ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(RDFIZING LEGAL DATA)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κόνιαρης Μάριος, 210 772 1402, mkoniari –at- dblab –dot- ntua -dot- gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός της εργασίας είναι η δημοσίευση της ελληνικής νομοθεσίας σε μορφή
διασυνδεδεμένων δεδομένων (Linked Open Data).
ΑΤΟΜΑ: 1-2
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: JAVA, JAVASCRIPT, SPARQL, RDF/XML

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η δημοσίευση δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στο Διαδίκτυο με
την μορφή ανοιχτών δεδομένων είναι μια πρακτική στην οποία στρέφονται όλο και περισσότερες
κυβερνήσεις προκειμένου να ενισχύσουν τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών. Ιδιάζουσα, εκ φύσεως, κατηγορία δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης
αποτελούν οι νομικές πληροφορίες.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο επίπεδο του σημασιολογικού ιστού (semantic web), όπου τα δεδομένα
έχουν καθορισμένο νόημα και μπορούν να τύχουν αυτόματης επεξεργασίας ανάλογα με το νόημα
τους, παρέχουν το κατάλληλο υπόβαθρο για τον «νομικό» σημασιολογικό ιστό (legal semantic web).
Η δημοσίευση των Νομικών Δεδομένων (Legal Data)
με την εφαρμογή τεχνολογιών του Σημασιολογικού
Ιστού αποτελεί πλέον κοινή πρακτική (ΗΠΑ, Ην
Βασίλειο - http://www.legislation.gov.uk/, Ευρωπαϊκή
Ένωση - http://eur-lex.publicdata.eu/). H εφαρμογή των
κανόνων των Συνδεδεμένων Δεδομένων (LOD)
επιτρέπει επίσης τη διασύνδεση των υφιστάμενων
νομικών συλλογών που σχετίζονται σημασιολογικά
σχηματοποιώντας το "νέφος" των πηγών συνδεδεμένων
νομικών δεδομένων.
Σκοπός της εργασίας είναι η δημοσίευση της Ελληνικής
Το νέφος των πηγών Συνδεδεμένων Νομικών Δεδομένων
Νομοθεσίας
(Νόμοι,
Προεδρικά
Διατάγματα,
Υπουργικές Αποφάσεις...) σε μορφή LOD.
Στο πλαίσιο της Δ.Ε. θα εξεταστούν/ υλοποιηθούν:
 Ανάλυση και Μοντελοποίηση της Νομοθεσίας
 Μετατροπή των δεδομένων σε RDF
 Δημοσίευση (Επιλογή εργαλείου δημοσίευσης, Καθορισμός και ανάθεση URIs, Καθορισμός
Εννοιολογικών Σχημάτων, Καθορισμός λεξιλογίου)
 Σύνδεση δεδομένων (επιλογή εργαλείου αυτόματης σύνδεσης)
 Παρουσίαση αποτελεσμάτων με χρήση φυλλομετρητή
Για την υλοποίηση της Δ.Ε., οι υποψήφιοι θα έχουν στην διάθεση τους, μέρος της ελληνικής
νομοθεσίας σε xml μορφή
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