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http://okfn.gr

Ο ρόλος των ανοικτών 
δεδομένων στη διαδικασία 

επαλήθευσης 
περιεχομένου

http://okfn.gr/


Ανοικτά δεδομένα;

• Ανοικτά είναι τα δεδομένα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ελεύθερα, να επανα-χρησιμοποιηθούν και 

να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε – υπό τον όρο, να 

γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, με 

τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους. 

κάθε είδους δεδομένα μπορεί να είναι ανοικτά, σε κάθε θεματικό πεδίο: 

των μεταφορών, της επιστήμης, των προϊόντων, της εκπαίδευσης, της 

χαρτογραφίας, της νομοθεσίας, της οικονομίας, του πολιτισμού, της 

ανάπτυξης, των επιχειρήσεων, κ.α. 

http://gr.okfn.org/files/2013/01/open-data-handbook.pdf

http://gr.okfn.org/files/2013/01/open-data-handbook.pdf


Open Knowledge Foundation- Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης

Ανοικτή Γνώση έχουμε όταν τα Ανοικτά Δεδομένα γίνονται χρήσιμα – προσβάσιμα, κατανοητά, με νόημα, έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να βοηθήσουν κάποιον να λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα

https://okfn.org/network/austria/
https://okfn.org/network/belgium/
https://okfn.org/network/brazil/
https://okfn.org/network/finland/
https://okfn.org/network/germany/
https://okfn.org/network/greece/
https://okfn.org/network/ireland/
https://okfn.org/network/japan/
https://okfn.org/network/spain/
https://okfn.org/network/sweden/
https://okfn.org/network/switzerland/
https://okfn.org/network/argentina/
https://okfn.org/network/australia/
https://okfn.org/network/bangladesh/
https://okfn.org/network/bermuda/
https://okfn.org/network/burkina-faso/
https://okfn.org/network/cambodia/
https://okfn.org/network/cameroon/
https://okfn.org/network/canada/
https://okfn.org/network/china/
https://okfn.org/network/czech-republic/
https://okfn.org/network/denmark/
https://okfn.org/network/ecuador/
https://okfn.org/network/egypt/
https://okfn.org/network/el-salvador/
https://okfn.org/network/ethiopia/
https://okfn.org/network/france/
https://okfn.org/network/guernsey/
https://okfn.org/network/hong-kong/
https://okfn.org/network/india/
https://okfn.org/network/italy/
https://okfn.org/network/kenya/
https://okfn.org/network/south-korea/
https://okfn.org/network/macedonia/
https://okfn.org/network/malta/
https://okfn.org/network/morocco/
https://okfn.org/network/nepal/
https://okfn.org/network/nigeria/
https://okfn.org/network/paraguay/
https://okfn.org/network/philippines/
https://okfn.org/network/portugal/
https://okfn.org/network/romania/
https://okfn.org/network/russia/
https://okfn.org/network/united-kingdom/
https://okfn.org/network/senegal/
https://okfn.org/network/taiwan/
https://okfn.org/network/ukraine/
https://okfn.org/network/united-states-of-america/


Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας
◆ Αναπτύσσουμε εργαλεία για να διευκολύνουμε την επεξεργασία δεδομένων 

◆ Βοηθάμε τους πολίτες να αναπτύξουν τις δεξιότητες δεδομένων που χρειάζονται 
σχετικά με δεδομένα 

◆ Υποστηρίζουμε την συνεργασία μεταξύ πολιτών οργανισμών και προγραμμάτων 
(make things happen)



Ανοικτή Διακυβέρνηση 
• Το Open Government Partnership, είναι μία πρωτοβουλία του OHE στην οποία 

συμμετέχουν έως τώρα 69 χώρες

• Στον πυρήνα των ενεργειών οι οποίες απορρέουν από την συμμετοχή σε αυτήν 
την πρωτοβουλία, εδράζεται η κατάρτιση και η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση



Γιατί επαλήθευσης 
περιεχομένου ;

Μετα – αλήθεια
Ψευδείς ειδήσεις



Η περίοδος της Μετα – αλήθειας (Post-truth era)

• Μεγάλη διαθεσιμότητα περιεχομένου– ειδήσεων.

