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Η σύμπραξη GeoKnow εργάζεται για να κάνει τον Ιστό 

ένα πεδίο Διερεύνησης Γεωχωρικών Δεδομένων 

Δπξσπατθνί εξεπλεηηθνί θαη βηνκεραληθνί εηαίξνη ζπλεξγάδνληαη γηα λα πξνζζέζνπλ 
γεσρσξηθέο δηαζηάζεηο ζηνλ Ιζηό, κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο αλαδήηεζεο, ηεο 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο δηαζύλδεζεο δεδνκέλσλ.  

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου, 2013: Τν GeoKnow είλαη έλα ρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (FP7) έξγν, ην νπνίν μεθίλεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2012. Η έξεπλά ηνπ αθνξά ζηηο πξνθιήζεηο ησλ 

γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηε δηαζύλδεζε γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ πξνεξρόκελσλ 

από δηαθνξεηηθέο πεγέο, ζηελ θιηκαθώζηκε επαγσγή γλώζεο πάλσ ζε δηζεθαηνκκύξηα γεσγξαθηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ζην Γηαζπλδεδεκέλν Ιζηό Γεδνκέλσλ (Linked Data Web), θαζώο θαη ζηελ απνδνηηθή 

ζπγθέληξσζε θαη ζπλεξγαηηθή παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο κε ηε ζπκβνιή 

ρξεζηώλ (crowdsourcing). Η γεσγξαθηθή ζπληζηώζα ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ζπλήζσο δηαζέζηκε, αιιά 

α) διαζκορπιζμένη ζε έλα πιήζνο δηαθνξεηηθώλ πεγώλ, όπσο απνκνλσκέλα Σπζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ 

Πιεξνθνξηώλ (GIS), εηαηξηθέο απνζήθεο δεδνκέλσλ, ηζηνζειίδεο, ελώ β) ζπρλά είλαη νξγαλσκέλε ζε 

κλειζηούς μορθόησποσς, γηα παξάδεηγκα ζε θύιια Excel. Σθνπόο καο είλαη λα θάλνπκε ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξίαο επθνιόηεξε, επηηξέπνληαο ηελ εμεξεύλεζε, επεμεξγαζία θαη δηαζύλδεζε εηεξνγελώλ 

πεγώλ δεδνκέλσλ κε γεσγξαθηθέο ζπληζηώζεο. Σην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα αλαπηπρζνύλ εξγαιεία 

αλνηθηνύ θώδηθα ηα νπνία ζα δηεπθνιύλνπλ απινύο ρξήζηεο, εηαηξείεο θαη θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο 

λα εθζέηνπλ θαη λα εθκεηαιιεύνληαη δνκεκέλε γεσρσξηθή πιεξνθνξία ζηνλ Ιζηό. Τν έξγν απεπζύλεηαη 

ζε δηάθνξνπο δπλεηηθνύο ρξήζηεο πνπ ζα επσθειεζνύλ από ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηά. Σελάξηα 

ρξήζεο από ην ρώξν ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

(ηαμηδησηηθή βηνκεραλία) ζα ππνβνεζήζνπλ ηελ επηηεινύκελε έξεπλα. Γηα παξάδεηγκα, ζηόρνο ηνπ 

ζελαξίνπ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ε παξνρή ελνπνηεκέλεο όςεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο γηα 

logistics. Γηα λα επηηεπρζεί απηό, πιεξνθνξία παξερόκελε από αζύξκαηνπο πνκπνύο (RFIDs) ζα 

δηαζπλδεζεί ζηνλ Ιζηό Γεδνκέλσλ (Data Web), επηηξέπνληαο ηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζε ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν ηεο ξνήο ησλ πιηθώλ θαη παξέρνληαο βειηησκέλεο δπλαηόηεηεο αλάιπζεο, 

εληνπηζκνύ ζεκείσλ θνξεζκνύ, θαζώο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. 
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more 

Η ζύκπξαμε ηνπ GeoKnow ζα ζπλαληήζεθε ζηηο 16-17 Ιαλνπαξίνπ γηα ηελ ελαθηήξηα ζπλάληεζε 

ζηε Λεηςία. Η ελεκέξσζε ηεο θνηλόηεηαο γηα ηελ πξόνδν θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ κπνξεί λα γίλεη 

κέζσ δηαδηθηπαθώλ δηαύισλ όπσο ηα LinkedIn, Google+, Facebook, Twitter θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

GeoKnow.  

