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Περίληψη  

Σύμφωνα με τον Tim Berners Lee, εμπνευστή του διαδικτύου, το 

“Semantic Web” (Σημασιολογικός Ιστός) θα αποτελέσει τη νέα γενιά 

του διαδικτύου, όπου η πληροφορία αποκτά δομή και σημασιολογία 

ώστε να υποστηριχθεί η αποδοτική αναζήτηση, επεξεργασία και 

ενοποίηση δεδομένων, δίνοντας νόημα (σημασιολογία) στο 

περιεχόμενο των εγγράφων του Παγκόσμιου Ιστού, κατά τρόπο 

κατανοητό από τους υπολογιστές. Για την ανάπτυξη του 

Σημασιολογικού Ιστού αδιαμφισβήτητη είναι η συμβολή  του OWL 

και των Οντολογιών.  

Το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη 

μιας Δικτυακής Πύλης, βάσει του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic 

Web) και των Οντολογιών. Tο σύστημα αυτό προσφέρει τη 

δυνατότητα δημιουργίας και τροποποίησης της Οντολογίας, η οποία 

μοντελοποιεί όλα τα στοιχεία ενός σύγχρονου οργανισμού 

(άνθρωποι, δημοσιεύσεις, έργα, έρευνα κτλ.) Επίσης περιλαμβάνει 

και μια δικτυακή εφαρμογή που παρέχει τα μέσα για την απεικόνιση 

και την εξερεύνηση της Οντολογίας. 

Η διπλωματική αυτή εργασία περιλαμβάνει μια επισκόπηση των 

υπαρχουσών Σημασιολογικών Πυλών καθώς και μια επισκόπηση των 

τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού και των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση των Πυλών. Στη συνέχεια δίνεται 

η λειτουργική και τεχνική αρχιτεκτονική του συστήματος και τέλος 

γίνεται η παρουσίαση του.  

 

Λέξεις Κλειδιά:  

Δικτυακές Πύλες, Σημασιολογικές Πύλες, Σημασιολογικός Ιστός, 

RDF, RDFS, OWL , Οντολογία, Jena, RDQL, Protégé Editor,   



 

 

 

Abstract 

According to Tim Berners Lee, internet's inspirer, the "semantic 

web", will be the new generation of internet, where the information 

acquires structure and semantics so that efficient search, procession 

and unification of data is supported, by giving meaning (semantics) 

in the content of World Web's documents, in a way comprehensible 

from  computers. The contribution of OWL and ontologies to the 

development of the Semantic Web is unquestionable. 

The object of this thesis is the development of a Web Portal, based 

on the Semantic Web and ontologies. The system offers the 

possibility of creating and modifying an ontology that models all the 

elements of an organization. It also includes a web application that 

offers all the means that are necessary to navigate and visualize the 

Ontology.  

This thesis includes a review of some already implemented 

Semantic Portals as well as a review of the Semantic Web's 

technologies and of the technologies that were used in the portals 

implementation. Then the operational and technical description of 

the system is given and finally an overview of the system. 

 

 

Keywords:  

Web Portals, Semantic Portal, Semantic Web, RDF, RDFS, OWL, 

Ontology,  Jena, RDQL, Protégé Editor 
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Εισαγωγή 

 

Ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί ένα μοναδικό και χωρίς προηγούμενο 

φαινόμενο επιτυχίας τόσο σε επίπεδο διαθέσιμης πληροφορίας όσο 

και σε αριθμό χρηστών. Για αυτό το λόγο έχει καταστεί η μεγαλύτερη 

πηγή πληροφορίας στις μέρες μας. Και η επιτυχία του αυτή συνεχίζει 

με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να προστίθενται στον Ιστό 1 έως 2 

exabytes καινούρια δεδομένα. Είναι όμως αυτή η επιτυχία του η 
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οποία υποσκάπτει τα θεμέλια του: Η έλλειψη κοινής ορολογίας, 

οργάνωσης και σημασιολογίας στα δεδομένα που διακινούνται τον 

Ιστό δημιουργεί πολύ μεγάλη δυσκολία στην ανταλλαγή και στην 

επεξεργασία των δεδομένων. Ακόμη σημαντικές αδυναμίες του 

σημερινού Ιστού είναι ότι η πληροφορία που είναι διαθέσιμη δεν 

είναι κατανοητή από τους υπολογιστές αφού τα δικτυακά δεδομένα 

είναι σχεδιασμένα για κατανόηση μόνο από ανθρώπους και σχεδόν 

όλα τα μεταδεδομένα (HTML) που χαρακτηρίζουν σήμερα το 

περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού αναφέρονται σε πληροφορίες 

παρουσίασης (π.χ. μέγεθος και χρώμα γραμματοσειράς) και σε 

διασυνδέσεις σε σχετικό περιεχόμενο. Παρά τις έντονες προσπάθειες 

για βελτίωση και αυτοματοποίηση της συλλογής και της επεξεργασίας 

της πληροφορίας στο Διαδίκτυο, η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι 

σήμερα στον τομέα αυτό είναι πολύ μικρή. 

Στο σημείο αυτό έρχεται ο Σημασιολογικός Ιστός, ο οποίος σύμφωνα 

με τον Tim Berners Lee του W3C, εμπνευστή του διαδικτύου, θα 

αποτελέσει τη νέα γενιά του διαδικτύου. Ο Σημασιολογικός Ιστός δεν 

είναι ένας ξεχωριστός ιστός αλλά επέκταση του σημερινού 

Παγκόσμιου Ιστού, στον οποίο η πληροφορία είναι καλά 

καθορισμένη κάνοντας καλύτερη τη συνεργασία ανθρώπων και 

υπολογιστών. Ο Σημασιολογικός Ιστός θα είναι ένα σύνολο από 

πηγές και συνδέσεις και οι υπολογιστές θα μπορούν να παράγουν 

συμπεράσματα έχοντας πρόσβαση σε κατανοητή για αυτούς γνώση. 

Το μυστικό του Σημασιολογικού Ιστού δεν είναι κάποιες 

προχωρημένες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης εφαρμοσμένες σε 

δίκτυα. Το μυστικό του Σημασιολογικού Ιστού είναι τα μεταδεδομένα 

τα οποία κάνουν σαφές το υπονοούμενο (“making explicit the 

implicit” Tim Berner Lee). Τα μεταδεδομένα θα καταστήσουν τα 

δεδομένα κατανοητά σε επίπεδο μηχανής ώστε να διευκολύνεται η 

επεξεργασία και η αναζήτηση τους, θα επιτρέψουν τη δημιουργία 

κοινής ορολογίας, οργάνωσης και σημασιολογίας στα δεδομένα που 

διακινούνται στον Ιστό, στο βαθμό που είναι εφικτό, και θα 
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προσδώσουν ευελιξία στη σύνθεση της σημασιολογικής πληροφορίας 

και στη δημιουργία νέας, 

Ο Σημασιολογικός Ιστός βασίζεται στις Οντολογίες. Μια Οντολογία 

είναι ένα σύνολο από δεδομένα με σημασιολογικό περιεχόμενο. Μια 

Οντολογία αποτελείται από έννοιες (ή κλάσεις), που είναι οτιδήποτε 

μπορεί να ειπωθεί κάτι για αυτό, από σχέσεις, που αναπαριστούν τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εννοιών από αξιώματα, που 

περιγράφουν προτάσεις οι οποίες είναι πάντα αληθείς και από 

στιγμιότυπα που αναπαριστούν συγκεκριμένα στοιχεία. Μια 

Οντολογία έχει διττό ρόλο, από τη μια εξασφαλίζει ένα κοινό 

λεξιλόγιο και από την άλλη εξασφαλίζει μια κοινή κατανόηση του 

τομέα γνώσης τον οποίο μοντελοποιεί. 

Οι βασικές εφαρμογές των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού 

είναι η σημασιολογική αναζήτηση σε μηχανές αναζήτησης, η χρήση 

πρακτόρων (software agents) για την εύρεση πληροφοριών και οι 

Σημασιολογικές Πύλες.  

 

1.1 Αντικείμενο της διπλωματικής 

 

Το αντικείμενο της διπλωματικής είναι η υλοποίηση μιας 

Σημασιολογικής Πύλης χρησιμοποιώντας τεχνολογίες του 

Σημασιολογικού Ιστού και των Οντολογιών. 

Αρχικά για την υλοποίηση της Σημασιολογικής Πύλης αναπτύχθηκε 

μια Οντολογία (αρχείο OWL), η οποία μοντελοποιεί όλα τα στοιχεία 

ενός σύγχρονου οργανισμού (άνθρωποι, δημοσιεύσεις, έργα, έρευνα 

κτλ.) Στη συνέχεια η Οντολογία αυτή «γέμισε» με στιγμιότυπα που 

αφορούν τη Μονάδα Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων του 

ΕΜΠ.  

Τέλος υλοποιήθηκε μια web εφαρμογή, η οποία παρέχει τα μέσα 

απεικόνισης και εξερεύνησης της Οντολογίας. 
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1.2 Οργάνωση του τόμου 

 

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε 8 κεφάλαια. Στο 2ο 
 
Κεφάλαιο γίνεται 

μια επισκόπηση των υπαρχουσων Σημασιολογικών Πυλών . Στο 3ο 
 

Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού. 

Δίνεται δηλαδή το θεωρητικό υπόβαθρο της διπλωματικής εργασίας, 

η οποία περιλαμβάνει περιγραφή του Σημασιολογικού Ιστού, του 

RDF και RDF Schema (RDFS), της OWL, των Οντολογιών και τέλος 

της RDQL. Στο 4ο 
 
Κεφάλαιο παρουσιάζεται η Οντολογία πάνω στην 

οποία βασίζεται η Σημασιολογική Πύλη. Στη συνέχεια, στο 5ο 

Κεφάλαιο δίνεται η λειτουργική ανάλυση της Πύλης, περιγράφονται 

δηλαδή τα υποσυστήματα της και οι λειτουργίες της καθώς και η 

τεχνική αρχιτεκτονική, η οποία ακολουθήθηκε για την υλοποίηση 

του συστήματος. Στο 6ο 
 
Κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση 

της Πύλης.  Στη συνέχεια, στο 7ο Κεφάλαιο  δίνονται τα 

συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μετά την εκπόνηση της 

διπλωματικής εργασίας καθώς και τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις. 

Τέλος, η σχετική βιβλιογραφία δίνεται στο 8ο 
 
Κεφάλαιο.  
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2 

 
Επισκόπηση Σημασιολογικών Πυλών 

(Semantic Portal Survey) 

 

 

 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

Στις ημέρες μας έχει αναπτυχθεί μια πλειάδα από Δικτυακές  Πύλες 

κοινοτήτων, που σχετίζονται τόσο με επιχειρήσεις όσο και με τη 

διασκέδαση και πολλές από αυτές αποδείχθηκαν δημοφιλείς και 

επιτυχημένες και απέκτησαν εκατομμύρια μέλη. Ωστόσο οι 
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υπάρχουσες Δικτυακές  Πύλες παρουσιάζουν αδυναμίες ως προς την 

ευελιξία τους στον καθορισμό ατομικών προφίλ, στο περιεχόμενο της 

Πύλης, στον τρόπο που το περιεχόμενο οργανώνεται και στις 

δυνατότητες αναζήτησης. Στις μέρες μας οι Δικτυακές  Πύλες 

καθορίζουν το τι μπορούν να συνεισφέρουν τα μέλη της κοινότητας 

της Πύλης και τον τρόπο που αυτό μπορεί να γίνει. Οι περιορισμοί 

αυτοί εισάγονται από το δημιουργό της Πύλης και τον τρόπο με τον 

οποίο αυτός βλέπει το αντικείμενο της Πύλης, ο οποίος φυσικά είναι 

συνεκτικός αλλά και περιορισμένος. Παρ’ όλα αυτά ένας 

μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας και προσαρμοστικότητας στις 

πραγματικές ανάγκες των μελών της κοινότητας θα προέκυπτε εάν 

χρησιμοποιούνταν τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού στις 

Δικτυακές  Πύλες. Πέρα όμως από την προσαρμοστικότητα στις 

ανάγκες των χρηστών, η εφαρμογή τεχνολογιών του 

σημασιολογικού ιστού θα έκανε την πληροφορία των Δικτυακών  

Πυλών πολύ περισσότερο επαναχρησιμοποιήσιμη και πολύ πιο 

αποτελεσματικά διαμοιραζόμενη. Επιπλέον η πληροφορία αυτή θα 

γινόταν κατανοητή και από τους υπολογιστές με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπιστεί δραστικά το πρόβλημα της αναζήτησης της 

πληροφορίας και να δοθεί η δυνατότητα να δημιουργηθούν 

πρωτοφανείς υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. 

 

 

2.2 Βασικές έννοιες Σημασιολογικών Πυλών 

 

2.2.1 Παραδοσιακές Δικτυακές Πύλες 

 

Μια Δικτυακή Πύλη είναι ένα σημείο εισόδου για ένα μεγάλο εύρος 

από πόρους και υπηρεσίες και ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης σε 
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πληροφορία, μια βιβλιοθήκη από κατηγοριοποιημένο και 

προσαρμοσμένο στο χρήστη περιεχόμενο. Οι Δικτυακές  Πύλες 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις οριζόντιες Πύλες (horizontal 

portals) και τις κατακόρυφες Πύλες(vertical portals ή vortals). Οι 

πρώτες αφορούν ολόκληρη την κοινότητα των χρηστών του 

Διαδικτύου και συνήθως περιέχουν μηχανές αναζήτησης και 

πληροφορίες για τον καιρό, για τις τιμές των μετοχών και νέα. Οι 

δεύτερες αφορούν συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος και μέλη 

συγκεκριμένων κοινοτήτων του Διαδικτύου, προσφέρουν 

πληροφορίες και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα μέλη της 

κοινότητας ή τέλος, παρέχουν ένα δίαυλο σε πληροφορίες που 

σχετίζονται με συγκεκριμένες βιομηχανίες.  

Βασικές λειτουργίες μιας Δικτυακής Πύλης είναι η πλοήγηση και η 

έρευνα, η διαχείριση περιεχομένου, η εξατομίκευση για κάθε χρήστη, 

οι ειδοποιήσεις των χρηστών, η διαχείριση κάποιων διεργασιών και η 

συνεργασία των μελών της κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, ως προς 

την πλοήγηση και την έρευνα, οι Πύλες παρουσιάζουν στο χρήστη 

τις πληροφορίες με τον κατάλληλο για το ρόλο του τρόπο, δίνουν 

συστάσεις στο χρήστη για πρόσθετες πληροφορίες, επιτρέπουν στο 

χρήστη εθελοντικά να εξατομικεύσει την πληροφορία που 

προσφέρεται από την Πύλη και του επιτρέπει να αναζητήσει 

πληροφορίες που δεν ήταν προηγουμένως συσχετισμένες με το ρόλο 

του, οι οποίες όμως είναι διαθέσιμες από την Πύλη. Η διαχείριση του 

περιεχομένου που προσφέρουν οι Δικτυακές  Πύλες εξασφαλίζει την 

ενσωμάτωση ετερογενών πηγών πληροφορίας και δημιουργεί το 

περιεχόμενο, το περιγράφει, το αλλάζει και το ανανεώνει, αποφασίζει 

το πότε θα το παρουσιάσει, αφήνει αρκετούς ανθρώπους να το 

τροποποιήσουν μαζί, εμποδίζει τους λάθος ανθρώπους από το να το 

τροποποιήσουν, κρατάει αρχείο από τις αλλαγές που υφίσταται το 

περιεχόμενο και τέλος επιτρέπει το περιεχόμενο να εμφανίζεται με 

διαφορετικό τρόπο για κάθε χρήστη. Η εξατομίκευση του 
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περιεχομένου για κάθε χρήστη βασίζεται τόσο στο ρόλο του χρήστη 

όσο και στις προσωπικές του προτιμήσεις και συμπεριλαμβάνει την 

εξατομίκευση της πλοήγησης, του περιεχομένου και της εμφάνισης. 

Επιπλέον οι Δικτυακές  Πύλες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να 

στέλνουν πληροφορίες και λογισμικό της επιχείρησης απευθείας στον 

υπολογιστή του χρήστη χωρίς αυτός να τα ζητάει ενεργά. Οι 

Δικτυακές  Πύλες υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των μελών 

της κοινότητας δίνοντας τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μέλη που 

είναι διασκορπισμένα στο χώρο αλλά και σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές χρησιμοποιώντας ισχυρά εργαλεία όπως η ηλεκτρονική 

αλληλογραφία (e-mail), στιγμιαία μηνύματα (instant messaging), 

ημερολόγια, Δικτυακές  και πολυμεσικές συνδιασκέψεις και 

ειδοποιήσεις. 

Οι πιο πάνω δυνατότητες είναι αυτές που διαφοροποιούν τις 

Δικτυακές  Πύλες από τις απλές σελίδες οι οποίες έχουν μόνο 

πληροφορίες να προσφέρουν. Και είναι αυτές οι δυνατότητες που 

έκαναν τις Δικτυακές  Πύλες τόσο δημοφιλείς, ώστε εδώ και τρία 

χρόνια πάνω από το 80% των επιχειρήσεων να έχουν αναπτύξει τη 

δική τους Δικτυακή Πύλη. Είναι όμως αυτή η επιτυχία, τόσο των 

δικτυακών πυλών όσο και του διαδικτύου γενικότερα που 

δημιούργησε το βασικότερο πρόβλημα που ωθεί στη μετάβαση από 

τις απλές Δικτυακές  Πύλες στις Σημασιολογικές Πύλες. 

 

2.2.2 Σημασιολογικές Πύλες 

Ο Παγκόσμιος Ιστός έχει καταστήσει ηλεκτρονικά διαθέσιμο έναν 

τεράστιο όγκο πληροφορίας και έχει φοβερή επιτυχία τόσο σε όρους 

διαθέσιμης πληροφορίας όσο και σε ρυθμό ανάπτυξης του αριθμού 

των χρηστών του. Το Διαδίκτυο έχει αποκτήσει πλέον περισσότερους 

από ένα δισεκατομμύριο χρήστες και πάνω από ένα δισεκατομμύριο 

έγγραφα. Η επιτυχία αυτή υπήρξε σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της 

απλότητάς του, η οποία έδινε στους προγραμματιστές, στους 
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πάροχους πληροφορίας και στους χρήστες εύκολη πρόσβαση σε νέο 

περιεχόμενο. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια η απλότητά του και η 

εντυπωσιακή επέκτασή του είναι που δημιουργούν σοβαρά έως και 

απρόσκοπτα εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη του Παγκόσμιου 

Ιστού. Το γενικό πρόβλημα στο να βρει κανείς πληροφορίες στον 

Παγκόσμιο Ιστό έγκειται στο ότι οι αναζητήσεις είναι ανακριβείς και 

συχνά δίνουν πολλές χιλιάδες αποτελέσματα. Επιπλέον οι χρήστες 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι πρέπει να διαβάσουν το έγγραφο 

που επιστρέφεται από την αναζήτηση προκειμένου να εντοπίσουν 

την πληροφορία που αναζητούσαν. Αυτοί οι περιορισμοί 

εμφανίζονται φυσικά στις υπάρχουσες Δικτυακές  Πύλες που 

βασίζονται σε αυτήν την τεχνολογία, κάνοντας την αναζήτηση, την 

πρόσβαση, την εξαγωγή, τη μετάφραση και την επεξεργασία της 

πληροφορίας μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. 

Σε αυτό το περιβάλλον ο Σημασιολογικός Ιστός επιτρέπει την 

αυτόματη πρόσβαση και χρήση της πληροφορίας, βασισμένος σε 

επεξεργάσιμη από τη μηχανή σημασιολογία της πληροφορίας. Οι 

Οντολογίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Σημασιολογικού Ιστού 

και γενικότερα της διαχείρισης δομημένης πληροφορίας σε 

αποκεντρωμένα συστήματα. Οι Οντολογίες παρέχουν επεξεργάσιμες 

από μηχανή πληροφορίες και πηγές πληροφορίας, οι οποίες μπορούν 

να καταστήσουν δυνατή την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών 

πρακτόρων (λογισμικού και ανθρώπων). Με άλλα λόγια η 

πληροφορία γίνεται κατανοητή από τον υπολογιστή και έτσι δέχονται 

βοήθεια οι άνθρωποι στην αναζήτηση, εξαγωγή, μετάφραση και 

επεξεργασία της πληροφορίας. 

Για αυτούς τους λόγους οι τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού 

μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τη διαδικασία διανομής της 

πληροφορίας ξεπερνώντας τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι 

σημερινές Δικτυακές Πύλες. Με αυτή την έννοια, οι Δικτυακές Πύλες 

που βασίζονται στις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού 
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αποτελούν την επόμενη γενιά Δικτυακών Πυλών και ονομάζονται 

Σημασιολογικές Πύλες (ΣΠ). 

Πριν όμως ξεκινήσουμε την υλοποίηση μιας Σημασιολογικής Πύλης 

κρίνεται ως σκόπιμο να κάνουμε μια επισκόπηση των υπαρχόντων 

ΣΠ όσον αφορά στα χαρακτηριστικά τους και στις τεχνολογίες στις 

οποίες βασίζονται με σκοπό να αναδείξουμε τα δυνατά και τα 

αδύναμα σημεία τους, να εντοπίσουμε σε ποιο βαθμό 

χρησιμοποιούνται τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού και τα οφέλη 

που αυτές προσφέρουν. 

 

 

2.3 Κριτήρια Αξιολόγησης των Σημασιολογικών 

Πυλών 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, μια ΣΠ είναι ένας Δικτυακός Τόπος 

που προσφέρει πληροφορίες και δυνατότητες ανταλλαγής 

πληροφορίας για μια κοινότητα χρηστών με συγκεκριμένα 

ενδιαφέροντα και βασίζεται σε τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού.  

Προκειμένου λοιπόν να αξιολογήσουμε μια ΣΠ καταρχήν τη 

χωρίζουμε σε τρία επίπεδα: Το επίπεδο πρόσβασης στην 

πληροφορία, από τη σκοπιά του χρήστη, το επίπεδο επεξεργασίας 

της πληροφορίας και τέλος το επίπεδο των θεμελιωδών τεχνολογιών. 

Το επίπεδο πρόσβασης στην πληροφορία αποτελείται από τα 

χαρακτηριστικά για την αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα 

και τα οποία εξετάζονται σε μια εκτίμηση της χρηστικότητας της 

διεπαφής με το χρήστη. Το επίπεδο επεξεργασίας της πληροφορίας 

καλύπτει τις δυνατότητες επεξεργασίας της πληροφορίας μιας ΣΠ, τις 

δυνατότητες δηλαδή δημιουργίας, δημοσιοποίησης, οργάνωσης, 

πρόσβασης και συντήρησης μιας πληροφορίας. Αυτές κυρίως οι 

λειτουργίες είναι που διευρύνουν τη χρηστικότητα μιας ΣΠ. Το 

κατώτερο επίπεδο μιας ΣΠ περικλείει όλες τις τεχνολογίες που 
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καθιστούν εφικτά τα χαρακτηριστικά των πιο πάνω επιπέδων και για 

αυτό το λόγο ονομάζονται θεμελιώδεις τεχνολογίες και αποτελούνται 

από τις τεχνολογίες του συστήματος και από τις τεχνολογίες του 

Σημασιολογικού Ιστού. 

Στο επίπεδο των θεμελιωδών τεχνολογιών, για την αξιολόγηση των 

τεχνολογιών του συστήματος δίνεται μια λεπτομερής περιγραφή του 

συστήματος. Αυτή συμπεριλαμβάνει τα συστήματα διαχείρισης των 

δεδομένων (αποθήκευση δεδομένων, ταξινόμηση και δημιουργία 

ευρετηρίου (sorting, indexing) στα δεδομένα, μεταφορά δεδομένων) 

και τη συντήρηση του συστήματος (διαχείριση του συστήματος, 

τεχνολογία ασφαλείας). Για την αξιολόγηση των τεχνολογιών του 

Σημασιολογικού Ιστού εξετάζονται καταρχήν οι Οντολογίες, ο τύπος 

τους, η δομή τους καθώς και επιπλέον χαρακτηριστικά. Κατόπιν 

εξετάζεται η ικανότητα για παραγωγή συμπερασμάτων και η μηχανή 

που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό (reasoner). Τέλος εξετάζεται 

η διαχείριση της οντολογίας που συμπεριλαμβάνει τη σύνταξη και τη 

διόρθωση της οντολογίας, τη συντήρησή της και τη διατήρηση 

αρχείου των αλλαγών της. 

Σαν βάση για την αξιολόγηση του επιπέδου επεξεργασίας της 

πληροφορίας παίρνουμε τον κύκλο ζωής των εγγράφων ( Document 

Life Cycle). Αυτός προβλέπει 5 στάδια στον κύκλο ζωής ενός 

εγγράφου: τη δημιουργία, τη δημοσιοποίηση, την οργάνωση, την 

πρόσβαση και τη συντήρηση/καταστροφή του εγγράφου. Για να 

αξιολογήσουμε λοιπόν μια ΣΠ ελέγχουμε τη λειτουργική περιγραφή, 

τις θεμελιώδεις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και την 

προσβασιμότητα κάθε ενός σταδίου του κύκλου ζωής του εγγράφου. 

Σκοπός της ανάλυσης είναι να αναδείξει τη λειτουργικότητα των 

τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στην ενσωμάτωση 

δυνατοτήτων επεξεργασίας της πληροφορίας από τις ΣΠ. 

Τέλος, εξίσου σημαντική είναι και η αξιολόγηση ως προς το επίπεδο 

πρόσβασης στην πληροφορία καθώς αυτό είναι το επίπεδο της ΣΠ με 

το οποίο έρχεται σε επαφή ο τελικός χρήστης. Σαν μια οποιαδήποτε 
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δικτυακή εφαρμογή, μια ΣΠ θα πρέπει να έχει την απαραίτητη 

χρηστικότητα και διαθεσιμότητα ώστε να αποτελεί μια φιλική 

διεπαφή στα μέλη της εικονικής κοινότητας. 

 

 

2.4 Ανάλυση των υπαρχουσών Σημασιολογικών 

Πυλών 

Στην αξιολόγησή μας εντοπίσαμε μεγάλο αριθμό από 

Δικτυακές Πύλες, οι οποίες εφαρμόζουν τεχνολογίες 

Σημασιολογικού Ιστού προκειμένου να αναβαθμίσουν την 

ικανότητά τους στη διανομή του περιεχομένου τους. Μια 

λεπτομερειακή όμως αξιολόγηση έγινε μόνο για εκείνες τις 

Δικτυακές Πύλες που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες του 

Σημασιολογικού Ιστού πιο επιτυχημένα και πιο 

ολοκληρωμένα και ταιριάζουν κατά συνέπεια περισσότερο 

στον ορισμό της ΣΠ. Έτσι ελέγξαμε δυο ακαδημαϊκές 

Δικτυακές Πύλες (Esperonto και OntoWeb) και μια εμπορική 

Πύλη (Mondeca ITM). 

 

2.4.1 Esperonto portal 

Η δικτυακή Πύλη του Esperonto είναι μια εφαρμογή της γεννήτριας 

γνωσιακών Πυλών ODESeW, η οποία αναπτύχθηκε από την ομάδα 

Οντολογίας του τομέα Πληροφορικής του Πολυτεχνείου της 

Μαδρίτης. Χρησιμοποιείται επίσης και ως πλατφόρμα για το 

πρόγραμμα Esperonto της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Σχήμα 2.4.1.1, Esperonto portal 

 

Θεμελιώδεις Τεχνολογίες 

Η πύλη χρησιμοποιεί μια κλασσική αρχιτεκτονική τριών επιπέδων. 

Μια Βάση Δεδομένων της Orαcle, το σύστημα αρχείων του 

εξυπηρετητή ως επίπεδο επιμονής (persistence) και ως μεσαίο 

στρώμα ο Minerva Application Server, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 

τη συνδεσιμότητα της ΒΔ και για να εξασφαλίζει πρόσβαση στην 

αποθήκη Οντολογίας του WebODE και για τη διαχείριση των 

υπηρεσιών. Το επίπεδο της παρουσίασης χειρίζεται ένας κλασσικός 

φυλλομετρητής. Η εκτέλεση των Servlet γίνεται από τον Apache 

Tomcat web server. 

