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Περίληψη 
 
 
 
 
 

Η ανάπτυξη που έχουν γνωρίσει τα τελευταία χρόνια τα πληροφοριακά 
συστήµατα εισάγει νέες ανάγκες αλλά και νέες δυνατότητες κατά την 
υλοποίηση και τη χρήση αυτών. Η συνεχώς αυξανόµενη διάδοση και χρήση 
του Σηµασιολογικού Ιστού προϋποθέτει την ύπαρξη λειτουργικής και 
διαθέσιµης σηµασιολογίας µε πρωταρχικό στόχο τη διαλειτουργικότητα. 
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία θα γίνει µία ολοκληρωµένη προσπάθεια 
µελέτης του κλάδου της αναπαράστασης γνώσης, µέσω της δηµιουργίας της 
οντολογίας ενός συγκεκριµένου κόσµου, του Εθνικού Οπτικοακουστικού 
Αρχείου (ΕΟΑ).  
 Αρχικά θα γίνει µια εισαγωγή περί της γνώσης και των γνωσιακών 
επιστηµών, θα παρουσιαστούν οι υπάρχουσες τεχνολογίες, η φιλοσοφία της  
λειτουργίας του Σηµασιολογικού Ιστού, καθώς και οι βασικές αρχές της 
Μηχανικής Γνώσης και της σχεδίασης Οντολογιών και τέλος θα εφαρµοστούν 
τα παραπάνω στην περίπτωση χρήσης του ΕΟΑ, αφού παρουσιασθεί η 
έννοια και η φύση αυτού. 
 Αφού δηµιουργηθεί η οντολογία, θα µελετηθεί ένα σενάριο χρήσης της, 
όπου θα γίνουν ερωταπαντήσεις (queries) επί της γνώσης. Όπως θα φανεί, 
θα χρειαστεί να µετατραπεί η οντολογία που θα δηµιουργηθεί σε άλλη, 
µικρότερης εκφραστικότητας, ώστε να µειωθεί η χρονική πολυπλοκότητα της 
ανάλυσης της γνώσης. Αυτό είναι επιθυµητό διότι σε µεγάλα συστήµατα 
γνώσης χάνεται η λειτουργικότητα όταν οι σχεδιαστές δεν προνοούν για 
µικρές πολυπλοκότητες χρόνου. 
 Τέλος, θα παρουσιασθούν οι τρόποι σύνδεσης µιας οντολογίας µε 
σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους κάτι τέτοιο 
είναι επιθυµητό και συχνά αναγκαίο. 
 
 
 
Λέξεις κλειδιά: Περιγραφικές Λογικές, Αναπαράσταση γνώσης, Μηχανική 

Γνώσης, Οντολογία, OWL. 
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Abstract 
 
 
 
 
 
 The development of information systems over the recent years has 
brought forth new needs and capabilities over the creation and use of such 
systems. The continuous spreading and use of the Semantic Web makes the 
existence of operational and available semantics mandatory, with 
interoperability as the main purpose.  
This diploma thesis will make a complete attempt of a practical approach of 
Knowledge Representation and Reasoning, by creating an Ontology of a 
certain Universe of Discourse, that of the National Audiovisual Archive (EOA).
 The beginning will serve as an introduction to the essence of 
knowledge as well as the domain of cognitive science and we will present 
existing technologies, the philosophy behind the use of the semantic web and 
the basic concepts and principles of knowledge engineering, ontology 
engineering and design and we will attempt to apply these on the audiovisual 
archive use case, after becoming familiar with this domain. 
 After the creation of the ontology, we will study a use scenario where 
queries are made on the knowledge of such a system, hence its ontology. We 
will see that the ontology created will have to be converted to another one that 
is less expressive. Such an approach would help give the scenario a more 
practical approach, because time complexity of the reasoner will be much 
lower for a less expressive version of the ontology. 
 Finally, there will be an analysis of existing ways of connecting 
ontologies to relational databases and we will see why this is wanted and 
sometimes necessary in the development of such systems. 
 
 
 
Keywords: Description Logics, Knowledge Representation, 

Knowledge Engineering, Ontology, OWL. 
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Κεφάλαιο 1 
 

1. ΓΝΩΣΗ 
 

 

1.1   Η ΓΝΩΣΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

Όπως ορίζεται στο λεξικό της Οξφόρδης, η γνώση είναι (i) η ειδίκευση και οι 
ικανότητες που αποκτά ένας άνθρωπος µέσω της εµπειρίας ή της εκµάθησης, 
η θεωρητική ή πρακτική κατανόηση ενός θέµατος, (ii) τι είναι γνωστό για ένα 
συγκεκριµένο πεδίο ή συνολικά, πληροφορίες και δεδοµένα, ή (iii) επίγνωση ή 
οικειότητα η οποία ανακτήθηκε µέσω εµπειρίας ενός γεγονότος ή µιας 
κατάστασης. Στην πραγµατικότητα όµως, τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά.  
Κατά τον Πλάτωνα, η γνώση είναι η αληθώς αιτιολογηµένη πεποίθηση 
(Justified True Belief – JTB), και αυτό θεωρείται δεδοµένο κατά γενική 
οµολογία. Παρ’ολα αυτά, δεν υπάρχει κοινώς αποδεκτός ορισµός, ούτε και 
προοπτική για τη θεώρηση ενός, και το θέµα τροφοδοτεί και απασχολεί ανά 
τους αιώνες αναρίθµητες φιλοσοφικές συζητήσεις. Η φιλοσοφική επιστήµη 
που ασχολείται µε το θέµα λέγεται επιστηµολογία (epistemology) ή θεωρία της 
γνώσης (γνωσιοθεωρία). Ως αντίθεση των βασικών θεωριών του Πλάτωνα, οι 
οποίες καταγράφονται στο διάλογο «Θεαίτητος» , ο Edmund Gettier το 1963 
ήλθε στο προσκήνιο αµφιβάλλοντας για την πραγµατική ουσία αυτού του 
ορισµού. Έτσι, έγραψε ένα τρισέλιδο µε τίτλο «Είναι η αληθώς αιτιολογηµένη 
πεποίθηση, γνώση;» µια σειρά αντιπαραδειγµάτων για να υποστηρίξει τη 
θέση του. Ένα από αυτά είναι το εξής: 
Ο Smith και ο Jones περιµένουν τα αποτελέσµατα των αιτήσεων που 
υπέβαλλαν για την ίδια δουλειά. Ο κάθε ένας έχει στην τσέπη του δέκα 
κέρµατα. Ο Smith είναι απόλυτα σίγουρος, έχοντας τους λόγους του, ότι ο 
Jones θα πάρει τη δουλειά και, επιπροσθέτως, γνωρίζει ότι ο Jones έχει δέκα 
κέρµατα στην τσέπη του γιατί τα µέτρησε ο ίδιος. Άρα λοιπόν ο Smith 
συµπεραίνει πως «ο άνθρωπος που θα πάρει τη δουλειά έχει δέκα κέρµατα 
στην τσέπη του». Όµως, ο Smith δε γνωρίζει πως και ο ίδιος έχει δέκα 
κέρµατα και ότι τελικά αυτός θα πάρει τη δουλειά. ∆ηλαδή ο Smith έχει 
ισχυρές αποδείξεις πως ο Jones θα πάρει τη δουλειά, αλλά σφάλλει. Ο Smith 
λοιπόν έχει µία αληθώς αιτιολογηµένη πεποίθηση (JTB) πως ένας άνθρωπος 
µε δέκα κέρµατα στην τσέπη θα πάρει τη δουλειά. Σύµφωνα µε τον Gettier 
όµως, ο Smith δεν γνωρίζει πως ένας άνθρωπος µε δέκα κέρµατα στην τσέπη 
θα πάρει τη δουλειά γιατί η πεποίθηση του Smith είναι αληθής από την άποψη 
του αριθµού των κερµάτων στην τσέπη του ίδιου, χωρίς αυτός να γνωρίζει 
πόσα κέρµατα υπάρχουν στη δική του τσέπη, και βασίζει την πεποίθησή του 
στο µέτρηµα των κερµάτων του Jones, που λανθασµένα πιστεύει ότι θα πάρει 
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τη δουλειά. Αυτές οι περιπτώσεις λοιπόν δε µπορούν να θεωρηθούν γνώση 
γιατί η πεποίθηση αιτιολογείται, αλλά µόνο από τύχη. 
 
Τι συµβαίνει όµως όταν θέλουµε να περάσουµε την ανθρώπινη γνώση, αλλά 
κυρίως τον ανθρώπινο συµπερασµό στον υπολογιστή;  
Η απόκτηση της γνώσης προϋποθέτει πολυάριθµες εγκεφαλικές 
δραστηριότητες, πολύπλοκης βιολογικής φύσης, όπως η αντίληψη, η µάθηση, 
η επικοινωνία, η συσχέτιση και η λογική. Είναι λοιπόν δύσκολο να 
κατανοήσουµε τη φύση της ανθρώπινης γνώσης στο σύνολό της, οπότε θα 
µπορούσε να φανταστεί κανείς τις δυσκολίες που εµφανίζονται όταν 
προσπαθούµε να περάσουµε τη γνώση αυτή στον υπολογιστή. 
Ο Dr. Kenneth B.M. Crooks πρότεινε την εξής αλληλουχία καταστάσεων / 
πράξεων για να περιγράψει την επιστηµονική µέθοδο απόκτησης της γνώσης 
από τον άνθρωπο: 
 

1. Περιέργεια 
2. Αναγνώριση της ύπαρξης του προβλήµατος (υπάρχει το πρόβληµα;) 
3. Συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων 
4. Αναγνώριση των αναγκαίων ιδιοτήτων 
5. Αξιολόγηση των αποδείξεων 
6. ∆ηµιουργία υπόθεσης βάσει των επιχειρηµάτων 
7. Πρόκληση αµφιβολίας για την υπόθεση που δηµιουργήθηκε 
8. Κατάληξη σε συµπέρασµα 
9. Αναστολή της κρίσης 
10.  Παραγωγικός συλλογισµός (deductive reasoning) 