Το GeoKnow σε σςντομία 

Τί  Να νινθιεξώζεη ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό ησλ 

 Γηαζπλδεδεκέλσλ Γεδνκέλσλ  

 -Δπαγσγή γλώζεο θαη πξνέιεπζεο ζε δηζεθαηνκκύξηα ηξηπιέηεο γεσρσξηθώλ 

 δεδνκέλσλ 

 - Πνηνηηθή δηαζύλδεζε θαη νινθιήξσζε γεσρσξηθήο θαη ζεκαζηνινγηθήο 

 πιεξνθνξίαο  

 - Πξνζαξκνδόκελε εμεξεύλεζε, παξαγσγή θαη δηαηήξεζε γεσρσξηθήο 

 πιεξνθνξίαο 

Γιατί Γηα λα μεθιεηδώζεη απνκνλσκέλα ζεκεία γεσρσξηθήο πιεξνθνξίαο  

 - Τν 80% όισλ ησλ δεδνκέλσλ πεξηέρνπλ θάπνηαο κνξθήο ρσξηθή ζπληζηώζα, ζε 

 κεγάιν, όκσο, βαζκό κε επεμεξγάζηκε κέρξη ζήκεξα 

 - Η παξαγσγή γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ από εθαηνκκύξηα ρξήζηεο απαηηεί 

 απνδνηηθά εξγαιεία  

Για ποιόν  Πξνζηηζέκελε αμία γηα εηαηξείεο θαη γηα ηελ θνηλόηεηα ησλ Γηαζπλδεδεκέλσλ 

 Γεδνκέλσλ  

 - Φακεινύ θόζηνπο νινθιήξσζε δεδνκέλσλ γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο  

 - Οη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα πξνζζέζνπλ αμία ζηα δεδνκέλα ηνπο κέζσ ηεο 

 εζεινληηθήο  παξαγσγήο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο  

 - Οη ρξήζηεο ηεο ηαμηδησηηθήο βηνκεραλίαο ζα επσθειεζνύλ κε πεξηζζόηεξε 

 ππνβνεζεηηθή πιεξνθνξία  

  

Η σύμππαξη τος GeoKnow. Έμη εηαίξνη από ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρώξεο εξγάδνληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ θηιόδνμσλ ζηόρσλ ηνπ έξγνπ. Η ζύκπξαμε ζπγθέληξσζε πξσηνπόξνπο από ηε 

βηνκεραλία θαη ηελ έξεπλα γηα λα εξγαζηνύλ πάλσ ζην έξγν ηα επόκελα ηξία ρξόληα. Σπληνληζηήο ηνπ 

έξγνπ είλαη ην InfAI (Institute für Angewandte Informatik) ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Λεηςίαο (Γεξκαλία), ελώ 

νη ππόινηπνη εηαίξνη είλαη ην Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ‘Αζελά’ (Διιάδα), ε Open Link Software 

(Βξεηαλία), ε Unister (Γεξκαλία), ε Brox (Γεξκαλία) θαη ε Ontos (Διβεηία). 

To EK Αθηνά.  

Τν Δξεπλεηηθό Κέληξν Καηλνηνκίαο ζηηο Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο, ησλ Δπηθνηλσληώλ θαη ηεο 

Γλώζεο "Αζελά" (www.athena-innovation.gr) είλαη έλα θέληξν έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ην νπνίν 
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ηδξύζεθε ππό ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ην 2001. Τν Δ.Κ. "Αζελά" ζπκκεηέρεη ζην έξγν 

κέζσ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ (ΙΠΣΥ). Τν ΙΠΣΥ ηδξύζεθε ην 2007 κε ζηόρν ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο ζηελ πεξηνρή ηεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

κεγάιεο θιίκαθαο. Η επηηεινύκελε έξεπλα έρεη ηζρπξά ζπλεξγαηηθή δηάζηαζε θαη εθηείλεηαη ηόζν ζηε 

βαζηθή, όζν θαη ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα. Η ζπλεξγαηηθή δηάζηαζε εθθξάδεηαη κέζσ ηεο δηεμαγσγήο 

έξεπλαο ζε ζπλεξγαζία κε εζληθνύο θαη δηεζλείο εηαίξνπο, ηόζν από ηε βηνκεραλία, όζν θαη από ηελ 

αθαδεκατθή θνηλόηεηα, ζπρλά ζην πιαίζην πξσηνπνξηαθώλ θαη θαηλνηόκσλ έξγσλ. Τν ΙΠΣΥ έρεη ήδε 

εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζώο θαη από εζληθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο. Οη δξαζηεξηόηεηέο ηνπ επηθεληξώλνληαη ζηα εμήο: Οινθιήξσζε θαη 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Πιεξνθνξίαο, Καηαλεκεκέλα Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα, Γηαδηθηπαθά 

Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα, Γηαρείξηζε Φσξηθώλ θαη Φσξνρξνληθώλ Γεδνκέλσλ θαη Γηαηήξεζε ηεο 

Ιδησηηθόηεηαο. 

Πεπισσότεπερ Πληπουοπίερ  

 Γηα ην έξγν: http://geoknow.eu 

 Γηα ην Δ.Κ. Αζελά, ΙΠΣΥ: http://www.imis.athena-innovation.gr  

Επαυή 

 Σπληνληζηήο έξγνπ: Dr Jens Lehmann  (lehmann@informatik.uni-leipzig.de)  

 Υπεύζπλνο ΙΠΣΥ/Αζελά: Σπύξνο Αζαλαζίνπ (spathan@imis.athena-innovation.gr) 

 Γεκόζηεο ζρέζεηο: pr@geoknow.eu 
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