 

Τεχνολογία Όνομα, Έκδοση Σχόλιο 
Λειτουργικό 

Σύστημα  
Windows 2000  Επίσης δυνατότητα και για 

Unix/Linux  
Βάση Δεδομένων Oracle 8.1.7  Επίσης ελεγμένο για MySQL 

και διαθεσιμότητα για κάθε 

JDBC συμβατή ΒΔ  
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Αποθήκη 

Εγγράφων  
Σύστημα ΑΡΧΕΙΩΝ   

Web Server  Minerva Application Server + 

Tomcat  

Σχεδιάζεται μετακίνηση σε 

άλλο προϊόν 
Εφαρμοσμένη 

Οντολογία  
Πέντε διαφορετικές Οντολογίες   

Γλώσσα 

Οντολογίας  
WebODE Knowledge Model  OKBC συμβατό  

Είσοδος / Έξοδος  XCARIN, F-Logic, RDF(S), OIL, 

DAML+OIL, OWL  

Χαρακτηριστικό του 

WebODE 
Μηχανή 

Συμπερασμάτων  
Βασισμένη σε OKBC  Μηχανή 

Συμπερασμάτων 
Χρησιμοποιήθηκε κατά την 

κατασκευή 
Ontology Editor  WebODE Ontology Editor, 

OntoDesigner, WAB  

Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και άλλοι 

και να γίνει εισαγωγή  
UI Technology  HTML, XML, JSP, Java applets   
Συμβατοί 

Φυλλομετρητές  
IE 5, Netscape 4,7 (or higher)   

Τιμή / Άδεια  Δωρεάν εκτίμηση   
Website  του 

προϊόντος 
http://webode.dia.fi.upm.es/sew/   

Website επίδειξης http://www.esperonto.net/   

 
Πίνακας 2.4.1, Θεμελιώδεις Τεχνολογίες Esperonto portal 

 

Τα έγγραφα αποθηκεύονται στο σύστημα αρχείων. Δεν υπάρχει 

ταξινόμηση και ευρετήριο στα δεδομένα. Η Βάση Δεδομένων 

συνδέεται μέσω JDBC και η πρόσβαση στην αποθήκη της Οντολογίας 

γίνεται μέσω RMI χρησιμοποιώντας το WebODE API. 

Η διαχείριση της Οντολογίας γίνεται αποκλειστικά από την 

πλατφόρμα του WebODE, η οποία χρησιμοποιεί μια δική της ΒΔ.  

Για το Esperonto Portal αναπτύχθηκαν πέντε ξεχωριστές Οντολογίες 

για κάθε ξεχωριστό τομέα της Πύλης: τους ανθρώπους, τους 

Οργανισμούς, τις συναντήσεις, τα ερευνητικά προγράμματα και τις 

δημοσιεύσεις. Οι Οντολογίες αυτές περιγράφουν προγράμματα 

Έρευνας και Ανάπτυξης και είναι επαναχρησιμοποιήσιμες. Οι 
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Οντολογίες συνδέονται με αρκετές σχέσεις, όπως φαίνεται στο 

σχήμα: 

 

Σχήμα 2.4.1.2, η Οντολογία που χρησιμοποιείται από το Esperonto portal 

 

Κάθε Οντολογία έχει βάθος έως πέντε επίπεδα και κάθε επίπεδο 

περιέχει από δύο έως οκτώ έννοιες. Το WebOde παρέχει έναν 

επεξεργαστή κανόνων για συμπεράσματα. Στην υπάρχουσα έκδοση 

τα αξιώματα που προκύπτουν πρέπει να εκτελούνται με 

προγράμματα. Όσον αφορά τη διαχείριση της Οντολογίας, οι 

διαχειριστές της Πύλης και τα καταχωρημένα μέλη με την 

απαραίτητη πρόσβαση έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το 

Οντολογικό Σχήμα είτε απευθείας με τον WebODE Ontology Editor ή 

με τη χρήση ενός JavaApplet (Ontodesigner). Δεν υπάρχει όμως η 

δυνατότητα να διατηρείται αρχείο των αλλαγών που 

πραγματοποιήθηκαν. 

 

Επεξεργασία της πληροφορίας 
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Η δημιουργία νέων αντικειμένων πληροφορίας περιορίζεται μόνο 

στους χρήστες που έχουν την απαραίτητη πρόσβαση. Το ίδιο ισχύει 

και για την τροποποίηση του περιεχομένου. Η δημοσίευση των 

πληροφοριών γίνεται αυτόματα μαζί με τη δημιουργία τους και δεν 

υπάρχει κανένας έλεγχος της ποιότητάς τους, αφού υποτίθεται ότι 

χρήστες με δικαιώματα δημιουργίας θα προσφέρουν και περιεχόμενο 

με το προβλεπόμενο επίπεδο ποιότητας.  

Στο επίπεδο πρόσβασης στην πληροφορία, όσον αφορά τη 

χρηστικότητα, η συγκεκριμένη Πύλη έχει αρκετές αδυναμίες. Το 

στάδιο της επεξεργασίας του περιεχομένου είναι μπλεγμένο με το 

στάδιο δημιουργίας της, για να δημιουργήσει κάποιος μια νέα 

πληροφορία πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία η οποία απαιτεί 

διαίσθηση, η συμμετοχή της κοινότητας των χρηστών είναι 

περιορισμένη και η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών ελέγχεται 

έμμεσα από τους διαχειριστές. 

 

Πρόσβαση στην Πληροφορία 

Όσον αφορά στην πρόσβαση στην πληροφορία γίνεται με τρεις 

τρόπους: 

 

1. Με αναζήτηση που βασίζεται σε λέξη κλειδί και επιστρέφει 

αντικείμενα που περιέχουν το κλειδί στο όνομα τους ή στην 

περιγραφή τους. Επιπλέον η έρευνα αυτή μπορεί να 

περιοριστεί σε ένα μόνο είδος πληροφορίας. 

2. Ένα δεύτερο είδος πρόσβασης γίνεται με πλοήγηση στην 

Οντολογία και ανακτά όλα τα στιγμιότυπα του θέματος το 

οποίο έχει επιλεγεί. 

3. Τέλος υπάρχει και μια πιο ακριβής, βασισμένη στην 

Οντολογία αναζήτηση, στην οποία ο χρήστης μπορεί να 

προσδιορίσει μια επιθυμητή τιμή για κάποια ιδιότητα του 

αντικειμένου. Στην αξιολόγησή μας όμως βρήκαμε ότι πολλές 
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φορές η ακριβής οντολογική αναζήτηση δεν αποκρίνεται 

σωστά και δεν επιστρέφεται κανένα στιγμιότυπο. 

 

Για την ώρα η εμβέλεια της Πύλης περιορίζεται σε πληροφορίες 

σχετικά με τα προγράμματα. Η Πύλη προσφέρει πέντε Οντολογίες 

που περιγράφουν τα project Έρευνας και Ανάπτυξης, τις 

δημοσιεύσεις και τις τεχνικές τεκμηριώσεις. Καθώς τo πρόγραμμα 

Esperonto στοχεύει στο να αναπτύξει βασικές τεχνολογίες 

Οντολογιών, η πληροφορία που προσφέρεται είναι ενημερωμένη και 

μπορεί να αποτελέσει αναφορά για κάποιον που θέλει να καταλάβει 

την έρευνα πάνω στις Οντολογίες και τα αποτελέσματά της. 

Παρουσιάζει όμως ελλείψεις σε αναφορές σε βασικά θέματα των 

τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού. 

Η Πύλη δεν έχει χαρακτηριστικά εξατομίκευσης για κάθε χρήστη και 

δεν μπορεί να αποτελέσει ολοκληρωμένη Πύλη μιας ερευνητικής 

κοινότητας καθώς της λείπουν βασικά χαρακτηριστικά, όπως ένας 

ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων και λίστες ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. Επίσης, επειδή οι περισσότεροι χρήστες της Πύλης 

είναι μέλη του προγράμματος δεν έχει δοθεί αρκετή προσοχή στη 

διεπαφή με το χρήστη και το γραφικό περιβάλλον. 

Με λίγα λόγια, το επίπεδο πρόσβασης στην πληροφορία αυτής της 

ΣΠ παρουσιάζει ελλείψεις και αδυναμίες γιατί δίνεται περισσότερο 

βάρος στη δημιουργία πρακτικών Οντολογιών και στη διασπορά των 

αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων παρά στη 

χρηστικότητα της Πύλης για την κοινότητα των χρηστών. 

 

2.4.2 OntoWeb Portal 

Η Δικτυακή Πύλη OntoWeb είναι μια Πύλη για μια 

κοινότητα ανθρώπων, από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τη 

βιομηχανία, που δείχνουν ενδιαφέρον για το Σημασιολογικό 
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Ιστό. Η Πύλη αυτή είχε δημιουργηθεί σαν μέρος του 

προγράμματος OntoWeb της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 
Σχήμα 2.4.2, OntoWeb Portal 

 

Θεμελιώδεις Τεχνολογίες 

Η Πύλη είναι χτισμένη πάνω στο σύστημα ZOPE το οποίο παρέχει 

βασικές δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου. Χρησιμοποιεί μια 

αρχιτεκτονική τριών επιπέδων. Την μόνιμη αποθήκευση (persistent 

storage) των εγγράφων έχει αναλάβει ο ZOPE Application Server και 

το CMF. Τα πάντα συνδέονται στην ίδια κεντρική αποθηκευτική 

μονάδα. Για την παρουσίαση χρησιμοποιούνται φόρμες απο τις 

οποίες παράγεται HTML/JavaScript ή παρουσίαση RDF. Το 

αποθηκευτικό μέσο είναι η Zope Object Database (ZODB), μια 

αντικειμενοστραφής βάση δεδομένων που συμπεριλαμβάνεται στο 

ZOPE.  

Η Οντολογία του OntoWeb αποτελεί μια Οντολογία εφαρμογή: 

αυτό σημαίνει ότι παρέχει όλα τα οντολογικά αντικείμενα 

που χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια ορολογία για να 

λειτουργεί η Πύλη. Αυτό καλύπτει όλους τους τύπους 
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περιεχομένου της Πύλης (Έγγραφο, Εικόνα, Project, κλπ). 

Εισάγεται ένα μέρος της Οντολογίας Dublin Core για την 

περιγραφή βασικών αντικειμένων πληροφορίας και 

χρησιμοποιείται η Οντολογία BibTex για βιβλιογραφικές 

αναφορές. Το βάθος της Οντολογίας είναι το πολύ 4 

επίπεδα. Για την ώρα χρησιμοποιείται η γλώσσα RDF. 

Αλλαγές στην Οντολογία, τόσο στο Οντολογικό Σχήμα όσο 

και στα στιγμιότυπα γίνονται από τους διαχειριστές της 

Πύλης έξω από την Πύλη. 

Συνοπτικά τα στοιχεία των θεμελιωδών τεχνολογιών 

περιέχονται στον πίνακα: 

 

Τεχνολογία Όνομα, Έκδοση Σχόλιο 
Λειτουργικό 

Σύστημα  
Linux   

Βάση Δεδομένων ZOPE Object Data Base   

Αποθήκη 

Εγγράφων  
ZEO Server (part of ZOPE)  http://www.zope.org/Prod 

ucts/ZEO  
Web Server  ZOPE Application Server 2.6.1  http://www.zope.org  

Εφαρμοσμένη 

Οντολογία  
Θεματική Οντολογία + Οντολογία 

Πύλης  

 

Γλώσσα 

Οντολογίας  
RDF(S) + extensions   

Εισαγωγή / 

Εξαγωγή  
RDF(S)   

Μηχανή 

Συμπερασμάτων  
-  

Ontology Editor  Έξω από την πύλη οι διαχειριστές 

μπορούν να αλλάξουν την 

Οντολογία (Σχήμα και Στιγμιότυπα) 

 

UI Τεχνολογία  CMF (κομμάτι του ZOPE), Java 

Servlets  

 

Συμβατοί 

Φυλλομετρητές  
-IE 6.0 + 

-Netscape 4.7 and higher 
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- Mozilla 
Τιμή / Άδεια  Open source   

 
Πίνακας 2.4.2, Θεμελιώδεις Τεχνολογίες OntoWeb Portal 

 

Επεξεργασία της πληροφορίας 

Η δημιουργία της πληροφορίας στην Πύλη OntoWeb γίνεται 

με φόρμες. Για κάθε αντικείμενο της Οντολογίας παρέχεται 

μια φόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να εισάγει 

όλες τις πληροφορίες που θέλει να εισάγει στην Πύλη. Η 

δημοσίευση της πληροφορίας δε γίνεται αυτόματα. Για κάθε 

αντικείμενο υπάρχουν δυο καταστάσεις: ιδιωτικό, το οποίο 

είναι ορατό μόνο στο συγγραφέα και στους διαχειριστές της 

Πύλης και δημοσιευμένο το οποίο μπορούν να δουν όλοι οι 

επισκέπτες της Πύλης όταν τη δημοσίευση έχει εγκρίνει 

ένας διαχειριστής της Πύλης. 

 

Πρόσβαση στην Πληροφορία 

Η ΣΠ OntoWeb παρέχει τα αποτελέσματα από το project και 

γενικές αναφορές στις Οντολογίες. Η πληρότητα των 

δημοσιεύσεων του προγράμματος OntoWeb και ο έλεγχος 

της ποιότητας των δημοσιεύσεων κάνουν τις πληροφορίες 

αξιόπιστες Για την πρόσβαση στην πληροφορία υπάρχουν 

πολλοί τρόποι. Υπάρχουν δυο τρόποι πλοήγησης: ένας από 

την κορυφή, ο οποίος δείχνει της υψηλότερου επιπέδου 

λειτουργικότητες της Πύλης και ένα δεντρικής δομής μενού 

που δημιουργείται αυτόματα και δείχνει όλους τους 

προσβάσιμους φακέλους από το επίπεδο στο οποίο 

βρίσκεται. Ακόμη, υπάρχουν δυο τρόποι αναζήτησης. Ο 

πρώτος τρόπος αναζήτησης ξεκινάει από μια ταξινόμηση 

της Οντολογίας η οποία προβάλλεται αριστερά και από την 

οποία ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει όλα τα στιγμιότυπα 
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του επιλεχθέντος αντικειμένου. Ο χρήστης μπορεί να κάνει 

επιπλέον αναζητήσεις με βάση τις ιδιότητες και τις σχέσεις 

των αντικειμένων. Στο δεύτερο τρόπο αναζήτησης ο 

χρήστης επιλέγει τα κομμάτια της Οντολογίας στα οποία 

θέλει να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση και έναν όρο τον 

οποίο αναζητά. Η αναζήτηση αυτή είναι ένας συνδυασμός 

οντολογικής και λεξιλογικής αναζήτησης. Αν ο όρος δεν 

βρεθεί ως όνομα κάποιου στιγμιότυπου της Οντολογίας, θα 

ακολουθήσει λεξιλογική αναζήτηση στις ιδιότητες όλων των 

αντικειμένων. 

Από την άλλη όμως η Πύλη στόχευε να είναι ένα 

οντολογικό θεματικό δίκτυο αλλά η γνωσιακή της βάση 

είναι πολύ περιορισμένη και πρέπει να αυξήσει τις γενικές 

της αναφορές. Η χρηστικότητα της Πύλης είναι αυξημένη 

λόγω της συμμετοχής μεγάλου αριθμού συνεργατών, τόσο 

από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα όσο και από τη 

βιομηχανία. Ακόμη τη χρηστικότητα αυξάνει και η υπηρεσία 

ημερολογίου η οποία διατίθεται αλλά και οι σχετιζόμενοι 

σύνδεσμοι (Related Links). Στο θέμα της εξατομίκευσης για 

κάθε χρήστη η Πύλη υστερεί σημαντικά καθώς δε διατίθεται 

καμία δυνατότητα εξατομίκευσης της Πύλης. Τέλος ως προς 

το κομμάτι της διεπαφής με το χρήστη, η Πύλη 

χρησιμοποιεί ένα κομψό μενού, υστερώντας όμως σε 

εμφάνιση από μια παραδοσιακή Πύλη. Επιπλέον η διασπορά 

της ίδιας λειτουργικότητας πλοήγησης στην κορυφή της 

σελίδας και στα αριστερά της σελίδας μπορεί να ξενίσει το 

χρήστη. 

 

2.4.3 Mondeca ITM 

Η εταιρεία Mondeca είναι μια εταιρεία λογισμικού που στοχεύει στις 

αγορές διαχείρισης της γνώσης (knowledge management) και 
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διαχείρισης εγγράφων. Το ΙΤΜ είναι ένα εργαλείο λογισμικού και μια 

πλατφόρμα ανάπτυξης που βασίζεται σε τεχνολογίες Σημασιολογικού 

Ιστού, Οντολογίες και γλωσσικά εργαλεία. Είναι ένα διαχειριστικό 

εργαλείο το οποίο βασίζεται στην αυτόματη ανάκτηση της γνώσης. 

Σαν παράδειγμα εφαρμογής του, παίρνουμε τη σελίδα του 

Semantopic, η οποία χτίστηκε με την έκδοση 1.4 του ΙΤΜ. 

Χρησιμοποιήσαμε επίσης μια δοκιμαστική Πύλη για τουριστικές 

εφαρμογές που προσφέρει η Mondeca. 

 

Θεμελιώδεις Τεχνολογίες 

Ο πυρήνας του συστήματος είναι μια εφαρμογή J2EE η οποία 

διαχειρίζεται την αποθήκη μεταδεδομένων και χαρτογραφεί την 

εσωτερική της δομή σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διαφορετικές αποθήκες εγγράφων (σύστημα 

αρχείων, άλλα συστήματα διαχείρισης δεδομένων) αλλά πρέπει να 

γραφτεί ένας διαφορετικός μετατροπέας για το καθένα. Για την 

παρουσίαση το ΙΤΜ χρησιμοποιεί κλασσικές λύσεις HTML για την 

επεξεργασία, πλοήγηση και αναζήτηση, οι οποίες βασίζονται σε 

εσωτερικά API και JSP της εταιρείας. Το ΙΤΜ χρησιμοποιεί σαν 

τεχνική αναπαράστασης των Οντολογιών τους θεματικούς χάρτες. Το 

ΙΤΜ είναι συμβατό με το πρότυπο ISO/IEC. Επιπρόσθετα το ΙΤΜ 

χρησιμοποιεί και μια Οντολογία σε OWL για να περιγράψει τη 

διαχειριζόμενη πληροφορία. Μέχρι στιγμής το ΙΤΜ δεν χρησιμοποιεί 

καμία μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων. Στο αρχικό στάδιο το 

γνωσιακό μοντέλο δημιουργείται σαν ένα αρχείο OWL με ένα 

εξψτερικό εργαλείο, όπως πχ το Protégé. Ακολούθως η Οντολογία 

φορτώνεται και μπορεί να τροποποιηθεί μέσω του ITM Editor, ένα 

γενικό εργαλείο για τη διαχείριση βάσεων γνώσεων. Η αρχική 

ανάπτυξη γίνεται με άλλο εργαλείο γιατι ο ITM Editor δεν είναι τόσο 

ισχυρό εργαλείο όσο το Protégé. Προσθήκη στιγμιοτύπων μπορεί να 

γίνει με αρκετούς τρόπους: να προστεθεί από τον τελικό χρήστη με 
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χρήση φορμών, να προστεθεί αυτόματα με γλωσσολογικά εργαλεία ή 

με ανάλυση (parsing) υπαρχόντων μεταδεδομένων. Η γνωσιακή 

βάση μπορεί να γεμίσει αρχικά με την εισαγωγή αρχείων OWL. Σαν 

μορφή εξόδου είναι διαθέσιμη η μορφή XTM.  

Η ανάλυση των θεμελιωδών τεχνολογιών συνοψίζεται στον πίνακα: 

 

Τεχνολογία Όνομα, Έκδοση Σχόλιο 

Λειτουργικό 

Σύστημα  
Unix, Linux, Windows  

 

Βάση Δεδομένων  Oracle 8i, 9i, PostGreSQL 7.2  Αποθήκευση της 

αναπαράστασης της γνώσης  

Αποθήκευση 

Εγγράγων  

Σύστημα αρχείων ή 

οποιοδήποτε σύστημα 

διαχείρισης δεδομένων 

 

Web Server  BEA Web Logic, IBM 

Websphere, IPlanet, JBoss  

Πραγματικά χρησιμοποιείται: 

BEA WebLogic, IBM 

Websphere  

Εφαρμοσμένη 

Οντολογία  

Κάθε είδους Οντολογία που 

ακολουθεί τις προδιαγραφές 

DAML/OIL/OWL  

 

Γλώσσα της 

Οντολογίας  

Δικό της μοντέλο βασισμένο 

σε Topic Map and OWL 

 

Εισαγωγή / 

Εξαγωγή  

OWL, XTM αρχεία  Μόνο Εισαγωγή: Εξωτερική 

δημιουργία Οντολογίας σε 

OEL και εισαγωγή στο ΙΤΜ  

Μηχανή Εξαγωγής 

Συμπερασμάτων  
Καμία μηχανή 

 

Ontology Editor  ITM-Editor, Protégé 

(εξωτερικός)  

Protégé για αρχική 

δημιουργία Οντολογίας, μετά 

ανανεώσιμη εσωτερικά από 

το ΙΤΜ 

Τεχνολογία UI HTML / Javascript  

Συμβατοί 

Φυλλομετρητές 

ΙΕ 5/6, Netscape, Mozilla  

 
Πίνακας 2.4.3, Θεμελιώδεις Τεχνολογίες Mondeca ITM 
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Επεξεργασία της πληροφορίας 

Στη ΣΠ της Mondeca η δημιουργία της πληροφορίας γίνεται από 

κάθε χρήστη, με τα απαραίτητα δικαιώματα, με τη χρήση φορμών. 

Μέσα από αυτή ο χρήστης επιλέγει το εννοιολογικό αντικείμενο που 

επιθυμεί να δημιουργήσει και μετά παρέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες για να δημιουργηθεί ένα στιγμιότυπό του. Μετά μπορεί 

να συνδέσει στο στιγμιότυπο μια ή περισσότερες λέξεις κλειδιά από 

ένα θησαυρό πέρα από την ανάθεσή του στην οντολογία. 

Διαφορετικά είδη σχέσεων με άλλα αντικείμενα μπορούν να 

δημιουργηθούν συμπληρώνοντας με αυτή την πληροφορία τη 

δημιουργία του. Όσον αφορά τη δημοσίευση των αντικειμένων, 

υπάρχουν δυο καταστάσεις, η πρόταση και το εγκεκριμένο, με το 

δεύτερο να σημαίνει ότι το αντικείμενο έχει δημοσιευτεί και είναι στη 

διάθεση όλων των χρηστών της Πύλης. Όταν ένας χρήστης 

δημιουργεί ένα αντικείμενο αυτό χαρακτηρίζεται ως πρόταση και 

μόνο αν κάποιος χρήστης με το απαραίτητο δικαίωμα το 

χαρακτηρίσει εγκεκριμένο αυτό δημοσιεύεται. Στο σημείο αυτό όμως 

υπάρχει η αδυναμία ότι όταν ένα νέο αντικείμενο δημιουργείται, δεν 

ενημερώνονται για το γεγονός αυτό οι χρήστες που έχουν δικαίωμα 

να εγκρίνουν για δημοσίευση το αντικείμενο.  

 

Πρόσβαση στην Πληροφορία 

Η Πρόσβαση στην Πληροφορία μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. 

Πρώτον, με πλοήγηση στην οντολογία ανακτώντας όλα τα 

στιγμιότυπα για το επιλεγέν θέμα. Δεύτερον με αναζήτηση με χρήση 

λέξεων κλειδιών. Τέλος μπορεί να γίνει σημασιολογική αναζήτηση, 

μέσω της οποίας ο χρήστης ορίζει μια λέξη κλειδί την οποία το 

αντικείμενο που αναζητά πρέπει να περιέχει και επιπλέον μπορεί να 

ορίσει σε ποια ιδιότητα πρέπει να βρίσκεται η λέξη κλειδί ή με ποια 

άλλα αντικείμενα συνδέεται. Τέλος ο χρήστης μπορεί να ορίσει ποιες 



 28

από τις ιδιότητες του αναζητούμενου αντικειμένου θα του 

επιστραφούν. 

Η Πύλη στην οποία γίνεται η επίδειξη του εργαλείου ΙΤΜ προσφέρει 

6 κατηγορίες πληροφορίας ( εργαλεία, οργανισμοί, άνθρωποι κλπ) 

που περιγράφουν έναν οργανισμό. Χρησιμοποιεί διάφορες 

τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού και Οντολογίες για να οργανώσει, 

να συνενώσει, και να πλοηγήσει μέσα σε έγγραφα τα οποία είναι 

συνδεδεμένα και ομαδοποιημένα με λογικό τρόπο. Το σύστημα έχει 

υψηλού επιπέδου λειτουργικότητες για να διαχειρίζεται Οντολογίες, 

για να ευρετηροποιεί το περιεχόμενο και για να το οργανώνει. Παρ’ 

όλα αυτά δεν παρέχει μηχανισμούς συνεργασίας οι οποίοι είναι 

απαραίτητοι για να επιτελέσει το ρόλο της ως Πύλης. Η γραφική 

διεπαφή με το χρήστη κινείται σε υψηλό επίπεδο. Τέλος διατίθεται 

και η δυνατότητα για εξατομίκευση του τρόπου εμφάνισης της Πύλης 

με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια.  

 

2.4.4 Άλλες Πύλες 

Στη διάρκεια της αξιολόγησής μας συναντήσαμε και κάποιες επιπλέον 

Πύλες οι οποίες, αν και δεν είχαν είτε την απαραίτητη 

πολυπλοκότητα ή την απαραίτητη ωριμότητα ως υλοποιήσεις ώστε 

να αξιολογηθούν αναλυτικά, είχαν κάποιες αξιόλογες πλευρές. 

Φυσικά η λίστα που ακολουθεί δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση τη 

λίστα όλων των Σημασιολογικών Πυλών. 

 

Πύλη SWWS  

Η Πύλη αναπτύχθηκε από το iSOCO και εξυπηρετεί ως πλατφόρμα 

για το ερευνητικό πρόγραμμα SWWS που χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιεί μια Οντολογία για να αποθηκεύει 

πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους στο πρόγραμμα φορείς, για 

τα μέλη του προγράμματος, για το σχέδιο εργασίας και για όλα τα 
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παραδοτέα του προγράμματος. Η Οντολογία δημιουργήθηκε από τον 

διαχειριστή της Πύλης χρησιμοποιώντας το Protégé. Η γλώσσα της 

Οντολογίας είναι η RDF. Τα στιγμιότυπα δημιουργήθηκαν 

χρησιμοποιώντας το ίδιο εργαλείο, και τόσο η Οντολογία όσο και τα 

στιγμιότυπα αποθηκεύονται σε αρχεία και μπορούν να εξαχθούν σε 

άλλες γλώσσες Οντολογίας που υποστηρίζονται από το Protégé. Ένα 

ενδιαφέρον σημείο αυτής της Πύλης είναι ότι εκτός από τη θεματική 

Οντολογία χρησιμοποιεί και μια Οντολογία απεικόνισης η οποία 

επίσης παράχθηκε από το Protégé. Η οντολογία αυτή δεν 

επαναλαμβάνει το περιεχόμενο της θεματικής Οντολογίας αλλά 

συνδέει το περιεχόμενο με τις οντότητες της δημοσίευσης 

χρησιμοποιώντας μια γλώσσα αναζήτησης (query language) η οποία 

επιτρέπει την απεικόνιση της θεματικής οντολογίας σε διάφορες 

όψεις. Ένα πρόγραμμα Java χρησιμοποιείται για να παράγει το HTML 

μέρος. Οι χρήστες δεν μπορούν να εισάγουν νέο περιεχόμενο στην 

Πύλη παρά μόνο στέλνοντας e-mail στο διαχειριστή της Πύλης. 

