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Crowdsourcing για τον εμπλουτισμό 
δημόσιου περιεχομένου 

H πλατφόρμα 



● Το πλαίσιο και το ευρύτερο περιβάλλον για τα 
APIs, το Crowdsourcing και τα ανοικτά δεδομένα

● Η πλατφόρμα Crowdcollekt
● Η στρατηγική χρήσης της πλατφόρμας
● Τα επόμενα βήματα 
● ιδέες ;

Tι θα πούμε ;



1. Τι είναι Crowdsourcing ; 
Mεθοδολογίες και διαδικασίες που ο κόσμος (crowd - 
πλήθος) συμμετέχει ενεργά
π.χ Crowdfunding, διαβουλεύσεις, δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το foursquare ή το 
tripadvisor στηρίζονται στην συμμετοχή του πλήθους

2. Τι είναι API ; 
Απλός τρόπος μεταφοράς λειτουργιών και δεδομένων από 
ένα σύστημα σε ένα άλλο
π.χ google maps ; τρόπος ενσωμάτωσης ενός video από το youtube  e-payments 
συστήματα των τραπεζών σε e-shops

3. Τι είναι opendata
H διάθεση των δεδομένων με τρόπο ώστε να τον 
καταλαβαίνουν τα λογισμικά, οι εφαρμογές και τα 
συστήματα
π.χ Δεδομένα που εμφανίζονται σε χάρτες και οπτικοποιούνται, περιεχόμενα μιας 
βάσης δεδομένων που εχει στοιχεία. Συνήθως διαθέσιμα μέσω μιας γλώσσας 
προγραμματισμού όπως  ΧΜL, json.

3 απλοί ορισμοί 



Αpi Economy

Api business models : http://www.slideshare.net/jmusser/j-musser-apibizmodels2013?related=1
IBM API Management : http://www.slideshare.net/ibmapimgmt/the-api-driven-business-model?related=1

H νέα μορφή ψηφιακής οικονομίας με 
βασικούς παίχτες : 
● Οργανισμούς που παρέχουν δεδομένα  

σε όλους τους κλάδους (δημόσιο, 
τουρισμός ενέργεια .. retail κλπ)

● Μobile apps - δημοφιλή social 
platforms (π.χ facebook, twitter)

● Εταιρίες πληροφορικής που τα 
αξιοποιούν 

● Εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες 
ελεγχόμενης πρόσβασης σε δεδομένα 
(μέτρηση, ανάλυση, συνδρομές)

http://www.slideshare.net/jmusser/j-musser-apibizmodels2013?related=1






Crowdsourcing και Δεδομενα - Η 
μεγάλη εικόνα

Τα επιχειρηματικά 
μοντέλα της νέας 
ψηφιακής οικονομίας 
κινούνται στην τομή 
των κύκλων 

- Crowdsourcing
- opendata
- big data 

(sensors)



Vouliwatch - Crowdsourcing στην 
Ελληνική Βουλή

Η Crowdpolicy 
σχεδίασε και 
υλοποίησε την 
πλατφόρμα 
Vouliwatch. Το 
Vouliwatch ειναι 
ανάμεσα στις 5 πιο 
δημοφιλείς 
πλατφόρμες 
πολιτικής καινοτομίας 
διεθνώς και έχει 
λάβει Grants από 
ιδρύματα. 



Vouliwatch - Crowdsourcing 
worfklow



συνΑθηνά-www.synathina.gr

Η Crowdpolicy σχεδίασε 
και υλοποίησε την 
πλατφόρμα synathina.gr
Η πλατφόρμα 
βραβεύθηκε σε ανοικτό 
διαγωνισμό από το 
ίδρυμα Bloomberg στο 
πλαίσιο του Mayors 
Challenge. 

Το βραβείο : 1M ευρώ!



Tι γίνεται όμως στην 
πραγματικότητα ; 

Πώς το Crowdsourcing και τα 
ανοικτά δεδομένα παράγουν 

καινοτομία & αξία ;



Η περίπτωση του οργανισμού πλατφόρμα 
(organization as platform)

Ανοικτό λογισμικό 
Ανοικτά δεδομένα 
Ανοικτό περιεχόμενο
Ανοικτή πρόσβαση

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ είναι Bασικές 
προϋποθέσεις ανάπτυξης και καινοτομίας

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης



Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ενα δυναμικό οικοσύστημα ανθρώπινων δικτύων, τεχνολογιών 
και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 

Παρέχει ένα πλέγμα υπηρεσιών για την υποστήριξη της 
έρευνας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας του κεφαλαίου 
γνώσης της χώρας μας : 
● Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Επιστήμης και Τεχνολογίας
● Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης 
● Ηλεκτρονικά αποθετήρια και περιοδικά ανοικτής πρόσβασης
● Υποστήριξη ελληνικής έρευνας στο διεθνές περιβάλλον
● Προώθηση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Ειναι ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα  που εισάγει το 
Crowdsourcing σε επιχειρησιακές διαδικασίες!



