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Ένα υποσύνολο των δεδομένων του OpenAIRE που 
σχετίζονται με συγκεκριμένη επιστημονική κοινότητα

Ειδικά προσαρμοσμένο portal για κάθε κοινότητα
 
Διαχειριστικό εργαλείο

Research Community Dashboard

beta.connect.openaire.eu



• Προσαρμοσμένο URL ανά 
κοινότητα

• Αναζήτηση στα ερευνητικά 
αποτελέσματα της κοινότητας

• Στατιστικά
• Διασύνδεση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων

Customized community portal

beta.mes.openaire.euψ

beta.ee.openaire.eu

beta.ni.openaire.eu



• Επεξεργασία προφίλ 
κοινότητας

• Επιλογή δεδομένων 
• Επεξεργασία και έλεγχος 

αλγορίθμων εξόρυξης 
πληροφορίας

• Επιλογή στατιστικών και 
πληροφορίας που θα 
εμφανίζεται

Administrative backend



Ερευνητικές Κοινότητες

Σκοπός: διαμοιρισμός. Διασύνδεση και αξιολόγηση ερευνητικών 
δεδομένων κάτω από κοινό επιστημονικό πεδίο

Εξόρυξη λέξεων-κλειδιών σχετικά με ένα επιστημονικό πεδίο

Δεν υπάρχουν κοινές αναγνωριστικές εκφράσεις (acknowledgement 
statement)

Επιλεγμένα έργα  βάση επιστημονικού πεδίου

Research Community

Σκοπός: αντίκτυπος στην ερευνητική κοινότητα

Διεπιστημονικό

Εξόρυξη κοινών αναγνωριστικών εκφράσεων (acknowledgement 
statement) για τη χρήση υποδομών ή υπηρεσιών

Επιλεγμένα έργα μέρος του RI

Research Initiative



Πρωταγωνιστές

Ποιος: άνθρωποι που 
σχετίζονται άμεσα με τη 

κοινότητα

Τι: ορίζουν την ανάγκη, 
διαχειρίζονται το εργαλείο, 
ελέγχουν τα αποτελέσματα

Διαχειριστές 
Ποιος: CNR, ARC, ICM

Τι: ορίζουν τεχνικά το προφιλ 
της κοινότητα, στήνουν το 
portal και τις υπηρεσίες, 
μαζεύουν τα δεδομένα, 

δημιουργούν και τρέχουν 
αλγόριθμους εξόρυξης, εξάγουν 

στατιστικά, κτλ

Τεχνική ομάδα

Ποιος: ερευνητές του 
επιστημονικού πεδίου της 

κοινότητας

Τι: αναζητούν ερευνητικά 
αποτελέσματα, μοιράζονται, 

εμπλουτίζουν

Ερευνητές



Βήματα δημιουργίας RCD

1. Αίτημα
Διαχειριστές: αίτημα RCD

Τ. Ομάδα: αναγνώριση των 
αναγκών 

2. Εγκατάσταση
Τ. Ομάδα: εγκατάσταση 
backend & dashboard

3. Επεξεργασία
Διαχειριστές: πρόσβαση στο 
διαχειριστικό εργαλείο, 
επεξεργασία προφίλ, 
δεδομένων & κανόνων 
εξόρυξης

4. Εκτέλεση & έλεγχος
Τ. Ομάδα: μαζεύουν τα 
δεδομένα, τρέχουν αλγόριθμους 
εξόρυξης, εξάγουν στατιστικά

Διαχειριστές: Ελέγχουν τα 
αποτελέσματα
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Βήμα 3
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• Επιστημονικό πεδίο; 
• Πλήθος ερευνητών; 
• Ποιοι πρέπει να είναι οι διαχειριστές;
• Πώς τους επιλέγουμε;
• Επικάλυψη μεταξύ κοινοτήτων

Πως ορίζουμε μια κοινότητα;



Αρχείο Excel → διαχειριστικό εργαλείο

Συνεργασία με 12 κοινότητες (RDA, DARIA, 
Elixir-Gr, Clarin, κλπ) 
7 dashboards διαθέσιμα 
Κοινότητα με ~140.000 ερευνητικά αποτελέσματα  

Highlights



Connect Home Page

beta.connect.openaire.eu

DEMO

http://beta.connect.openaire.eu


Ευχαριστώ!
argirok@di.uoa.gr

mailto:argirok@di.uoa.gr


 



 

Monitor



Search community results



Available only for 
RIs



Manage 

community content Available only for 
RCs



Manage 

mining rules

Available only for 
RIs



Manage 

profile



Manage 

help texts



Enable/ disable 

entities or pages



Select numbers & 
charts to display



Manage links


