζε ηδηφηεηαο ζην 

δηαδίθηπν θαζψο δελ αλαθεξφηαλ αξθεηέο θνξέο ζηελ επίζεκε ζειίδα. Δπίζεο λα 

πξνζζέζνπκε σο παξαηήξεζε φηη αξθεηέο ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ νη εηαηξείεο ηηο 

νλνκάδνπλ δηαθνξεηηθά αιιά ζηελ νπζία ππνδειψλνπλ ηελ ίδηα έλλνηα. 

Σέινο κε ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ OpenRefine κπνξέζακε λα κεηαηξέςνπκε ην ζχλνιν 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζακε ζε ζπλδεδεκέλα δεδνκέλα θαη ζε RDF Turtle 

κνξθή ψζηε λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί θαη λα ζπλδεζεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

«Διιεληθνχ πηιφηνπ».  

Δίλαη ζεκαληηθφ ηα δεδνκέλα λα βαζίδνληαη ζε άξηηεο πεγέο δεδνκέλσλ ψζηε νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα παξαρζνχλ λα κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ αμηφπηζηεο κε ζθνπφ λα 

κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ πξνζηηζέκελε αμία θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιινπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. 

ε απηφ ην ζεκείν πξνηείλεηε σο κειινληηθή εξγαζία ε αλάιπζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε νρήκαηα πξνεγνχκελσλ εηψλ ψζηε λα πξνζδψζνπλ 

κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία ζηελ εθαξκνγή. Δπίζεο, αθφκε κία πξφηαζε απνηειεί ε 

ζχλδεζε ηνπ RDF Turtle ζπλφινπ δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζακε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

«Διιεληθνχ πηιφηνπ». Σέινο κία αθφκε κειινληηθή κειέηε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη  

ε αλάιπζε πεξηζζφηεξσλ πεδίσλ ηηκψλ ηεο εθαξκνγήο κε απνηέιεζκα λα επηθέξεη 

πεξεηαίξσ επρξεζηία θαη πξνζηηζέκελε αμία. 
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