 

Mindswap 

Οι δημιουργοί αυτής της Πύλης ισχυρίζονται ότι αυτή είναι η πρώτη 

ιστοσελίδα που χρησιμοποίησε το Σημασιολογικό Ιστό και υλοποιείται 

με τεχνολογίες συμβατές με OWL. Η ιστοσελίδα αυτή προσπαθεί να 

κάνει επίδειξη των αυξημένων δυνατοτήτων που προσφέρουν σε μια 

ιστοσελίδα οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού. Παρ’ όλα αυτά 

η ιστοσελίδα αυτή δεν δείχνει τις τεχνολογικές δυνατότητες που 

προσφέρει η εφαρμογή τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού: για 

παράδειγμα ούτε η αναζήτηση ούτε το μενού εφαρμόζουν 

τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού.  

 

Οι Πύλες της Karlsruhe 

Το AIFB στο Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης έχει αναπτύξει μια από 

τις πρώτες Σημασιολογικές Πύλες. Σχεδιαζόταν να αποτελέσει την 
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πλατφόρμα για ανταλλαγή πληροφορίας και συνεργασία για την 

κοινότητα ΚΑ2 (Knowledge Annotation ιnitiative of the Knowledge 

Acquisition community). Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε μια 

Οντολογία ως βάση για να χαρακτηριστούν δικτυακά έγγραφα για 

την κοινότητα των χρηστών με ενδιαφέρον για την ανάκτηση 

γνώσης ώστε να γίνει δυνατή η «έξυπνη» πρόσβαση σε αυτά. Η 

Πύλη αυτή όμως έχει σταματήσει να υποστηρίζεται και να 

συντηρείται. Μολονότι η Πύλη βασίζεται συνολικά σε Οντολογία, οι 

λειτουργικότητες που προσφέρει είναι πολύ απλές και σε επίπεδο 

πρόσβασης στην πληροφορία από τον τελικό χρήστη είναι σε πολύ 

χαμηλότερο επίπεδο από αντίστοιχες συμβατικές Πύλες. 

 

 

2.5 Συμπέρασμα για τις υπάρχουσες Σημασιολογικές 

Πύλες 

Βασισμένοι στη λεπτομερειακή επισκόπηση των υπαρχόντων 

Σημασιολογικών Πυλών συνειδητοποιούμε ότι οι ΣΠ είναι ακόμη σε 

πολύ πρώιμο στάδιο. Τα οφέλη από την εφαρμογή των τεχνολογιών 

του Σημασιολογικού Ιστού είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και 

προβλέπεται ότι οι τεχνολογίες αυτές έχουν τη δυνατότητα να 

αυξήσουν τη συνοχή της πληροφορίας και την ποιότητα της 

επεξεργασίας της πληροφορίας στις Πύλες. Από την άλλη, οι 

τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού είναι ακόμη υπό ανάπτυξη 

και τα περισσότερα από τα θεωρητικά ζητήματα δεν είναι εύκολο να 

υλοποιηθούν σε πραγματικές εφαρμογές. 

Βλέποντας τα αποτελέσματα της έρευνας με περισσότερη 

λεπτομέρεια ανακαλύπτουμε ότι τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα 

χαρακτηριστικά για τη διαχείριση Οντολογιών πρέπει να βελτιωθούν 

περαιτέρω, και αυτό ισχύει και για τις Πύλες που κατασκευάζονται 

πάνω σε ήδη διαθέσιμη Οντολογική υποδομή όπως το EsperOnto. Η 
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επεξεργασία, η αναζήτηση, η καταγραφή των αλλαγών και η 

διαλειτουργικότητα πρέπει να αναβαθμιστούν. Καμία Πύλη δεν έχει 

ώριμο σύστημα καταγραφής των αλλαγών το οποίο να εξασφαλίζει 

ότι κάθε αλλαγή στο Οντολογικό Σχήμα θα αντανακλάται αυτόματα 

και στο επίπεδο των στιγμιότυπων. Επίσης εκτός από το EsperOnto, 

όλες οι άλλες Πύλες χρησιμοποιούν, μια μόνο, στατική Οντολογία και 

δεν λαμβάνουν υπόψη τους θέματα διαλειτουργικότητας μεταξύ 

πολλαπλών οντολογιών. Τα περισσότερα συστήματα προσφέρουν 

βασικές δυνατότητες εισαγωγής και εξαγωγής Οντολογίας 

βασιζόμενα σε RDFS, OWL ή Topic Maps χωρίς να υϊοθετούν όλα ένα 

κοινό πρότυπο. 

Ένα άλλο θέμα το οποίο σχετίζεται με τον ορισμό που δίνεται για τις 

Σημασιολογικές Πύλες και το οποίο έχει παραμεληθεί από τις έως 

σήμερα υλοποιημένες Πύλες είναι οι δυνατότητες που προσφέρουν 

αυτές για τη δημιουργία και την εξυπηρέτηση κοινοτήτων χρηστών. 

Η μελλοντική ανάπτυξη επιτυχημένων Σημασιολογικών Πυλών όμως 

πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο στα πιο πάνω κριτήρια αλλά και στις 

υπηρεσίες του Σημασιολογικού Ιστού, οι οποίες θα ανεβάσουν τις 

Σημασιολογικές Πύλες στο επόμενο επίπεδο. Οι Υπηρεσίες 

Σημασιολογικού Ιστού μετατρέπουν το σημερινό Διαδίκτυο από μια 

κατανεμημένη πηγή πληροφορίας σε μια κατανεμημένη πηγή 

λειτουργικότητας και μια Σημασιολογική Πύλη είναι μια αξιοπρεπής 

πλατφόρμα εφαρμογής των υπηρεσιών αυτών. Διάφορες 

λειτουργικότητες που προσφέρονται από τις σημερινές Πύλες θα 

πρέπει αργότερα να εκλεπτυνθούν σε υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες 

θα πρέπει μετά να μπορούν αυτόματα να εντοπιστούν, να 

συντεθούν, να κληθούν και να λειτουργήσουν μαζί με άλλες 

υπηρεσίες ή πράκτορες που είναι διαθέσιμοι μέσω του Διαδικτύου, 

πράγμα το οποίο θα αύξανε κατακόρυφα τη λειτουργικότητα των 

Σημασιολογικών Πυλών. 
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3 
 
Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού 

 

 

 

 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της 

διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα στην ενότητα 3.2 δίνεται 

μια σύντομη περιγραφή του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web), 

στην ενότητα 3.3 μια εκτεταμένη περιγραφή του RDF και του RDF 

Schema, στην ενότητα 3.4 των οντολογιών και της OWL και τέλος 

στην ενότητα 3.5 εξετάζεται η RDQL. 
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3.2 Σημασιολογικός Ιστός(Semantic Web) 

 

Το Semantic Web είναι ένα πρόγραμμα που σκοπεύει να 

δημιουργήσει ένα καθολικό μέσο για την ανταλλαγή πληροφοριών 

δίνοντας νόημα (σημασιολογία) στο περιεχόμενο των εγγράφων στο 

Web, κατά τρόπο κατανοητό από τους υπολογιστές. Υπό την 

καθοδήγηση του δημιουργού του Web, Tim Berners-Lee του World 

Wide Web Consortium (W3C), το Semantic Web επεκτείνει τις 

δυνατότητες του World Wide Web μέσω της χρήσης προτύπων, 

γλωσσών επισήμανσης  (mark-up) και σχετικών εργαλείων 

επεξεργασίας. 

Ο  σημασιολογικός Ιστός  παρέχει ένα κοινό πλαίσιο που επιτρέπει  

στα δεδομένα  να διαμοιράζονται και να επαναχρησιμοποιούνται 

πέρα από τα όρια μιας εφαρμογής, μιας επιχείρησης ή μίας 

κοινότητας. Είναι μια συλλογική προσπάθεια της οποίας ηγείται το 

W3C με τη συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού ερευνητών και 

βιομηχανικών συνεργατών. Είναι βασισμένο στο Resource 

Description Framework (RDF), το οποίο ενσωματώνει ποικίλες 

εφαρμογές χρησιμοποιώντας XML για τη σύνταξη και URIs για την 

ονοματοδοσία. 

Το 2001 ο Tim Berners-Lee έγραφε: 

"Το Semantic Web είναι μια επέκταση του τρέχοντος Web, στον 

οποίο δίνεται ένα καθορισμένο με σαφήνεια νόημα στις πληροφορίες, 

δίνοντας τη δυνατότητα σε υπολογιστές και ανθρώπους να 

συνεργάζονται καλύτερα."  

Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του Ιστού σήμερα 

σχεδιάζεται για να διαβαστεί από ανθρώπους, όχι για να το 

χειριστούν εννοιολογικά τα προγράμματα υπολογιστών. Βασίζεται 

κυρίως σε έγγραφα γλώσσας HTML η οποία χρησιμεύει στην 

περιγραφή ενός δομημένου κειμένου, με έμφαση στην οπτική 
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απεικόνιση. Η HTML έχει περιορισμένες ικανότητες όσον αφορά την 

ταξινόμηση των τμημάτων κειμένου μιας σελίδας. Οι υπολογιστές 

μπορούν αποδοτικά να αναλύσουν ιστοσελίδες ως προς την 

εμφάνιση και τις ρουτίνες, αλλά γενικά, οι υπολογιστές δεν έχουν 

συνήθως κάποιον αξιόπιστο τρόπο να επεξεργαστούν τη 

σημασιολογία (semantics) που περιέχεται στη σελίδα αυτή. 

Για παράδειγμα, οι μηχανές αναζήτησης εκτελούν απλές λεξιλογικές 

αναλύσεις που βασίζονται σε συμβολοσειρές αναζήτησης και 

παράγουν λίστες αποτελεσμάτων που απαιτούν την εξαγωγή 

συμπερασμάτων από τους ανθρώπινους χρήστες, όσον αφορά το 

ποια από τα δεδομένα είναι τα κατάλληλα για την θεματική περιοχή 

που ερευνάται. Χρειάζεται δηλαδή η λογική ανάλυση εκ μέρους του 

χρήστη για να βρεθούν τα συναφή συμπεράσματα. Αυτό συμβαίνει 

διότι οι ιστοσελίδες δεν περιέχουν αρκετή πληροφορία σχετικά με τη 

σημασιολογία των περιεχομένων τους οπότε το λογισμικό του 

χρήστη δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από το περιεχόμενο της 

σελίδας. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, οι τεχνολογίες του 

Semantic Web δίνουν τη δυνατότητα σε αυτοματοποιημένα εργαλεία 

να εξάγουν αυτά τα συμπεράσματα. 

Το Semantic Web επιχειρεί να δομήσει το σημασιολογικό 

περιεχόμενο των ιστοσελίδων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου 

οι πράκτορες λογισμικού που περιπλανώνται από σελίδα σε σελίδα 

μπορούν εύκολα να εκτελέσουν τους περίπλοκους στόχους των 

χρηστών τους. Έτσι, αποζητείται ο μετασχηματισμός του Web από 

ένα σύνολο στατικών σελίδων σε ένα δίκτυο δυναμικών παροχέων 

υπηρεσιών (Web services) που ανακαλύπτουν αυτόματα τις 

αναζητούμενες πληροφορίες,  διαπραγματεύονται για αγαθά που ο 

χρήστης σκοπεύει να αγοράσει ή συγκεντρώνουν πληροφορίες από 

διαφορετικές πηγές και τις συνενώνουν σε ομοιογενείς μορφές. 

Για να λειτουργήσει το Semantic Web, πρέπει οι υπολογιστές να 

έχουν πρόσβαση σε δομημένες συλλογές πληροφοριών και σύνολα 
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λογικών κανόνων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να 

διεξάγουν την αυτοματοποιημένη εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι 

ερευνητές της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν μελετήσει τέτοια 

συστήματα πολλά χρόνια πριν. Η Αναπαράσταση Γνώσης (Knowledge 

Representation), όπως καλείται αυτή η τεχνολογία, δεν έχει ακόμα 

χρησιμοποιηθεί επαρκώς ώστε να επιδείξει πλήρως τις δυνατότητές 

της. Για να γίνει αυτό πρέπει να υλοποιηθεί σε ένα μοναδικό 

παγκόσμιο σύστημα. 

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το Semantic Web είναι οι εξής: 

• τα URIs (Universal Resource Identifier): συμβολοσειρές που 

ταυτοποιούν μοναδικά μία οντότητα (ένα Web site, μία 

ιδιότητα, έναν άνθρωπο, ένα πράγμα κλπ)  

• γλώσσα επισημάνσεων XML: επιτρέπει στους χρήστες να 

προσθέτουν αυθαίρετη δομή στα έγγραφά τους, χωρίς να 

καθορίζει την σημασιολογία αυτής της δομής 

• τεχνολογία RDF: χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση 

δεδομένων και ανταλλαγή γνώσης στο διαδίκτυο 

• τεχνολογία OWL: χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και 

διανομή οντολογιών, υποστηρίζοντας προχωρημένη αναζήτηση 

στο διαδίκτυο, πράκτορες λογισμικού και διαχείριση γνώσης. 

Κάθε μία από τις παραπάνω τεχνολογίες βασίζεται σε εκείνες που 

αναφέρονται πριν από αυτή. Έτσι π.χ. η RDF βασίζεται στην XML και 

χρησιμοποιεί URIs. Οι τεχνολογίες αυτές συνδυάζονται ώστε να 

παρέχουν περιγραφές που συμπληρώνουν ή υποκαθιστούν το 

περιεχόμενο εγγράφων στο Web, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Αυτές οι machine-readable περιγραφές επιτρέπουν την προσθήκη 

νοήματος στο περιεχόμενο, διευκολύνοντας έτσι την αυτόματη 

αναζήτηση πληροφοριών από υπολογιστές. 

Το νόημα του περιεχομένου εκφράζεται μέσω της RDF, η οποία 

κωδικοποιεί σύνολα από τριάδες (triples) που αντιπροσωπεύουν 
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περίπου το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο μιας πρότασης. 

Αυτές οι τριάδες μπορούν να γραφούν με XML. Ένα έγγραφο της 

RDF δηλώνει ότι κάποιες οντότητες (ιστοσελίδες, άνθρωποι ή 

πράγματα) έχουν κάποιες ιδιότητες με συγκεκριμένες τιμές (π.χ. ο Χ 

είναι συγγραφέας του βιβλίου Υ). Αυτός ο τρόπος αναπαράστασης 

μπορεί να εκφράσει τα περισσότερα δεδομένα που κατανοούν οι 

υπολογιστές. Το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο 

προσδιορίζονται από ένα URI (Universal Resource Identifier), όπως 

ακριβώς γίνεται με τις ιστοσελίδες. Έτσι μπορεί ο καθένας να 

προσθέσει μία νέα οντότητα ή μία νέα ιδιότητα. 

Ένα βασικό συστατικό του Semantic Web είναι οι οντολογίες. Οι 

οντολογίες ορίζουν με τυπικό τρόπο τις έννοιες και τις συσχετίσεις 

των εννοιών για κάποιο πεδίο. Περιέχουν ορισμούς κλάσεων 

αντικειμένων και σχέσεις ανάμεσα στις κλάσεις, καθώς και κανόνες 

εξαγωγής λογικών συμπερασμάτων. Μέσω των οντολογιών γίνεται 

δυνατόν να συνδυαστούν δεδομένα από διαφορετικές πηγές, οι 

οποίες μοιράζονται την ίδια οντολογία. Ακόμη, λύνονται προβλήματα 

ορολογίας καθώς η σημασία των όρων που εμφανίζονται σε μία 

σελίδα μπορεί να οριστεί με δείκτες προς την οντολογία. Οι 

οντολογίες μπορούν να βελτιώσουν την λειτουργία του Web 

αυξάνοντας την ακρίβεια των αναζητήσεων πληροφοριών, αφού 

αναζητούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται μόνο σε μία 

συγκεκριμένη έννοια και όχι σε κάποια λέξη κλειδί. Μπορούν επίσης 

να χρησιμοποιηθούν για την συσχέτιση των πληροφοριών ενός site 

με αντίστοιχες δομές γνώσης και λογικούς κανόνες. Οι κοινές 

οντολογίες βοηθούν στην ανταλλαγή δεδομένων και νοημάτων 

μεταξύ διαφορετικών web-based υπηρεσιών. 

Υπάρχουν πολλές αυτοματοποιημένες υπηρεσίες βασισμένες στο 

διαδίκτυο (web services) που δεν χρησιμοποιούν τη σημασιολογία, 

όμως άλλα προγράμματα (όπως είναι οι πράκτορες λογισμικού) δεν 

μπορούν να εντοπίσουν μόνα τους μία τέτοια υπηρεσία για κάποια 
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συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν υπάρχει 

μία κοινή γλώσσα περιγραφής παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα 

δίκτυο ούτως ώστε οι διάφοροι πράκτορες να διαφημίζουν τις 

υπηρεσίες τους σε μία υπηρεσία κίτρινων σελίδων. 

Αφού εντοπιστεί ο επιθυμητός πράκτορας, οι δύο επικοινωνούντες 

πράκτορες λογισμικού μπορούν να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο 

ανταλλάσσοντας οντολογίες. Το Semantic Web παρέχει αυτή την 

ευελιξία. Ανακαλύπτοντας νέες οντολογίες οι πράκτορες λογισμικού 

αποκτούν νέες δυνατότητες εξαγωγής λογικών συμπερασμάτων. 

Η ενοποιητική λογική γλώσσα του Semantic Web δίνει τη 

δυνατότητα να ενωθούν οι έννοιες που μπορεί να ορίσει ο καθένας 

(μέσω ενός URI) σε ένα καθολικό Web. Έτσι οι πράκτορες 

λογισμικού θα μπορούν να αναλύουν σημασιολογικά τη γνώση των 

ανθρώπων παρέχοντας μία νέα μορφή χρήσιμων εργαλείων. 

 

 

3.3 RDF (Resource Description Framework), RDF 

Shcema (RDFS)  

 

3.3.1 RDF 

Ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web)  είναι (όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω) το επόμενο σημαντικό βήμα του Παγκόσμιου Ιστού. 

Εφαρμογές του Σημασιολογικού Ιστού όπως είναι οι πύλες γνώσης 

(Knowledge portals) και οι ηλεκτρονικές αγορές (E-Marketplaces) 

απαιτούν τη διαχείριση τεράστιων όγκων μεταδεδομένων, δηλαδή 

πληροφορίας που περιγράφει τα δεδομένα. Έτσι, με τις εφαρμογές 

αυτές τεράστιες ποσότητες πόρων ιστού (web resources), όπως 

δεδομένα, έγγραφα, προγράμματα, θα είναι διαθέσιμες μαζί με 

διαφόρων ειδών μεταπληροφορία. Η καλύτερη γνώση για το νόημα, 



 39

τη χρησιμότητα, την προσπελασιμότητα ή την ποιότητα των πηγών 

αυτών θα διευκολύνει την αυτόματη επεξεργασία των διαθέσιμων 

υπηρεσιών στον Ιστό.  

Το πλαίσιο RDF (Resource Description Framework)  επιτρέπει τη 

δημιουργία και την ανταλλαγή μεταδεδομένων των πόρων όπως και 

οποιαδήποτε άλλα δεδομένα στον Ιστό. Είναι ιδιαίτερα προοριζόμενο 

για την αντιπροσώπευση μεταδεδομένων για τους πόρους του Ιστού, 

όπως τίτλος, συντάκτης και ημερομηνία τροποποίησης μιας 

ιστοσελίδας, πνευματικά δικαιώματα και πληροφορία χορήγησης 

αδειών για ένα έγγραφο του Ιστού, ή πρόγραμμα διαθεσιμότητας για 

κάποιο κοινό πόρο. Παρόλα αυτά, με τη γενίκευση της έννοιας 

"πόρος Ιστού", το RDF μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να 

αντιπροσωπεύσει πληροφορίες για πράγματα που μπορούν να 

προσδιοριστούν στον Ιστό ακόμα και όταν δεν μπορούν να 

ανακτηθούν άμεσα από αυτόν. Παραδείγματα περιλαμβάνουν 

πληροφορίες για αντικείμενα διαθέσιμα από ηλεκτρονικές αγορές 

(πχ., πληροφορίες για τις προδιαγραφές, τις τιμές και τη 

διαθεσιμότητα) ή περιγραφή των προτιμήσεων ενός χρήστη του 

Ιστού για την παράδοση πληροφορίας.  

To μοντέλο RDF στοχεύει σε καταστάσεις στις οποίες η πληροφορία 

πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία από εφαρμογές και όχι μόνο για 

να επιδειχθεί στους ανθρώπους. Επίσης, παρέχει ένα κοινό πλαίσιο 

για την πληροφορία αυτή έτσι ώστε να μπορεί να ανταλλαχθεί 

μεταξύ των εφαρμογών χωρίς απώλεια της σημασίας. Δεδομένου 

αυτού, οι σχεδιαστές εφαρμογών μπορούν να εκμεταλλευτούν τη 

διαθεσιμότητα κοινών RDF parsers και εργαλείων επεξεργασίας. Η 

δυνατότητα να ανταλλαχθεί πληροφορία μεταξύ διαφορετικών 

εφαρμογών σημαίνει ότι η πληροφορία μπορεί να τεθεί στη διάθεση 

και άλλων εφαρμογών εκτός από εκείνες για τις οποίες 

δημιουργήθηκε αρχικά.  

Το RDF είναι βασισμένο στην ιδέα του προσδιορισμού των 

πραγμάτων χρησιμοποιώντας προσδιοριστικά του Ιστού (web 
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identifiers, αποκαλούμενα Uniform Resource Identifiers ή URIs) και 

της περιγραφής των πόρων από την άποψη απλών ιδιοτήτων και 

τιμών των ιδιοτήτων αυτών (properties and property values). Αυτό 

επιτρέπει στο RDF να αντιπροσωπεύει απλές δηλώσεις για πόρους ως 

ένα γράφο από κόμβους και τόξα που αντιπροσωπεύουν τους 

πόρους, τις ιδιότητες και τις τιμές τους. Για να είμαστε πιο 

συγκεκριμένοι, η φράση «υπάρχει ένας άνθρωπος προσδιορισμένος 

από το http://www.w3.org/People/EM/contact#me του οποίου το 

όνομα είναι Eric Miller, η ηλεκτρονική διεύθυνση em@w3.org και ο 

τίτλος του είναι “Dr” » μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα γράφο RDF 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.1.  

Το σχήμα αυτό δείχνει ότι το RDF χρησιμοποιεί URIs για να 

προσδιορίσει άτομα όπως ο Eric Miller που προσδιορίζεται από το 

http://www.w3.org/People/EM/ contact#me, είδη πραγμάτων, π.χ. 

Person που προσδιορίζεται από 

http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#Person, ιδιότητες 

εκείνων των πραγμάτων, π.χ. ταχυδρομική θυρίδα που 

προσδιορίζεται από http://www.w3.org/ 

2000/10/swap/pim/contact#mailbox, τιμές εκείνων των ιδιοτήτων, 

π.χ. mailto:em@w3.org ως τιμή της ιδιότητας ταχυδρομικής θυρίδας 

(το RDF χρησιμοποιεί επίσης συμβολοσειρές όπως "Eric Miller" και 

τιμές σε άλλους τύπους δεδομένων (datatypes) όπως ακέραιοι 

αριθμοί και ημερομηνίες, ως τιμές των ιδιοτήτων).  
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Σχήμα 3.3.1.1, Πηγή: RDF Primer, W3C Recommendation 10 February 

2004, http://www.w3.org/TR/rdf-primer 

 

Επίσης, το RDF παρέχει μια σύνταξη σε XML μορφή (RDF/XML) για 

την καταγραφή και την ανταλλαγή τέτοιων γράφων. Το παρακάτω 

παράδειγμα δείχνει το παραπάνω σχήμα στη μορφή αυτή:  

<?xml version="1.0"?>  

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  

         xmlns:contact="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#">  

  <contact:Person rdf:about="http://www.w3.org/People/EM/contact#me">  

<contact:fullName>Eric Miller</contact:fullName>  

<contact:mailbox rdf:resource="mailto:em@w3.org"/>  

<contact:personalTitle>Dr.</contact:personalTitle>  

  </contact:Person>  

</rdf:RDF>  

Όπως στην HTML, η RDF/XML είναι μηχανικά επεξεργάσιμη και 

χρησιμοποιώντας URIs μπορεί να συνδέσει κομμάτια πληροφοριών 

στον Ιστό. Εντούτοις, αντίθετα από το συμβατικό υπερκείμενο 

(hypertext), τα URIs μπορούν να αναφερθούν σε οποιοδήποτε 
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ευπροσδιόριστο πράγμα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

μπορεί να μην είναι άμεσα ανακτήσιμα από τον Ιστό (όπως το 

πρόσωπο Eric Miller). Το αποτέλεσμα είναι ότι εκτός από την 

περιγραφή πραγμάτων όπως ιστοσελίδων, τα RDF μπορούν επίσης 

να περιγράψουν αυτοκίνητα, επιχειρήσεις, ανθρώπους, γεγονότα 

ειδήσεων κλπ. Επιπλέον, οι ιδιότητες στα RDF έχουν URIs, για να 

προσδιορίσουν ακριβώς τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των 

συνδεμένων στοιχείων.  

Γενικότερα, το RDF είναι βασισμένο στην ιδέα ότι τα πράγματα που 

περιγράφονται έχουν ιδιότητες (properties) που έχουν τιμές και ότι 

οι πόροι μπορούν να περιγραφούν με εκφράσεις οι οποίες 

διευκρινίζουν τις ιδιότητες αυτές και τις τιμές τους. Το RDF 

χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερη ορολογία για τα διάφορα μέρη των 

εκφράσεων. Συγκεκριμένα, το μέρος που προσδιορίζει το πράγμα για 

το οποίο είναι η πρόταση (μια ιστοσελίδα για παράδειγμα) καλείται 

υποκείμενο (subject). Το μέρος που προσδιορίζει την ιδιότητα ή το 

χαρακτηριστικό του υποκειμένου που η πρόταση διευκρινίζει 

(δημιουργός, δημιουργία-ημερομηνία, ή γλώσσα σε αυτά τα 

παραδείγματα) καλείται κατηγόρημα (predicate) και το μέρος που 

προσδιορίζει την τιμή εκείνης της ιδιότητας καλείται αντικείμενο 

(object). Έτσι, παίρνοντας την αγγλική πρόταση: 

http://www.example.org/index.html has a creator whose value is John Smith θα 

έχουμε:  

subject: http://www.example.org/index.html  

predicate: http://purl.org/dc/elements/1.1/creator  

object: http://www.example.org/staffid/85740  

To RDF μοντελοποιεί τέτοιες εκφράσεις ως κόμβους και τόξα σε ένα 

γράφο. Με αυτήν την μοντελοποίηση μια πρόταση αντιπροσωπεύεται 

από:  

ένα κόμβο (node) για το υποκείμενο  

ένα κόμβο (node) για το αντικείμενο  
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ένα τόξο (arc) για το κατηγόρημα κατευθυνόμενο από το υποκείμενο 

στο αντικείμενο  

Έτσι, η παραπάνω πρόταση θα μπορούσε να αναπαρασταθεί με τον 

γράφο που φαίνεται στο Σχήμα 3.2.  

 
Σχήμα 3.3.1.2, Πηγή: RDF Primer, W3C Recommendation 10 February 

2004, http://www.w3.org/TR/rdf-primer  

 

Στο παράδειγμα του Σχήματος 3.3 μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι 

τα αντικείμενα του RDF μπορούν να είναι είτε URIs είτε σταθερές 

τιμές που λέγονται κυριολεκτικά (literals) και αναπαριστούνται από 

συμβολοσειρές προκειμένου να αντιπροσωπεύσουν ορισμένα είδη 

ιδιοτήτων. Τα κυριολεκτικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

υποκείμενα ή ως κατηγορήματα σε RDF εκφράσεις.  

Σχήμα 3.3.1.3,  Πηγή: RDF Primer, W3C Recommendation 10 February 

2004, http://www.w3.org/TR/rdf-primer  
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Ένας εναλλακτικός τρόπος να αναπαραστήσουμε ένα RDF είναι 

γράφοντας κάθε έκφραση που προκύπτει, δηλαδή σε μορφή triples. 