Θα ήταν λογικό να πει κανείς ότι η διαδικασία που ακολουθεί ο άνθρωπος δε 
µπορεί να υιοθετηθεί από τον υπολογιστή, χωρίς την έγερση σηµαντικών 
εµποδίων (τεχνολογικών και συλλογιστικών). Είναι πολύ σηµαντικό όµως να 
καταλάβουµε πως το πρωτεύον στοιχείο που µας ενδιαφέρει είναι ο τρόπος 
επικοινωνίας της γνώσης, δηλαδή η µετάδοση αυτής. Βάσει συµβολικών 
αναπαραστάσεων ο άνθρωπος µπορεί να µεταφέρει τη γνώση σε κάποιον 
άλλο άνθρωπο, άρα µε τη χρήση συµβόλων που ο υπολογιστής µπορεί να 
αναγνωρίσει και να διασπάσει σε άλλα, πιο αξιωµατικά, τα παραπάνω 
εµπόδια ξεπερνώνται. Σηµασία δεν έχει να προσπαθήσουµε να δώσουµε 
στον υπολογιστή επίγνωση επί της γνώσης του, αυτό όµως είναι ένα θέµα 
φιλοσοφικής φύσεως που δε θα µας απασχολήσει εδώ. Ως αφηρηµένη σκέψη 
επ’ αυτού όµως, τίθεται ο παρακάτω συλλογισµός, που αφορά τη µαθηµατική 
σκέψη ενός ανθρώπου και το αν θα µπορούσε να µοντελοποιηθεί σε 
υπολογιστικούς όρους, ή αν οι µαθηµατικές ικανότητες ενός υπολογιστή 
αποτελούν τελειοποίηση των αντίστοιχων ανθρώπινων: 
Η µαθηµατική διαίσθηση δε µπορεί να κωδικοποιηθεί υπό τη µορφή κάποιου 
υπολογισµού που η ορθότητά του µπορεί να διαπιστωθεί[...] Με άλλα λόγια, αν 
µια µηχανή πρόκειται να είναι αλάνθαστη, δε µπορεί να έιναι και νοήµων. 
Υπάρχουν πολυάριθµα θεωρήµατα που λένε σχεδόν ακριβώς το ίδιο πράγµα. 
Τα θεωρήµατα αυτά, όµως, δεν λένε τίποτα όσον αφορά το βαθµό νοηµοσύνης 
που µπορεί να επιδείξει µια µηχανή η οποία δε διεκδικεί το αλάθητο (Alan 
Turing). 
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Η ουσία του θέµατος είναι, δηλαδή, το ότι δεν υπάρχει ευθύς συσχετισµός 
µεταξύ του τρόπου λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου και του τρόπου 
λειτουργίας ενός υπολογιστή. Για το λόγο αυτό, οποιεσδήποτε προσπάθειες 
στον ευρύτερο τοµέα της τεχνητής νοηµοσύνης που έχουν να κάνουν µε τη 
δηµιουργία υπολογιστή µε νόηση αντάξια αυτής του ανθρώπου δεν είναι 
παρά προσεγγίσεις (έστω και πολύ καλές προσεγγίσεις, αν και όχι ακόµα). 
Ο τρόπος µε τον οποίο µοντελοποιείται η γνώση ώστε να µπορεί να γίνει 
κατανοητή, αλλά και επεξεργάσιµη από τον υπολογιστή είναι το κύριο θέµα 
ενασχόλησης ενός σχετικά νέου και ανερχόµενου κλάδου της τεχνητής 
νοηµοσύνης, που ονοµάζεται αναπαράσταση γνώσης (knowledge 
representation). Αξίζει όµως πρώτα να αναφερθούµε συνοπτικά µε τον τοµέα 
των επιστηµών του εγκεφάλου (γνωσιακή επιστήµη - cognitive science) , όπου 
µελετάται η λειτουργία του εγκεφάλου και της σκέψης. 

 

1.2  Η ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (COGNITIVE SCIENCE) 

 
Η γνωσιακή επιστήµη (cognitive science) είναι η διεπιστηµονική µελέτη του 
εγκεφάλου και της νοηµοσύνης, υπό το πρίσµα πολλών διαφορετικών 
επιστηµών, µερικές από τις οποίες είναι η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η τεχνητή 
νοηµοσύνη, η νευροεπιστήµη, η γλωσσολογία και η ανθρωπολογία. Σαν 
αντικείµενο µελέτης έχει τις (ουσιαστικές) ρίζες του στη δεκαετία του 1950 
όπου αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να προσεγγίσουν το θέµα 
δηµιουργώντας µοντέλα σκέψης βασισµένα σε πολύπλοκες αναπαραστάσεις 
και υπολογιστικές διαδικασίες. Σαν τοµέας εγκαθιδρύθηκε κατά τη δεκαετία 
του 1970, µε τη δηµιουργία της Cognitive Science Society. 
Όπως αναφέρεται στην εγκυκλοπαίδεια φιλοσοφικών ιδεών του 
πανεπιστηµίου του Stanford επί της γνωσιακής επιστήµης, παρ’όλο που η 
θεωρία χωρίς τον πειραµατισµό είναι κενή, ο πειραµατισµός χωρίς τη θεωρία 
είναι τυφλός. Κατά την προσπάθεια λοιπόν ορισµού ενός βασικού θεωρητικού 
υποβάθρου, προκύπτει η ανάγκη δηµιουργίας µοντέλων και 
αναπαραστάσεων της νόησης. Για να οριστεί λοιπόν αυτό το θεωρητικό 
υπόβαθρο, πρέπει να σχεδιασθούν και να ελεγχθούν υπολογιστικά µοντέλα 
που θα λειτουργούν κατ’αντιστοιχία µε τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Έτσι, οι 
ερευνητές ανέπτυξαν υπολογιστικά µοντέλα προσοµοίωσης των ανθρώπινων 
νοητικών επιδόσεων, µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων, παράλληλα µε 
τη χρήση της πειραµατικής ψυχολογίας, πάνω στη φύση του παραγωγικού 
συλλογισµού (deductive reasoning), της διαµόρφωσης εννοιών και ιδεών, της 
νοητικής απεικόνισης και της «αναλογικής» (βιολογικής) επίλυσης 
προβληµάτων κλπ. Αυτή είναι και η κύρια κατευθυντήρια οδός της Τεχνητής 
Νοηµοσύνης.  
Όλα αυτά αναφέρονται ως εισαγωγή πάνω στο ευρύτερο τοµέα που θα µας 
απασχολήσει, και για να καταλάβει ο αναγνώστης πως η διαµόρφωση του 
θεωρητικού υποβάθρου των επιµέρους κλάδων όπως είναι η Τεχνητή 
Νοηµοσύνη και η Γνωσιακή Επιστήµη προϋποθέτει την αφιέρωση µεγάλων 
ποσοτήτων χρόνου σε έρευνα και τη σύζευξη πολλών διαφορετικών 
επιστηµών, χωρίς πάντα να έχει βέβαια αποτελέσµατα (πχ. Η αναπαράσταση 
γνώσης πάσχει από την έλλειψη ξεκάθαρης θεωρίας, αφήνοντας πολλά 
περιθώρια στη φαντασία, παρά στην λογική εφαρµογή γνώσεων). 
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1.3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗΣ 

 

Η µηχανική γνώσης (knowledge engineering) είναι ένας τοµέας µηχανικής ο 
οποίος ασχολείται µε τη δηµιουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη 
συστηµάτων γνώσης (knowledge-based systems). Σχετίζεται άµεσα µε την 
µηχανική λογισµικού (software engineering), και αποτελεί τµήµα του 
ευρύτερου πεδίου της επιστήµης των υπολογιστών, έχοντας άµεση σχέση µε 
την τεχνητή νοηµοσύνη, τις βάσεις δεδοµένων και την εξόρυξη δεδοµένων 
(data mining). Επίσης, έχει τις βάσεις της στη µαθηµατική λογική και στις 
επιστήµες του εγκεφάλου (cognitive science), δηλαδή στη θεώρηση της 
ανθρώπινης νόησης και του ανθρώπινου συµπερασµού ως αντικειµένου 
µελέτης. 
Για τη δηµιουργία ενός συστήµατος γνώσης που θα έχει εφαρµογή σε ένα 
συγκεκριµένο πρόβληµα, χρειάζονται τα εξής: 

• Κατανόηση και αξιολόγηση του προβλήµατος 
• Σχεδίαση της βασικής δοµής του συστήµατος 
• Συγκοµιδή των απαραίτητων πληροφοριών, γνώσης και απαιτήσεων 
• ∆ηµιουργία και έλεγχος της βάσης γνώσης 
• Υλοποίηση και συντήρηση του συστήµατος, καθώς και συνεχής 

επαναθεώρηση της γνώσης. 

Τα κοινά σηµεία µε τη µηχανική λογισµικού είναι λοιπόν εµφανή, όµως θα 
έλεγε κανείς πως η µηχανική γνώσης έχει περισσότερο το χαρακτήρα της 
τέχνης, παρά της ψυχρής υλοποίησης της θεωρίας, άρα λοιπόν τα παραπάνω 
σηµεία δεν είναι παρά καθοδηγητικά και έχουν µικρή χρησιµότητα στην 
πράξη. 
Από τη δεκαετία του 1980 και µετά, µερικά βασικά σηµεία έχουν διατυπωθεί 
σχετικά µε την πρακτική πλευρά της µηχανικής της γνώσης. Αυτά έχουν να 
κάνουν µε τη συµπεριφορά των µηχανικών γνώσης, και πιο συγκεκριµένα 
καθιστούν αναγκαίο για έναν τέτοιο µηχανικό να έχει τη δυνατότητα να 
αναγνωρίζει το πλήθος διαφορετικών γνωσιακών πεδίων και να µπορεί να 
προσεγγίσει το καθένα µε διαφορετικό και αρµόζοντα τρόπο. Επίσης, ο 
µηχανικός γνώσης πρέπει να ξέρει να διαχωρίζει την καθαρή γνώση από τα 
περιττά στοιχεία, καθώς και να αναγνωρίζει και να αξιολογεί την ποιότητα των 
ειδικών (experts) µε τους οποίους συναναστρέφεται για τη θεώρηση του 
εκάστοτε προβλήµατος. Ο µηχανικός γνωρίζει πως υπάρχουν διαφορετικοί 
τρόποι αναπαράστασης γνώσης και επιλέγει αυτόν/ούς που τον 
ενδιαφέρει/ουν, ώστε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα µε σκοπό 
τη διευκόλυνση της ανάκλησης, της συντήρησης και της 
επαναχρησιµοποίησης της γνώσης αυτής. Τέλος, ο µηχανικός επιλέγει το 
σωστό τρόπο διαχείρισης και χρήσης της γνώσης για να συµβαδίζει µε τα 
δεδοµένα και τις προϋποθέσεις του προβλήµατος και της εφαρµογής.  
Τα εννοιολογικά µοντέλα (Conceptual Models) βοηθούν στη δόµηση των 
βάσεων πληροφοριών (information bases) και παίζουν σηµαντικό ρόλο σε 
διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω 
[Mylopoulos, 1998]: 
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• Τα προγράµµατα τεχνητής νοηµοσύνης, όπως προέκυψε, απαιτούν 
την αναπαράσταση ενός πολύ µεγάλου µεριδίου της γνώσης γύρω από 
την οποία περιστρέφονται, ώστε αξιοποιήσουν την έννοια της 
νοηµοσύνης. Αποτέλεσµα αυτού είναι να βασίζονται σε εννοιολογικά 
µοντέλα κατασκευασµένα µε γλώσσες αναπαράστασης γνώσης. Οι 
Περιγραφικές Λογικές είναι η εξέλιξη των πρώτων αυτών γλωσσών. 

