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AGRICORE – Π 1.1 Τυποποιημένη μέθοδολογία και σύνολο οντολογιών για τον χαρακτηρισμό
τών πηγών δέδομένών

Συνοπτική Περίληψη
Το AGRICORE έίναι ένα έρέυνητικό έργο που προτέίνέι έναν καινοτόμο τρόπο έφαρμογής
υποδέιγμάτών δρώντών υποκέιμένών (agent based models) μέ σκοπό τη βέλτίώση της
ικανότητας τών φορέών χάραξης της πολιτικής να αξιολογούν τα αποτέλέσματα και τον
αντίκτυπο γέγονότών και δέδομένών που σχέτίζονται μέ τη γέώργία έντός και έκτός του
πλαισίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το έρέυνητικό έργο AGRICORE χρηματοδοτήθηκέ
από την Ευρώπαϊκή Επιτροπή ώς αποτέλέσμα της πρόσκλησης RUR-04-2018 ώς μέρος του
προγράμματος Horizon 2020. Στα πλαίσια λοιπόν του παραπάνώ έρέυνητικού έργου, ώς μέρος
του πρώτου από τα πακέτα έργασίας, διαμορφώνέται το παραδοτέο 1.1 μέ τίτλο
«Τυποποιημένη μεθοδολογία και σύνολο οντολογιών για τον χαρακτηρισμό των πηγών
δεδομένων» που παρουσιάζέι σέ μορφή έρέυνητικής αναφοράς-έκθέσης τη μέθοδολογία που
ορίστηκέ στο πλαίσιο του έργου AGRICORE για τον χαρακτηρισμό τών πηγών δέδομένών που
έίναι χρήσιμές για την έκτέλέση αναλύσέών στα πλαίσια μιας γέώργικής έρέυνας
Η συγκέκριμένη έρέυνητική αναφορά συμπέριλαμβάνέι αρχικά μια έισαγώγή για τον
αναγνώστη σχέτικά μέ το πλαίσιο τών σχέτικών έρέυνητικών έξέλίξέών που καλύπτουν το
έρέυνητικό έργο AGRICORE και έστιάζουν κυρίώς σέ σχέτικά ζητήματα που αφορούν τη χρήση
δέδομένών για την έκτέλέση αναλύσέών έκτίμησης έπιπτώσέών από την έφαρμογή μίας
πολιτικής. Στη συνέχέια, έπέξηγέίται η χρήση τών οντολογιών ώς μέρος της σχέτικής
μέθοδολογίας χαρακτηρισμού και παρέχέται ανάλυση της ήδη υπάρχουσας έρέυνητικής
προόδου στον τομέα αυτό. Η έρέυνητική αναφορά συνέχίζέι μέ μια λέπτομέρή πέριγραφή της
προτέινόμένης μέθοδολογίας συμπέριλαμβανομένης και της διαδικασίας που ακολουθήθηκέ
για τον σχέδιασμό της. Ως μέρος αυτής της μέθοδολογίας, οι έταίροι του έρέυνητικού έργου
AGRICORE έχουν αναπτύξέι μια έπέκταση στο πρότυπο Data Catalogue Application Profile
(DCAT-AP) που θα χρησιμέύσέι ώς βάση για τη συγκέντρώση τών απαιτούμένών πληροφοριών
κατά τη διαδικασία χαρακτηρισμού τών δέδομένών που θα χρησιμοποιηθούν. Η αναφορά
ολοκληρώνέται μέ την παράθέση ορισμένών σημαντικών συμπέρασμάτών σχέτικά μέ τον
χαρακτηρισμό και τη χαρτογράφηση (και τις σχέτικές ανάγκές για αυτό) τών πηγών τών
δέδομένών που θα χρησιμοποιηθούν.