Έτσι, το παραπάνω σχήμα θα μπορούσε να γραφεί ως εξής:  

<http://www.example.org/index.html>  

<http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>  

<http://www.example.org/staffid/85740>.  

<http://www.example.org/index.html>  

<http://www.example.org/terms/creation-date> "August 16, 1999".  

<http://www.example.org/index.html>  

<http://purl.org/dc/elements/1.1/language> "en".  

Για μεγαλύτερη ευκολία, αντί να γράφονται πλήρως τα URIs το RDF 

δίνει τη δυνατότητα για χρήση των namespaces. Έτσι, έχοντας 

ορίσει τα namespaces  

ex: http://www.example.org/  

dc: http://purl.org/dc/elements/1.1/  

exterms: http://www.example.org/terms/  

exstaff: http://www.example.org/staffid/  

Το παράδειγμα αυτό θα μπορούσε να γραφτεί ως εξής:  

ex:index.html  dc:creator    exstaff:85740.  

ex:index.html  exterms:creation-date "August 16, 1999".  

ex:index.html  dc:language    "en".  

 

Τέλος, το παραπάνω RDF θα μπορούσε να γραφτεί σε μορφή 

RDF/XML, όπως προαναφέραμε, ως εξής:  

<?xml version="1.0"?>  

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  

   xmlns:exterms="http://www.example.org/terms/">  

<rdf:Description rdf:about="http://www.example.org/index.html">  

<exterms:creation-date>August 16, 1999</exterms:creation-date>  

</rdf:Description>  

</rdf:RDF>  
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3.3.2 RDFS  

To πλαίσιο RDF παρέχει έναν τρόπο να εκφραστούν απλές εκφράσεις 

για πόρους, χρησιμοποιώντας ονομασμένες ιδιότητες και τιμές. 

Παρόλα αυτά, οι κοινότητες χρηστών RDF χρειάζονται επίσης τη 

δυνατότητα να καθορίσουν το λεξιλόγιο (όρους) που αυτοί 

σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν σε εκείνες τις εκφράσεις, και 

συγκεκριμένα, να δείξουν ότι περιγράφουν συγκεκριμένα είδη ή 

κατηγορίες πόρων και γι’ αυτό θα χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες 

ιδιότητες στην περιγραφή εκείνων των πόρων. Για παράδειγμα, 

άνθρωποι ενδιαφερόμενοι για την περιγραφή βιβλιογραφικών πόρων 

θα ήθελαν να περιγράψουν κατηγορίες όπως ex:Book ή 

ex:MagazineArticle και να χρησιμοποιήσουν ιδιότητες όπως 

ex:author, ex:title και ex:subject για να τις περιγράψουν. Το ίδιο το 

RDF δεν παρέχει κανένα μέσο για τον προσδιορισμό κλάσεων και 

ιδιοτήτων. Αντί αυτού, τέτοιες κλάσεις και ιδιότητες περιγράφονται 

ως ένας RDF λεξιλόγιο χρησιμοποιώντας επεκτάσεις του RDF που 

είναι το RDF Schema ή RDFS.  

To RDFS παρέχει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να 

περιγράψει κανείς τέτοιες κλάσεις και ιδιότητες και για να 

προσδιορίσει ποιες κλάσεις και ιδιότητες αναμένονται να 

χρησιμοποιηθούν μαζί. Με άλλα λόγια, το RDF σχήμα παρέχει ένα 

σύστημα τύπων για RDF. Το σύστημα αυτό για το RDFS είναι 

παρόμοιο κατά κάποιον τρόπο με τα συστήματα τύπων των 

αντικειμενοστρεφών γλωσσών προγραμματισμού όπως η Java. 

Παραδείγματος χάριν, το RDF σχήμα επιτρέπει στους πόρους να είναι 

ορισμένοι ως στιγμιότυπα μιας ή περισσότερων κλάσεων. Επιπλέον, 

επιτρέπει στις κλάσεις να είναι οργανωμένες με έναν ιεραρχικό 

τρόπο. Για παράδειγμα, μια κλάση ex:Dog μπορεί να οριστεί ως 

υποκλάση της ex:Mammal που είναι υποκλάση της ex:Animal, 

σημαίνοντας ότι οποιοσδήποτε πόρος που είναι στιγμιότυπο της 

κλάσης ex:Dog είναι επίσης έμμεσα στιγμιότυπο της κλάσης 



 46

ex:Animal. Εντούτοις, οι κλάσεις και οι ιδιότητες του RDF είναι κατά 

κάποιον τρόπο πολύ διαφορετικές από τους τύπους των γλωσσών 

προγραμματισμού. Η περιγραφή των RDF κλάσεων και ιδιοτήτων δεν 

δημιουργούν ένα καλούπι στο οποίο οι πληροφορίες πρέπει να 

ανήκουν, αλλά παρέχουν πρόσθετη πληροφορία για τους πόρους 

RDF που περιγράφουν.  

Ένα βασικό βήμα σε οποιοδήποτε είδος διαδικασίας περιγραφής είναι 

ο προσδιορισμός των διαφόρων πραγμάτων που περιγράφονται. Το 

RDF σχήμα αναφέρεται σε αυτά τα "πράγματα" ως κλάσεις. Μια 

κλάση (class) αντιστοιχεί στη γενική έννοια ενός τύπου ή μιας 

κατηγορίας, όπως την έννοια μιας κλάσης στις αντικειμενοστρεφείς 

γλώσσες προγραμματισμού. Οι κλάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να αντιπροσωπεύσουν σχεδόν οποιαδήποτε κατηγορία 

πράγματος, όπως ιστοσελίδες, ανθρώπους, τύπους εγγράφων, βάσεις 

δεδομένων ή αφηρημένες έννοιες. Οι κλάσεις στο RDFS 

περιγράφονται χρησιμοποιώντας τους πόρους rdfs:Class και 

rdfs:Resource και τις ιδιότητες rdf:type και rdfs:subClassOf.  

Ας πάρουμε για παράδειγμα μια εταιρία που έχει οχήματα (vehicles). 

Σε αυτό το παράδειγμα μπορούμε να ορίσουμε μια ιεραρχία όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:  
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Σχήμα 3.3.3.2, Πηγή: RDF Primer, W3C Recommendation 10 February 

2004, http://www.w3.org/TR/rdf-primer 

 

Αυτή η ιεραρχία μπορεί να γραφτεί σε RDF/XML μορφή με τη χρήση 

namespaces ως εξής:  

<?xml version="1.0"?>  

<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">]>  

<rdf:RDF  

  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  

  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"  

  xml:base="http://example.org/schemas/vehicles">  

<rdfs:Class rdf:ID="MotorVehicle"/> 
<rdfs:Class rdf:ID="PassengerVehicle">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  

</rdfs:Class>  

<rdfs:Class rdf:ID="Truck">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  

</rdfs:Class>  

<rdfs:Class rdf:ID="Van">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  

</rdfs:Class>  

<rdfs:Class rdf:ID="MiniVan">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Van"/>  
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<rdfs:subClassOf rdf:resource="#PassengerVehicle"/>  

</rdfs:Class> 

</rdf:RDF>  

Το RDF/XML στο παράδειγμα αυτό εισάγει ονόματα, όπως το 

MotorVehicle, για τους πόρους (κλάσεις) που περιγράφει 

χρησιμοποιώντας το rdf:ID. Αυτό είναι χρήσιμο εδώ επειδή 

συντομεύει το URIref και παρέχει έναν πρόσθετο έλεγχο ότι η τιμή 

του rdf:ID είναι μοναδική σε όλη την τρέχουσα βάση URI (συνήθως 

το έγγραφο URI). Αυτό βοηθά να πάρει τις επαναλαμβανόμενες τιμές 

rdf:ID κατά την καθορισμό των ονομάτων των κλάσεων και των 

ιδιοτήτων στα RDF σχήματα. Σχετικά URIrefs βασισμένα σε αυτά τα 

ονόματα μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν σε άλλους ορισμούς 

κλάσεων μέσα στο ίδιο σχήμα (πχ. όπως το #MotorVehicle 

χρησιμοποιείται στη περιγραφή των άλλων κλάσεων). Το πλήρες 

URIref αυτής της κλάσης, που υποθέτει ότι το ίδιο το σχήμα ήταν ο 

πόρος http://example.org/schemas/ vehicles, θα ήταν 

http://example.org/schemas/vehicles#MotorVehicle. Για να εξασφαλιστεί ότι 

οι αναφορές σε αυτές τις κατηγορίες σχημάτων θα διατηρηθούν με 

συνέπεια ακόμα κι αν το σχήμα μετατοπιστεί ή αντιγραφτεί (ή για να 

ορίσει απλά μια βάση URIref για τις κλάσεις σχημάτων χωρίς να 

υποθέσουμε ότι όλες υπάρχουν σε μια μοναδική θέση), οι 

περιγραφές των κλάσεων μπορούν επίσης να περιλάβουν τη δήλωση 

xml:base="http://example.org/schemas/vehicles".  

Εκτός από την περιγραφή συγκεκριμένων κλάσεων πραγμάτων που 

θέλουν να περιγράψουν, οι κοινότητες χρηστών πρέπει επίσης να 

είναι σε θέση να περιγράψουν συγκεκριμένες ιδιότητες που 

χαρακτηρίζουν εκείνες τις κλάσεις (όπως rearSeatLegRoom για να 

περιγράψει ένα επιβατικό όχημα (passenger vehicle). Στο RDF 

σχήμα, οι ιδιότητες (properties) περιγράφονται χρησιμοποιώντας την 

RDF κλάση rdf:Property και τις ιδιότητες σχημάτων RDF 

rdfs:domain, rdfs:range, και rdfs:subPropertyOf. Επίσης, παρέχει 

λεξιλόγιο για να περιγράψει πώς οι ιδιότητες και οι κλάσεις 
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προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν μαζί στα RDF δεδομένα. Η 

σημαντικότερη πληροφορία αυτού του είδους παρέχεται με τη 

χρησιμοποίηση των ιδιοτήτων rdfs:range και rdfs:domain για να 

περιγράψουν περαιτέρω τις ιδιότητες που έχουν οριστεί από 

εφαρμογή.  

Το rdfs:range χρησιμοποιείται για να δείξει ότι οι τιμές μιας 

συγκεκριμένης ιδιότητας είναι στιγμιότυπα μιας οριζόμενης κλάσης. 

Παραδείγματος χάριν, εάν θέλαμε να δείξουμε ότι η ιδιότητα 

ex:author έχει τιμές που είναι στιγμιότυπα της κλάσης ex:Person, θα 

γράφαμε τα RDF triples:  

ex:Person   rdf:type   rdfs:Class.  

ex:author   rdf:type   rdf:Property.  

ex:author   rdfs:range   ex:Person.  

Μια ιδιότητα (property), για παράδειγμα το ex:hasMother, μπορεί να 

έχει ένα ή περισσότερα από ένα range properties. Εάν το 

ex:hasMother δεν έχει κανένα range τότε τίποτα δεν λέγεται για τις 

τιμές της ιδιότητας ex:hasMother. Εάν το ex:hasMother έχει ένα 

range, για παράδειγμα το ex:Person, αυτό λέει ότι οι τιμές της 

ιδιότητας ex:hasMother είναι στιγμιότυπα της κλάσης ex:Person. Εάν 

το ex:hasMother έχει περισσότερα από ένα ranges, για παράδειγμα 

το ex:Person και το ex:Female, αυτό λεει ότι οι τιμές του 

ex:hasMother είναι πόροι που είναι στιγμιότυπα όλων των κλάσεων 

που είναι ranges δηλ., ότι οποιαδήποτε τιμή του ex:hasMother είναι 

και ex:Female και ex:Person. Τέλος, το rdfs:range μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για να δείξει ότι η τιμή μιας ιδιότητας μπορεί να 

δίνεται και από κυριολεκτικό (literal).  

To rdfs:domain χρησιμοποιείται για να δείξει ότι μια συγκεκριμένη 

ιδιότητα ισχύει για μια οριζόμενη κλάση. Παραδείγματος χάριν, εάν 

θέλαμε να δείξουμε ότι η ιδιότητα ex:author ισχύει για τα 

στιγμιότυπα της κλάσης ex:Book, θα γράφαμε τα RDF triples:  

ex:Book    rdf:type   rdfs:Class.  
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ex:author  rdf:type   rdf:Property.  

ex:author   rdfs:domain   ex:Book.  

Μια δεδομένη ιδιότητα, για παράδειγμα exterms:weight, μπορεί να 

έχει ένα ή περισσότερα από ένα domain. Εάν το exterms:weight δεν 

έχει κανένα domain, τότε τίποτα δεν λέγεται για τους πόρους με 

τους οποίους το exterms:weight μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εάν το 

exterms:weight έχει ένα domain, για παράδειγμα το ex:Book, αυτό 

λέει ότι η ιδιότητα exterms:weight ισχύει για τα στιγμιότυπα της 

κλάσης ex:Book. Εάν το exterms:weight έχει περισσότερα από ένα 

domain, για παράδειγμα το ex:Book και το ex:MotorVehicle, αυτό 

λέει ότι οποιοσδήποτε πόρος που έχει μια ιδιότητα exterms:weight 

είναι στιγμιότυπο όλων των κλάσεων που είναι domain του property 

αυτού, δηλ. οποιοσδήποτε πόρος που έχει ιδιότητα exterms:weight 

είναι και ένα ex:Book και ένα ex:MotorVehicle.  

Το RDF σχήμα παρέχει έναν τρόπο να ειδικευτούν οι ιδιότητες, όπως 

και οι κλάσεις. Αυτή η σχέση ειδίκευσης μεταξύ δύο ιδιοτήτων 

περιγράφεται χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη ιδιότητα 

rdfs:subPropertyOf. Παραδείγματος χάριν, εάν τα ex:primaryDriver 

και ex:driver είναι και οι δύο ιδιότητες, θα μπορούσαμε να 

περιγράψουμε αυτές τις ιδιότητες, και το γεγονός ότι το 

ex:primaryDriver είναι μια ειδίκευση του ex:driver, με το γράψιμο 

των RDF δηλώσεων:  

ex:driver    rdf:type    rdf:Property.  

ex:primaryDriver   rdf:type    rdf:Property.  

ex:primaryDriver   rdfs:subPropertyOf  ex:driver.  

Μια ιδιότητα (property) μπορεί να είναι ένα υπο-ιδιότητα 

(subproperty) καμίας, μίας ή περισσοτέρων ιδιοτήτων. Τα rdfs:range 

και rdfs:domain του RDFS που ισχύουν για μια ιδιότητα ισχύουν 

επίσης για κάθε μία από τις υπο-ιδιότητές της. Έτσι, στο παραπάνω 

παράδειγμα, το σχήμα RDF καθορίζει το ex:primaryDriver επίσης να 



 51

έχει rdfs:domain το ex:MotorVehicle, λόγω της σχέσης subproperty 

με το ex:driver.  

Παρακάτω φαίνεται ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα σε μορφή 

RDF/XML:  

<?xml version="1.0"?>  

<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY xsd 

"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">]>  

<rdf:RDF  

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"  

xml:base="http://example.org/schemas/vehicles"> 

<rdfs:Class rdf:ID="MotorVehicle"/>  

<rdfs:Class rdf:ID="PassengerVehicle">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  

</rdfs:Class>  

<rdfs:Class rdf:ID="Truck">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  

</rdfs:Class>  

<rdfs:Class rdf:ID="Van">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  

</rdfs:Class>  

<rdfs:Class rdf:ID="MiniVan">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Van"/>  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#PassengerVehicle"/>  

</rdfs:Class>  

<rdfs:Class rdf:ID="Person"/>  

<rdfs:Datatype rdf:about="&xsd;integer"/>  

<rdf:Property rdf:ID="registeredTo">  

<rdfs:domain rdf:resource="#MotorVehicle"/>  

<rdfs:range rdf:resource="#Person"/>  

</rdf:Property>  

<rdf:Property rdf:ID="rearSeatLegRoom">  

<rdfs:domain rdf:resource="#PassengerVehicle"/>  

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/>  

</rdf:Property>  

<rdf:Property rdf:ID="driver">  

<rdfs:domain rdf:resource="#MotorVehicle"/>  
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</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:ID="primaryDriver">  

<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#driver"/>  

</rdf:Property>  

</rdf:RDF>  

Στο σημείο αυτό, πρέπει να πούμε ότι παρόλο που το σύστημα τύπων 

του RDFS είναι παρόμοιο με αυτό των αντικειμενοστραφών γλωσσών 

προγραμματισμού, υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε αρκετά 

σημεία. Πρώτον, το RDF Schema, αντί να περιγράφει τις κλάσεις σαν 

να έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες, περιγράφει τις ιδιότητες 

σαν να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους πόρους κλάσεις ως πεδίο 

ορισμού ή πεδίο τιμών. Για παράδειγμα, αν είχαμε μια κλάση Book με 

ένα χαρακτηριστικό author και μια άλλη κλάση SoftwareModule που 

επίσης είχε χαρακτηριστικό author, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά θα 

θεωρούνταν διαφορετικά στις γλώσσες προγραμματισμού. Με άλλα 

λόγια, το πεδίο δράσης ενός χαρακτηριστικού καθορίζεται μέσα στην 

κλάση που το ορίζει. Αντίθετα, στο RDFS οι ιδιότητες είναι 

ανεξάρτητες και έχουν καθολικό πεδίο δράσης (εκτός αν οριστούν να 

εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες κλάσεις χρησιμοποιώντας το πεδίο 

ορισμού).  

Επιπλέον, οι ιδιότητες στο RDF μπορούν να κληρονομηθούν σε 

αντίθεση με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό που κάτι τέτοιο 

δεν ισχύει. Δηλαδή οι ιδιότητες μπορούν να κληρονομούν 

χαρακτηριστικά από άλλες ιδιότητες δημιουργώντας έτσι μια ιεραρχία 

ιδιοτήτων, όπως και οι κλάσεις.  

Τέλος, μια εξίσου σημαντική διαφορά είναι ότι στο RDF τα 

στιγμιότυπα μιας ιδιότητας είναι προαιρετικά. Δηλαδή είναι δυνατό 

να υπάρχει ένα στιγμιότυπο μιας κλάσης χωρίς να υπάρχει 

στιγμιότυπο της ιδιότητας που εφαρμόζεται ως πεδίο ορισμού. Για 

παράδειγμα, στον προγραμματισμό, ένα στιγμιότυπο της κλάσης 

Book δεν επιτρέπεται να μην έχει το χαρακτηριστικό author, και 

επίσης, εάν το χαρακτηριστικό author έπαιρνε τιμές που είναι 
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στιγμιότυπα της κλάσης Person, δε θα επιτρεπόταν να μην έχει τιμή. 

Αντίθετα, το RDF παρέχει πληροφορία για το σχήμα ως κάτι 

επιπρόσθετο χωρίς να επιβάλλει περιορισμούς στο πώς να 

χρησιμοποιηθεί η πληροφορία αυτή.  

 

 

3.4 Οντολογίες (Ontologies), Ontology Web 

Language (OWL) 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το Semantic Web θα φέρει δομή 

στο σημασιολογικό περιεχόμενο του Web, δημιουργώντας ένα 

περιβάλλον όπου οι πράκτορες λογισμικού που περιπλανώνται από 

σελίδα σε σελίδα θα μπορούν εύκολα να εκτελέσουν περίπλοκους 

στόχους για τους χρήστες. Το Semantic Web θα στηριχτεί στη 

δυνατότητα της XML να καθορίζει προσαρμοσμένα σχήματα και στην 

ευελιξία της RDF (Resource Description Framework) να αναπαριστά 

δεδομένα. Το επόμενο στοιχείο που απαιτείται για το Semantic Web 

είναι μια γλώσσα οντολογίας Ιστού (Web Ontology Language) που 

μπορεί τυπικά να περιγράψει τη σημασιολογία των κλάσεων και των 

ιδιοτήτων που χρησιμοποιούνται στα έγγραφα του Web. Η γλώσσα 

αυτή πρέπει να υπερβεί τη βασική σημασιολογία του σχήματος RDF, 

προκειμένου οι μηχανές να εκτελούν χρήσιμους συλλογισμούς σε 

αυτά τα έγγραφα. 

 

3.4.1 Οντολογίες (Ontologies) 

Η λέξη "οντολογία" είναι ένας όρος δανεισμένος από τη φιλοσοφία, η 

οποία αναφέρεται στην επιστήμη της περιγραφής των διαφόρων 

ειδών οντοτήτων στον κόσμο και του τρόπου που αυτές 

συσχετίζονται. Συχνά, συγχέεται με την επιστημολογία που αφορά τη 
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γνώση, ενώ έχει δημιουργήσει πολλές διαμάχες στις συζητήσεις για 

την τεχνητή νοημοσύνη.  

Στα πλαίσια της κατανεμημένης γνώσης, οντολογία είναι ο 

προσδιορισμός μιας σύλληψης, δηλαδή, μια περιγραφή των εννοιών 

και των σχέσεων που μπορούν να υπάρξουν για έναν πράκτορα 

λογισμικού ή μια κοινότητα τέτοιων πρακτόρων. Είναι μια 

αναγνώσιμη από τον υπολογιστή περιγραφή της γνώσης των πόρων 

στο δίκτυο. Αυτός ο ορισμός είναι σύμφωνος με τη χρήση της 

οντολογίας ως σύνολο ορισμών εννοιών, αλλά γενικότερος. Λέμε ότι 

ένας πράκτορας λογισμικού “δεσμεύεται” σε μια οντολογία εάν οι 

ενέργειές του είναι σύμφωνες με τους ορισμούς στην οντολογία. 

Πρακτικά, μια κοινή οντολογία καθορίζει το λεξιλόγιο με το οποίο 

ερωτήσεις και ισχυρισμοί ανταλλάσσονται μεταξύ των πρακτόρων 

λογισμικού. Οι οντολογικές δεσμεύσεις είναι συμφωνίες 

χρησιμοποίησης του κοινού λεξιλογίου κατά τρόπο κατανοητό και 

συνεπή. Οι πράκτορες λογισμικού που μοιράζονται ένα λεξιλόγιο δεν 

χρειάζονται να μοιράζονται μια βάση γνώσεων και καθένας από 

αυτούς δεν απαιτείται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που 

μπορούν να διατυπωθούν στο κοινό λεξιλόγιο. Με τις οντολογίες οι 

πράκτορες λογισμικού γίνονται ευφυείς επειδή μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τη γνώση που περιλαμβάνεται στην οντολογία στο 

στάδιο της διαπραγμάτευσης και της λήψης αποφάσεων .  

Στην επιστήμη των πληροφοριών, μια οντολογία καθορίζει τους 

όρους που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν και να 

αναπαραστήσουν έναν τομέα της γνώσης, με σκοπό τη διευκόλυνση 

της διανομής και της επαναχρησιμοποίησης της γνώσης αυτής. Μια 

οντολογία είναι το προϊόν μιας προσπάθειας να διατυπωθεί ένα 

εξαντλητικό και αυστηρό εννοιολογικό σχήμα για μια περιοχή. Είναι 

μία  ιεραρχική  δομή δεδομένων που περιέχει όλες τις σχετικές  

οντότητες, τις μεταξύ τους σχέσεις και κανόνες εξαγωγής 

συμπερασμάτων μέσα σε εκείνη την περιοχή. Οι οντολογίες 
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χρησιμοποιούνται συνήθως στην τεχνητή νοημοσύνη και  στην 

αναπαράσταση γνώσης. Τα προγράμματα υπολογιστών μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν μια οντολογία για ποικίλους λόγους 

συμπεριλαμβανομένου του επαγωγικού συλλογισμού,  της 

ταξινόμησης, των ποικίλων τεχνικών επίλυσης προβλημάτων, καθώς 

επίσης και για να διευκολύνουν την επικοινωνία και τη διανομή των 

πληροφοριών μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων. 

Χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους, τις βάσεις δεδομένων, και 

τις εφαρμογές που πρέπει να μοιραστούν τις πληροφορίες περιοχών 

(μια περιοχή είναι ακριβώς μία συγκεκριμένη θεματική περιοχή ή 

τομέας της γνώσης, όπως η ιατρική, η κατασκευή εργαλείων, η 

ακίνητη περιουσία, η γεωγραφία, η οικονομική διαχείριση, κ.λπ.). Οι 

οντολογίες περιλαμβάνουν χρησιμοποιούμενους από υπολογιστές 

ορισμούς βασικών εννοιών μίας θεματικής περιοχής και τις σχέσεις 

μεταξύ τους. Κωδικοποιούν τη γνώση σε μια περιοχή, καθώς και τη 

γνώση από περισσότερες από μία περιοχές. Έτσι, καθιστούν την 

γνώση αυτή επαναχρησιμοποιήσιμη.  

Η οντολογική ανάλυση αποσαφηνίζει τη δομή της γνώσης. 

Δεδομένης μιας περιοχής, η οντολογία της διαμορφώνει τον πυρήνα 

οποιουδήποτε συστήματος αναπαράστασης γνώσης για αυτή την 

περιοχή. Χωρίς τις οντολογίες, ή τις συλλήψεις που κρύβονται κάτω 

από τη γνώση, δεν μπορεί να υπάρξει ένα λεξιλόγιο για την 

αναπαράσταση της γνώσης. 

Η λέξη “οντολογία” έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τεχνήματα 

διαφορετικών βαθμών δομής. Αυτά κυμαίνονται από τις απλές 

ταξονομίες, ως τα σχέδια μετα-δεδομένων και τις λογικές θεωρίες. 

Το Semantic Web χρειάζεται οντολογίες με έναν σημαντικό βαθμό 

δομής και οι οντολογίες αυτές πρέπει να διευκρινίζουν τις 

περιγραφές για τα ακόλουθα είδη εννοιών: 

• Κλάσεις (γενικά πράγματα) στις πολλές περιοχές 

ενδιαφέροντος   
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• Οι σχέσεις που μπορούν να υπάρξουν μεταξύ των πραγμάτων  

• Οι ιδιότητες (ή χαρακτηριστικά) των πραγμάτων (slots) 

Οι οντολογίες εκφράζονται συνήθως σε μια βασισμένη στη λογική 

γλώσσα, έτσι ώστε λεπτομερείς, ακριβείς, συνεπείς και σημαντικές 

διακρίσεις να μπορούν να γίνουν μεταξύ των κλάσεων, των 

ιδιοτήτων, και των σχέσεων. Μερικά εργαλεία οντολογίας μπορούν 

να εκτελέσουν αυτοματοποιημένο συλλογισμό χρησιμοποιώντας τις 

οντολογίες, και να παρέχουν έτσι προηγμένες υπηρεσίες σε ευφυείς 

εφαρμογές όπως: σημασιολογική αναζήτηση και ανάκτηση, 

πράκτορες λογισμικού, υποστήριξη αποφάσεων, ομιλία και φυσική 

κατανόηση γλώσσας, διαχείριση γνώσης, ευφυείς βάσεις δεδομένων, 

και ηλεκτρονικό εμπόριο.  

Οι οντολογίες φαίνεται ότι θα χρησιμοποιηθούν στο Semantic Web 

ως τρόπος αναπαράστασης της σημασιολογίας των εγγράφων και 

προσφοράς της ικανότητας σε web εφαρμογές και ευφυείς 

πράκτορες να χρησιμοποιήσουν τη σημασιολογία αυτή. Οι οντολογίες 

μπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες για μια κοινότητα ως 

τρόπος δόμησης και ορισμού της έννοιας των μετα-δεδομένων που 

συλλέγονται αυτήν την περίοδο και τυποποιούνται. Χρησιμοποιώντας 

τις οντολογίες, οι αυριανές εφαρμογές μπορούν να είναι “ευφυείς”, 

υπό την έννοια ότι μπορούν να λειτουργήσουν ακριβέστερα στο 

ανθρώπινο εννοιολογικό επίπεδο.  