• Στη θεωρία της ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων, καθιερώθηκε η ανάγκη 
ενός αρχικού σταδίου εννοιολογικής σχεδίασης (conceptual level 

schema)  ,το οποίο βοηθούσε στον ορισµό των απαιτήσεων των 
χρηστών. Σαν εξέλιξη αυτής της κατεύθυνσης σήµερα, µπορούµε να 
αναφέρουµε το Μοντέλο Οντότητας-Σχέσης (Entity-Relationship model) 

του Chen [Chen, 1976]. 
• Γενικότερα, η ανάπτυξη λογισµικού προϋποθέτει ένα στάδιο ορισµού 

απαιτήσεων, το οποίο περιγράφει τη σχέση του προς υλοποίηση 
συστήµατος µε το περιβάλλον του. Το περιβάλλον αυτό 
µοντελοποιείται µε κάποιο εννοιολογικό µοντέλο. 

 
Οι Περιγραφικές Λογικές, ως εννοιολογικά µοντέλα, χρησιµοποιούν την 
ιδιότητα της αφαίρεσης και µε αυτή εφαρµοζόµενη σε έννοιες µπορούν να 
κατηγοριοποιούν κάποιες έννοιες βάσει των κοινών τους ιδιοτήτων, να 
κατασκευάζουν υπερκλάσεις αυτών βάσει των κοινών ιδιοτήτων κλπ και 
υποστηρίζουν την αυτόµατη κατάταξη (Classification) κάποιων εννοιών βάσει 
άλλων, αποκαλύπτοντας γενικεύσεις των οποίων την ύπαρξη δε γνώριζε 
εξ’αρχής ο µηχανικός γνώσης. 
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Κεφάλαιο 2 
 

2. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 
 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η αναπαράσταση γνώσης αποτελεί ένα σηµαντικό πεδίο της επιστήµης των 
υπολογιστών. Σαν γεφύρωµα µεταξύ της τεχνητής νοηµοσύνης και των 
επιστηµών του εγκεφάλου, έχει σα σκοπό την µοντελοποίηση της γνώσης 
ώστε να είναι προσβάσιµη και επεξεργάσιµη απο τον υπολογιστή, αλλά και να 
δώσει τη δυνατότητα σε έναν υπολογιστή να µπορεί να βγάζει πορίσµατα και 
συµπεράσµατα, ακολουθώντας διαδικασία παρόµοια µε αυτή που ακολουθεί 
ο άνθρωπος κατά τη διαδικασία της σκέψης. 
 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ένα πολύ σηµαντικό σηµείο στο οποίο 
πρέπει να δίδεται προσοχή είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει φορµαλισµός για 
το πώς η γνώση αναπαρίσταται σε νοητικό επίπεδο. ∆εδοµένου, λοιπόν, πως 
σε εγχειρήµατα παγκόσµιας έκτασης που βασίζονται στη διαλειτουργικότητα 
(όπως είναι ο σηµασιολογικός ιστός – semantic web) παίζει µεγάλο ρόλο το 
ότι τα ίδια γνωσιακά σηµεία µπορούν να αναπαρασταθούν µε πολλούς –και 
ακαθόριστους - διαφορετικούς τρόπους, καταλαβαίνει κανείς πως τα 
πράγµατα περιπλέκονται ακόµα πιο πολύ, αν σκεφτούµε το πλήθος και τη 
διαφορετικότητα της γνώσης που πρέπει να περιγραφεί, ανά τον κόσµο. 
Η γνώση που καλύπτει το κάθε πεδίο υπό διερεύνηση ονοµάζεται οντολογία. 
Η σύνθεση µιας οντολογίας γίνεται µέσω κάποιας ειδικής γλώσσας γι’αυτό τον 
σκοπό. Αυτές οι γλώσσες ονοµάζονται γλώσσες αναπαράστασης γνώσης και 
αποτελούν ένα ολόκληρο πεδίο στον τοµέα. Ως παραδείγµατα περιπτώσεων  
αναφέρονται η οντολογία της ανατοµίας του ανθρώπου, η οντολογία του 
κρασιού και η οντολογία του ηλεκτρονικού υπολογιστή, και για την κατασκευή 
τους υπάρχουν προγράµµατα µε γραφικό περιβάλλον (πχ. protégé), καθώς 
και προγράµµατα που ελέγχουν τη συνέπεια τους (reasoners). Μια απλή 
οντολογία αποτελείται από κλάσεις και σχέσεις µεταξύ αυτών (υπερκλάσεις, 
υποκλάσεις, ταυτοσηµίες, συµπληρώµατα) αλλά το βάθος των λεπτοµερειών 
στο οποίο µπορεί ο σχεδιαστής να φτάσει εξαρτάται από το πόσο 
εκφραστικός επιθυµεί να είναι (για τους δικούς του λόγους). Όσο πιο 
εκφραστική είναι µια οντολογία, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η πολυπλοκότητά 
της, και κατ’επέκτασιν ο χρόνος που χρειάζεται για την επεξεργασία και τον 
έλεγχό της. Στο παράδειγµα των κρασιών, θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε 
µία αρχική κλάση «Κρασί», η οποία να έχει ως υποκλάσεις «Λευκό», 
«Κόκκινο», «Ροζέ» και αυτά µε τη σειρά τους να συνεχίζουν το «διαµερισµό» 
(πχ. για το λευκό µπορούµε να έχουµε Chardonnay, Sauvignon Blanc κλπ). 
Άρα στην ουσία, µια οντολογία µπορεί να εκφραστεί µε έναν γράφο, οποίος 
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όµως δεν είναι απαραίτητο να είναι ακυκλικός. Μία υπερκλάση κληροδοτεί τα 
χαρακτηριστικά της στις υποκλάσεις της. 
Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται ένας τέτοιος «γράφος» που αναπαριστά µια 
απλή οντολογία. Έχουµε την έννοια automobile που αποτελεί υποκλάση της 
ευρύτερης έννοιας automobile (που καλύπτει όλα τα µηχανοκίνητα οχήµατα). 
Αυτό δείχνει πως οτιδήποτε ανήκει στην κλάση automobile, αναγκαστικά θα 
ανήκει στην κλάση motor vehicle, όµως το αντίθετο δεν ισχύει. Υπάρχει το 
instance Ford Taurus LX της κλάσης automobile το οποίο δείχνει ένα 
συγκεκριµένο άτοµο (όχι κάποια γενική έννοια) που ανήκει στην κλάση 
automobile. Οµοίως, από την άλλη µεριά του γράφου υπάρχει η έννοια 
corporation και η έννοια auto mfr που είναι υποκλάση της πρώτης και τέλος, 
σαν άτοµο της κλάσης auto mfr υπάρχει το Ford Motor Co. που αντιστοιχεί 
στην εταιρεία παραγωγής οχηµάτων Ford Motor Co. Τα δύο instances 
συνδέονται βάσει των ιδιοτήτων Manufacturer και Produces, οι οποίες είναι 
inverse µεταξύ τους. Αυτό σηµαίνει ότι από τη µία πλευρά ισχύει η σχέση Ford 
Motor Co. produces Ford Taurus LX και από την άλλη ισχύει η σχέση Ford 
Taurus LX Manufacturer (δηλαδή has Manufacturer) Ford Motor Co. 
 

 
Σχήμα 2. 1: Ένα απλό παράδειγμα Οντολογίας 

 
 Λόγω του ότι καµία οντολογία, όσο απλή και να είναι, δε µπορεί να οριστεί 
µονοσήµαντα µε καθολικό τρόπο, προκύπτουν κάποια θέµατα που έχουν να 
κάνουν µε την κατασκευή των οντολογιών. Πόσο επιφανειακή ή εκφραστική 
πρέπει να είναι µια οντολογία, ποια γλώσσα αναπαράστασης πρέπει (ή είναι 
αναγκαίο να) χρησιµοποιηθεί, κατά πόσο πρέπει να εστιάζει στις λεπτοµέρειες 
όταν αυτές δεν είναι σίγουρο ότι χρειάζονται, ποιες είναι οι ουσιαστικές 
διαφορές µεταξύ των διαφορετικών (εξίσου σωστών) τρόπων 
αναπαράστασης της γνώσης και ποιες είναι οι συνέπειες των διαφορών 
αυτών σε πρακτικό επίπεδο, και ούτω καθεξής. 
Για τους παραπάνω λόγους, γίνεται προσπάθεια να οριστούν και να δοθούν 
προς χρήση µεθοδολογίες για την αναπαράσταση γνώσης και την κατασκευή 
οντολογιών. Παρ’όλα αυτά, η σύγκλιση ίσως να µην είναι ποτέ απόλυτη, 
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δε θα επιτευχθούν οι στόχοι της επιστήµης. 
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2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Έχον δοκιµαστεί πολλές µέθοδοι αναπαράστασης γνώσης κατά τις δεκαετίες 
του 1970 και του 1980. Αυτές είχαν κυρίως να κάνουν µε θέµατα όπως η 
ιατρική διάγνωση (Mycin), τα παιχνίδια (πχ. σκάκι) αλλά και µε γενικότερες και 
πιο αισιόδοξες εφαρµογές, όπως το «Cyc» το οποίο χρησιµοποιεί ως βάση 
µια εγκυκλοπέδια, µοντελοποιώντας όχι τα λήµµατα αυτής, αλλά τις 
πληροφορίες που χρειάζεται ένας αναγνώστης για να καταλάβει τα ήδη 
υπάρχοντα λήµµατα. Οι µέθοδοι αυτές βασίστηκαν σε ευριστικούς 
αλγορίθµους ερωταπαντήσεων, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (neural networks)  
και µηχανική µάθηση, αλγορίθµους απόδειξης θεωρηµάτων (theorem proving) 
και έµπειρα συστήµατα (expert systems). 
Από τις εµπειρίες των παραπάνω προσεγγίσεων, έγινε αισθητή η ανάγκη 
δηµιουργίας τρόπων έκφρασης και προγραµµατισµού για τον τοµέα αυτών. 
Κοµβικό σηµείο αποτέλεσε η δηµιουργία της γλώσσας προγραµµατισµού 
Prolog, η οποία επιτρέπει queries σε προτασιακή λογική και µπορεί να βγάλει 
συµπερασµατα από δεδοµένες προτάσεις (πχ. γνωρίζοντας ότι όλοι οι 
άνθρωποι έχουν πατέρα και ότι ο Κώστας είναι άνθρωπος, ο υπολογιστής 
µπορεί να καταλήξει στο συµπέρασµα πως ο Κώστας έχει πατέρα, οπότε 
υπάρχει η ασφάλεια αυτή του συµπερασµού σε τόσο απλά ζητήµατα). Αυτό 
αποτέλεσε και τη βάση για τις σύγχρονες γλώσσες αναπαράστασης γνώσης 
οι οποίες βασίζονται σε περιγραφικές λογικές. 
 