• Πολλαπλά κανάλια μετάδοσης-διαμοιρασμού περιεχομένου (Web 2.0)

• Κάθε χρήστης διαδικτύου δυνητικός καταναλωτής αλλά και παραγωγός περιεχομένου-ειδήσεων.

• Το περιεχόμενο παράγεται, τροποποιείται, συνδυάζεται, επανα-δημοσιεύεται

• Σημαντικός ο όγκος του εσφαλμένου (ηθελημένα ή όχι) περιεχομένου.

• Προσωποποιημένη πληροφόρηση βάσει αλγορίθμων.



Ψευδείς ειδήσεις

• Μυθιστορηματικά άρθρα που δημιουργούνται με σκοπό τα εξαπατήσουν 
τους αναγνώστες με σκοπό το κέδρος (New York Times)

• Στόχος η ευρεία διάδοσή τους (Viral)

• Χαρακτηριστικές περιπτώσεις: οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το 2016, το 
δημοψήφισμα για την αυτονομία της Καταλονίας, κ.α. 



Γιατί το φαινόμενο αναδείχθηκε στη σημερινή εποχή;

• Συνδυασμός παραγόντων:

• Τεχνολογικές δυνατότητες (ευρεία διάδοση κοινωνικών μέσων)

• Τάση στους χρήστες του διαδικτύου να έλκονται από «περίεργες ειδήσεις»

Η διόρθωση για την υγεία της Κλίντον «διαβάστηκε» περίπου 30.000 φορές αλλά η είδηση ότι είναι 
σοβαρά άρρωστη και ότι έχει κάποιον να σωσία που την αντικαθιστά διαβάστηκε 8 εκατομμύρια φορές.



Ορολογία των ψευδών ειδήσεων

• Παραπλανητικές πληροφορίες: πληροφορίες που δεν είναι εντελώς 
κατασκευασμένες βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα. 

• Clickbait: άρθρα με τίτλους που είναι σχεδιασμένοι να έλκουν τους χρήστες να τα 
επιλέξουν, παρουσιάζοντας συχνά παραπλανητικές πληροφορίες για το 
περιεχόμενο του άρθρου. 

• Σάτιρα: άρθρο με σκοπό να κάνει αναφορά σε κοινωνικά θέματα βασισμένο σε 
μίμηση ή διακωμώδηση πραγματικών γεγονότων ή ατόμων.  

• Προπαγάνδα: παραπλανητικές ή μη αντικειμενικές πληροφορίες που σχεδιάζονται 
με σκοπό να επιβεβαιώσουν ή να διαφημίσουν μια συγκεκριμένη ιδεολογική 
άποψη. Δεν είναι απαραίτητο να είναι τελείως κατασκευασμένες. 

• Θεωρίες συνωμοσίας: εξηγήσεις ή ερμηνείες γεγονότων που βασίζονται σε 
αμφισβητήσιμες ή ανύπαρκτες εξηγήσεις ενός υποτιθέμενου μυστικού σχεδίου 
από μια ομάδα, συχνά της κυβέρνησης, καθώς και παραδοσιακών ΜΜΕ για την 
απόκρυψη γεγονότων. 



Το φαινόμενο της φυσαλίδας του φίλτρου
(filter bubble)

• Αλγόριθμοι αποφασίζουν ποιες πληροφορίες/άρθρα θα εμφανίσουν 
βάσει των προτιμήσεων του χρήστη. 

• Με αυτό τον τρόπο επηρεάζουν την πληροφόρηση που λαμβάνουμε. 

• Όσο περισσότερο ένας χρήστης μοιράζεται προσωπικά δεδομένα, 
τόσο οι αλγόριθμοι θα χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για τα τους 
δίνουν πληροφορίες που συμφωνούν με τις απόψεις και τις 
προτιμήσεις του και να τις ενισχύουν. 

• Έτσι ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε άρθρα που δεν συμφωνούν με 
τις απόψεις του.



Ορίζοντας την επαλήθευση

• Η συντακτική τεχνική που χρησιμοποιείται από δημοσιογράφους -
συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών γεγονότων- για να επαληθευθεί η 
ακρίβεια μίας κατάστασης.