Οι οντολογίες μπορούν να ενισχύσουν τη λειτουργία του Web από 

πολλές απόψεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν 

την ακρίβεια των Web αναζητήσεων - το πρόγραμμα αναζήτησης 

μπορεί να ψάχνει μόνο εκείνες τις σελίδες που αναφέρονται σε μια 

ακριβή έννοια αντί όλων των άλλων εννοιών των διφορούμενων 

λέξεων κλειδιών. Οι πιο προηγμένες εφαρμογές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις οντολογίες για να συσχετίσουν τις πληροφορίες 

μιας σελίδας με τις σχετικές δομές γνώσης και κανόνες εξαγωγής 

συμπερασμάτων. Επιπλέον, καθιστούν πολύ ευκολότερη την 
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ανάπτυξη προγραμμάτων που μπορούν να αντιμετωπίσουν 

περίπλοκες ερωτήσεις, των οποίων οι απαντήσεις δεν βρίσκονται σε 

μία ενιαία ιστοσελίδα. 

Ακόμη, οι οντολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

υποστηρίξουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI), με την παροχή 

μιας βαθύτερης και σθεναρότερης αντιπροσώπευσης της περιοχής 

στην οποία κάποιος επιθυμεί να εξάγει συλλογισμούς και να λύσει 

προβλήματα. Σε αυτές εφαρμόζεται, αυστηρά, ο παραγωγικός 

συλλογισμός και όχι λογική ασαφής ή βασισμένη σε πιθανότητες, ή 

οποιοσδήποτε συλλογισμός που προσπαθεί να μιμηθεί τη συνείδηση. 

Μια οντολογία διαφέρει από ένα σχήμα XML διότι είναι μια 

αναπαράσταση γνώσης, όχι ένα σχήμα μηνυμάτων. Τα περισσότερα 

βασισμένα στη βιομηχανία πρότυπα Ιστού αποτελούνται από έναν 

συνδυασμό σχημάτων μηνυμάτων και προδιαγραφών πρωτοκόλλου. 

Σε αυτά τα σχήματα έχει δοθεί μια λειτουργική σημασιολογία αλλά η 

προδιαγραφή δεν έχει ως σκοπό να υποστηρίξει το συλλογισμό έξω 

από τα πλαίσια αυτής της λειτουργίας.  

Οι οντολογίες είναι κρίσιμες για τις εφαρμογές που θέλουν να 

αναζητήσουν ή να συγχωνεύσουν πληροφορίες από διαφορετικές 

κοινότητες. Αν και τα XML DTDs και XML σχήματα είναι επαρκή για 

την ανταλλαγή των στοιχείων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών 

που έχουν συμφωνήσει ορισμούς εκ των προτέρων, η έλλειψη 

σημασιολογίας τους αποτρέπει τις μηχανές από την αξιόπιστη 

εκτέλεση αυτής της εργασίας όταν τους δίνονται νέα λεξιλόγια XML. 

Ο ίδιος όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετική έννοια σε 

διαφορετικές εκφράσεις, και οι διαφορετικοί όροι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για αντικείμενα που έχουν την ίδια έννοια. Η RDF 

και το RDF σχήμα αρχίζει να προσεγγίζει αυτό το πρόβλημα 

επιτρέποντας σε απλές σημασιολογίες να συνδεθούν με όρους. Με το 

σχήμα RDF, μπορούν να καθοριστούν κλάσεις, που μπορούν να 

έχουν πολλαπλές υποκλάσεις και υπερκλάσεις, και ιδιότητες, οι 
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οποίες μπορούν να έχουν υπο-ιδιότητες, πεδία ορισμού και σύνολα 

τιμών. Από αυτή την άποψη, το σχήμα RDF είναι μια απλή γλώσσα 

οντολογίας. Εντούτοις, προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργικότητα 

μεταξύ πολυάριθμων, αυτόνομα αναπτυγμένων και διοικούμενων 

σχημάτων, απαιτείται πλουσιότερη σημασιολογία. Παραδείγματος 

χάριν, το σχήμα RDF δεν μπορεί να διευκρινίσει ότι οι κλάσεις 

προσώπων και αυτοκινήτων είναι διαχωρισμένες,  ή ότι ένα 

κουαρτέτο έχει ακριβώς τέσσερις μουσικούς ως μέλη. 

Μια οντολογία που είναι συνδεδεμένη με μια ιδιαίτερη περιοχή 

ονομάζεται domain ontology. Η αποκαλούμενη foundation ontology 

ή upper ontology είναι ένα είδος οντολογίας που προσπαθεί να 

περιγράψει γενικές οντότητες και δεν είναι τόσο συγκεκριμένη, 

οπότε είναι γενικά πιο εφαρμόσιμη. Περιέχει ένα βασικό γλωσσάριο, 

με τους όρους του οποίου οτιδήποτε άλλο σε μια ευρεία περιοχή 

μπορεί και πρέπει να περιγραφεί. 

 
3.4.2 OWL 

Η OWL δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη για μια 

γλώσσα οντολογίας Ιστού και αποτελεί μια από τις προτάσεις του 

W3C που είναι σχετικές με το Semantic Web. Η OWL έχει σχεδιαστεί 

για τις εφαρμογές που πρέπει να επεξεργαστούν το περιεχόμενο των 

πληροφοριών αντί απλά να παρουσιάσουν τις πληροφορίες στους 

ανθρώπους. Σύμφωνα με το W3C, ο σκοπός της OWL είναι να 

παρασχεθεί ένα τυποποιημένο σχήμα που είναι συμβατό με την 

αρχιτεκτονική του World Wide Web και του Semantic Web. Η 

τυποποίηση των οντολογιών σε γλώσσα OWL θα κάνει τα δεδομένα 

στο Web περισσότερο επεξεργάσιμα από μηχανές και 

επαναχρησιμοποιήσιμα στις εφαρμογές. Έτσι, η επεκτασιμότητα,  η 

μετατρεψιμότητα και η διαλειτουργικότητα κατέχουν υψηλή 

προτεραιότητα στο σχεδιασμό της γλώσσας. Συγχρόνως, η OWL 
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προσπαθεί να επιτύχει μια καλή ανταλλαγή μεταξύ της 

εξελιξιμότητας και της εκφραστικής δύναμης. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιπροσωπεύσει σαφώς την έννοια 

όρων σε λεξιλόγια και τις σχέσεις μεταξύ αυτών των όρων. Αυτή η 

αναπαράσταση των όρων και των αλληλεξαρτήσεών τους καλείται 

οντολογία. Υπερβαίνει τις γλώσσες XML, XML Schema, RDF και RDF 

Schema αφού υποστηρίζει μεγαλύτερη διασαφήνιση του 

περιεχομένου του Ιστού από τις μηχανές, παρέχοντας πρόσθετο 

λεξιλόγιο μαζί με μια επίσημη σημασιολογία. Πιο συγκεκριμένα: 

• Η XML  παρέχει μια σύνταξη επιφάνειας για τα δομημένα 

έγγραφα, αλλά δεν επιβάλλει κανέναν σημασιολογικό 

περιορισμό στην έννοια αυτών των εγγράφων.  

• Το XML Schema είναι μια γλώσσα για τον περιορισμό της 

δομής των εγγράφων XML και επεκτείνει επίσης την XML με τα 

datatypes. 

• H RDF είναι ένα μοντέλο δεδομένων για τα αντικείμενα και τις 

μεταξύ τους σχέσεις, παρέχει μια απλή σημασιολογία για αυτό 

το μοντέλο και αυτά τα μοντέλα μπορούν να αναπαρασταθούν 

σε μια σύνταξη XML. 

• Το RDF Schema είναι ένα λεξιλόγιο για την περιγραφή των 

ιδιοτήτων και των κλάσεων RDF αντικειμένων, με μια 

σημασιολογία για τις γενικευμένες ιεραρχίες τέτοιων ιδιοτήτων 

και κλάσεων.   

• Η OWL προσθέτει περισσότερο λεξιλόγιο για την περιγραφή 

των ιδιοτήτων και των κλάσεων, όπως για παράδειγμα: σχέσεις 

μεταξύ των κλάσεων (π.χ. disjointness), αριθμός στοιχείων 

συνόλου (π.χ. "ακριβώς ένας"), λογικοί συνδυασμοί κλάσεων 

(π.χ. ένωση, τομή, συμπλήρωμα), ισότητα, πλουσιότεροι τύποι 

ιδιοτήτων, χαρακτηριστικά ιδιοτήτων (π.χ. συμμετρία, 

μοναδικότητα, μεταβατικότητα), και απαριθμημένες κλάσεις. 
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Ένα πλεονέκτημα των OWL οντολογιών θα είναι η διαθεσιμότητα 

των εργαλείων που μπορούν να εξάγουν συλλογισμούς για αυτές. Τα 

εργαλεία θα παράσχουν γενική  υποστήριξη που δεν είναι 

συγκεκριμένη για μία ιδιαίτερη περιοχή, το οποίο θα συνέβαινε εάν 

επρόκειτο να δημιουργηθεί ένα σύστημα για την εξαγωγή 

συλλογισμών για ένα συγκεκριμένο βιομηχανικό πρότυπο XML 

σχήματος. Η οικοδόμηση ενός υγιούς και χρήσιμου συστήματος 

συλλογισμού δεν είναι μια απλή προσπάθεια. Η κατασκευή μιας 

οντολογίας είναι πολύ πιο βολική. 

Η γλώσσα οντολογίας Ιστού OWL είναι μια σημασιολογική γλώσσα 

σήμανσης για την έκδοση και τη διανομή των οντολογιών στο World 

Wide Web. Αναπτύσσεται ως επέκταση του λεξιλογίου RDF, 

προέρχεται από τη γλώσσα οντολογίας Ιστού DAML+OIL και είναι 

γραμμένη σε XML ώστε να μπορεί εύκολα να είναι ανεξάρτητη του 

λειτουργικού συστήματος και των γλωσσών εφαρμογής ενός 

υπολογιστή. Επιπλέον, το Semantic Web, χρησιμοποιώντας 

οντολογίες βασισμένες στην XML κι όχι παραδοσιακές δομές 

δέντρων, θα καταστήσει ευκολότερη για τις εφαρμογές υπηρεσιών 

Web την επεξεργασία στοιχείων από πολλαπλές πηγές. Η γλώσσα 

παρέχει έναν τυποποιημένο τρόπο να καθοριστούν οι βασισμένες στο 

Web οντολογίες έτσι ώστε τα στοιχεία να μπορούν να περιγραφούν 

ως αυτό που είναι, αντί ως έγγραφο σε μια δομή δέντρων ή άλλη 

αφαίρεση βάσεων δεδομένων.  

Μια OWL οντολογία μπορεί να περιλάβει τις περιγραφές των 

κλάσεων, των ιδιοτήτων  και των στιγμιοτύπων τους. Λαμβάνοντας 

υπόψη μια τέτοια οντολογία, η επίσημη OWL σημασιολογία 

διευκρινίζει πώς να παραγάγει τα λογικά συμπεράσματα της, δηλαδή 

γεγονότα όχι κυριολεκτικά παρόντα στην οντολογία, αλλά 

συνεπαγόμενα  από τη σημασιολογία. Αυτές οι συνεπαγωγές 

μπορούν να βασιστούν σε ένα ενιαίο έγγραφο ή σε πολλαπλά 
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κατανεμημένα έγγραφα που έχουν συνδυαστεί χρησιμοποιώντας 

καθορισμένους OWL μηχανισμούς. 

Η OWL είναι ένα συστατικό του Semantic Web που στοχεύει να 

καταστήσει τους Web πόρους ευκολότερα προσιτούς στις 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες, με την προσθήκη πληροφοριών για 

τους πόρους που περιγράφουν ή παρέχουν Web περιεχόμενο. 

Δεδομένου ότι το Semantic Web είναι κατανεμημένο, η OWL πρέπει 

να επιτρέψει να συγκεντρώνονται πληροφορίες από κατανεμημένες 

πηγές. Αυτό γίνεται εν μέρει επιτρέποντας στις οντολογίες να είναι 

συσχετισμένες, συμπεριλαμβάνοντας ρητά την εισαγωγή 

πληροφοριών από άλλες οντολογίες.   

Επιπλέον, η OWL κάνει μια ανοικτή παγκόσμια  υπόθεση. Δηλαδή, οι 

περιγραφές των πόρων δεν είναι περιορισμένες σε ένα ενιαίο αρχείο 

ή πεδίο. Ενώ η κλάση C1  μπορεί να καθοριστεί αρχικά στην 

οντολογία O1, μπορεί να επεκταθεί σε άλλες οντολογίες. Οι 

συνέπειες αυτών των πρόσθετων προτάσεων για τη C1 είναι 

μονοτονικές. Οι νέες πληροφορίες δεν μπορούν να αποσύρουν τις 

προηγούμενες πληροφορίες. Οι νέες πληροφορίες μπορούν να είναι 

αντιφατικές, αλλά τα γεγονότα και οι συνεπαγωγές μπορούν μόνο  

να προστεθούν, ποτέ  να διαγραφούν. Η δυνατότητα τέτοιων 

αντιφάσεων είναι κάτι που ο σχεδιαστής μιας οντολογίας πρέπει να 

λάβει υπόψη. 

Οι πρακτικές εφαρμογές της OWL περιλαμβάνουν τα Web portals, 

όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει τους κανόνες 

κατηγοριοποίησης προκειμένου να βελτιωθεί η αναζήτηση, τις 

συλλογές πολυμέσων, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

επιτρέψει βασισμένες σε περιεχόμενο αναζητήσεις των μέσων και τις 

υπηρεσίες Ιστού (Web services), όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την ανακάλυψη και τη σύνθεση υπηρεσιών Ιστού καθώς επίσης και 

για τη διαχείριση δικαιωμάτων και τον έλεγχο πρόσβασης.   
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Οι υπο-γλώσσες της OWL  

Η OWL  έχει τρεις όλο και περισσότερο-εκφραστικές υπο-γλώσσες: 

OWL Lite, OWL DL, και  OWL Full.  

• Η OWL Lite υποστηρίζει εκείνους τους χρήστες που 

χρειάζονται κυρίως μια ιεραρχία ταξινόμησης και απλούς 

περιορισμούς. Χρησιμοποιεί μόνο μερικά από τα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά της OWL και έχει περισσότερους περιορισμούς 

στη χρήση των χαρακτηριστικών αυτών από την OWL DL ή την 

OWL Full. Παραδείγματος χάριν, στην OWL Lite οι κλάσεις 

μπορούν μόνο να οριστούν σε σχέση με κατονομασμένες 

(named) υπερκλάσεις (οι υπερκλάσεις δε μπορεί να είναι 

αυθαίρετες εκφράσεις), και μόνο ορισμένα είδη περιορισμών 

κλάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η ισοδυναμία μεταξύ 

κλάσεων και σχέσεων υποκλάσεων επιτρέπεται μόνο μεταξύ 

named κλάσεων, και όχι μεταξύ αυθαίρετων εκφράσεων 

κλάσης. Όμοια, οι περιορισμοί στην OWL Lite χρησιμοποιούν 

μόνο named κλάσεις. Η OWL Lite έχει επίσης μια περιορισμένη 

έννοια του αριθμού στοιχείων συνόλου - τα μόνα cardinalities 

που επιτρέπονται για να δηλωθούν ρητά είναι 0 ή 1. Η OWL 

Lite έχει χαμηλότερη πολυπλοκότητα από την OWL DL. Η OWL 

Lite έχει την ιδιότητα να μπορεί να γίνεται αντικείμενο 

αποδοτικής επεξεργασίας από αλγόριθμους εξαγωγής 

συμπερασμάτων (inference algorithms). 

• Η OWL DL υποστηρίζει εκείνους τους χρήστες που θέλουν τη 

μέγιστη εκφραστικότητα διατηρώντας την υπολογιστική 

πληρότητα (όλα τα συμπεράσματα είναι εγγυημένα να είναι 

υπολογίσιμα) και decidability (όλοι οι υπολογισμοί θα 

τελειώσουν σε πεπερασμένο χρόνο). Η OWL DL περιλαμβάνει 

όλα τα OWL γλωσσικά κατασκευάσματα, αλλά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο κάτω από ορισμένους περιορισμούς 



 63

(παραδείγματος χάριν, ενώ μια κλάση μπορεί να είναι 

υποκλάση πολλών κλάσεων, μια κλάση δεν μπορεί να είναι 

αντικείμενο instance μιας άλλης κλάσης).  Η OWL DL 

ονομάζεται έτσι λόγω της αντιστοιχίας της με  την περιγραφική 

λογική, έναν τομέα της έρευνας που έχει μελετήσει τη λογική 

που αποτελεί τη βάση της OWL. Η OWL DL και η OWL Full 

χρησιμοποιούν το ίδιο λεξιλόγιο αν και η OWL DL υπόκειται σε 

μερικούς περιορισμούς. Κατά προσέγγιση, η OWL DL απαιτεί 

χωρισμό τύπων (μια κλάση δεν μπορεί να είναι επίσης άτομο ή 

ιδιότητα, μια ιδιότητα δεν μπορεί να είναι επίσης άτομο ή 

κλάση). Αυτό υπονοεί ότι οι περιορισμοί δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν στα γλωσσικά στοιχεία της OWL DL (κάτι που 

επιτρέπεται στην OWL Full). Επιπλέον, η OWL DL απαιτεί οι 

ιδιότητες να είναι είτε ObjectProperties είτε 

DatatypeProperties: Οι DatatypeProperties είναι σχέσεις 

μεταξύ instances κλάσεων και RDF κυριολεκτικών (literals) και 

XML Schema τύπων δεδομένων, ενώ οι ObjectProperties είναι 

σχέσεις μεταξύ instances δύο κλάσεων. Η OWL DL έχει την 

ιδιότητα να μπορεί να γίνεται αντικείμενο αποδοτικής 

επεξεργασίας από έναν description logic reasoner. 

• Η OWL Full απευθύνεται στους χρήστες που θέλουν τη 

μέγιστη εκφραστικότητα και τη συντακτική ελευθερία της RDF 

χωρίς υπολογιστικές εγγυήσεις. Παραδείγματος χάριν, στην 

OWL Full μια κλάση μπορεί να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα ως 

συλλογή ατόμων και ως άτομο σαν αποτέλεσμα ιδιοτήτων. Η 

OWL Full επιτρέπει σε μια οντολογία να αυξήσει την έννοια του 

προκαθορισμένου (RDF ή OWL) λεξιλογίου. Είναι απίθανο ότι 

οποιοδήποτε λογισμικό συλλογισμού θα είναι σε θέση να 

υποστηρίξει τον πλήρη συλλογισμό για κάθε χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της OWL Full.   
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Κάθε μια από αυτές τις υπο-γλώσσες είναι μια επέκταση του 

απλούστερου προκατόχου της, όσον αφορά αυτό που μπορεί να 

εκφραστεί έγκυρα αλλά και αυτό που μπορεί να προκύψει εγκύρως 

ως συμπέρασμα. Ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις:   

• Κάθε νόμιμη οντολογία OWL Lite είναι μια νόμιμη οντολογία 

OWL DL.  

• Κάθε νόμιμη οντολογία OWL DL είναι μια νόμιμη οντολογία 

OWL Full.   

• Κάθε έγκυρο συμπέρασμα OWL Lite είναι ένα έγκυρο 

συμπέρασμα OWL DL.   

• Κάθε έγκυρο συμπέρασμα OWL DL είναι ένα έγκυρο 

συμπέρασμα OWL Full.  

Η επιλογή της κατάλληλης υπο-γλώσσας της OWL για την ανάπτυξη 

της οντολογίας εξαρτάται από τις ανάγκες της. Η επιλογή μεταξύ της 

OWL Lite και της OWL DL εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο οι 

χρήστες απαιτούν τα περισσότερο-εκφραστικά κατασκευάσματα που 

παρέχονται από την OWL DL. Η επιλογή μεταξύ της OWL DL και της 

OWL Full εξαρτάται κυρίως από το βαθμό στον οποίο οι χρήστες 

απαιτούν τις ευκολίες μετα-διαμόρφωσης του σχήματος RDF (π.χ. 

καθορισμός κλάσεων άλλων κλάσεων, ή σύνδεση των ιδιοτήτων με 

τις κλάσεις). Κατά χρησιμοποίηση της OWL Full σε σύγκριση με την 

OWL DL, η υποστήριξη συλλογισμού είναι λιγότερο προβλέψιμη 

αφού πλήρεις OWL Full εφαρμογές δεν υπάρχουν.   

Η OWL Full μπορεί να αντιμετωπισθεί ως επέκταση της RDF, ενώ η 

OWL Lite και η OWL DL μπορούν να αντιμετωπισθούν ως επεκτάσεις 

μιας περιορισμένης άποψης της RDF. Κάθε OWL έγγραφο (Lite, DL, 

Full) είναι ένα έγγραφο RDF, και κάθε έγγραφο RDF είναι ένα OWL 

Full έγγραφο, αλλά μόνο μερικά έγγραφα RDF θα είναι ένα νόμιμο 

έγγραφο OWL Lite ή OWL DL. Λόγω αυτού, κάποια προσοχή πρέπει 

να ληφθεί όταν θέλει ένας χρήστης να μετατρέψει ένα έγγραφο RDF 

σε OWL. Όταν η εκφραστικότητα της OWL DL ή της OWL Lite 
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κρίνεται κατάλληλη, μερικές προφυλάξεις πρέπει να ληφθούν για να 

εξασφαλίσουν ότι το αρχικό έγγραφο RDF συμμορφώνεται με τους 

πρόσθετους περιορισμούς που επιβάλλονται από την OWL DL και την 

OWL Lite. Μεταξύ των άλλων, κάθε URI που χρησιμοποιείται όπως 

ένα όνομα κλάσης πρέπει να δηλωθεί σαφώς ότι είναι του τύπου 

owl:Class (και ομοίως για τις ιδιότητες), κάθε άτομο πρέπει να 

δηλωθεί ότι ανήκει τουλάχιστον σε μια κλάση (ακόμα και μόνο στην 

owl:Thing), τα URI που χρησιμοποιούνται για τις κλάσεις, ιδιότητες 

και άτομα πρέπει να είναι διαχωρισμένα.  

 

Οντολογίες στην αρχιτεκτονική σε επίπεδα 

(Ontologies in the Layered Architecture) 

Ο σημαντικός ρόλος των οντολογιών για την επιτυχία του 

Σημασιολογικού Ιστού είναι επίσης ορατός στο διάσημο διάγραμμα 

της "αρχιτεκτονικής σε επίπεδα" (layered architecture), όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.4.2, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Berners-

Lee στο XML 2000. Αν και μόνο ένα επίπεδο έχει  τον τίτλο 

"Λεξιλόγιο οντολογίας", ("Ontology vocabulary") οι οντολογίες και τα 

σχήματα αντιπροσώπευσής τους είναι στην πραγματικότητα παρόντα 

και σε τα τρία στρώματα "RDF + rdfschema", "Λεξιλόγιο οντολογίας" 

("Ontology vocabulary") και "Λογική" ("Logic"). Μέχρι σήμερα δεν 

υπάρχει σχεδόν καμία συγκεκριμένη λύση ή ακόμα και προτάσεις  

διαθέσιμες για τα δύο ανώτερα επίπεδα, την "Απόδειξη" ("Proof") και 

τη "Εμπιστοσύνη" ("Trust"), οι σχετικές με τις οντολογίες 

τεχνολογίες διαμορφώνουν το μεγαλύτερο μέρος της αρχιτεκτονικής 

σε επίπεδα. 
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Σχήμα 3.4.2, Η αρχιτεκτονική σε στρώματα του Σημασιολογικού Ιστού 

(The Semantic Web Layered Architecture). 

 

Πηγή: Semantic Web on xml, http://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-

tbl/slide1-0.html 

 

Προκειμένου να κατασταθεί ο Σημασιολογικός Ιστός δυνατός, πρέπει 

να υπάρξουν εφικτές λύσεις για όλα τα επίπεδα στο διάγραμμα: 

• Unicode, URI: Τα Unicode και URIs παρέχουν ένα τρόπο 

ανεξάρτητο από το σύστημα για την κωδικοποίηση και την 

κατεύθυνση των πληροφοριών (encoding and addressing 

information). Χρησιμοποιούνται ήδη από τον Παγκόσμιο Ιστό 

(World Wide Web) και αποτελούν επίσης τη βάση για το 

Σημασιολογικό Ιστό, μαζί με το δίκτυο και πρωτόκολλα 

μετάδοσης όπως το TCP/IP και το HTTP. 

• XML: Το XML και τα σχετικά πρότυπά του, παρέχουν έναν 

τρόπο να αντιπροσωπευθούν οι αυθαίρετες δομές 

πληροφοριών και είναι το de facto πρότυπο για την ανταλλαγή 



 67

δεδομένων μεταξύ εφαρμογών. Λαμβάνοντας υπόψη την 

ευρεία υποστήριξή τους τόσο από εργαλεία όσο και από 

χρήστες, είναι μια λογική επιλογή για να χρησιμεύσει ως ένα 

σχήμα σειριοποίησης (serialization format) για τις οντολογίες. 

• RDF: Τα RDF και RDFS παρέχουν έναν απλό τρόπο να 

αντιπροσωπευθούν ισχυρισμοί (assertions) ως τριπλέτες 

πληροφορίας (information triples)που μαζί δημιουργούν ένα 

γράφο εννοιών και των σχέσεων μεταξύ τους (βλ. Παράγραφο 

3.3 για λεπτομέρειες). Κατά συνέπεια, τα RDF και RDFS 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σχήμα για την 

αναπαράσταση πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε μια 

οντολογία. 

• Οντολογία: Tα RDF (S) δεν παρέχουν έναν τρόπο να 

εκφραστoύν συγκεκριμένες προηγμένες ιδιότητες των εννοιών 

ή των σχέσεων (όπως περιορισμοί πληθικού αριθμού -

cardinality-, η μεταβατικότητα -transitivity- κ.λπ....) που 

απαιτούνται για σημασιολογικά κατάλληλο περιεχόμενο 

οντολογίας και που παρέχουν τη βάση για το συμπέρασμα και 

τους λογικούς κανόνες. Πολλές από αυτές προηγμένες 

διότητες παρέχονται αυτήν την περίοδο από τη (Web Ontology 

Language (OWL) που δομείται πάνω στο RDFS. 

• Λογική (Logic): Πάνω από τις οντολογίες, οι μηχανές 

συμπεράσματος χρησιμοποιούνται για να ανακτήσουν τους 

ισχυρισμούς (assertions) που δεν εκφράζονται άμεσα μέσα 

στην οντολογία, αλλά μπορούν να εξαχθούν από τα υπάρχοντα 

γεγονότα. Ενώ συνήθως δεν είναι μέρος μιας οντολογίας, οι 

μηχανές συμπεράσματος χρειάζονται δεδομένα από μια 

οντολογία για να ανακτήσουν τα εξαγόμενα γεγονότα που 

απαιτούνται για να μπορέσουν οι πράκτορες υπολογιστών να 

συμπεριφέρονται "με ευφυΐα". 
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Δύο ακόμα παράγοντες κλειδιά δεν εξετάζονται από το διάγραμμα 

της αρχιτεκτονικής σε στρώματα: πρέπει να υπάρχει μια συναίνεση 

στον τρόπο καθιέρωσης ταυτότητας για τις αυθαίρετες έννοιες 

(φυσικές και αφαιρέτες καθώς επίσης και για τους ηλεκτρονικούς 

πόρους), και πρέπει να υπάρξει κάποιο άμεσο όφελος για τους 

πιθανούς συντάκτες οντολογίας για να δημιουργήσουν οντολογίες 

και να τις μοιραστούν με άλλους μέσω του Σημασιολογικού Ιστού. 

 

 

3.5 RDF Data Query Language (RDQL) 

 

Η RDQL  είναι μια γλώσσα διατύπωσης ερωτήσεων για την RDF στα 

μοντέλα της Jena (βλ. ενότητα 5.2) Η ιδέα είναι να παρασχεθεί ένα 

αντικειμενοστρεφές μοντέλο ερώτησης έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο 

δηλωτική προσέγγιση για να συμπληρώσει το Jena API.  

Ένα αρχείο RDF μπορεί να αναπαρασταθεί μέσω ενός γράφου. Στη 

Jena, ο γράφος ονομάζεται μοντέλο και αναπαρίσταται από την 

ομώνυμη διασύνδεση (interface). Βασικές έννοιες της RDF 

αποτελούν οι πόροι (resources), οι ιδιότητες (properties), τα 

κυριολεκτικά (literals) και οι δηλώσεις (statements). 