2.3 ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ 

 
 
Η οντολογία σαν έννοια είναι το πιο στοιχειώδες σηµείο της µεταφυσικής (σ.σ: 
µεταφυσική είναι η επιστήµη που µελετά τις πρώτες αρχές και αιτίες των 
όντων). Μελετά την ουσία της ύπαρξης και τις βασικές κατηγορίες και σχέσεις 
αυτής, µε σκοπό τον καθορισµό του ποιες οντότητες και ποια είδη (τύποι) 
οντοτήτων υπάρχουν. 
Η έννοια της οντολογίας έχει τις ρίζες τις, υποθετικά, από την αρχαία Ελλάδα 
και συγκεκριµένα από τις διδαχές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Η 
ονοµασία «οντολογία» δόθηκε για πρώτη φορά επισήµως από τον Jacob 
Lorhard [Lorhardus, 1606] και από τον Rudolf Göckel [Goclenius, 1613]. 
 Η οντολογία, λοιπόν, έχει σχέση µε την αντίληψη (και κατ’επέκτασιν τη 
µοντελοποίηση) της πραγµατικότητας, άρα η ουσία αυτής µπορεί να 
περιγραφεί από την ερώτηση «τι υπάρχει πραγµατικά;» 
Στην προσπάθεια κατανόησης αυτής της ερώτησης προκύπτουν άλλα, πιο 
συγκεκριµένα και συγχρόνως φιλοσοφικώς αφηρηµένα ερωτήµατα που 
πρέπει να ληφθούν υπόψιν, όπως [ Wikipedia: The Free Encyclopedia, 2008 
June 26, <http:// en.wikipedia.org/wiki/Ontology> ]: 
 

• Τι σηµαίνει «ύπαρξη», 
• Κατά πόσο η «ύπαρξη» µιας οντότητας αποτελεί ιδιότητα αυτής, 
• Ποια είναι η διαφορά της ύπαρξης από τη µη-ύπαρξη, 
• Ποια στοιχεία συνιστούν την ταυτότητα µιας οντότητας, 
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• Ποια στοιχεία είναι απαραίτητα για την ύπαρξη µιας οντότητας και ποια 
είναι συµπτωµατικά, 

• Πότε ένα αντικείµενο παύει να υπάρχει, και τι διαφορά έχει µε το να 
αλλάζει, κλπ. 

Η έννοια της ύπαρξης αντιµετωπίζεται από τον κλάδο του υπαρξισµού 
(existentialism) ως µία στοιχειώδης και κεντρική έννοια. Λόγω της 
πολυπλοκότητας του ορισµού της ύπαρξης προκύπτουν πολλές παράλληλες 
και συνυπάρχουσες ερµηνείες και κατ’επέκτασιν τρόποι ύπαρξης. 
Στις κοινωνικές επιστήµες υιοθετούνται τέσσερεις οντολογικές προσεγγίσεις: η 
αντικειµενική θεώρηση (ρεαλισµός - η δυνατότητα εύρεσης και αξιολόγησης 
ιδεών και εννοιών), ο εµπειρισµός (η δυνατότητα παρατήρησης και 
αξιολόγησης αντικειµένων του κόσµου), ο θετικισµός (αξιολόγηση των 
συµπερασµάτων πάνω σε δεδοµένα, παρά στα ίδια τα δεδοµένα) και ο µετα-
µοντερνισµός (που εστιάζει στο ότι τα δεδοµένα µπορεί να είναι µεταβλητά και 
αναξιόπιστα, άρα πρέπει να βασιστούµε στα συµπεράσµατα και στους 
ισχυρισµούς µας). 
Η επιστήµη των υπολογιστών ασχολείται εξ’ολοκλήρου µε την οντολογία της 
πραγµατικότητας, την περιγραφή δηλαδή των υπαρκτών αντικειµένων που 
απαρτίζουν έναν κόσµο. Είναι όµως λογικό να υπάρχουν ακόµα και 
αφηρηµένες έννοιες υπό περιγραφή σε έναν καθ’όλα πραγµατικό κόσµο, 
αφού ο ορισµός µίας οντότητας µπορεί να είναι πολυεπίπεδος. Σε αυτή την 
προσέγγιση, υπάρχουν άτοµα ενδιαφέροντος τα οποία πρέπει να 
περιγραφούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη 
σηµασιολογία. 
 

2.3.1 Οντολογία στην Επιστήμη των Υπολογιστών 
 

Στον κλάδο της επιστήµης των υπολογιστών, όπως αναφέρθηκε, «οντολογία» 
σηµαίνει «τυπική αναπαράσταση του συνόλου των εννοιών ενός πεδίου, και 
σχέσεις µεταξύ των εννοιών αυτών». Χρησιµοποιείται για την εφαρµογή 
λογικής (reasoning) πάνω στο πεδίο στο οποίο αναπτύσσεται, ώστε να 
προκύψουν λογικά συµπεράσµατα, αλλά και για να ορίσει το ίδιο το πεδίο 
εφαρµογής. 
Οι οντολογίες χρησιµοποιούνται σε κλάδους της Τεχνητής Νοηµοσύνης, στο 
Σηµασιολογικό Ιστό, στην επιστήµη της βιβλιοθηκονοµίας, στη µηχανική 
λογισµικού κ.α. σα µορφή αναπαράστασης γνώσης, εφαρµοζόµενης στον 
κόσµο ή, συνήθως, σε ένα τµήµα αυτού. Τα συστατικά στοιχεία µιας 
οντολογίας είναι: 

• άτοµα (individuals): στιγµιότυπα ή αντικείµενα, (instances), 
• κλάσεις (classes): έννοιες, σύνολα εννοιών ή κατηγορίες αντικειµένων, 
• χαρακτηριστικά (attributes): ιδιότητες και χαρακτηριστικά που δύνανται 

να έχουν τα άτοµα (και οι κλάσεις), 
• σχέσεις (relations): τρόποι µε τους οποίους συσχετίζονται κλάσεις 

µεταξύ τους, 
• περιορισµοί (restrictions): δηλώσεις που πρέπει να αληθεύουν ώστε 

µια υπόθεση να έιναι αληθής, 



25 

 

• κανόνες (rules): δηλώσεις της µορφής if-then που προκύπτουν από την 
αλήθεια µιας υπόθεσης για ένα άτοµο, 

• αξιώµατα (axioms): υποθέσεις και κανόνες που χρησιµοποιούνται για 
να ορίσουν τη σηµασιολογία µιας οντολογίας, στις επιµέρους κλάσεις 
αυτής, 

• γεγονότα (events): οι αλλαγές στις ιδιότητες ή στις σχέσεις των ατόµων 

 

2.3.2 Ταξονομία 

 
Κάθε οντολογία µπορεί να αναπαρασταθεί ως ένα ιεραρχικό δέντρο, του 
οποίου οι κόµβοι αντιστοιχούν στις κλάσεις. Ο Chisholm έδωσε το παρακάτω 
δέντρο κατηγοριών: 

 
Σχήμα 2. 2: Το δέντρο κατηγοριοποίησης της οντολογίας του Chisholm 

 
Στη δοµή αυτή, λόγω του αρκετά αφηρηµένου επιπέδου αυτής, µπορεί να 
κατηγοριοποιηθεί οποιαδήποτε οντότητα. Άρα λοιπόν κάθε οντολογία πρέπει 
να µπορεί να αναπαρασταθεί από ένα µαθηµατικό δέντρο. Αυτό σηµαίνει πως 
περιοριζόµαστε στη µη-ύπαρξη κύκλων, το οποίο όµως σε πολλές 
περιπτώσεις δεν είναι πρακτικό, αφού η γνωσιακή σηµασιολογία δε µπορεί να 
ακολουθεί προκαθορισµένα ακυκλικά µονοπάτια. Τα προβλήµατα αυτά (όπως 
για παράδειγµα το ότι µία κλάση δε µπορεί να είναι παιδί περισσοτέρων από 
µιας µητέρας κλάσης) µπορούν να ξεπεραστούν µε τη χρήση ανάλογων 
ιδιοτήτων και σχέσεων. Από τη δοµή του δέντρου προκύπτουν οι 
κληρονοµικότητες των κλάσεων, αφού κάθε ακµή (µε κατεύθυνση από το 
επίπεδο της ρίζας προς τα επίπεδα των φύλλων) αποτελεί µία is-a relation και 
δείχνει τις σχέσεις υπαγωγής των κλάσεων. Από το παραπάνω δέντρο 
προκύπτει η ταξονοµία της οντολογίας. Είναι όµως δυνατό να υπάρχουν και 
άλλοι τρόποι αναπαράστασης τις ίδιας οντολογίας σε µορφή δέντρου. Αυτό δε 
σηµαίνει πως υπάρχει αντίφαση, αλλά, ότι πέραν του βασικού δέντρου που 
αποτελεί την ταξονοµία της οντολογίας, µπορεί να υπάρξει και µια πληθώρα 
δέντρων που να χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση άλλων σχέσεων 
µεταξύ των κλάσεων και των αντικειµένων. Για παράδειγµα, ενώ οι ακµές 
αναπαριστούν τις is-a σχέσεις µεταξύ των κλάσεων στο δέντρο της 
ταξονοµίας, µπορούν να εισαχθούν και άλλες ακµές που αναπαριστούν 
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σχέσεις µεταξύ κόµβων. Αυτό φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί, όπου οι 
κλάσεις «Αυτοκίνητο Ford» και «Αυτοκίνητο Fiat» υπάγονται στην κλάση 
«Αυτοκίνητο» (και άρα συνδέονται µε σχέση is-a που σηµαίνει πως οτιδήποτε 
είναι πχ. Αυτοκίνητο Ford είναι απαραίτητα και Αυτοκίνητο, ενώ το αντίστροφο 
προφανώς δεν ισχύει) αλλά οι ίδιες κλάσεις συνδέονται µέσω ακµών µε την 
κλάση «Κινητήρας Αυτοκινήτου» µε has-a σχέση (η οποία µπορεί πχ. να είναι 
µια σχέση µε τη σηµασιολογία «έχει Κινητήρα» ). Το σχήµα λοιπόν προκύπτει 
από την υπέρθεση δύο δέντρων, του δέντρου της ταξονοµίας και ενός άλλου 
δέντρου που δείχνει τις σχέσεις της συγκεκριµένης ιδιότητας (has-a) µεταξύ 
των κλάσεων. 