• Επιστημονικός τομέας που εδράζεται στην καρδιά της δημοσιογραφίας.

• Επαλήθευση και έλεγχος  γεγονότων συνώνυμοι όροι; Βασικές διαφορές

• Ο έλεγχος γεγονότων είναι μία συγκεκριμένη εφαρμογή της επαλήθευσης 
στον κόσμο της δημοσιογραφίας.



Γιατί επαλήθευση 
περιεχομένου ;

Ανοικτά Δεδομένα
Ανοικτή Γνώση



Η σημασία της επαλήθευσης

• Εσκεμμένη ανάρτηση 
παραποιημένων ή ψευδών 
πληροφοριών.

• Μη εσκεμμένα λάθη (πχ 
κοινοποίηση με λανθασμένη 
ετικέτα).

• Οικειοποίηση υλικού άλλων 
χρηστών



Aνοικτά δεδομένα  Διασυνδεδεμένα
ΣΤΟΧΟΣ Γνωσιακοί Γράφοι

http://www.greek-lod.gr/5star/

http://www.greek-lod.gr/5star/


License CC-BY-SA 4.0 (International).

Internet

Web

Linked Data



Επαλήθευση Οικονομικού ρεπορτάζ



Εμείς Βλέπουμε και κατανοούμε 

• Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ∆ΚΚ) 30.366,00

• Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/1958, άρθρο 31Ν∆ 4260/62) 1.000,00

• ∆ηµοτικοί Αγροί 5.000,00 5.000,00

• Αναλογικά µισθώµατα λατοµείων 1.000,00

• Πάγια µισθώµατα λατοµείων 1.000,00

• Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ∆ΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) 8.500,00

• Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 
2725/99) και 200,00

• Τέλη και δικαιώµατα από ∆ηµοτική λαϊκή αγορά (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958) 17.706,00

• Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρη (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958) 54.294,00

• Δικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 5.000,00

• Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 11.482,00

• ……………………………………………………………………………….

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό των Εσόδων του Δήμου ΣΕΡΒΙΩΝ -ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
Περίοδο : Ιανουάριος



ΣΗΜΕΡΑ …… ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ!!
Δήμος Θεσσαλονίκης - ΑΠΘ



Σε xml, json η 
μηχανή 
βλέπει 

(διαφορετικά 
ΚΑΕ 

διαφορετικά 
χρώματα)

• <name>WWW2002

• The eleventh international world wide webc</name>

• <location>Sheraton waikiki hotel

• Honolulu, hawaii, USA</location>

• <date>7-11 may 2002</date>

• <slogan>1 location 5 days learn interact</slogan>

• <participants>Registered participants coming from

• australia, canada, chile denmark, france, 

germany, ghana, hong kong, india, ireland, 

italy, japan, malta, new zealand, the 

netherlands, norway, singapore, switzerland, the 

united kingdom, the united states, vietnam, 

zaire</participants>

• <introduction>Register now

• On the 7
th

May Honolulu will provide the backdrop 

of the eleventh international world wide web 

conference This prestigious event 

• Speakers confirmed</introduction>

• <speaker>Tim berners-lee</speaker>

• <bio>Tim is the well known inventor of the W</bio>

• <speaker>Ian Foster</speaker>

• <bio>Ian is the pioneer of the Grid, the ne</bio>



Εννοιολογικός Προϋπολογισμός 
OpenBudgets.eu



Εννοιολογική σύνδεση Προϋπολογισμού 







Επαλήθευση με ανοικτά δεδομένα 

• Τα ανοικτά δεδομένα και η σημασιολογική τους αναπαράσταση και η 
διασύνδεση τους με άλλα σημασιολογικά δεδομένα δημιουργούν 
Γνωσιακούς Γράφους -

• Αλγόριθμοί Μηχανικής Μάθησης με έννοιες και εννοιολογικά 
δεδομένα κατανοητά από μηχανές

• Η συντακτική τεχνική που χρησιμοποιείται από δημοσιογράφους
Σημασιολογική Ανάλυση από μηχανές των ελεγκτών γεγονότων- για 
να επαληθευθεί η ακρίβεια μίας κατάστασης.

• Γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα 