Κάθε δήλωση σε ένα RDF μοντέλο δηλώνει κάποιο γεγονός για ένα 

resource και έχει τρία μέρη 

• το υποκείμενο, για το οποίο δηλώνεται κάτι 

• το κατηγόρημα (predicate), που αποτελεί μία ιδιότητα 

• το αντικείμενο, που αποτελεί τον πόρο ή το literal που είναι η 

τιμή της ιδιότητας. 

Μία δήλωση ονομάζεται και triple, λόγω των τριών μερών της. Ένα 

RDF μοντέλο αναπαρίσταται ως ένα σύνολο από δηλώσεις. 
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Οι ερωτήσεις είναι "δεδομενοστρεφείς" αφού ρωτούν μόνο τις 

πληροφορίες που φυλάσσονται στα μοντέλα. Δεν παράγεται κανένα 

συμπέρασμα. Φυσικά, το μοντέλο της Jena μπορεί να είναι "έξυπνο" 

στο ότι δίνει την εντύπωση ότι ορισμένες τριπλέτες υπάρχουν με τη 

δημιουργία τους κατόπιν παραγγελίας. Εντούτοις, το σύστημα RDQL 

δεν κάνει τίποτα άλλο από το να παίρνει την περιγραφή αυτού που η 

εφαρμογή θέλει, υπό μορφή ερώτησης, και επιστρέφει εκείνες τις 

πληροφορίες, υπό μορφή συνόλου συνδέσεων. 

Η RDQL είναι μια εφαρμογή της SquishQL RDF γλώσσας διατύπωσης 

ερωτήσεων, η οποία προέρχεται από την rdfDB. Αυτή η κατηγορία 

γλωσσών διατύπωσης ερωτήσεων θεωρεί την RDF ως τριπλέτες 

δεδομένων, χωρίς το σχήμα ή πληροφορίες οντολογίας εκτός αν έχει 

ρητά συμπεριληφθεί στην πηγή της RDF.  

Η RDF αναπαρίσταται από ένα γράφο με κατευθυνόμενες ακμές - οι 

κόμβοι είναι πόροι ή κυριολεκτικά. Η RDQL παρέχει έναν τρόπο 

καθορισμού ενός μοτίβου γράφου που συγκρίνεται με το γράφο 

ώστε να παραγάγει ένα σύνολο αντιστοιχιών. Επιστρέφει έναν 

κατάλογο συνδέσεων όπου κάθε σύνδεση είναι ένα σύνολο ζευγών 

ονόματος-αξίας για τις τιμές των μεταβλητών. Όλες οι μεταβλητές 

είναι συνδεδεμένες (δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός στην 

ερώτηση). 

 

RDQL Syntax 

Η RDQL έχει παρόμοια σύνταξη με την SQL για το μοντέλο ερώτησης 

που προέρχεται από την SquishQL και  την rdfDB. Στην SQL, μια 

βάση δεδομένων είναι ένας κλειστός κόσμος. Ο όρος “FROM” 

προσδιορίζει τους πίνακες στη βάση δεδομένων. Ο όρος “WHERE” 

προσδιορίζει τους περιορισμούς και μπορεί να επεκταθεί με “AND”. 

Αναλογικά, το Web είναι η βάση δεδομένων και o όρος “FROM”  

προσδιορίζει τα μοντέλα RDF. Οι μεταβλητές εισάγονται μετά από το 
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σύμβολο “?” και τα URIs αναφέρονται με “< >”.URIs χωρίς “< >” 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου δεν υπάρχει καμία ασάφεια. 

SELECT Clause  

Προσδιορίζει τις μεταβλητές που επιστρέφονται στην 

εφαρμογή. Εάν δεν απαιτούνται όλες οι μεταβλητές από την 

εφαρμογή,  τότε η διευκρίνιση των απαραίτητων 

αποτελεσμάτων μπορεί να μειώσει το ποσό μνήμης που 

απαιτείται για τα αποτελέσματα καθώς επίσης και να παρέχει 

πληροφορίες σε έναν query optimizer.   

FROM Clause  

Διευκρινίζει το μοντέλο μέσω ενός URI.   

WHERE Clause  

Διευκρινίζει το μοτίβο του γράφου ως λίστα μοτίβων 

τριπλετών.  

AND Clause  

Διευκρινίζει τις λογικές εκφράσεις.   

USING Clause  

Ένας τρόπος να μειωθεί το μήκος των URIs. Καθώς η 

SquishQL είναι πιθανό να γραφτεί από τους ανθρώπους, αυτός 

ο μηχανισμός βοηθά να γίνει η σύνταξη πιο κατανοητή για 

τους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι ένας μηχανισμός namespace. 

Αντ' αυτού είναι απλά ένας μηχανισμός συντομογραφιών για 

μακριά URIs με τον καθορισμό ενός προθέματος 

γραμματοσειράς. 

Η ενημερωμένη γραμματική διανέμεται ως τμήμα του Jena toolkit 

στη διεύθυνση: http://jena.sourceforge.net/RDQL/rdql_grammar.html. 
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Η RDQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από το command line όσο 

και μέσα σε προγράμματα Java. 

Για παραδείγματα και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη 

σύνταξη και χρησιμοποίηση της RDQL σε command line ή Java, δείτε 

το tutorial της Jena στη διεύθυνση: 

http://jena.sourceforge.net/tutorial/RDQL. 
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4 

 
Οντολογία 

 

 

 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα περιγραφούν οι γενικές 

αρχές σχεδίασης μιας Οντολογίας οι οποίες εφαρμόστηκαν 

κατά τη δημιουργία της Οντολογίας της Σημασιολογικής 

Πύλης της Μονάδας Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων 

(IMU). Ακόμη θα περιγραφεί λεκτικά αλλά και 
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διαγραμματικά και η ίδια η Οντολογία πάνω στην οποία 

στηρίζεται η Πύλη. 

 

 

4.2 Γενικά Θέματα Σχεδίασης της Οντολογίας 

 

Πριν από την δημιουργία της Οντολογίας πρέπει να 

αποφασίσει κανείς για δυο βασικά θέματα, τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μορφή της Οντολογίας. Πρώτα από όλα 

πρέπει να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει μια ιεραρχική ή 

μια επίπεδη δομή για την Οντολογία και δεύτερον πρέπει 

να αποφασίσει τη γλώσσα στην οποία θα γραφτεί η 

Οντολογία.  

Εμείς στην Οντολογία που δημιουργήσαμε για τη 

Σημασιολογική Πύλη της Μονάδας Διοίκησης 

Πληροφοριακών Συστημάτων επιλέξαμε γενικά μια 

ιεραρχική δομή. Δεν διστάσαμε να δημιουργήσουμε νέες 

υπο-κλάσεις σε μια κλάση, ακόμη κι αν αυτές δεν είχαν νέα 

γνωρίσματα. Επίσης προτιμήσαμε σύνθετους τύπους 

δεδομένων (πχ αντικείμενα) ως πεδία τιμών ιδιοτήτων αντί 

για απλούς τύπους δεδομένων (πχ αλφαριθμητική σειρά 

χαρακτήρων) όπου αυτό ήταν δυνατόν.  

Όταν επιλέγουμε μια γλώσσα για την αναπαράσταση της 

Οντολογίας μας, βασικά έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα 

στην RDFS και στην OWL, καθώς αυτές οι δυο είναι τα 

τωρινά πρότυπα για τις Γλώσσες του Σημασιολογικού 

Ιστού. Για εμάς έγινε γρήγορα ξεκάθαρο ότι η γλώσσα 

RDFS ήταν ακατάλληλη, καθώς το επίπεδο της 

εκφραστικότητας που προσφέρει δεν είναι επαρκές, πχ δεν 
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προσφέρει περιορισμούς στον πληθάριθμο των στοιχείων 

ενός συνόλου, δεν μπορεί να χαρακτηρίσει δυο κλάσεις ως 

ασύμβατες (κανένα κοινό στοιχείο) κοκ. Οπότε η απόφαση 

θα ήταν ποιο από τα είδη της γλώσσας OWL θα 

χρησιμοποιήσουμε τελικά. Αποφασίσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε τελικά τη γλώσσα OWL Full, για να 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλη την εκφραστικότητα 

που προσφέρει η γλώσσα αυτή γνωρίζοντας ότι στο προς 

ώφελος της εκφραστικότητας μειώνεται η ευκολία 

εξαγωγής συμπερασμάτων. 

 

 

4.3 Ανάλυση της Οντολογίας 

 

Στην παράγραφο που ακολουθεί θα αναλυθούν με 

λεπτομέρεια όλες οι κλάσεις και οι έννοιες που 

χρησιμοποιούνται στην Οντολογία της Σημασιολογικής 

Πύλης. Για κάθε κλάση ορίζουμε την υπερκλάση της και τις 

υποκλάσεις της, δίνουμε μια περιγραφή της και 

αναφέρουμε τις ιδιότητες που έχουν την κλάση αυτή ως 

πεδίο ορισμού τους. Προκειμένου όμως να αποφύγουμε την 

επανάληψη θα αναφέρουμε μόνο τις ιδιότητες που δεν 

έχουν αναφερθεί στις υπερκλάσεις της. 

Η Οντολογία μας συνολικά αποτελείται από 62 επώνυμες 

κλάσεις, όλες πρωταρχικές (καμία δεν αποτελεί 

συμπέρασμα κανόνα) και από 87 ιδιότητες, από τις οποίες 

47 έχουν ως πεδίο τιμής άλλο  αντικείμενο της Οντολογίας 

και 40 έχουν ως πεδίο τιμής κάποιο συγκεκριμένο τύπο 

δεδομένων (αλφαριθμητική σειρά χαρακτήρων, ακέραιο 

αριθμό, κλπ) 
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Σχήμα 4.3.1, Όλη ο Οντολογία της Σημασιολογικής Πύλης 
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Η Οντολογία αποτελείται από 7 βασικές κλάσεις: Person, 

Event, Topic, Publication, Product, Project και 

Organization. Όλες αυτές οι βασικές κλάσεις κληρονομούν 

τις ιδιότητες τους απευθείας από την κλάση owl:Thing. 

Αυτά φαίνονται και στο σχήμα: 

 
Σχήμα 4.3.2, Οι κύριες κλάσεις της Οντολογίας 

 

Η κλάση Person έχει ως υποκλάσεις τις κλάσεις Employee 

και Student. Η κλάση Employee έχει ως υποκλάσεις τις 

Researcher, Academic Staff, Manager, Administrative 

Staff, Former Researcher, Technical Staff και Senior 

Researcher. Η κλάση Academic Staff έχει ως υποκλάσεις 

την Lecturer και Faculty Member, η οποία με τη σειρά της 

χωρίζεται σε Full Professor, Assistant Professor και 

Associate Professor. Η κλάση Student χωρίζεται σε Under-

graduate και Graduateστην οποία ανήκει η PhD Student 
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Σχήμα 4.3.3, Όλα τα παιδιά της κλάσης Person 

 

Η κλάση Event έχει ως υποκλάσεις τις: Course, Meeting, 

Conference, Exhibition, Workshop και Lecture. Στην κλάση 

Course ανήκουν οι κλάσεις Undergaduate Course και 

Postgraduate Course ενώ στην κλάση Meeting ανήκει η 

κλάση Project Meeting. 

 
Σχήμα 4.3.4, Όλα τα παιδιά της κλάσης Event 
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Στην κλάση Topic ανήκει μόνο η κλάση Research Topic 

 
Σχήμα 4.3.5, Όλα τα παιδιά της κλάσης Topic 

 

Η κλάση Publication έχει ως υποκλάσεις τις: Article, 

Unpublished, In Proceedings, Report, Miscellaneous, 

Thesis, Booklet, Book, Proceedings, In Collection, In Book 

και Manual. Από αυτές, η κλάση Report έχει ως υποκλάσεις 

τις Project Report και Technical Report και η κλάση Thesis 

έχει ως υποκλάσεις τις PhD Thesis και Master Thesis.   

 
Σχήμα 4.3.6, Όλα τα παιδιά της κλάσης Publication 
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Στην κλάση Product ανήκει μόνο η κλάση Software 

Component 

 
Σχήμα 4.3.7, Όλα τα παιδιά της κλάσης Product 

 

Η κλάση Project έχει ως υποκλάσεις τις Research Project 

και Development Project, η οποία έχει με τη σειρά της ως 

υποκλάση τη Software Project 

 
Σχήμα 4.3.8, Όλα τα παιδιά της κλάσης Project 

 

Στην κλάση Organization ανήκουν οι κλάσεις: Institute, 

Department, Enterprise, Research Group, University, και 

Association. 

 
Σχήμα 4.3.9, Όλα τα παιδιά της κλάσης Organization 

 

Αναλυτικότερα, η Οντολογία περιλαμβάνει τις εξής κλάσεις: 
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Person 

Επεκτείνει: Owl:Thing  

Άμεσες Υποκλάσεις: Employee, Student 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει όλα τα πρόσωπα που ανήκουν 
στη μονάδα ή έχουν γενικότερα κάποια σχέση με αυτό 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

name Το όνομα του ατόμου string 

address Η διεύθυνσή του string 

photo Η φωτογραφία του ( ή έστω 
το URL της) 

string 

phone Το τηλέφωνο του string 

fax Ο αριθμός του fax του string 

email Η διεύθυνση  ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας του 

string 

homepage Η διεύθυνση  της προσωπικής 
του ιστοσελίδας  

string 

 

 

 

Student 

Επεκτείνει: Person  

Άμεσες Υποκλάσεις: Graduate, Undergraduate 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει όλους του φοιτητές που έχουν 
σχέση με τη μονάδα 

Ιδιότητες: 
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Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Studies at Περιγράφει το Πανεπιστήμιο 
στο οποίο σπουδάζει ο 
φοιτητής  

University 

 

 

 

Graduate 

Επεκτείνει: Student  

Άμεσες Υποκλάσεις: PhD Student 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
που έχουν σχέση με τη μονάδα 

 

 

PhD Student 

Επεκτείνει: Graduate  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τους Υποψήφιους Διδάκτορες που 
ανήκουν στη μονάδα 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

publication Οι δημοσιεύσεις  που έχει 
κάνει ο Υ.Δ. 

Publication 

supervisor Ο επιβλέπων του ΥΔ Academic Staff 

Works at 
project 

Τα προγράμματα στα οποία 
εργάζεται ο ΥΔ 

Project 
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Undergraduate 

Επεκτείνει: Student  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τους προπτυχιακούς φοιτητές 
που έχουν σχέση με τη μονάδα 

 

 

Employee 

Επεκτείνει: Person  

Άμεσες Υποκλάσεις: Academic Staff, Administrative 
Staff, Technical Staff, Researcher, 
Senior Researcher, Former 
Reseacher, Manager 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει όλα τα άτομα που εργάζονται για 
τη μονάδα Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

aff i l iation Περιγράφει με ποιο  
οργανισμό είναι 
συσχετισμένο το άτομο 

Organization 

 

 

 

Academic Staff 

Επεκτείνει: Employee  

Άμεσες Υποκλάσεις: Lecturer, Faculty Member 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει ακαδημαϊκούς που έχουν κάποια 
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σχέση με τη μονάδα 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Cooperate 
with 

Περιγράφει με ποιον 
συνεργάζεται 

Academic Staff 

editor Αναφέρει τις εκδόσεις  στις 
οποίες  έχει υπάρξει συντάκτης 

Publication 

Head of Αναφέρει τα προγράμματα στα 
οποία ηγείται 

Project 

Head of 
Group 

Αναφέρει τις ερευνητικές 
ομάδες στις οποίες  ηγείται 

Research Group 

Member of 
PC 

Αναφέρει τα γεγονότα  στα 
οποία είναι μέλος  

Event 

Organizer or 
Chairman of 

Αναφέρει τα γεγονότα τα οποία 
διοργανώνει ή στα οποία  
προεδρεύει 

Event 

publication Αναφέρει τις εκδόσεις  του Publication 

supervisor Αναφέρει ποιους ΥΔ εποπτεύει PhD Student 

Works at Αναφέρει τα προγράμματα στα 
οποία εργάζεται 

Project 

 

 

 

Lecturer 

Επεκτείνει: Academic Staff  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τους λέκτορες που έχουν κάποια 
σχέση με τη μονάδα 

 

 

Faculty Member 

Επεκτείνει: Academic Staff  
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Άμεσες Υποκλάσεις: Full Professor, Assistant Professor, 
Associate Professor 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τους καθηγητές διαφόρων 
βαθμίδων που έχουν κάποια σχέση με τη μονάδα 

 

 

Full Professor 

Επεκτείνει: Faculty Member  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τους καθηγητές που έχουν 
κάποια σχέση με τη μονάδα 

 

 

Assistant Professor 

Επεκτείνει: Faculty Member  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τους επίκουρους καθηγητές που 
έχουν κάποια σχέση με τη μονάδα 

 

 

Associate Professor 

Επεκτείνει: Faculty Member  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τους επισκέπτες καθηγητές που 
έχουν κάποια σχέση με τη μονάδα 
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Administrative Staff 

Επεκτείνει: Employee  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει το διοικητικό προσωπικό που 
ανήκει στη μονάδα 

 

 

Technical Staff 

Επεκτείνει: Employee  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει το τεχνικό προσωπικό που ανήκει 
στη μονάδα 

 

 

Researcher 

Επεκτείνει: Employee  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τους ερευνητές που ανήκουν στη 
μονάδα 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Publication Αναφέρει τις δημοσιεύσεις  
που έχει κάνει ο ερευνητής  

Publication 

Works at 
project 

Αναφέρει τα προγράμματα 
στα οποία συμμετέχει ο 
ερευνητής 

Project 
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Senior Researcher 

Επεκτείνει: Employee  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τους επικεφαλείς ερευνητές που 
ανήκουν στη μονάδα 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Publication Αναφέρει τις δημοσιεύσεις  
που έχει κάνει ο ερευνητής  

Publication 

Works at 
project 

Αναφέρει τα προγράμματα 
στα οποία συμμετέχει ο 
ερευνητής 

Project 

 

 

 

Former Researcher 

Επεκτείνει: Employee  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τους ερευνητές που έχουν 
δουλέψει στη μονάδα στο παρελθόν 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Publication Αναφέρει τις δημοσιεύσεις  
που έχει κάνει ο ερευνητής  

Publication 

Works at 
project 

Αναφέρει τα προγράμματα 
στα οποία συμμετέχει ο 
ερευνητής 

Project 
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Manager 

Επεκτείνει: Employee  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει το εξειδικευμένο διοικητικό 
προσωπικό που ανήκει στη μονάδα και έχει ως εργασία τη 
διοίκηση της μονάδας 

 

Event 

Επεκτείνει: Owl:Thing  

Άμεσες Υποκλάσεις: Course, Meeting, Conference, 
Exhibition, Workshop, Lecture 

Περιγραφή: 

Περιγράφει ένα γεγονός στο οποίο εμπλέκεται με κάποιο 
τρόπο η μονάδα 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Νame Το όνομα του γεγονότος  string 

Event tit le Ο τίτλος του γεγονότος  string 

Date Η ημερομηνία  του γεγονότος string 

Event Time Ο χρόνος του γεγονότος  string 

Location Η τοποθεσία  του γεγονότος  string 

At Event Αν το συγκεκριμένο  γεγονός 
συμβαίνει στα πλαίσια άλλου 
γεγονότος, η ιδιότητα αυτή 
περιγράφει το ευρύτερο 
γεγονός  

Event 

Has part 
Event 

Αν στα πλαίσια του 
συγκεκριμένου  γεγονότος, 
λαμβάνουν  χώρα και 
επιμέρους γεγονότα, η 
ιδιότητα  αυτή  περιγράφει τα 
επιμέρους γεγονότα 

Event 
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Course 

Επεκτείνει: Event  

Άμεσες Υποκλάσεις: Undergraduate Course, 
Postgraduate Course 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τα μαθήματα, στη διδασκαλία των 
οποίων συμμετέχουν πρόσωπα που ανήκουν στη μονάδα 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Has Web 
Page 

Η ιστοσελίδα  του μαθήματος  string 

 

 

 

Undergraduate Course 

Επεκτείνει: Course  

Άμεσες Υποκλάσεις: Καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τα προπτυχιακά μαθήματα, στη 
διδασκαλία των οποίων συμμετέχουν πρόσωπα που ανήκουν 
στη μονάδα 

 

 

Postgraduate Course 

Επεκτείνει: Course  

Άμεσες Υποκλάσεις: Καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τα προπτυχιακά μαθήματα, στη 
διδασκαλία των οποίων συμμετέχουν πρόσωπα που ανήκουν 
στη μονάδα 
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Meeting 

Επεκτείνει: Event  

Άμεσες Υποκλάσεις: Project Meeting 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει συναντήσεις στις οποίες παίρνουν 
μέρος πρόσωπα που ανήκουν στη μονάδα 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

tit le Τίτλος της συνάντησης String 

date Ημερομηνία  της συνάντησης  String 

participant Συμμετέχοντες  στη συνάντηση Person 
 

 

 

Project Meeting 

Επεκτείνει: Meeting  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει συναντήσεις στα πλαίσια ενός 
προγράμματος στις οποίες παίρνουν μέρος πρόσωπα που 
ανήκουν στη μονάδα 

 

 

Conference 

Επεκτείνει: Event  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει συνέδρια στα οποία παίρνουν 
μέρος πρόσωπα που ανήκουν στη μονάδα 
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Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

series Σειρά στην οποία ανήκουν  τα 
συνέδρια  

string 

 

 

 

Exhibition 

Επεκτείνει: Event  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει εκθέσεις στις οποίες παίρνουν 
μέρος πρόσωπα που ανήκουν στη μονάδα 

 

 

Lecture 

Επεκτείνει: Event  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει διαλέξεις τις οποίες δίνουν 
πρόσωπα που ανήκουν στη μονάδα 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Given by Το άτομο που δίνει τη διάλεξη  Person 
 

 

Workshop 

Επεκτείνει: Event  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 
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Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τα εργαστήρια στα οποία 
δουλεύουν πρόσωπα που ανήκουν στη μονάδα 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

series Σειρά στην οποία ανήκουν  τα 
εργαστήρια 

String 

 

 

 

Topic 

Επεκτείνει: Owl:Thing  

Άμεσες Υποκλάσεις:  

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει επιστημονικά θέματα 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

name Όνομα του θέματος string 
 

 

 

Research Topic 

Επεκτείνει: Topic  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τα θέματα τα οποία ερευνώνται 
στη μονάδα 

Ιδιότητες: 
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Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Dealt within Αναφέρει το πρόγραμμα  στα 
πλαίσια του οποίου ερευνάται 
το συγκεκριμένο θέμα 

Project 

Researched 
by 

Αναφέρει τα μέλη  του 
εργαστηρίου τα οποία κάνουν  
έρευνα πάνω στο 
συγκεκριμένο θέμα 

Academic Staff or 
Researcher or Senior 
Researcher 

 

 

 

Publication 

Επεκτείνει: Owl:Thing  

Άμεσες Υποκλάσεις: Book, In Book, Booklet, Article, 
Proceedings, In Proceedings, 
Manual, In Collection, Report, 
Thesis, Unpublished,  Misc 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει γενικά εκδόσεις κάθε είδους 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

tit le Τίτλος της έκδοσης  string 

year Έτος  που έγινε η έκδοση  integer 

abstract Περίληψη  της έκδοσης  string 

keywords Λέξεις  κλειδιά  για την έκδοση String 

cite Αναφέρει άλλες εκδόσεις  που 
έχουν αναφερθεί στην 
έκδοση αυτή 

Publication 

note Σημείωμα για τη δημοσίευση  String 

download 
from  

URL από το οποίο μπορεί 
κάποιος  να κατεβάσει την 
έκδοση  

String 
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Book 

Επεκτείνει: Publication  

Άμεσες Υποκλάσεις: Καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει βιβλία 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Author Αναφέρει τους συγγραφείς  Person 

Editor Αναφέρει τους εκδότες  Person 

Edit ion Αναφέρει την έκδοση  String 

ISBN Αριθμός ISBN String 

Number  Integer 

Address Διεύθυνση String 

Month Μήνας  Έκδοσης  String 

Publisher Οργανισμός που το εκδίδει Organization 

Series Σειρά στην οποία ανήκει String 

Volume Αριθμός του τόμου Integer 

Source Πηγές  String 

Price Τιμή  String 
 

 

 

Booklet 

Επεκτείνει: Publication  

Άμεσες Υποκλάσεις: Καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει φυλλάδια 

Ιδιότητες: 
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Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Author Αναφέρει τους συγγραφείς  Person 

Address Διεύθυνση String 

Month Μήνας  Έκδοσης  String 

How 
published 

Περιγράφει πως εκδόθηκε  String 

 

 

 

In Book 

Επεκτείνει: Publication  

Άμεσες Υποκλάσεις: Καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει δημοσιεύσεις που αποτελούν 
κομμάτι ενός βιβλίου 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Author Αναφέρει τους συγγραφείς  Person 

Editor Αναφέρει τους εκδότες  Person 

Edit ion Αναφέρει την έκδοση  String 

Number  Integer 

Address Διεύθυνση String 

Month Μήνας  Έκδοσης  String 

Publisher Οργανισμός που το εκδίδει Organization 

Series Σειρά στην οποία ανήκει String 

Volume Αριθμός του τόμου Integer 

Chapter Κεφάλαιο στο οποίο βρίσκεται string 

pages Σελίδες στις οποίες βρίσκεται string 

type Τύπος δημοσίευσης  string 
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Article 

Επεκτείνει: Publication  

Άμεσες Υποκλάσεις: Καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει άρθρα 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Author Αναφέρει τους συγγραφείς  Person 

Journal Περιοδικό στο οποίο 
δημοσιεύθηκε  

String 

Number Αριθμός του Άρθρου Integer 

Month Μήνας  Έκδοσης  String 

Pages Σελίδες στις οποίες βρίσκεται String 

Volume Αριθμός του τόμου Integer 
 

 

 

Proceedings 

Επεκτείνει: Publication  

Άμεσες Υποκλάσεις: Καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει δημοσίευση που έγινε στα 
πλαίσια κάποιου συνεδρίου 

Ιδιότητες: 
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Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Author Αναφέρει τους συγγραφείς  Person 

Editor Αναφέρει τους εκδότες  Person 

Organization Αναφέρει τον οργανισμό που 
διοργάνωσε  το συνέδριο στο  
οποίο έγινε η δημοσίευση  

Organization 

Number  Integer 

Address Διεύθυνση String 

Month Μήνας  Έκδοσης  String 

Publisher Οργανισμός που το εκδίδει Organization 

Series Σειρά στην οποία ανήκει String 

Volume Αριθμός του τόμου Integer 
 

 

 

In Proceedings 

Επεκτείνει: Publication  

Άμεσες Υποκλάσεις: Καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει δημοσίευση που έγινε στα 
πλαίσια κάποιου συνεδρίου και δημοσιεύτηκε στο βιβλίο με 
τα πρακτικά του συνεδρίου. 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Author Αναφέρει τους συγγραφείς  Person 

Editor Αναφέρει τους εκδότες  Person 

Organization Αναφέρει τον οργανισμό που 
διοργάνωσε  το συνέδριο στο 
οποίο έγινε η δημοσίευση  

Organization 

Book tit le Τίτλος  του βιβλίου με τα 
πρακτικά του συνεδρίου 

String 

Number  Integer 
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Address Διεύθυνση String 

Month Μήνας  Έκδοσης  String 

Publisher Οργανισμός που το εκδίδει Organization 

Series Σειρά στην οποία ανήκει String 

Volume Αριθμός του τόμου Integer 

Pages Σελίδες του βιβλίου στις οποίες 
βρίσκεται η δημοσίευση  

String 

 

 

In Collection 

Επεκτείνει: Publication  

Άμεσες Υποκλάσεις: Καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει δημοσιεύσεις σε συλλογή βιβλίων 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Author Αναφέρει τους συγγραφείς  Person 