 
Σχήμα 2. 3: Αναπαράσταση οντολογίας σε μορφή δέντρου 

 
Η κατασκευή των οντολογιών γίνεται µε γλώσσες αναπαράστασης γνώσης, 
όπως είναι η OWL και για διευκόλυνση έχουν αναπτυχθεί εργαλεία γραφικού 
περιβάλλοντος που παράγουν αυτόµατα τον κώδικα, όπως έιναι το Protegé ( 
http://protege.stanford.edu/ ), το οποίο χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής 
της διπλωµατικής εργασίας, και το Swoop 
(http://www.mindswap.org/2004/SWOOP/ ). Η ευκολία των εργαλείων αυτών 
έγκειται στο ότι ο σχεδιαστής της οντολογίας µπορεί ανά πάσα στιγµή να 
βλέπει την ταξονοµία και να αλλάζει τα στοιχεία µε σχετική άνεση.  
Τα προγράµµατα που τροφοδοτούνται µε µία οντολογία για να ελέγξουν τη 
συνέπειά της (consistency - κατά πόσο υπάρχουν αντιφατικοί κανόνες κλπ.) 
ονοµάζονται reasoners, όπως είναι το Pellet (http://pellet.owldl.org/ ) και το 
Racer ( www.sts.tu-harburg.de/~r.f.moeller/racer/ ). 
 

http://www.mindswap.org/2004/SWOOP/
http://pellet.owldl.org/
http://www.sts.tu-harburg.de/~r.f.moeller/racer/
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2.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ 

 

Οι Περιγραφικές Λογικές (Description Logics –DLs) είναι ένα σύνολο 
γλωσσών αναπαράστασης γνώσης που σκοπό έχουν να µοντελοποιήσουν τη 
γνώση πάνω σε ένα πεδίο εφαρµογής, µε τρόπο δοµηµένο και κατανοητό. Για 
το λόγο ότι οι Περιγραφικές Λογικές χρησιµοποιούνται για τη σχεδίαση και την 
κατασκευή οντολογιών, θεωρούνται πλέον απαραίτητο δοµικό στοιχείο του 
Σηµασιολογικού Ιστού.  
Αντίθετα µε τις κοινές γλώσσες, οι οποίες είναι προκαθορισµένες, στις 
Περιγραφικές Λογικές ο χρήστης είναι αυτός που επιλέγει και ορίζει το 
αλφάβητο. Αυτό αποτελέιται από: 

• ένα σύνολο ατοµικών εννοιών (Concept Names) C 
• ένα σύνολο ατοµικών ρόλων (Atomic Roles) R 
• ένα σύνολο ατόµων (Individuals) I 
• ένα σύνολο κατασκευαστών 

Τα παραπάνω αναπαρίστανται από διάφορα σύµβολα. ∆ιαφορές στα 
αλφάβητα που µπορούν να οριστούν αφορούν στην επιλογή των 
κατασκευαστών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν.  
 
 

2.4.1 Η ΓΛΩΣΣΑ AL 

 
 
Ένα παράδειγµα βασικής Περιγραφικής Λογικής είναι η γλώσσα AL που 
προέρχεται από το “attributive language” και δηµιουργείται από ένα αλφάβητο 
πρωτογενών εννοιών και ρόλων, από τις έννοιες ┬ και ┴ (top και bottom 

αντίστοιχα) και από ένα σύνολο κατασκευαστών { ¬, �, �, � } . Οι έννοιες 
top και bottom υποδηλώνουν, µε απλά λόγια, τα πάντα (top) και το τίποτα 
(bottom) και ονοµάζονται καθολική έννοια και κενή έννοια αντίστοιχα. Ο 
κατασκευαστής ¬ υποδηλώνει συµπλήρωµα µιας έννοιας (άρνηση) και µπορεί 

να εµφανιστεί µόνο µπροστά από ατοµικές έννοιες, και ο κατασκευαστής � 

υποδηλώνει τοµή (λογικό ΚΑΙ) δύο εννοιών. Οι δηµιουργηθείσες εκ των 
κατασκευαστών έννοιες αποτελούν προφανώς έννοιες της γλώσσας AL . 

Τέλος, τα σύµβολα �, � χρησιµοποιούνται ως ποσοδείκτες. Συγκεκριµένα, το 

� συµβολίζει τον καθολικό ποσοδείκτη (διαβάζεται ‘για κάθε’) και το � 

συµβολίζει τον υπαρξιακό ποσοδείκτη (διαβάζεται ‘υπάρχει’). Τυπικός 
ορισµός της γλώσσας είναι ο εξής: 

C, D ��A | ������| ¬A | C�D | �R.C | �R.� 
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Ο παραπάνω ορισµός δείχνει πως στη γλώσσα AL κάτι µπορεί να είναι 

ατοµική έννοια, µία απο τις έννοιες �, �, η άρνηση µιας ατοµικής έννοιας, η 

τοµή δύο εννοιών ή µια πρόταση που περιέχει ρόλο όπως �R.C, �R.� 

 
Όπως φαίνεται, η χρήση του υπαρξιακού ποσοδείκτη είναι περιορισµένη στην 
AL και γι’αυτό το λόγο λέγεται περιορισµένος υπαρξιακός περιορισµός. 
Έτσι, µε την εκφραστικότητα της γλώσσας AL  και θεωρώντας τις έννοιες 
Άνθρωπος, Πατέρας, Αρσενικό και το ρόλο έχειΠαιδί, µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε τις προτάσεις: 
 

• Άνθρωπος  
• Άνθρωπος  ⊓ Πατέρας 

• Άνθρωπος ⊓ � έχειΠαιδί.�¬ Αρσενικό 
 
Η πρώτη πρόταση δείχνει απλά ότι ισχύει η έννοια Άνθρωπος, δηλαδή 
περιγράφει όλους τους ανθρώπους.  
Η δεύτερη πρόταση περιγράφει όλους τους ανθρώπους που έχουν την 
ιδιότητα του πατέρα. Η τρίτη πρόταση περιγράφει τους ανθρώπους που δεν 
έχουν αρσενικά παιδιά. Οι παραπάνω περιγραφές λέγονται «ερµηνείες» και 
όταν µία πρόταση δεν έχει ερµηνεία, τότε λέµε πως αυτή είναι µη – 
ικανοποιήσιµη (unsatissfiable). Παράδειγµα µιας τέτοιας πρότασης είναι η 
‘Ανθρωπος⊓¬‘Ανθρωπος (το σύνολο των ατόµων που ταυτόχρονα είναι και 
δεν είναι άνθρωποι). 
 
Εάν όµως η βάση γνώσης δεν περιέχει άλλα στοιχεία, δε θα ήταν λογικό να 
υποθέσουµε πως η τρίτη πρόταση αφορά τους ανθρώπους που έχουν µόνο 
θηλυκά παιδιά, καθώς  η έννοια του Θηλυκού δεν ορίζεται πουθενά. 
 

 

2.4.2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ALALALAL 

 

H AL µπορεί να επεκταθεί ώστε να αυξηθεί η εκφραστικότητά της µέσω νέων 
κατασκευαστών. Έτσι, αναφέρουµε τις παρακάτω επεκτάσεις της γλώσσας: 
 
UUUU::::    Ιδιαίτερα δηµοφιλής και χρήσιµη πράξη συνόλων είναι η ένωση. 

Κάνοντας το συσχετισµό σύνολο-έννοια, εισάγουµε τον κατασκευαστή 
της ένωσης ⊔ και µπορούµε πλέον να εκφράσουµε προτάσεις της 
µορφής A ⊔ B 
Ένα παράδειγµα ένωσης είναι:   Άνθρωπος ⊔ ¬ Άνθρωπος  
και η ερµηνεία αυτής της πρότασης δίνει το σύνολο των εννοιών που 
είναι άνθρωποι ή δεν είναι άνθρωποι (άρα στην ουσία την έννοια top). 

 
E: Με την επέκταση αυτή εισάγουµε τον πλήρη υπαρξιακό περιορισµό, 

όπου αντίθετα µε τον περιορισµένο, µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί 
για να δηµιουργηθούν προτάσεις της µορφής ∃R.C 
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 πχ. Άνθρωπος⊓ ∃έχειΠαιδί.Άνθρωπος 
 µε το οποίο εννοούµε τους ανθρώπους που έχουν παιδιά τα οποία 

είναι άνθρωποι. 
 
 
N :  Ο κατασκευαστής περιορισµού πληθυκότητας εισάγει τη δυνατότητα 

πειρορισµού του πλήθους των αναθέσεων ενός ρόλου σε επιµέρους 
άτοµα. Για παράδειγµα, µπορούµε πλέον να περιγράψουµε τις 
προτάσεις Άνθρωπος⊓≥5έχειΠαιδί που περιγράφει τους ανθρώπους 
που έχουν τουλάχιστον 5 παιδιά και αντιστοίχως  
Άνθρωπος⊓≤5έχειΠαιδί ποθυ περιγράφει τους ανθρώπους µε το πολύ 
5 παιδιά.  