Το crowdcollEKT είναι η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα crowdsourcing,  
εξωστρέφειας, και διαδραστικότητας η οποία εφαρμόζεται σε ένα πλούτο 
πληροφοριών και δεδομένων από βιβλιοθήκες, μουσεία, αποθετήρια έρευνας 
κ.α.

 
Ο στόχος του crowdcollEKT είναι η εγκαθίδρυση ενός καινοτόμου και 
βιώσιμου μηχανισμού συμμετοχής, επανάχρησης και δημιουργικής 
αξιοποίησης περιεχομένου.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει την ενίσχυση της ποιότητας της έρευνας και της 
επικοινωνίας που διεξάγεται στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο και στην 
επανάχρηση έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου από ευρύτερες κατηγορίες 
χρηστών.

 

CrowdcollEKT

http://r.hello.crowdpolicy.net/119j2akm403d.html
http://r.hello.crowdpolicy.net/119j2akm403d.html
http://r.hello.crowdpolicy.net/119j330m403d.html
http://r.hello.crowdpolicy.net/119j330m403d.html
http://r.hello.crowdpolicy.net/119j3vgm403d.html
http://r.hello.crowdpolicy.net/119j3vgm403d.html


3+1 

Visibility στο περιεχόμενο αποθετηρίων και 
βάσεων δεδομένων 

Υπηρεσίες Αξίας προς χρήστες περιεχομένου 

Υπηρεσίες Αξίας προς παραγωγούς 
περιεχομένου - owners

Εμπλουτισμός 



Η πλατφόρμα απευθύνεται σε όλους. 

Στην ερευνητική, ακαδημαϊκή κοινότητα, σε  φοιτητές  
και πρόσθετες ομαδες χρηστών περιεχομένου όπως 
Μαθητές, Τουρίστες, Επαγγελματίες! 

Σε όσους έχουν αρχεία, βάσης δεδομένων, 
αποθετήρια και θέλουν να δώσουν υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας!

CrowdcollEKT, Για ποιους





Βασικές ενότητες λειτουργιών
1.Ενιαία αναζήτηση περιεχόμενου σε ένα σύνολο αποθετηριών που 
φιλοξενούνται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

2.Συλλογές χρηστών που συνδυάζουν ιδρυματικό περιεχόμενο και 
περιεχόμενο χρηστών ώστε κάποιος να ανατρέχει σε αυτές όποτε το 
χρειαστεί Να τις χρησιμοποιεί και να τις διαμοιράζει στα κοινωνικά δίκτυα. 
και να βλέπει τις δημόσιες συλλογές των άλλων χρηστών. 

3.Εμπλουτισμός  περιεχόμενου από όλες αυτές τις πηγές, με 
φωτογραφίες, άρθρα, συνδέσμους και να έχεις πρόσβαση στο 
εμπλουτισμένο περιεχόμενο από τους άλλους χρήστες της πλατφόρμας. 
Επιπλέον χρησιμοποιούνται μηχανισμοί geolocation για το συσχετισμό 
περιεχομένου με σημεία ενδιαφέροντος! 



Crowdcollekt : Mobile Crowdsourcing 

Υπηρεσία 3 σε οθόνη tablet/mobile:
παρουσίαση τεκμηρίου σε συνάρτηση
με το χάρτη (συνδεδεμένα σημεία 
ενδιαφέροντος)

αναζήτηση σημείων 
ενδιαφέροντος

καταχώρηση 
σημείου ενδιαφέροντος 

Συμπληρώνει το πλέγμα υπηρεσιών του 
Εθνικού κέντρου τεκμηρίωσης

open APIs για κάθε ενέργεια στο συστήμα
Ανάπτυξη ψηφιακής οικονομίας - ICT start 

ups
Cultural IT industry  ;
Gamification as a service ;
data clearance  ;





Το στοίχημα της ομογενοποίησης 
της πληροφορίας





Υπηρεσία 1: Ενιαία Ολοκληρωμένη Αναζήτηση 
στα Αποθετήρια του ΕΚΤ για το Ευρύ Κοινό

- αναζήτηση τεκμηρίου στα αποθετήρια του ΕΚΤ
- κοινοποίηση αναζήτησης/τεκμηρίου στα κοινωνικά δίκτυα
- δεν χρειάζεται εγγραφή χρήστη

επιλογή απλής 
αναζήτησης

δυνατότητα 
κοινοποίησης στα 
κοινωνικά δίκτυα 

προβολή 
αποτελέσματος 
αναζήτησης - 
τεκμηρίου



Υπηρεσία 2: Ολοκληρωμένη αναζήτηση και 
διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών για ερευνητές