Editor Αναφέρει τους εκδότες  Person 

Edit ion Αναφέρει την έκδοση  String 

Book tit le Τίτλος του Βιβλίου String 

Chapter Κεφάλαιο του βιβλίου String 

Number  Integer 

Pages Σελίδες  στις οποίες βρίσκεται 
η δημοσίευση  

String 

Address Διεύθυνση String 

Month Μήνας  Έκδοσης  String 

Publisher Οργανισμός που το εκδίδει Organization 

Series Σειρά στην οποία ανήκει String 

Volume Αριθμός του τόμου Integer 

Type Τύπος της δημοσίευσης  String 
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Report 

Επεκτείνει: Publication  

Άμεσες Υποκλάσεις: Project Report, Technical Report 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει αναφορές 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

author Ο συγγραφέας  της αναφοράς Person 
 

 

 

Project Report 

Επεκτείνει: Report  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλαση αυτή περιγράφει τις αναφορές των προγραμμάτων 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Describes 
project 

Αναφέρει το πρόγραμμα το  
οποίο αφορά η αναφορά 

Project 

 

 

 

Technical Report 

Επεκτείνει: Report  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλαση αυτή περιγράφει τις τεχνικές αναφορές 
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Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Organization Αναφέρει τον οργανισμό, ο 
οποίος εκδίδει την αναφορά 

Organization 

Series Η σειρά στην οποία ανήκει η 
τεχνική αναφορά 

string 

 

 

 

Thesis 

Επεκτείνει: Publication  

Άμεσες Υποκλάσεις: PhD Thesis, Master Thesis 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τις διατριβές 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Author Ο συγγραφέας  της διατριβής Person 

School Πανεπιστήμιο  στο οποίο 
σπουδάζει ο συγγραφέας  

University 

Month Μήνας  String 

Type Τύπος Διατριβής String 

Address Διεύθυνση String 
 

 

 

PhD Thesis 

Επεκτείνει: Thesis  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τις διδακτορικές διατριβές 
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Master Thesis 

Επεκτείνει: Thesis  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τις διπλωματικές διατριβές 

 

 

Manual 

Επεκτείνει: Publication  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει εγχειρίδια χρήσης 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Author Ο συγγραφέας  του εγχειριδίου Person 

Edit ion Έκδοση του εγχειριδίου  String 

Organization Οργανισμός  που εκδίδει το 
εγχειρίδιο 

Organization 

Month Μήνας  String 

Address Διεύθυνση String 
 

 

 

Unpublished 

Επεκτείνει: Publication  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει εγκεκριμένα για έκδοση κείμενα 
που δεν έχουν όμως δημοσιευθεί ακόμη 
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Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Author Ο συγγραφέας  του εγχειριδίου Person 

Month Μήνας  String 
 

 

 

Miscellaneous 

Επεκτείνει: Publication  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει κάθε είδους δημοσίευση που δεν 
ανήκει σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω είδη δημοσιεύσεων 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Month Μήνας  String 

How 
Published 

Με  ποιο τρόπο έχει γίνει η 
δημοσίευση  

String 

 

 

 

Product 

Επεκτείνει: Owl:Thing  

Άμεσες Υποκλάσεις: Software Product 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει προϊόντα 

Ιδιότητες: 
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Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Name Όνομα του προϊόντος  String 

Developed by Αναφέρει ποιος  οργανισμός 
ανέπτυξε το προϊόν 

Organization 

 

 

 

Software Component 

Επεκτείνει: Product  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει προϊόντα λογισμικού 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Has price Αναφέρει την τιμή του προϊόντος integer 
 

 

 

Project 

Επεκτείνει: Owl:Thing  

Άμεσες Υποκλάσεις: Research Project, Development 
Project 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει προγράμματα στα οποία λαμβάνει 
μέρος η μονάδα 

Ιδιότητες: 
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Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

Name Όνομα του προγράμματος  String 

Project 
goal 

Ο στόχος του προγράμματος  String 

Project 
Description 

Η περιγραφή  του προγράμματος  String 

Project 
Duration 

Η διάρκεια του προγράμματος  String 

Is about Περιγράφει τον ερευνητικό τομέα 
στον οποίο ανήκει το πρόγραμα  

Research Topic 

Carried out 
by 

Ποιος  οργανισμός εκτελεί το 
πρόγραμμα 

Organization 

Financed 
by 

Ποιος  οργανισμός  χρηματοδοτεί το 
πρόγραμμα 

Organization 

Head Ποιος ηγείται του προγράμματος  Person 

Member Τα μέλη του προγράμματος  Person 

Project 
Info 

Οι δημοσιεύσεις  που προκύπτουν 
από το πρόγραμμα 

Publication 

Project 
Website 

Η ιστοσελίδα  του προγράμματος  String 

Project 
Logo 

Το URL του λογότυπου του 
προγράμματος  

String 

 

 

 

Research Project 

Επεκτείνει: Project  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τα ερευνητικά προγράμματα 
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Development Project 

Επεκτείνει: Project  

Άμεσες Υποκλάσεις: Software Project 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τα προγράμματα ανάπτυξης 

 

 

Software Project 

Επεκτείνει: Development Project  

Άμεσες Υποκλάσεις: καμία 

Περιγραφή: 

Η κλάση αυτή περιγράφει τα προγράμματα ανάπτυξης 
λογισμικού 

Ιδιότητες: 

Όνομα Περιγραφή Πεδίο Τιμών 

product Το προϊόν του προγράμματος Product 
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5 

 
Λειτουργική και Τεχνική Αρχιτεκτονική 

 

 

 

 

 

5.1 Λειτουργική Αρχιτεκτονική 

 

5.1.1 Εισαγωγή 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί διεξοδικά η λειτουργική 

αρχιτεκτονική της Σημασιολογικής Πύλης που υλοποιήθηκε στα 

πλαίσια της διπλωματικής εργασίας. Η ανάλυση της λειτουργικής 
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δομής ενός συστήματος συνίσταται στην ανάλυση του συστήματος 

σε επιμέρους υποσυστήματα καθώς και στην ανάλυση του τρόπου 

που με τον οποίο αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, 

ο λειτουργικός σχεδιασμός αναφέρεται σε χαρακτηριστικά των 

λειτουργιών που παρέχει το σύστημα καθώς και στις απαιτήσεις που 

θέτει ο σχεδιαστής για το σύστημα. Είναι όμως σαφές ότι στον 

λειτουργικό σχεδιασμό αναλύεται ποιες απαιτήσεις θα υλοποιηθούν 

και όχι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθούν. 

 

5.1.2 Διαχωρισμός Υποσυστημάτων 

 

Η Σημασιολογική Πύλη αποτελείται από  τα ακόλουθα τρία 

υποσυστήματα: 

● το υποσύστημα διαχείρισης της οντολογίας, που παρέχει 

δυνατότητες διαχείρισης της Οντολογίας, του μοντέλου δηλαδή 

που χρησιμοποιούμε για να αναπαραστήσουμε μια ερευνητική 

και εκπαιδευτική μονάδα ενός Πανεπιστημίου, και περιλαμβάνει 

τη διαχείριση των ανθρώπων που ανήκουν στην ομάδα, τη 

διαχείριση των δημοσιεύσεων, τις οποίες έχουν κάνει τα άτομα 

αυτά, τη διαχείριση των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η 

μονάδα και τη διαχείριση των μαθημάτων που αυτοί διδάσκουν  

● το υποσύστημα ανάκτησης δεδομένων, για τους 

ανθρώπους που ανήκουν στη μονάδα, για τις δημοσιεύσεις τους, 

για τα προγράμματα στα οποία αυτοί συμμετέχουν και για τα 

μαθήματα τα οποία διδάσκουν 

● το υποσύστημα διεπαφής με  το χρήστη, που διευκολύνει 

και επιταχύνει την επικοινωνία του συστήματος με το χρήστη. 
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5.1.3 Περιγραφή Υποσυστημάτων 

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

λειτουργίες που επιτελεί κάθε υποσύστημα της Σημασιολογικής 

Πύλης, με τρόπο που θα γίνουν πλέον εμφανείς οι σχεδιαστικές τους 

λεπτομέρειες.  

Η περιγραφή αποτελείται από δύο μέρη. Αρχικά γίνεται λεκτική 

περιγραφή των λειτουργιών που προσφέρει το κάθε σύστημα. Στη 

συνέχεια, γίνεται μοντελοποίηση του κάθε υποσυστήματος με το 

εργαλείο Microsoft Visio 2003, και της Unified Modeling Language 

(UML), γλώσσας αντικειμενοστραφούς μοντελοποίησης συστημάτων 

λογισμικού. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το σύστημα έχει δύο 

κατηγορίες χρηστών: το διαχειριστή του συστήματος ή Admin που 

έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος  και τους 

τελικούς χρήστες που έχουν πρόσβαση μόνο σε ένα υποσύνολο των 

λειτουργιών που παρέχει το σύστημα. 

 

5.1.3.1 Υποσύστημα Διαχείρισης Οντολογίας 

 

Α. Περιγραφή Λειτουργιών 

Το υποσύστημα αυτό στοχεύει στην υποστήριξη της διαχείρισης της 

οντολογίας της μονάδας.  

 

Διαχείριση Ανθρώπων 

Δημιουργία Ανθρώπου 

Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο στιγμιότυπο 

της οντότητας άνθρωπος και οποιασδήποτε από τις 

υποκατηγορίες της οντότητας αυτής (οι οποίες 

αναπτύσσονται στο κεφάλαιο 4). Ο διαχειριστής μπορεί 
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επίσης να δώσει τιμές στις ιδιότητες οι οποίες είναι 

συνδεδεμένες στην οντότητα του ανθρώπου και τις 

υποκατηγορίες της (οι οποίες επίσης αναπτύσσονται στο 

κεφάλαιο 4). 

 

Τροποποίηση Ανθρώπου 

Ο διαχειριστής επιλέγει έναν από τους ήδη υπάρχοντες 

ανθρώπους και είτε τροποποιεί την υποκατηγορία του 

ανθρώπου στην οποία ανήκει είτε αναθέτει κάποια τιμή σε 

κάποια από τις ιδιότητες του, η οποία πριν ήταν κενή, είτε 

τροποποιεί μια υπάρχουσα τιμή σε κάποια από τις ιδιότητες 

του. 

 

 

Διαχείριση Δημοσιεύσεων 

Δημιουργία Δημοσίευσης 

Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο στιγμιότυπο 

της οντότητας δημοσίευση και οποιασδήποτε από τις 

υποκατηγορίες της οντότητας αυτής (οι οποίες 

αναπτύσσονται στο κεφάλαιο 4). Ο διαχειριστής μπορεί 

επίσης να δώσει τιμές στις ιδιότητες οι οποίες είναι 

συνδεδεμένες στην οντότητα της δημοσίευσης και τις 

υποκατηγορίες της (οι οποίες επίσης αναπτύσσονται στο 

κεφάλαιο 4). 

 

Τροποποίηση Δημοσίευσης 

Ο διαχειριστής επιλέγει μια από τις ήδη υπάρχουσες 

δημοσιεύσεις και είτε τροποποιεί την υποκατηγορία της 

δημοσίευσης στην οποία ανήκει είτε αναθέτει κάποια τιμή 

σε κάποια από τις ιδιότητες της, η οποία πριν ήταν κενή, 

είτε τροποποιεί μια υπάρχουσα τιμή σε κάποια από τις 

ιδιότητες της. 
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Διαχείριση Προγραμμάτων 

Δημιουργία Προγραμμάτων 

Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο στιγμιότυπο 

της οντότητας πρόγραμμα και οποιασδήποτε από τις 

υποκατηγορίες της οντότητας αυτής (οι οποίες 

αναπτύσσονται στο κεφάλαιο 4). Ο διαχειριστής μπορεί 

επίσης να δώσει τιμές στις ιδιότητες οι οποίες είναι 

συνδεδεμένες στην οντότητα του προγράμματος και τις 

υποκατηγορίες της (οι οποίες επίσης αναπτύσσονται στο 

κεφάλαιο 4). 

 

Τροποποίηση Προγράμματος 

Ο διαχειριστής επιλέγει ένα από τα ήδη υπάρχοντα 

προγράμματα και είτε τροποποιεί την υποκατηγορία του 

προγράμματος στην οποία ανήκει είτε αναθέτει κάποια τιμή 

σε κάποια από τις ιδιότητες, η οποία πριν ήταν κενή, του 

είτε τροποποιεί μια υπάρχουσα τιμή σε κάποια από τις 

ιδιότητες του. 

 

Διαχείριση Μαθημάτων 

Δημιουργία Μαθήματος 

Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο στιγμιότυπο 

της οντότητας μάθημα και οποιασδήποτε από τις 

υποκατηγορίες της οντότητας αυτής (οι οποίες 

αναπτύσσονται στο κεφάλαιο 4). Ο διαχειριστής μπορεί 

επίσης να δώσει τιμές στις ιδιότητες οι οποίες είναι 

συνδεδεμένες στην οντότητα του μαθήματος και τις 

υποκατηγορίες της (οι οποίες επίσης αναπτύσσονται στο 

κεφάλαιο 4). 
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Τροποποίηση Μαθήματος 

Ο διαχειριστής επιλέγει ένα από τα ήδη υπάρχοντα 

μαθήματα και είτε αναθέτει κάποια τιμή σε κάποια από τις 

ιδιότητες του, η οποία πριν ήταν κενή, είτε τροποποιεί μια 

υπάρχουσα τιμή σε κάποια από τις ιδιότητες του. 

 

B. Μοντελοποίηση  

 

Admin Τροποποίηση Ανθρώπου

Δημιουργία Ανθρώπου

 

Σχήμα 5.1.3.1.1, Λειτουργίες Διαχείρισης Ανθρώπων 

 

 
Σχήμα 5.1.3.1.2, Λειτουργίες Διαχείρισης Δημοσιεύσεων 
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Admin Τροποποίηση Προγράμματος

Δημιουργία Προγράμματος

 
Σχήμα 5.1.3.1.3, Λειτουργίες Διαχείρισης Προγραμμάτων 

 

Admin Τροποποίηση Μαθήματος

Δημιουργία Μαθήματος

 
Σχήμα 5.1.3.1.4, Λειτουργίες Διαχείρισης Μαθημάτων 

 

5.1.3.2 Υποσύστημα Ανάκτησης Δεδομένων 

 

Α. Περιγραφή Λειτουργιών 

Το υποσύστημα αυτό στοχεύει στην ανάκτηση και επεξεργασία των 

δεδομένων 

 

Άνθρωποι 

Ανάκτηση των ανθρώπων της μονάδας 

Το σύστημα ανακτά και παρουσιάζει στον χρήστη το σύνολο των 

ανθρώπων που εργάζονται ή εργαζόντουσαν στο παρελθόν στη 
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μονάδα. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζει τους ανθρώπους και τα 

βιογραφικά τους στοιχεία (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, e mail, 

προσωπική σελίδα, φωτογραφία, κτλ), όσα από αυτά είναι 

καταχωρημένα στην Οντολογία, ταξινομημένους ανάλογα με τη θέση 

που έχουν στη μονάδα, όπως αυτή προκύπτει από την υποκατηγορία 

της οντότητας στην οποία ανήκει το στιγμιότυπο το οποίο 

παρουσιάζεται. 

 

Ανάκτηση των ανθρώπων της μονάδας με τις δημοσιεύσεις τους και 

τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν. 

Η λειτουργία αυτή κάνει ότι και η προηγούμενη, παρουσιάζοντας 

όμως επιπλέον και τις δημοσιεύσεις που έχει κάνει κάθε άνθρωπος 

και τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει στο 

παρελθόν. 

 

Δημοσιεύσεις 

Ανάκτηση δημοσιεύσεων κατά θέμα 

Το σύστημα ανακτά και παρουσιάζει στον χρήστη όλες τις 

δημοσιεύσεις που έχουν κάνει άτομα τα οποία εργάζονται στη 

μονάδα ταξινομημένες ανάλογα με το είδος τους, όπως αυτό 

προκύπτει από την υποκατηγορία της οντότητας της δημοσίευσης 

στην οποία ανήκει το στιγμιότυπο. 

 

Ανάκτηση δημοσιεύσεων κατά χρονολογική σειρά 

Το σύστημα ανακτά και παρουσιάζει στον χρήστη όλες τις 

δημοσιεύσεις που έχουν κάνει άτομα τα οποία εργάζονται στη 

μονάδα ταξινομημένες σε χρονολογική σειρά, από την πιο πρόσφατη 

προς τη πιο παλιά. 

 

 

Προγράμματα  

Ανάκτηση των Προγραμμάτων 
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Το σύστημα ανακτά και παρουσιάζει στο χρήστη όλα τα 

προγράμματα στα οποία συμμετέχει η μονάδα, μαζί με βασικά 

στοιχεία για αυτά, όπως τη διάρκεια τους, ποιος τα χρηματοδοτεί, 

ποιοι συμμετέχουν σε αυτά, την ιστοσελίδα τους καθώς και μια 

σύντομη περιγραφή του στόχου του προγράμματος. 

 

Μαθήματα  

Ανάκτηση των μαθημάτων  

Το σύστημα ανακτά και παρουσιάζει στο χρήστη το σύνολο των 

μαθημάτων που διδάσκονται από τη μονάδα καθώς και τις 

ιστοσελίδες τους. 

 

B. Μοντελοποίηση 

 
Σχήμα 5.1.3.1.5, Λειτουργίες Ανάκτησης δεδομένων για Ανθρώπους 
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Admin
Παρουσίαση δημοσιεύσεων κατα χρονολογική σειρά

Παρουσίαση δημοσιεύσεων κατά είδος

 
Σχήμα 5.1.3.1.6, Λειτουργίες Ανάκτησης δεδομένων για δημοσιεύσεις 

 

 

Admin

Παρουσίαση Προγραμμάτων

 
Σχήμα 5.1.3.1.7, Λειτουργίες Ανάκτησης δεδομένων για Προγράμματα 

 

 

Admin

Παρουσίαση Μαθημάτων

 
Σχήμα 5.1.3.1.8, Λειτουργίες Ανάκτησης δεδομένων για Μαθήματα 
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5.1.3.3 Υποσύστημα Διεπαφής Χρήστη (User Interface) 

Α. Περιγραφή Λειτουργιών 

Η γραφική διασύνδεση με το χρήστη έχει ως στόχο να επιτρέψει με 

απλό και εύκολο τρόπο την πρόσβαση του χρήστη σε όλες τις 

λειτουργίες του συστήματος.  

 

 

5.2 Τεχνική Αρχιτεκτονική 

 

5.2.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναλύεται η τεχνική αρχιτεκτονική της 

Σημασιολογικής Πύλης της Μονάδας Διοίκησης Πληροφοριακών 

Συστημάτων που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής 

εργασίας. 

Το σύστημα αυτό είναι δομημένο πάνω στην αρχιτεκτονική τριών 

επιπέδων, η οποία απομονώνει το επίπεδο παρουσίασης, με το οποίο 

έρχεται σε επαφή ο χρήστης, από το επίπεδο εφαρμογής, στο οποίο 

γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και αυτό με τη σειρά του 

απομονώνεται από το επίπεδο διαχείρισης των πόρων του 

συστήματος. Η αρχιτεκτονική αυτή φαίνεται στο σχήμα: 
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Σχήμα 5.2.1.1, Αρχιτεκτονική του συστήματος 
 

Το επίπεδο παρουσίασης είναι βασισμένο σε ευρύτερα διαδεδομένες 

τεχνολογίες, όπως HTML και JavaScript, τα οποία καλούν τα Java 

Servlets που ανήκουν στο επίπεδο της εφαρμογής. 

Το επίπεδο εφαρμογής, το οποίο όπως ήδη αναφέραμε περιέχει μια 

σειρά από Java Servlets, τα οποία διαχειρίζεται ο Apache Tomcat 

Server, και χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το Protégé OWL API, 

μια βιβλιοθήκη κλάσεων Java για τη διαχείριση Οντολογιών 

γραμμένων σε γλώσσα OWL. Το API αυτό όμως δεν είναι τίποτε άλλο 

από μια επέκταση και εξειδίκευση της Jena (βλ. ενότητα 5.2.2), 

όπως φαίνεται και στο σχήμα: 
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Σχήμα 5.2.1.2, Αρχιτεκτονική του επιπέδου εφαρμογής 

 

Φυσικά στο επίπεδο της εφαρμογής ανήκει και η Οντολογία της 

μονάδας, γραμμένη σε OWL (βλ. κεφάλαιο 4), έχοντας 

χρησιμοποιήσει τον Protégé Ontology Editor.  

Τέλος στο επίπεδο διαχείρισης των πόρων του συστήματος, όλη την 

εργασία της αποθήκευσης και της διαχείρισης των δεδομένων την 

έχει αναλάβει το σύστημα αρχείων του λειτουργικού συστήματος. 

Μια βασική τεχνολογία υλοποίησης, όπως αυτό έχει ήδη καταστεί 

σαφές, είναι η  Jena, μια παρουσίαση της οποίας γίνεται στην 

ενότητα 2, στην ενότητα 3 περιγράφεται ο Protégé Ontology Editor 

και το Protégé OWL API ενώ τέλος στην ενότητα 4 περιγράφεται το 

πακέτο IMU Semantic Portal. 
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5.2.2 JENA 

 

Η Jena είναι ένα εργαλείο προγραμματισμού για εφαρμογές semantic 

web, γραμμένο σε γλώσσα Java. Παρέχει ένα προγραμματιστικό 

περιβάλλον για τις RDF, RDFS και OWL, το οποίο περιέχει και μία 

μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων (inference machine) που 

βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες. Η Jena είναι open-source και 

διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο. 

Το Jena Framework περιλαμβάνει: 

Ένα RDF API  

Είσοδο και Έξοδο από αρχεία RDF σε μορφή RDF/XML, N3 και N-

Triples  

Ένα OWL API  

Αποθήκευση στη μνήμη και μόνιμη (persistent) αποθήκευση 

Την RDQL – μία γλώσσα ερωτημάτων για την RDF  

Η Jena βασίζεται στα εξής υποσυστήματα: 

Xerces  

JUnit  

Jakarta ORO  

ICU4J  

util.concurrent του Doug Lea  

Η Jena δημιουργήθηκε ως ένα Java API για την RDF. Το API αυτό 

ορίστηκε ως ένα σύνολο από interfaces, ώστε ο κώδικας των 

διάφορων εφαρμογών να λειτουργεί με διαφορετικές υλοποιήσεις 

χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για αλλαγές σε αυτόν.  

Η RDF είναι μία καθιερωμένη (ως εισήγηση του W3C) γλώσσα 

περιγραφής πόρων (resources). Ως resource μπορούμε να 

θεωρήσουμε οτιδήποτε μπορεί να ταυτοποιηθεί με ένα URI. Τα 

resources έχουν ιδιότητες με κάποιες τιμές. 

Ένα αρχείο RDF μπορεί να αναπαρασταθεί μέσω ενός γράφου. Το 

Java API της Jena μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία και το 
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χειρισμό RDF γράφων, μέσω των διάφορων κλάσεων 

αναπαράστασης των στοιχείων της Jena. Στη Jena, ο γράφος 

ονομάζεται μοντέλο και αναπαρίσταται από την ομώνυμη διασύνδεση 

(interface). 

Το πακέτο της Jena περιέχει interfaces για την αναπαράσταση 

μοντέλων (models), πόρων (resources), ιδιοτήτων (properties), 

κυριολεκτικών (literals), δηλώσεων (statements) και όλων των 

άλλων βασικών εννοιών της RDF. Επίσης παρέχεται μία κλάση 

παραγωγής μοντέλων. 

Κάθε δήλωση σε ένα RDF μοντέλο δηλώνει κάποιο γεγονός για ένα 

resource και έχει τρία μέρη, το υποκείμενο, το ρήμα και το 

αντικείμενο. Για το λόγο αυτό μία δήλωση ονομάζεται και triple. Ένα 

RDF μοντέλο αναπαρίσταται ως ένα σύνολο από δηλώσεις. 

 

5.2.2.1 Βασικές Λειτουργικότητες της Jena 

1. Πρόσβαση σε ένα μοντέλο 

Η πιο απλή δυνατότητα που προσφέρει η Jena είναι η ανάκτηση 

πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες σε ένα μοντέλο της 

Jena. 

 

2. Ερωτήματα σε ένα μοντέλο μέσω queries 

Το κεντρικό API της Jena υποστηρίζει μόνο κάποιες περιορισμένες 

δυνατότητες ερωτημάτων. Πιο σύνθετα ερωτήματα μπορούν να 

τεθούν με χρήση της RDQL, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω. 

 

3. Χειρισμός μοντέλων 

Η Jena παρέχει τρεις λειτουργίες χειρισμού ενός μοντέλου ως 

σύνολο: τις πράξεις της ένωσης, της τομής και της διαφοράς. Η 

ένωση δύο μοντέλων είναι η ένωση των συνόλων των δηλώσεων 



 122

από τις οποίες αποτελούνται τα δύο μοντέλα. Με αυτόν τον τρόπο 

καθίσταται δυνατή η συνένωση των δεδομένων από διαφορετικές 

πηγές. Η διαφορά και η τομή δύο μοντέλων προκύπτουν με 

παρόμοιο τρόπο. 

 

4. Χειρισμός Containers 

Οι κλάσεις της Jena παρέχουν μεθόδους για τον χειρισμό των 

containers, που είναι ένα είδος πόρου που αντιπροσωπεύει άλλους 

πόρους ή literals. Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν προσθήκη νέων 

μελών, εισαγωγή νέων μελών στη μέση ενός container και αφαίρεση 

υπαρχόντων μελών. 

 

5.2.2.2 Ερωτήματα RDQL σε Μοντέλα Jena 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3, η RDQL είναι μία γλώσσα 

ερωτήσεων για την RDF σε μοντέλα της Jena. Μέσω της γλώσσας 

αυτής είναι δυνατόν να συγκρίνονται μοτίβα γράφων με τον 

εξεταζόμενο γράφο της RDF και να συγκεντρώνονται τα 

αποτελέσματα που συμφωνούν με το μοτίβο αυτό. Ένα σύνολο 

κλάσεων Java παρέχει την εκτέλεση του ερωτήματος και την 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων, τα οποία είναι αντικείμενα της Jena. 

Τέτοια ερωτήματα RDQL μπορούν να αναμιχθούν με μεθόδους του 

Jena API, ώστε να ληφθούν πληροφορίες για τους πόρους που 

προέκυψαν ως αποτελέσματα του ερωτήματος. Ένας βασικός 

περιορισμός είναι ότι δεν πρέπει να τροποποιείται το μοντέλο ενόσω 

εκτελείται το ερώτημα, αν και είναι ασφαλές να διαβάζονται 

δεδομένα από αυτό. 
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5.2.2.3 Jena Ontology API 

Η Jena υποστηρίζει την αλληλεπίδραση με οντολογίες, χωρίς να έχει 

κάποια απαίτηση σχετικά με τα ελάχιστα ή απαραίτητα συστατικά 

μιας οντολογίας. Αντίθετα, υποστηρίζει μία ποικιλία γνωστών 

μορφών οντολογιών. 

Εφόσον η Jena είναι, βασικά, μία πλατφόρμα για την RDF, 

υποστηρίζονται γλώσσες οντολογιών που βασίζονται στην RDF. 

Συγκεκριμένα, υποστηρίζονται οι RDFS, τα είδη της OWL και η 

DAML+OIL. 

Η RDFS είναι η πιο φτωχή γλώσσα οντολογιών μεταξύ αυτών που 

υποστηρίζει η Jena. Επιτρέπει στο δημιουργό της οντολογίας να 

χτίσει μία απλή ιεραρχία εννοιών, καθώς και μία ιεραρχία ιδιοτήτων. 

Η OWL επιτρέπει την δήλωση όσων επιτρέπει και η RDFS, καθώς και 

πολλών επιπλέον στοιχείων. Επομένως, υπερκαλύπτει την RDFS. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της OWL είναι ότι δίνει τη δυνατότητα να 

περιγραφούν κλάσεις και ιδιότητες με πιο ενδιαφέροντες και 

σύνθετους τρόπους. 

Η DAML+OIL είναι παρεμφερής της OWL Full, αφού οι δημιουργοί 

της OWL Full βασίστηκαν στην DAML+OIL. 