 

F: Ισχύουν τα ίδια µε το N µε τη διαφορά ότι εδώ ο περιορισµός είναι για 
ένα άτοµο. 

 

Με τα παραπάνω όµως δε µπορούµε να περιγράψουµε προτάσεις 
όπως  «κάποιος άνθρωπος που έχει τουλάχιστον 3 αρσενικά παιδία 
και το πολύ 2 θηλυκά». Αυτό γίνεται µε τον προσοντούχο περιοριστή 
πληθυκότητας που συµβολίζεται µε το γράµµα Q. 
 

Τα παραπάνω δόθηκαν απλώς για να κατανοήσει ο αναγνώστης τις 
δυνατότητες επέκτασης των Περιγραφικών Λογικών, ότι εάν ανεξαρτήτως 
κόστους, επιζητούµε τη µεγαλύτερη δυνατή εκφραστικότητα, αυτό είναι εφικτό. 
Συνδυάζοντας τους παραπάνω κατασκευαστές (µία καλή αναφορά στο θέµα 
βρίσκεται στη σελίδα http://www.cs.man.ac.uk/~ezolin/dl/ ) δίνεται η 
δυνατότητα στον µηχανικό γνώσης να δηµιουργήσει τη γλώσσα που 
χρειάζεται. Η πλέον διαδεδοµένη γλώσσα αναπαράστασης γνώσης είναι η 
OWL (Web Ontology Language), η οποία έρχεται σε τρία «πακέτα»: 
OWL lite, OWL DL, OWL Full 

 
Σχήμα 2. 4: Αναπαράσταση των εκδόσεων της OWL ως σχέσεις συνόλων. 

 

 
 
Η OWL-DL βασίζεται στην περιγραφική λογική SHOIN (όπου ο 
κατασκευαστής S είναι ταυτόσηµος µε το συνδυασµό AL, και από κει και πέρα 

http://www.cs.man.ac.uk/~ezolin/dl/
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H είναι ιεραρχία ρόλων (Role Hierarchy), O είναι η επίτρεψη ονοµαστικών 

(Nominals) και I είναι η επίτρεψη ανάστροφων ιδιοτήτων (Inverse Properties). 

 
 

2.5 ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ 

 

Τα περισσότερα εννοιολογικά µοντέλα, όπως και οι Περιγραφικές Λογικές, 
λειτουργούν βάσει µιας αντικειµενοκεντρικής οπτικής του κόσµου. Υπάρχουν 
λοιπόν ατοµικά αντικείµενα (individual objects) τα οποία σχετίζονται µεταξύ 
τους βάσει (δυαδικών συνήθως) σχέσεων και οµαδοποιούνται σε κλάσεις.  
Ας θεωρήσουµε το παράδειγµα µιας πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης [Borgida, 
Brachman]. Σε ένα τέτοιο κόσµο, µπορούµε να συναντήσουµε έναν άνθρωπο, 
GIANNI, ή ένα συγκεκριµένο βιβλίο, BOOK23. Μία σχέση που µπορεί να 
συνδέει τα δύο αυτά άτοµα είναι η σχέση δανεισµού. Αυτή αναπαρίσταται από 
το ρόλο hasBorrowed ή µε το αντίστροφο αυτού, lentTo. Στην πρώτη 
περίπτωση λέµε ότι το BOOK23 είναι το filler του ρόλου hasBorrowed για το 
GIANNI και στη δεύτερη αντιστρόφως ο GIANNI είναι ο filler του ρόλου lentTo 
για το BOOK23. Η αντίστροφη ανάθεση ρόλου στις ΠΛ επιτυγχάνεται µε τον 
κατασκευαστή inverse. 
hasBorrowed ≡ (inverse lentTo) 
Λέµε λοιπόν lentTo(BOOK23, GIANNI) ή hasBorrowed(GIANNI, BOOK23). 
Για να περιγράψουµε µια πιο γενική έννοια, όπως αυτή του δανειστή 
(Borrower) θα πρέπει να ορίσουµε πρώτα µια γενική έννοια που περιγράφει 
όλα τα βιβλία, την έννοια Book. Τώρα, µε ΠΛ µπορούµε να γράψουµε: 

Borrower � (all hasBorrowed Book) 
το οποίο σηµαίνει ότι δανειστής είναι όλοι όσοι µπορούν να δανειστούν 
κάποιο βιβλίο. Εναλλακτικά, θα µπορούσαµε να ορίσουµε το δανειστή ως  

Borrower � (and (all hasBorrowed Book) 
(at-least 1 hasBorrowed)) 
 
δηλαδή κάποιος που έχει τη δυνατότητα, αλλά και έχει δανειστεί ένα βιβλίο 
στο παρελθόν. 
 
 

2.5.1 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΝΟΙΩΝ 
 

Οταν µιλάµε περί ιδιοτήτων, πρέπει να διαχωρίσουµε τις ιδιότητες που είναι 
αναγκαίες και καθοριστικές για τον ορισµό µιας έννοιας, από αυτές που 
απλώς τυγχάνει να ισχύουν.  Ας θεωρήσουµε για παράδειγµα την έννοια που 
περιγράφει ένα βιβλίο που είναι υπό δανεισµό: 
 
BookOnLoan ≡ (and Book (at-least 1 lentTo)) 

 

που σηµαίνει ότι ένα BookOnLoan είναι η τοµή της έννοιας Book (δηλαδή είναι 
βιβλίο) και του συνόλου των ατόµων για τα οποία ισχύει η σχέση at-least 1 
lentTo (δηλαδή υπάρχει τουλάχιστον ένα αντικείµενο που ικανοποιεί τη σχέση 
lentTo για το υπό εξέταση αντικείµενο). 
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Αν όµως θέλουµε να περιορίσουµε το αξίωµα ώστε να ισχύει ότι µόνο τα 
βιβλία µε σκληρό εξώφυλλο µπορούν να δανειστούν, έχουµε 2 επιλογές: 
 
1. BookOnLoan ≡ (and Book 
(at-least 1 lentTo) 
(fills binding 'hardcover)) 
 
2. BookOnLoan ≡ (and Book (at-least 1 lentTo)) 

BookOnLoan � (fills binding 'hardcover) 
Ο πρώτος ορισµός είναι ελαττωµατικός διότι προϋποθέτει την ύπαρξη του 
σκληρού εξωφύλλου (είναι αναγκαία). Στην πραγµατικότητα όµως αυτή η 
ιδιότητα είναι απλώς περιστασιακή. Με το δεύτερο ορισµό λοιπόν µπορεί 
κάποιος να συµπεράνει πως πρόκειται για βιβλίο µε σκληρό εξώφυλλο, αντί 
να πρέπει να το γνωρίζει εξαρχής για να αναγνωρίσει ένα βιβλίο που πληρεί 
τις προϋποθέσεις δανεισµού από τη βιβλιοθήκη.  
Ένα άλλο πρόβληµα ορισµού µιας έννοιας προκύπτει όταν υπάρχουν 
διαφορετικοί τρόποι ορισµού αυτής, µέσω πολλαπλών επαρκούντων 
συνθηκών. Έστω για παράδειγµα ότι κάθε βιβλίο της βιβλιοθήκης που είναι 
υπό δανεισµό έχει µια ηµεροµηνία επιστροφής στο µέλλον. Τότε, µπορούµε 
να πούµε πως όταν συναντούµε ένα βιβλίο το οποίο έχει µια ηµεροµηνία 
επιστροφής καταχωρηµένη, συµπεραίνουµε οτι πρόκειται για ένα βιβλίο υπό 
δανεισµό. Αυτό γράφεται ως εξής: 

(and Book (at-least 1 dueDate)) �BookOnLoan 
∆ηλαδή, όταν ένα αντικείµενο ανήκει στην τοµή των εννοιών βιβλίο (Book) και 
του συνόλου που ορίζεται από τα αντικείµενα µε την ιδιότητα at-least 1 
dueDate (τα αντικείµενα δηλαδή που έχουν τουλάχιστον µια ηµεροµηνία 
επιστροφής), τότε αυτό σηµαίνει πως πρόκειται για βιβλίο υπό δανεισµό. Αυτό 
όµως δε σηµαίνει ότι αποκλείουµε πως οτιδήποτε άλλο δεν µπορεί να είναι 
βιβλίο υπό δανεισµό, αλλά απλώς το ότι κάτι που έχει αυτές τις προϋποθέσεις 
είναι σίγουρα βιβλίο υπό δανεισµό. Ενας δεύτερος τρόπος ορισµού του 
βιβλίου υπό δανεισµό είναι ο εξής: 

BookOnLoan� (at-least 1 dueDate) 
το οποίο σηµαίνει πως το σύνολο των αντικειµένων που βρίσκονται υπό την 
έννοια BookOnLoan είναι υποέννοιες των αντικειµένων για τα οποία ισχύει ότι 
έχουν τουλάχιστον µία ηµεροµηνία επιστροφής. Οι διαφορές των δύο 
ορισµών είναι οι εξής: καταρχήν, στην πρώτη περίπτωση ανάγουµε ένα 
σύνολο αντικειµένων µε συγκεκριµένες ιδιότητες υπό ένα άλλο, µεγαλύτερο. 
Στη δεύτερη περίπτωση όµως ορίζουµε κατευθείαν την έννοια που µας 
ενδιαφέρει, ως υποέννοια µιας άλλης πιο γενικής. Ενώ είναι και στις δύο 
περιπτώσεις επαρκείς οι συνθήκες, φαίνεται ότι ο ένας ορισµός είναι 
πρωταρχικός. Επίσης, στην πρώτη περίπτωση δεν αποκλείουµε την ύπαρξη 
αντικειµένου που να ανήκει στην κλάση BookOnLoan χωρίς να έχει 
ηµεροµηνία επιστροφής, αλλά στη δεύτερη είναι υποχρεωτική συνθήκη για 
τον ορισµό. 
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2.5.2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΧΕΣΕΙΣ  
 
Ένα άλλο σύνηθες πρόβληµα µοντελοποίησης είναι το εξής: υπάρχουν 
έννοιες, όπως η έννοια Book που είναι ανεξάρτητες. Αλλες όµως, όπως η 
έννοια Borrower βασίζονται στην ύπαρξη µιας σχέσης/γεγονότος (πχ. αυτής 
του δανεισµού) και από µια τέτοια σχέση προκύπτει το νόηµά τους. Τέτοιες 
σχέσεις ορισµού εννοιών αναφέρονται ως relationship-roles. 
 

