
Εφαρμογή: Alignment

H δύναμη των Συνδεδεμένων Δεδομένων οφείλεται στη λέξη 
σύνδεση! Οι πληροφοριακοί πόροι, είναι συνδεδεμένοι μεταξύ 
τους, με εννοιολογικά ορισμένες σχέσεις, οικοδομώντας μία 
Γνωσιακή Βάση. Ωστόσο, οι συνδέσεις που παράγονται από 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες δεν είναι πάντα έγκυρες ή είναι 
αδύνατον να παραχθούν αλγοριθμικά. Απαιτείται η εμπειρία 
και η γνώση ειδικών του εκάστοτε πεδίου γνώσης, εργαζόμενοι 
συλλογικά.

Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι οι κωδικολίστες (ή Κ.Λ.) που 
χρησιμοποιούνται σε πολλά δημοσιονομικά δεδομένα. Για το 
λόγο αυτό, αναπτύξαμε την εφαρμογή Alignment, ένα εργαλείο 
για την online, συνεργατική, υποβοηθούμενη διασύνδεση 
οντοτήτων. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ένα-
προς-ένα δημιουργία συνόλων συνδέσεων μεταξύ γνωσιακών 
γράφων, ή για την επικαιροποίηση ήδη των υπαρχουσών 
συνδέσεων. Προσφέρονται στο χρήστη διάφορες λειτουργίες 
με σκοπό την υποβοήθησή του, όπως οπτική παρουσίαση και 
προσπέλαση των γράφων, αναζήτηση, περιγραφή του εκάστοτε 
πόρου καθώς και προτάσεις σύνδεσης που προκύπτουν από την 
εφαρμογή αλγορίθμων αντιπαραβολής. Ο χρήστης μπορεί να 
επιλέξει τη σημασιολογική ισχύ του συνδέσμου, από μία σειρά 
προεπιλεγμένων τύπων, ή να ορίσει τη δική του. Η εφαρμογή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, και για τον πληθοπορισμό 
επικαιροποίησης συνδέσεων, με τη χρήση ψηφοφοριών. 

Το Alignment είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει αναπτύξει 
το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλαδας, για λογαριασμό του 
χρηματοδοτούμενου από το Horizon2020 ερευνητικού έργου 
OpenBudgets.eu.

Ακολουθήστε την ανάπτυξη της εφαρμογής Alignment στο 
github http://github.com/okgreece/Alignment ή δοκιμάστε την 
στο δημόσιο εξυπηρετητή http://alignment.okfn.gr μας. 
Eπικοινωνία: Σωτήριος Καραμπατάκης - karampatakis@okfn.gr
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Το OpenBudgets.eu είναι ένα χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με σκοπό την υποστήριξη δημοσιογράφων, 
δημόσιων κοινωνικών οργανισμών, ΜΚΟ, πολιτών και δημόσιων διοικήσεων, παρέχοντας μια επισκόπηση δημόσιων 
δεδομένων προϋπολογισμού και δαπανών, καθώς και σχετικών εργαλειών και “ιστοριών”, για την υποστήριξη υπηρεσιών και 
την αμερόληπτη δημοσιονομική διαφάνεια.

Η ανοιχτότητα και η διαφάνεια μπορούν να λειτουργήσουν ως 
αντικίνητρο στην διαφθορά. Η τωρινή έλλειψη των ανοιχτών 
προϋπολογισμών και των ανοιχτών δεδομένων συναλλαγών καθιστά 
δύσκολη την παροχή μιας συνολικής εικόνας των δημόσιων δαπανών 
για τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους. Ακόμα πιο δύσκολη 
αποδεικνύεται η σύγκριση των προϋπολογισμών μεταξύ των 
διοικητικών περιοχών και των διαφόρων επιπέδων διοίκησης.

Η πλατφόρμα του OpenBudgets.eu σχεδιάστηκε για τις δημόσιες 
διοικήσεις, τους πολίτες, τις ΜΚΟ, τους οργανισμούς των ΜΜΕ, 
τις δημόσιες υπηρεσίες, και ενδιαφερόμενους που εργάζονται με 
δημοσιονομικά δεδομένα. Η πρόκληση του έργου είναι να παρέχει 
μία πλατφόρμα ανάπτυξης/διεύρυνσης που είναι εύκολη στην χρήση, 
προσαρμοστική, και ελκυστική για όλους αυτούς τους διαφορετικούς 
χρήστες.

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ, HORIZON 2020, με αριθμό σύμβασης No 645833.
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