Η Jena παρέχει τη δυνατότητα χειρισμού αυτής της ποικιλίας 

γλωσσών οντολογιών, καθώς και ικανότητες εξαγωγής 

συμπερασμάτων (inference). Το Jena Ontology API αντιμετωπίζει 

ουδέτερα τα διάφορα είδη γλωσσών οντολογιών. Για να το επιτύχει 

αυτό, χρησιμοποιεί ένα προφίλ για κάθε γλώσσα, το οποίο περιέχει 

τα επιτρεπόμενα δομικά συστατικά και τα URIs των κλάσεων και των 

ιδιοτήτων. 

Κάθε προφίλ είναι συνδεδεμένο με ένα μοντέλο οντολογίας, το οποίο 

είναι μία επέκταση του απλού μοντέλου της Jena. Το γενικό μοντέλο 

δίνει πρόσβαση σε δηλώσεις σε μία συλλογή από δεδομένα RDF. Το 

μοντέλο οντολογίας επεκτείνει αυτή τη λειτουργία, υποστηρίζοντας 

τα είδη των αντικειμένων που υπάρχουν σε μία οντολογία: κλάσεις 
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(σε μία ιεραρχία κλάσεων), ιδιότητες (σε μία ιεραρχία ιδιοτήτων) και 

στιγμιότυπα (individuals). Κάθε κλάση της οντολογίας αντιστοιχίζεται 

σε μία Java κλάση, επομένως οι ιδιότητες που ορίζονται στην 

γλώσσα οντολογίας αντιστοιχούν σε μεθόδους πρόσβασης σε 

μεταβλητές Java. Τονίζεται ότι δεν αποθηκεύονται δεδομένα στο 

Java αντικείμενο του μοντέλου οντολογίας. Αντίθετα, οι 

πληροφορίες βρίσκονται στις υποκείμενες δηλώσεις RDF.  

Ένας reasoner, ή αλλιώς μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων, μπορεί 

να χρησιμοποιήσει τα περιεχόμενα του RDF γράφου και τους 

σημασιολογικούς κανόνες της γλώσσας οντολογιών, ώστε να 

δημιουργήσει ένα πιο πλήρες σύνολο δηλώσεων, 

συμπεριλαμβάνοντας αυτές που προκύπτουν από τις βασικές 

δηλώσεις σύμφωνα με τους σημασιολογικούς κανόνες. Οι δηλώσεις 

που είναι ορατές στα προαναφερθέντα Java αντικείμενα οντολογίας, 

προκύπτουν από τις δηλώσεις στον υποκείμενο RDF γράφο αλλά και 

από αυτά που μπορεί να συμπεράνει ο reasoner (εάν 

χρησιμοποιείται). 

Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται η ικανότητα εξαγωγής 

συμπερασμάτων της Jena σε κάθε εφαρμογή. Γενικά, ο reasoner θα 

προσθέσει πληροφορίες στο μοντέλο οντολογίας οι οποίες δεν είναι 

χρήσιμο για την εφαρμογή να εμφανίζονται. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

είναι ένα πρόγραμμα σύνταξης οντολογιών, όπου η εμφάνιση των 

διάφορων συναγόμενων δηλώσεων προκαλεί σύγχυση στο χρήστη. 

Όμως, σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η προσθήκη του reasoner είναι 

αυτή που κάνει την οντολογία χρήσιμη. 

Η αντιστοίχιση ανάμεσα στους πόρους της RDF και τα Java 

αντικείμενα δεν μπορεί να είναι συνεπής ή μοναδική, και αυτό λόγω 

του πολυμορφισμού στο επίπεδο της RDF. Η Jena δέχεται αυτό το 

βασικό χαρακτηριστικό θεωρώντας ότι η αναπαράσταση σε Java είναι 

απλά μία όψη (facet) του RDF πόρου. Αυτό επιτρέπει την 

καθυστέρηση των αποφάσεων, σχετικά με το ποια Java 

αναπαράσταση θα χρησιμοποιηθεί, μέχρι το χρόνο εκτέλεσης. Η 
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επιλογή αυτή εξαρτάται από τις ιδιότητες του ίδιου του πόρου. Ο 

πολυμορφισμός σε επίπεδο RDF χρησιμοποιείται εκτενώς στο Jena 

Ontology API, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ευελιξία όσον 

αφορά το χειρισμό των δεδομένων των οντολογιών. 

Οι βασικές δυνατότητες που προσφέρει το Jena Ontology API είναι οι 

εξής: 

 

Δημιουργία μοντέλου οντολογίας 

Για τον καθορισμό του προφίλ της γλώσσας οντολογίας δίνεται το 

URI της γλώσσας αυτής. 

 

Χειρισμός αρχείων οντολογιών 

Ένα αρχείο οντολογίας μπορεί να φορτωθεί σε ένα μοντέλο 

οντολογίας. Εσωτερικά στη Jena, χρησιμοποιείται ο γράφος της RDF, 

ενώ οι χρήστες της Jena αναφέρονται στο αντίστοιχο μοντέλο, η 

προσπέλαση του οποίου είναι πιο εύκολη. 

Ένα βασικό πλεονέκτημα της εργασίας με οντολογίες είναι ότι 

μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εισάγοντας (import) κάποια 

υπάρχουσα οντολογία σε μία νέα οντολογία. Αυτό μπορεί όμως να 

προκαλεί υπερβολικές καθυστερήσεις εάν θα πρέπει η αρχική 

οντολογία να προσπελαστεί μέσω κάποιου δικτύου, οπότε αυτή 

μπορεί να είναι προσωρινά ή μόνιμα μη διαθέσιμη. Για να λυθεί αυτό 

το κοινό πρόβλημα, είναι δυνατή η εκτροπή, ώστε να ανακτάται ένα 

τοπικό αντίγραφο της οντολογίας. 

 

Χειρισμός συστατικών οντολογιών 

Οι κλάσεις είναι τα κύρια συστατικά των οντολογιών. Μία κλάση 

οντολογίας είναι ένα facet του αντίστοιχου RDF πόρου οπότε για να 

δημιουργηθεί μία τέτοια κλάση αρκεί να γίνει η μετατροπή από έναν 

πόρο RDF σε αυτή τη μορφή. Οι ιδιότητες μιας κλάσης προκύπτουν 

με παρόμοιο τρόπο. 
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Στις DAML+OIL και OWL υπάρχουν, επιπρόσθετα, εκφράσεις που 

περιγράφουν με πιο πλούσιο και εκφραστικό τρόπο την περιγραφή 

των εννοιών. Δύο βασικά είδη τέτοιων εκφράσεων είναι οι 

περιορισμοί και οι Boolean εκφράσεις. Ένας περιορισμός σχετίζεται 

με μία από τις ιδιότητες στην οντολογία, περιορίζοντας τις τιμές που 

μπορεί να πάρει η ιδιότητα αυτή. Οι Boolean εκφράσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή μιας κλάσης ως το σύνολο των 

στιγμιοτύπων που ανήκουν στην κλάση. Αυτό γίνεται μέσω των 

τελεστών της ένωσης, της τομής και του συμπληρώματος που 

σχηματίζουν εκφράσεις κλάσεων. 

 

5.2.3 Protégé 

 

5.2.3.1 Protégé Ontology Editor and Knowledge 

Acquisition System 

 

Το Protégé Ontology Editor είναι ένας ανοιχτού κώδικα επεξεργαστής 

Οντολογίας και πλαίσιο εργασίας για την ανάπτυξη knowledge base. 

To Protégé OWL Editor είναι μια επέκταση του Protégé η οποία 

υποστηρίζει την γλώσσα Οντολογίας OWL.  

Ο επεξεργαστής Protégé OWL επιτρέπει στους χρήστες να: 

● Φορτώνουν και αποθηκεύουν Οντολογίες σε OWL και RDF 

● Επεξεργάζονται και να απεικονίζουν κλάσεις, ιδιότητες και 

κανόνες της γλώσσας SWRL ( Semantic Web Reasoning 

Language) 

● Ορίζουν λογικές κλάσεις μέσω εκφράσεων σε OWL 

● Χρησιμοποιούν μηχανές εξαγωγής συμπερασμάτων 



 127

● Επεξεργάζονται στιγμιότυπα κλάσεων σε OWL για την 

σημασιολογική επισήμανση των δεδομένων. 

Ο επεξεργαστής Protégé OWL είναι σε μεγάλο βαθμό ενοποιημένος 

με τη Jena. Μέσα στον Protégé OWL Parser χρησιμοποιείται ο Jena 

ARP Parser, και διάφορες άλλες υπηρεσίες, όπως ο χειρισμός των 

τύπων των δεδομένων, η επιβεβαίωση του είδους στο οποίο ανήκει 

ένα αντικείμενο, κ.α. που προσφέρει ο Protégé OWL αποτελούν 

επαναχρησιμοποίηση αυτών της Jena. Επιπλέον είναι δυνατόν να 

μετατρέψεις ένα μοντέλο του Protégé OWL σε ένα Jena OntModel, 

για να πάρεις ένα στατικό στιγμιότυπο του μοντέλου σε χρόνο 

εκτέλεσης. Το νέο όμως μοντέλο πρέπει να ανακατασκευάζεται κάθε 

φορά που προκύπτουν αλλαγές στο αρχικό μοντέλο. Από τον 

Αύγουστο του 2005 το Protégé OWL είναι ακόμη περισσότερο 

ενοποιημένο με τη Jena. Η ενοποίησης επιτρέπει στους 

προγραμματιστές να χρησιμοποιούν ορισμένες από τις λειτουργίες 

της Jena στο χρόνο της εκτέλεσης, χωρίς να πρέπει κάθε φορά 

πρώτα να εκτελέσουν τη χρονοβόρα διαδικασία της 

επανακατασκευής του μοντέλου. Η αρχιτεκτονική, η οποία 

ακολουθήθηκε στην ενοποίηση φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί:  
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Σχήμα 5.2.3.1, Αρχιτεκτονική της ενοποίησης Protégé OWL με τη Jena 

 

5.2.3.2 Protégé API 

To Protégé OWL API είναι μια βιβλιοθήκη Java ανοιχτού 

κώδικα για τη γλώσσα Οντολογιών OWL και RDF(S). Το API 

παρέχει κλάσεις και μεθόδους για να αποθηκεύει και να 

φορτώνει φακέλους OWL, να υποβάλει ερωτήματα και να 

χειρίζεται μοντέλα πληροφορίας OWL, να εξάγει 

συμπεράσματα βασισμένο σε μηχανές που χρησιμοποιούν 

περιγραφικούς κανόνες λογικής (Description Logic). 

Επιπλέον, το API είναι βελτιστοποιημένο για εφαρμογές 

γραφικής διασύνδεσης με το χρήστη. Το διάγραμμα των 

κλάσεων του με την ιεραρχία τους φαίνεται στο σχήμα που 

ακολουθεί: 



 129

 

5
.2

.3
.2

, 
Δ
ιά
γρ
α
μ
μ
α
 Κ
λά
σ
εω
ν 
το
υ
 P

ro
té

g
é 

A
PI

 



 130

5.2.4 Το πακέτο IMU SemanticPortal 

 

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφούν οι κλάσεις του πακέτου 

IMU SP. Το πακέτο αυτό αποτελείται από έξι βασικές 

κλάσεις: 

• PrintAllPeopleOfIMU: Η κλάση αυτή εκτυπώνει όλα τα μέλη 

της μονάδας μαζί με τα βιογραφικά στοιχεία τους 

•  PrintPeopleOfIMUandPublicationsandProjects :  Η κλάση αυτή 

εκτυπώνει όλα τα μέλη της μονάδας μαζί με τα 

βιογραφικά στοιχεία τους, τις δημοσιεύσεις τους καθώς 

και τα προγράμματα στα οποία αυτοί συμμετέχουν.  

•  PrintPublicationsOfIMUByDate :  Η κλάση αυτή εκτυπώνει όλες 

τις δημοσιεύσεις που έχουν γίνει από τη μονάδα 

ταξινομημένες κατά χρονολογική σειρά από την πιο 

πρόσφατη προς την πιο παλιά.  

•  PrintPublicationsOfIMUByType :  Η κλάση αυτή εκτυπώνει 

όλες τις δημοσιεύσεις που έχουν γίνει από τη μονάδα 

ταξινομημένες κατ ’ είδος δημοσίευσης  

•  PrintProjectsOfIMU :  Η κλάση αυτή εκτυπώνει όλα τα 

προγράμματα στα οποία συμμετέχει η μονάδα.  

•  PrintCoursesOfIMU :   Η κλάση αυτή εκτυπώνει όλα τα 

μαθήματα τα οποία διδάσκει η μονάδα. 

 

Οι κλάσεις αυτές χρησιμοποιούν τις πιο κάτω μεθόδους: 

• PrintAllPeopleOfIMU: 

o printUniqueDatatypeValueofIndividual() 

o printMultipleDatatypeValuesofIndividual() 

o printMultipleObjectValuesofIndividual() 

o printDesiredValuesofIndividualsofClassOfPerson() 
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•  PrintPeopleOfIMUandPublicationsandProjects :   

o  pr intUniqueDatatypeValueofIndividual() 

o  pr intMult ip leDatatypeValuesofIndiv idual() 

o  pr intMult ip leObjectValuesofIndiv idual() 

o  pr intDesiredValuesofIndividualsofClassOfPerson() 

o  pr intPubl icat ionsOfIndividual() 

o  pr intProjectsOfIndividual() 

•  PrintPublicationsOfIMUByDate :  

o  pr intUniqueDatatypeValueofIndividual () 

o  pr intNumericalValueofIndiv idual  () 

o  pr intMult ip leObjectValuesofIndiv idual  () 

o  pr intPubl icat ionsOfYear () 

•  PrintPublicationsOfIMUByType :   

o  pr intUniqueDatatypeValueofIndividual() 

o  pr intNumericalValueofIndiv idual() 

o  pr intMult ip leObjectValuesofIndiv idual() 

•  PrintProjectsOfIMU :   

o  pr intUniqueDatatypeValueofIndividual() 

o  pr intMult ip leDatatypeValuesofIndiv idual() 

o  pr intMult ip leObjectValuesofIndiv idual() 

o  pr intValuesOfIndividualsOfCol lect ionofProjects() 

•  PrintCoursesOfIMU :    

o  pr intUniqueDatatypeValueofIndividual() 

o  pr intMult ip leDatatypeValuesofIndiv idual() 
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6 

 
Παρουσίαση της Πύλης 

 

 

 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένα και με εικόνες η 

Σημασιολογική Πύλη που αναπτύχθηκε, για τη μονάδα Διοίκησης 

Πληροφοριακών Συστημάτων, στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής 

εργασίας. 
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6.2 Παρουσίαση 

 

Στην αρχική σελίδα ο χρήστης καλωσορίζεται στη Σημασιολογική 

Πύλη της Μονάδας Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων και 

γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της Μονάδας. 

 
Σχήμα 6.2.1, Αρχική Οθόνη 

 

Η επόμενη επιλογή είναι η επιλογή άνθρωποι, στην οποία η Πύλη 

μας προσφέρει τη δυνατότητα να δούμε μόνο τους ανθρώπους της 

μονάδας και τα βιογραφικά τους στοιχεία (επιλέγοντας only CV) 
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 Σχήμα 6.2.2, Άνθρωποι (μόνο CV) 

 

ή να δούμε τους ανθρώπους της μονάδας, τα βιογραφικά τους 

στοιχεία, τις δημοσιεύσεις που έχουν κάνει και τα προγράμματα στα 

οποία συμμετέχουν ( επιλέγοντας with related work) 

 
Σχήμα 6.2.3, Άνθρωποι (with related work) 
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Οι άνθρωποι προβάλλονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη  θέση που 

έχουν μέσα στη μονάδα (καθηγητής, ερευνητής, κλπ) όπως αυτή 

προκύπτει από την υποκατηγορία της κλάσης Άνθρωποι στην οποία 

ανήκουν μέσα στην Οντολογία. 

 
Σχήμα 6.2.4, Άνθρωποι (κατηγορία Καθηγητές) 

 

 
Σχήμα 6.2.5, Άνθρωποι (κατηγορία Λέκτορες) 
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Σχήμα 6.2.6, Άνθρωποι (κατηγορία κύριοι Ερευνητές) 

 

Η επόμενη επιλογή στην Πύλη είναι οι δημοσιεύσεις: Οι επιλογές για 

την προβολή είναι δύο: 

• Οι δημοσιεύσεις της μονάδας διαταγμένες κατ’ είδος το οποίο 

προκύπτει από την υποκατηγορία των δημοσιεύσεων στην οποία 

ανήκει η δημοσίευση στην Οντολογία (επιλέγοντας το κουμπί By 

Type) 
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Σχήμα 6.2.7, Δημοσιεύσεις (κατηγορία Άρθρα) 

 

 
Σχήμα 6.2.8, Δημοσιεύσεις (κατηγορία Βιβλία, απόσπασμα βιβλίων) 
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Σχήμα 6.2.9, Δημοσιεύσεις (κατηγορία διάφορα, παρουσιάσεις σε 

συνέδρια) 

 

● οι δημοσιεύσεις της μονάδας διαταγμένες σε χρονολογική σειρά 

από την πιο πρόσφατη προς την πιο παλιά (επιλέγοντας το 

κουμπί By Date) 
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Σχήμα 6.2.10, Δημοσιεύσεις (που πραγματοποιήθηκαν το 2006) 

 

 
Σχήμα 6.2.11, Δημοσιεύσεις (που πραγματοποιήθηκαν το 2005) 

 

Μετά είναι η επιλογή Προγράμματα, η οποία ανακτά όλα τα 

προγράμματα στα οποία ανήκει η ομάδα, τα χωρίζει αυτόματα σε 
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ενεργά και σε αυτά που έχουν ολοκληρωθεί, ανάλογα με τη διάρκεια 

τους και τα προβάλει στο χρήστη. 

 
Σχήμα 6.2.1, Προγράμματα (ενεργά) 

 

 
Σχήμα 6.2.13, Προγράμματα (έχουν ολοκληρωθεί) 

 

Τελευταία επιλογή είναι τα μαθήματα, επιλογή η οποία ανακτά και 

προβάλει στο χρήστη τα μαθήματα τα οποία διδάσκει η μονάδα. 
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Σχήμα 6.2.14, Μαθήματα 
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7 

 
Συμπεράσματα - Επίλογος 

 

 

 

 

 

Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται η παρούσα διπλωματική. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε 

μετά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και τυχόν 

μελλοντικές επεκτάσεις που μπορούν να γίνουν.  
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7.1 Σύνοψη και Συμπεράσματα 

 

Η υιοθέτηση του Σημασιολογικού Ιστού ως το επόμενο βήμα στον 

Παγκόσμιο Ιστό και ο όλο και μεγαλύτερος όγκος δεδομένων που 

ανταλλάσσονται και επεξεργάζονται δημιουργεί μια ανάγκη για 

καλύτερη οργάνωση των δεδομένων με τη βοήθεια του μοντέλου  

OWL και των οντολογιών. Οι Δικτυακές Πύλες δεν προσφέρουν απλά 

και μόνο περιεχόμενο αλλά προσφέρουν και επιπλέον υπηρεσίες στο 

χρήστη, δυνατότητες εξατομίκευσης του τρόπου παρουσίασης της 

Πύλης για κάθε χρήστη και υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση με 

τους χρήστες και την υποστήριξη μιας κοινότητας χρηστών με 

συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Οι επιπλέον αυτές λειτουργικότητες 

που προσφέρουν έναντι των απλών Ιστοσελίδων έχουν εκτοξεύσει 

τη δημοτικότητα τους. 

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας 

Δικτυακής Πύλης βασισμένης σε τεχνολογίες του Σημασιολογικού 

Ιστού (semantic web) και σε Οντολογίες.  

Για την ανάπτυξη του συστήματος αυτού αρχικά υλοποιήθηκε η 

λειτουργική του αρχιτεκτονική (βλ. Κεφάλαιο 5), στη συνέχεια έγινε 

η τεχνική αρχιτεκτονική του συστήματος (βλ. Κεφάλαιο 5) και τέλος 

προχωρήσαμε στη φάση της υλοποίησης, του ελέγχου της 

λειτουργικότητάς του και της σύγκρισης με τις υπάρχουσες 

Σημασιολογικές Πύλες τις οποίες είχαμε διερευνήσει στο 2ο 

Κεφάλαιο.  

Το γενικό συμπέρασμα από τη σύγκριση είναι ότι και η δική μας 

υλοποίηση της Σημασιολογικής Πύλης έχει σε γενικές γραμμές τα 

ίδια δυνατά σημεία και τις ίδιες αδυναμίες με τις υπάρχουσες 

Σημασιολογικές Πύλες. 

Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή της αρχιτεκτονικής 3 στρωμάτων που 

ακολουθήσαμε και εμείς όπως και σχεδόν όλες οι υπόλοιπες ΣΠ που 
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απομονώνει την γραφική διεπαφή με το χρήστη από την επεξεργασία 

της πληροφορίας και αυτή με τη σειρά της από την χρησιμοποίηση 

των πόρων του συστήματος αλλά και η χρησιμοποίηση 

δοκιμασμένων δικτυακών τεχνολογιών είχε συγκεκριμένα κοινά 

αποτελέσματα σε όλες τις υλοποιήσεις.  

Πρώτα από όλα δημιούργησε ένα σταθερό και αξιόπιστο σύστημα, με 

ένα υψηλού επιπέδου γραφική διεπαφή με το χρήστη, υστερώντας 

όμως έναντι των Πυλών που παράγονται με κλασσικές μεθόδους και 

εργαλεία.  

Η εφαρμογή των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού έχει ως 

αποτέλεσμα η Πύλη που προκύπτει είναι μια δυναμικά παραγόμενη 

Πύλη με εύκολη επεκτασιμότητα, καθώς για την προσθήκη νέων 

στοιχείων στην Πύλη, αρκεί μόνο η προσθήκη τους στην Οντολογία 

και η παρουσίαση τους γίνεται αυτόματα από το σύστημα. 

Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να επισημάνουμε μια αδυναμία της 

δικής μας υλοποίησης έναντι των υπάρχουσων Σημασιολογικών 

Πυλών. Η αδυναμία εντοπίζεται στην εισαγωγή δεδομένων στην 

Οντολογία. Μοναδικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι από το 

διαχειριστή της Πύλης χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή Protégé 

OWL  να τροποποιήσει το οντολογικό σχήμα ή να προσθέσει σε αυτό 

στιγμιότυπα. Στις υπόλοιπες Πύλες ενώ και εκεί η τροποποίηση του 

οντολογικού σχήματος γίνεται μόνο από το διαχειριστή με τη 

χρησιμοποίηση επεξεργαστή Οντολογίας, η προσθήκη στιγμιότυπων 

γίνεται με χρήση φορμών από κάθε χρήστη και η δημοσίευση τους 

γίνεται αφού ελεγχθούν από κάποιο χρήστη με δικαιώματα εκδότη.  

Μια έλλειψη, η οποία παρατηρείται τόσο στη δική μας υλοποίηση όσο 

και στις υπόλοιπες υλοποιήσεις είναι η περιορισμένη υποστήριξη της 

κοινότητας των χρηστών, η οποία περιορίζεται κυρίως στην 

παρουσίαση του περιεχομένου της Πύλης. 
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Τέλος, εμείς στα πλαίσια της διπλωματικής δεν υλοποιήσαμε 

υπηρεσία Σημασιολογικής αναζήτησης μέσα στην Πύλη, οπότε δεν 

μπορεί να γίνει σύγκριση με τις υπόλοιπες Σημασιολογικές Πύλες στο 

επίπεδο αυτό. 

 

 

 7.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

 

Η διπλωματική εργασία αυτή αποτελεί μια καλή βάση για περαιτέρω 

ανάπτυξη πάνω σε θέματα Σημασιολογικών Πυλών. Παρακάτω 

απαριθμούμε μια λίστα με δυνατότητες που θα είχε ενδιαφέρον να  

υλοποιηθούν στο μέλλον για επέκταση και αναβάθμιση αυτής της 

Πύλης. Οι μελλοντικές αυτές επεκτάσεις μπορούν να χωριστούν σε 

δύο βασικές κατηγορίες: τις καθαρά τεχνικές επεκτάσεις, οι οποίες 

μπορούν άμεσα να υλοποιηθούν με βάση το υπάρχων σύστημα και 

τις γενικές επεκτάσεις. Οι τεχνικές επεκτάσεις είναι οι ακόλουθες:   

• Υλοποίηση Σημασιολογικής αναζήτησης 

• Μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ των στιγμιότυπων της 

Οντολογίας και παρουσίαση των διασυνδέσεων αυτών, για 

παράδειγμα η διασύνδεση των ερευνητικών προγραμμάτων με 

τις δημοσιεύσεις που προκύπτουν από αυτά αλλά και με 

δημοσιεύσεις που ανήκουν στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο 

• Χρήση του Swoogle Web Service Client για εύρεση 

δημοσιεύσεων από άλλες οντολογίες που έχουν δημοσιευθεί 

στο διαδίκτυο και ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο της 

Μονάδας Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων. Με αυτό τον 

τρόπο η Σημασιολογική Πύλη θα μπορούσε να γίνει σημείο 

αναφοράς για την κοινότητα των χρηστών που ενδιαφέρεται 

για τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία ερευνά η μονάδα. To 
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Swoogle είναι μία μηχανή αναζήτησης και μεταδεδομένων του 

Σημασιολογικού Ιστού, δηλαδή για αρχεία του δικτύου σε RDF 

και OWL. Οι λειτουργίες του Swoogle είναι οι ακόλουθες: 

Εύρεση κατάλληλων οντολογιών, εύρεση στιγμιότυπων 

(instance data), χαρακτηρισμός του Σημασιολογικού Ιστού, 

δηλαδή ανακάλυψη ιδιοτήτων όπως πώς είναι συνδεδεμένος ο 

Σημασιολογικός Ιστός, πώς μία οντολογία τροποποιείται 

εξωτερικά κτλ. (για λεπτομέρειες και πληροφορίες ο 

αναγνώστης παραπέμπεται στο site: http://swoogle.umbc.edu/)  

 

Ενώ οι γενικές επεκτάσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Συγχρονισμός της Σημασιολογικής Πύλης της Μονάδας 

Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων με την παραδοσιακή 

Πύλη έτσι ώστε κάθε αλλαγή στην παραδοσιακή Πύλη να 

εντοπίζεται καταρχήν, να «μεταφράζεται» σε αλλαγή στην 

Οντολογία της Σημασιολογικής Πύλης και κατόπιν να αλλάζει 

και σε επίπεδο παρουσίασης της πληροφορίας και η 

Σημασιολογική Πύλη. Φυσικά επειδή θα γίνονται αυτόματες 

αλλαγές στην Οντολογία θα πρέπει να αναπτυχθεί και ένας 

μηχανισμός για διατήρηση αρχείου αλλαγών στην Οντολογία 

ώστε να μπορεί η Πύλη να επανέλθει σε προηγούμενη σταθερή 

κατάσταση μετά από τυχόν λανθασμένη αυτόματη αλλαγή. 

• Ανάπτυξη λειτουργίας για την εισαγωγή στιγμιότυπων στην 

Οντολογία από τους χρήστες και το διαχειριστή της Πύλης. Θα 

πρέπει φυσικά να συνοδεύεται από λειτουργία αναγνώρισης 

και πιστοποίησης των χρηστών. Θα πρέπει επίσης να 

διαχωριστεί η λειτουργία της δημιουργίας αντικειμένων 

πληροφορίας από τη λειτουργία δημοσίευσης τους και να 

δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για διατήρηση αρχείου 

αλλαγών στην Οντολογία ώστε ταυτόχρονα με τη δημιουργία 

ενός στιγμιότυπου από κάποιο χρήστη, να ενημερώνεται ο 
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διαχειριστής της Πύλης ή χρήστες με την απαραίτητη άδεια και 

να ελέγχουν το αντικείμενο που προστέθηκε στην Οντολογία 

και να αποφασίζουν για τη δημοσίευση του ή για την 

απομάκρυνση του από την Οντολογία.  
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