 

2.5.3 ΥΠΟΕΝΝΟΙΕΣ  
 

Οι υποέννοιες αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, εξειδικεύσεις των υπερεννοιών 
τους. Για παράδειγµα, η έννοια Book µπορεί να είναι µια υποέννοια 
(subconcept) της έννοιας Material, στην οποία να περιέχονται και άλλες 
υποέννοιες όπως Journal, Newspaper, Videotape κλπ. Το Book µε τη σειρά 
του µπορεί να έχει και αυτό υποέννοιες, όπως Monograph, Edited Collection 
κλπ. Μια υποέννοια κληρονοµεί υποχρεωτικά όλα τα χαρακτηριστικά της 
υπερέννοιάς της. Αυτό σηµαίνει πως ένα Monograph έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά που ορίζουν ένα Book. Για να διαχωρίσουµε όµως τις 
διαφορετικές υποέννοιες µιας έννοιας, χρησιµοποιούµε το disjointness. 
Όταν δύο κλάσεις είναι disjoint δε µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά. ∆ηλαδή 
ένα άτοµο µιας έννοιας δε µπορεί να ανήκει σε µια άλλη έννοια, αν αυτές οι 
δύο έννοιες είναι disjoint µεταξύ τους. Για παράδειγµα, µπορεί να ισχύει πως 
το Book και το Journal είναι και τα δύο Material, αλλά ένα συγκεκριµένο Book 
δεν είναι δυνατό να είναι και instance του Journal. Αυτό γράφεται ως εξής: 

Book � not Journal 

 

Ενα άλλο θέµα που αφορά τις υποέννοιες, είναι σε ποιες περιπτώσεις κατά 
τον ορισµό τους πρέπει να καλύπτουν πλήρως την υπερέννοιά τους. Για 
παράδειγµα, λέµε ότι Circulating είναι µια υποέννοια του Material, δηλαδή: 

Circulating � Material 
 
Για να ορίσουµε την κλάση NonCirculating όµως, πρέπει να σκεφτούµε πως 
επειδή κάτι θα είναι είτε Circulating ή NonCirculating, η υποέννοια αυτή 
πρέπει να είναι Material και να καλύπτει οτιδήποτε δεν είναι Circulating. Άρα: 
 
NonCirculating ≡ (and Material (not Circulating) ) 
 
Ετσι η ΠΛ µπορεί να συµπεράνει και το disjointness των εννοιών Circulating 
και NonCirculating, αλλά και το γεγονός ότι η ένωσή τους ορίζει πλήρως την 
έννοια Material, χωρίς να χρειάζεται να το ορίσουµε ξεχωριστά. 
Με τη ταυτόχρονη χρήση της κάλυψης και του disjointness επιτυγχάνουµε τον 
ορισµό εννοιών ως σύνολα ανεξάρτητων υποεννοιών τους, χρησιµοποιώντας 
τον κατασκευαστή one-of. Για παράδειγµα, γνωρίζοντας πως το βιβλίο (Book) 
είναι µπορεί να είναι Monograph, Edited Collection ή Journal και εισάγοντας 
την ιδιότητα format (που αφορά το φορµάτ κειµένου ενός αντικειµένου) 
µπορούµε να πούµε ότι 
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Book � (the format (one-of 'monograph 'journal 'editedCollection)) 
µε τα ‘monograph, ‘journal, ‘editedCollection να είναι instances και εν συνεχεία 
να ορίσουµε τις αντίστοιχες κλάσεις: 
Monograph ≡ (and Book (fills format 'monograph)) 
Journal ≡ (and Book (fills format 'journal)) 
EditedCollection ≡ (and Book (fills format 'editedCollection)) 
Αφού λοιπόν το format µπορεί να πάρει µόνο µια τιµή, οι παραπάνω έννοιες 
θα είναι ξένες (disjoint) µεταξύ τους και θα ισχύει η κάλυψη της έννοιας Book 
γιατί το format θα πάρει υποχρεωτικά τιµή από τις τιµές στη συνθήκη one-of. 
 

2.5.4 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ  
 

Κατά τη µοντελοποίηση σχέσεων (relationships) και ρόλων µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε περιορισµούς που βοηθούν στο σωστό ορισµό των 
εννοιών που επιθυµούµε. Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας ποσοτικούς 
περιορισµούς (cardinality constraints) ορίζουµε τον ελάχιστο ή/και το µέγιστο 
αριθµό αντικειµένων που µπορούν να συσχετιστούν µέσω ενός ρόλου. Άλλοι 
περιορισµοί µπορούν να συγκεκριµενοποιήσουν τη φύση των αντικειµένων τα 
οποία µπορούν να συσχετιστούν µε άλλα. Ένα βιβλίο έχει ακριβώς έναν τίτλο, 
ο οποίος υποχρεωτικά θα είναι string, ακριβώς έναν αριθµό αναφοράς, η 
φύση του οποίου εξαρτάται από την τεχνική αρχειοθέτησης, και κανέναν ή 
περισσότερους συγγραφείς: 

Book� (and (the title String) 
(the callNr MaterialIdentifier) 
(all author Person)) 

Επίσης, ορίζεται το περιεχόµενο της Βιβλιοθήκης σαν το σύνολο των 
αντικειµένων υπό δανεισµό, των διαθέσιµων αντικειµένων και των 
αγνοούµενων αντικειµένων: 

Library� (and (all hasOnLoan Material) 
(all hasAvailable Material) 
(all hasMissing Material)) 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να κάνουµε τις παραπάνω τρεις ιδιότητες να 
µην συµπέφτουν (non-overlapping) χρησιµοποιώντας έναν κατασκευαστή 
αντίστοιχο του same-as αλλά στην περίπτωση που ασχολούµαστε µε µία 
µόνο βιβλιοθήκη στον υπό περιγραφή κόσµο, είναι καλύτερο και ευκολότερο 
να ορίσουµε έννοιες µέσω αυτών των ιδιοτήτων και να κάνουµε τις έννοιες 
disjoint. 
 

2.5.5 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ-ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 
 

Αρκετές φορές είναι απαραίτητο να περιγραφούν ιδιότητες που αφορούν 
ιδιότητες (metaproperties). Στο παράδειγµα του δανεισµού, αν θέλουµε να 
καταγράψουµε στοιχεία που αφορούν αυτόν, όπως το πότε και από ποιον 
έγινε, πότε είναι η ηµεροµηνία επιστροφής, δε γίνεται να το επιτύχουµε µε µια 
απλή δυαδική ιδιότητα σε ΠΛ που δεν υποστηρίζουν n-ary σχέσεις. 
Λειτουργούµε λοιπόν ως εξής, κατασκευάζουµε µια κλάση που 
αντιπροσωπεύει τη βασική ιδιότητα του δανεισµού, την οποία ονοµάζουµε 
Loan, και σε αυτή προσάπτουµε ιδιότητες όπως αυτές που αναφέρθηκαν 
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παραπάνω. Ένα instance λοιπόν του Loan θα περιγράφει όλα τα απαραίτητα 
µεταδεδοµένα, µέσω των µετα-ιδιοτήτων του: 

Loan � (and (the lentTo Borrower) 
(the onLoan Material) 
(the lentOn Date) 
(the dueOn Date) 
(the NrOfRenewals (max 3))) 

 
 

2.5.6     ΣΧΕΣΕΙΣ PART-WHOLE  
 

Το πρόβληµα των part-whole relations είναι αντικείµενο µελέτης από πολλούς 
διακεκριµένους επιστήµονες. Αφορά στο διαχωρισµό των ρόλων που 
συνδέουν µία έννοια µε άλλες που την απαρτίζουν, όπως πχ. η σχέση του 
βιβλίου µε τα κεφάλαια που το συνιστούν, από πιο γενικούς ρόλους όπως η 
σχέση µεταξύ του βιβλίου και του εκδότη του. Μια πλήρης και διεξοδική 
έρευνα περιέχεται στο [Artale et al., 1996b].  
Σύµφωνα µε µία από τις προσεγγίσεις, τα wholes µπορούν να διαχωριστούν 
σε τρεις υποκατηγορίες, complexes, collections και masses. Τα µέρη αυτών 
(parts) διαχωρίζονται σε components, members και quantities αντίστοιχα. 
Επίσης, τα µέρη (parts) µπορούν να είναι και portions ( µοιραζόµενα τις 
ιδιότητες των wholes, ή segments. Τα περισσότερα φυσικά αντικείµενα, όπως 
το βιβλίο, είναι complexes των µερών τους (όπως είναι οι σελίδες του 
βιβλίου). Μπορεί να ορίζεται η ύπαρξη ενός αντικειµένου από τα µέρη του, 
όπως επίσης ένα άτοµο που αποτελεί µέρος ενός άλλου πολύπλοκου ατόµου 
είναι δυνατό να µη µπορεί να υπάρξει χωρίς την ύπαρξη του πολύπλοκου 
ατόµου. Τέλος, ένα µέρος µπορεί να ανήκει αποκλειστικά σε ένα πολύπλοκο 
άτοµο, ή να είναι µοιραζόµενο µεταξύ περισσότερων. Σχετικά µε τις ιδιότητες 
των ατόµων, αυτές µπορούν να κληρονοµούνται από το σύνολο στα 
επιµέρους τµήµατα ή και από τα µέρη στο σύνολο. 
Εισάγοντας ιδιότητες όπως οι hasDPart, hasDcomponent κλπ (όπου D 
σηµαίνει Direct) µπορούµε να δώσουµε τα semantics ενός αντικειµένου που 
είναι άµεσο τµήµα ενός άλλου, και θεωρώντας αυτές ως «υπο-ιδιότητες» 
άλλων πιο γενικών, όπως οι hasPart, hasComponent, να δώσουµε τις σχέσεις 
µεταξύ αντικειµένων και έµµεσων τµηµάτων τους (για παράδειγµα η µηχανή 
ενός αυτοκινήτου είναι άµεσο µέρος του αυτοκινήτου και µία βαλβίδα είναι 
άµεσο µέρος της µηχανής του αυτοκινήτου, αλλά επειδή η ιδιότητα είναι 
transitive, συµπεραίνουµε ότι η βαλβίδα είναι µέρος του αυτοκινήτου – αυτό 
βοηθάει και στον ορισµό σφαλµάτων, όπου αν παπρατηρηθεί ένα σφάλµα σε 
κάποιο µέρος ενός άλλου, τότε το σφάλµα µεταδίδεται και το πολύπλοκο 
αρχικό αντικείµενο). Ορίζονται επίσης οι αντίστροφοι ρόλοι ως εξής: 
isDComponentOf ≡ (inverse hasDComponent) 
hasTableOfContents ≡ (inverse contentsOf) 
Ο αναγνώστης παραπέµπεται στο [Rector, Welty] 
http://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/OEP/SimplePartWhole/index.html 
και στο [Sattler, 1995]. 
 