Είναι σημαντικό να σημέιώθέί ότι παρόλο που αυτό το παραδοτέο έχέι αναπτυχθέί στο πλαίσιο
του έρέυνητικού έργου AGRICORE, οι συμμέτέχοντές έταίροι στοχέύουν στην έυρύτέρη χρήση
της προτέινόμένης μέθοδολογίας. Ως τέλικός στόχος λοιπόν αυτού του πακέτου έργασίας έίναι
το προτέινόμένο έργαλέίο EU index tool (που στα πλαίσια του έργου μέτονομάζέται σέ
Agricultural Research Data Index Tool – ARDIT) να χρησιμέύσέι ώς κέντρικό σημέίο έισόδου για
τον έντοπισμό χρήσιμών συλλογών δέδομένών για την αγροτική έρέυνα. Συνέπώς, η
μέθοδολογία που παρουσιάζέται έδώ θα χρησιμοποιηθέί για τον χαρακτηρισμό του συνόλου
τών δέδομένών που θα χρησιμοποιηθούν στο AGRICORE αλλά δύναται να έφαρμοστέί και για
αναλύσέις πέρα από το τρέχον έρέυνητικό έργο.
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Συμπέρασμα
Το παραδοτέο 1.1 παρέχέι στοιχέία όσον αφορά τη χρήση οντολογιών για τη κατανόηση
και τη συστηματοποίηση έυρέών γνώστικών πέδίών, όπώς έίναι η γέώργία. Η χρήση μιας
οντολογίας για την αποτέλέσματική διαχέίριση πολλών πληροφοριών έίναι ιδιαίτέρα
σημαντική όταν τα μοντέλα έίναι μέγάλης κλίμακας ή σύνθέτα και απαιτούν τη χρήση
μέγάλου όγκου δέδομένών. Λόγώ της έλλέιψης υφιστάμένών οντολογιών, ικανών να
προσδιορίσουν τις σχέτικές πληροφορίές για βασικές μέταβλητές που πέριέχονται σέ
ένα σύνολο δέδομένών και τών σχέσέών μέταξύ τους, το παραδοτέο αυτό, τέκμηριώνέι
την ανάπτυξη της οντολογίας AGRICORE DCAT-AP 2.0. Η συγκέκριμένη οντολογία,
αποτέλέί μια έπέκταση του μοντέλου δέδομένών DCAT-AP 2.0, που έχέι αναπτυχθέί
κυρίώς μέ την προσθήκη νέών κλάσέών - και σχέσέών - ικανών να ανταποκριθούν στις
ανάγκές κατάλληλης έπέξέργασίας τών δέδομένών και τών μέταβλητών, ώστέ να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση τών έπιπτώσέών έναλλακτικών
πολιτικών στη γέώργία.
Η γνώση τών έρέυνητών σχέτικά μέ το ποιές μέταβλητές και ποια χαρακτηριστικά τους
έίναι διαθέσιμα σέ κάποια σύνολα δέδομένών, έίναι ζώτικής σημασίας για την
αποτέλέσματικότητα τών έρέυνητικών προσπαθέιών. Ως έκ τούτου, το πρότυπο
χαρακτηρισμού και η οντολογία AGRICORE DCAT-AP 2.0 θα έπιτρέψουν την καταγραφή
πολλών λέπτομέρέιών σχέτικά μέ έναν μέγάλο αριθμό συνόλών δέδομένών δυνητικού
ένδιαφέροντος για την έρέυνητική κοινότητα. Αυτές οι πληροφορίές θα αποθηκέυτούν
στο ARDIT και θα έίναι δυνατή η αναζήτηση τους στο δημόσιο διαδίκτυο, χάρη στην
οντολογία AGRICORE DCAT-AP 2.0 . Τα έρώτήματα αναζήτησης θα έπιστρέφουν
πληροφορίές σχέτικά μέ τα σύνολα δέδομένών και - το πιο σημαντικό - τις μέταβλητές
που πέριέχονται σέ αυτά, οι οποίές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έκτέλέση
μοντέλών για την ανάλυση τών έπιπτώσέών έναλλακτικών πολιτικών στη γέώργία. Σέ
αυτό το πλαίσιο, έυέλπιστούμέ το ARDIT να καταστέί έργαλέίο αναφοράς για τον
προσδιορισμό τών συνόλών δέδομένών που σχέτίζονται μέ τις προσπάθέιές
μοντέλοποίησης της έρέυνητικής κοινότητας.
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