- σύνθετη αναζήτηση τεκμηρίου 
-  παρουσίαση βιβλιογραφικών 
αναφορών (μορφή παρουσίασης, 
μορφή διαχείρισης)
- αποθήκευση βιβλιογραφικών 
αναφορών
- κοινοποίηση στα κοινωνικά 
δίκτυα
- χρειάζεται εγγραφή 

δυνατότητα 
αναζήτησης βάσει 
ISBN

Υπηρεσία 2 σε οθόνη tablet/mobile



Υπηρεσία 2: Ολοκληρωμένη αναζήτηση και 
διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών για ερευνητές

δυνατότητα 
ανάρτησης σχολίου

επιλογές διαχείρισης 
βιβλιογραφικών 
αναφορών

βιβλιογραφική 
αναφορά τεκμηρίου

αναζήτηση 
βιβλιογραφικών 
αναφορών

Υπηρεσία 2 σε οθόνη web



Υπηρεσία 3: Προσωποποιημένη αναζήτηση και 
συνεισφορά ψηφιακού περιεχομένου με βάση τη θέση 
του χρήστη 

- αναζήτηση τεκμηρίων με 
βάση τη θέση του χρήστη 
(κοντινά αποθετήρια)
- συσχετισμός τεκμηρίων με 
ψηφιακό περιεχομένο από 
χρήστες
- συσχετισμός τεκμηρίων με 
γεωγραφικά δεδομένα (POI)
- παιχνίδια → συσχετισμός 
τεκμηρίων με γεωγραφικά 
δεδομένα / κλίμακα 
συνεισφοράς
- χρειάζεται εγγραφή

σκορ/χρόνος 
παιχνιδιού

στατιστικά στοιχεία 
παίκτη

σημεία ενδιαφέροντος
(γεωγραφικά δεδομένα 
που καταχωρήθηκαν)

Υπηρεσία 3 σε οθόνη web



Υπηρεσία 4: Δημιουργία και διαχείριση 
ψηφιακών συλλογών

- δημιουργία συλλογής 
(τεκμήρια, ψηφιακό υλικό, γεωγραφικά 
δεδομένα, διαδρομές)  
- διαχείριση συλλογής 
(δημόσια/ιδιωτική προβολή, 
εμπλουτισμός περιεχομένου) 
- κοινοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα

Υπηρεσία 4 σε οθόνη tablet/mobile



Kοινότητα



Gamification



Υποστήριξη Υπηρεσίας μέσω 
helpdesk



Χαρακτηριστικά Καινοτομίας
1.Το έργο διαθέτει opendata / open Api για όλες τις λειτουργίες του, Άρα π.χ 
κάποιος τρίτος μπορεί να φτιάξει “παιχνίδια” εμπλουτισμού περιεχομένου του 
ΕΚΤ π.χ εταιρίες πλήροφορικής ή υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 
συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας!

2.Υποστηρίζεται πολυναλαλική διάθεση περιεχομένου
a.web
b.mobile
c.smart devices

3.Συνδυάζει γεωγραφικά στοιχεία και τρίτες πηγές π.χ google places, 
foursquare κλπ

4.Ενσωματώνει μηχανισμό κινήτρων (gamification) 



Επόμενα Βήματα
Εχει διαμορφώσει μελέτη βέλτιστης 
αξιοποίησης
Ενδεικτικοί άξονες :
● Ως εργαλείο εξωστρέφειας περιεχομένου
● Ως εργαλείο για data clearance δεδομένων του δημοσίου τομέα
● Ως πλατφόρμα που μπορεί να υποβληθεί για περαιτέρω 

επέκταση στο πλαίσιο π.χ HORIZON calls
● Ως εργαλείο για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας 

βασισμένη στη δημόσια γνώση

Στο πλαίσιο του έργου έχουν συμματάσχει 500 χρήστες και έχει γινει 
demonstration στο iNNOVATHENS σε start up events και στους 
θεματικούς κύκλους του ΕΚΤ



● Ψηφιοποίηση δημόσιου περιεχομένου
● Transcripts από κοινότητες, αρχειονόμους κλπ
● Visibility σε θαμμένο περιεχόμενο
● open APIs για κάθε ενέργεια στο συστήμα

○ Ανάπτυξη ψηφιακής οικονομίας - ICT start ups
● Cultural IT industry  ;
● Gamification as a service ;
● data clearance  ;

○ Η ιδέες σας 
○

Iδέες μελλοντικής ανάπτυξης



Crowdpolicy Ψηφιακές Συμμετοχικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε.

Πρωτογένους 5, 10554 Αθήνα

Τ: +30 212 213 4475

F: +30 212 213 4476

E: hello@crowdpolicy.com

W: www.crowdpolicy.com