 
 

http://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/OEP/SimplePartWhole/index.html
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2.6 Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ONTOCLEAN 

 

Ως αποτέλεσµα της προσπάθειας δηµιουργίας ενός καθολικού µοντέλου 
ελέγχου της συνέπειας µιας οντολογίας (ανεξαρτήτως της φύσης του υπό 
περιγραφή κόσµου) προτάθηκε η µεθοδολογία ONTOCLEAN από τους Nicola 
Guarino και Chris Welty. Αυτή βασίζεται σε κάποιες βασικές µετα-ιδιότητες 
που χαρακτηρίζουν τα στοιχεία µιας οντολογίας. Η βασική ιδέα του 
ONTOCLEAN έγκειται στην αιτιολόγηση των αποφάσεων που παίρνει ένας 
µηχανικός γνώσης κατά τη δηµιουργία µιας οντολογίας και στην εξήγηση των 
συνήθων λαθών που γίνονται λόγω έλλειψης εµπειρίας. Οι Guarino και Welty 
βασίστηκαν κυρίως στη φιλοσοφική προσέγγιση των οντολογιών για να 
εκθέσουν τις λεπτές διαφοροποιήσεις µεταξύ εννοιών και αποφάσεων στις 
οποίες εµπλέκεται ο σχεδιαστής. Η µεθοδολογία ONTOCLEAN είναι 
σηµαντική διότι είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια δηµιουργίας επίσηµου 
φορµαλισµού στο πεδίο της µηχανικής γνώσης, το οποίο µέχρι τότε δε 
µπορούσε παρά να θεωρηθεί κατά κύριο λόγο τέχνη και όχι θεωρητική 
µηχανική. Αυτό φαίνεται και από το ότι, σύµφωνα µε την Thompson-ISI, το 
ONTOCLEAN είναι το έργο µε τις περισσότερες δοκιµιακές αναφορές στον 
τοµέα των οντολογιών. Οι τέσσερεις µεταϊδιότητες που συνιστούν τη βάση της 
µεθοδολογίας (και είναι ανεξάρτητες του πεδίου αναφοράς) είναι οι εξής: 

• identity (ταυτότητα) 
• unity  (ενότητα) 
• rigidity  (ακαµψία, αυστηρότητα) 
• essence (αναγκαιότητα) 

Αργότερα, προτάθηκαν και άλλες δύο µεταϊδιότητες, οι permanence 
(µονιµότητα) και actuality (πραγµατικότητα). 
 
 

2.6.1 Identity και Unity 
 
 
Με τον όρο Identity αναφερόµαστε στο πρόβληµα της αναγνώρισης 
διαφόρων ατόµων σε έναν κόσµο ως το ίδιο άτοµο, ενώ µε τον όρο Unity 
αναφερόµαστε στο πρόβληµα της αναγνώρισης όλων των τµηµάτων που στο 
σύνολό τους συνιστούν ένα άτοµο του κόσµου. Τα κριτήρια της ταυτότητας 
(identity) έιναι διαχρονικά και µε αυτά µπορούµε να αναγνωρίσουµε µία 
οντότητα ως την ίδια, παρ’όλο που µπορεί να έχει αλλάξει µε το χρόνο. Για 
παράδειγµα, ένας άνθρωπος µε µούσι θα είναι ο ίδιος άνθρωπος ακόµα κι αν 
ξυρίσει το µούσι του. Μπορεί να φάινεται ότι δεν υπάρχει λόγος να ρωτήσουµε 
αν δύο άτοµα είναι στην ουσία το ίδιο άτοµο, αφού στον πραγµατικό κόσµο 
δεν πρόκειται να υπάρχουν δύο στιγµιότυπα του ιδίου ατόµου, αλλά στην 
περίπτωση µιας οντολογίας ενός συστήµατος γνώσης είναι δυνατό να 
υπάρχει µια τέτοια θεώρηση και αυτό εξηγείται µε το εξής απλό παράδειγµα: 
ας θεωρήσουµε την ιδιότητα «time duration» η οποία έχει στιγµιότυπα όπως 
«one hour» και «two hours» και την ιδιότητα «time interval» της οποίας τα 
στιγµιότυπα αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, όπως για 
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παράδειγµα το διάστηµα 15:00 – 16:00 της επόµενης Τετάρτης. Η θεώρηση 
του να κάνουµε το time duration υπερέννοια του time interval µπορεί να 
φαίνεται λογική εκ πρώτης όψεως, όµως στην πραγµατικότητα τα πράγµατα 
είναι διαφορετικά. Ένα στιγµιότυπο του time duration είναι και το one hour 
duration και σύµφωνα µε τον ορισµό του time duration, στον οποίο έχουµε 
προσάψει κριτήρια ταυτότητας, δύο χρονικά διαστήµατα της µίας ώρας είναι 
στην πραγµατικότητα το ίδιο πράγµα. Όταν όµως καλούµαστε να θεωρήσουµε 
ένα στιγµιότυπο του time interval, που αφορά συγκεκριµένο διάστηµα (που 
έχει διάρκεια µία ώρα) όπως το 15:00 – 16:00 της επόµενης Τετάρτης, τότε 
αυτό το στιγµιότυπο θα ανήκει επίσης και στο time duration σύµφωνα µε την 
παραπάνω θεώρηση. Άρα ένα άλλο στιγµιότυπο του time interval, πχ το 
17:00 – 18:00 της επόµενης Πέµπτης υποχρεούται να είναι το ίδιο µε το 15:00 
– 16:00 της επόµενης Τετάρτης, αφού δύο διαστήµατα της µίας ώρας υπό την 
ιδιότητα time duration είναι ταυτόσηµα, κάτι που σε καµία περίπτωση δεν 
πρέπει να ισχύει. 
Η παραπάνω ασυνέπεια οφείλεται στη λάθος χρήση της φυσικής γλώσσας, 
που µας ωθεί να σκεφτούµε πως όλα τα time intervals είναι και time durations. 
Στην πραγµατικότητα όµως, πρέπει να πούµε πως όλα τα time intervals έχουν 
time duration. Πρέπει λοιπόν να δειχθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ποιες ιδιότητες 
θα προσάπτουµε κριτήρια ταυτότητας και σε ποιες όχι. 
Η ενότητα (unity) µας δίνει πληροφορίες σχετικά µε το αν τα στιγµιότυπα 
µιας έννοιας ή ιδιότητας είναι σύνολα (wholes). Για µέρικες κλάσεις όλα τα 
άτοµα αυτών είναι wholes, ενώ για άλλες κανένα από τα άτοµά τους δεν είναι. 
Για παράδειγµα, η κλάση «νερό» δεν έχει στιγµιότυπα που είναι wholes. 
Άτοµο αυτής της κλάσης είναι µια ποσότητα νερού, αλλά αυτό δεν είναι 
ολόκληρο (whole) καθώς δεν αποτελεί αποµονωµένη οντότητα. Από την άλλη, 
τα άτοµα της κλάσης «ωκεανός» αποτελούν ολοκληρωµένες οντότητες, 
καθώς αναφέρονται σε συγκεκριµένες περιοχές νερού, µε σύνορα και 
καθορισµένη (σχετικά) ποσότητα. Εν ολίγοις, ένας ωκεανός είναι µία 
µεµονωµένη οντότητα. Θα µπορούσε λοιπόν κάποιος να πει πως η κλάση 
«ωκεανός» είναι υποκλάση της κλάσης «νερό», θεώρηση που διαισθητικά 
ίσως να φαίνεται σωστή, αφού ένας ωκεανός στην ουσία είναι νερό. Στην 
πραγµατικότητα όµως, θα υπάρχει αντίκρουση (contradiction) αφού τα άτοµα 
του νερού δεν είναι wholes αλλά τα άτοµα του ωκεανού είναι. Το λάθος που 
γίνεται σε αυτή την περίπτωση, και γενικεύεται σε πολλές άλλες, είναι ότι «οι 
ωκεανοί δεν είναι είδη νερού, αλλά συντίθενται από νερό». Εισάγονται λοιπόν 
κριτήρια ενότητας ώστε να διαχωρίζονται οι κλάσεις που αποτελούνται από 
wholes από τις κλάσεις για τις οποίες δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 
 
 

2.6.2 Essence και Rigidity 
 
 
Μια ιδιότητα κάποιας οντότητας είναι αναγκαία για αυτή την οντότητα εάν 
πρέπει να ισχύει για αυτή. Η έννοια της αναγκαιότητας είναι δυνατότερη από 
αυτή της διάρκειας (permanence) αφού µια ιδιότητα που είναι διαρκής µπορεί 
απλώς να είναι συµπτωµατικώς αληθής για πάντα. Ας πάρουµε για 
παράδειγµα την ιδιότητα ενός αντικειµένου να είναι σκληρό. Για ένα σφυρί, η 
ιδιότητα αυτή είναι αναγκαία, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για ένα σφουγγάρι. 
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Μπορεί βέβαια ένα σφουγγάρι να είναι για κάποια στιγµή της ύπαρξής του 
σκληρό, ή υπάρχει περίπτωση ένα σφουγγάρι να είναι σε όλη την ύπαρξή του 
σκληρό, αυτό όµως δεν κάνει την ιδιότητα αυτή αναγκαία για το σφουγγάρι. Το 
σφυρί όµως πρέπει να είναι σκληρό, αλλιώς δε µπορεί να οριστεί σα σφυρί, 
ακόµα κι αν πληρεί όλες τις υπόλοιπες (όπως έχουν οριστεί αυτές) 
προϋποθέσεις. Μια συγκεκριµενοποίηση της ιδέας της αναγκαιότητας είναι η 
ακαµψία (rigidity). Το rigidity ισχύει όταν µια ιδιότητα είναι αναγκαία για όλα τα 
άτοµα στα οποία εφαρµόζεται. Όπως είδαµε, το να είναι κάτι σκληρό δεν είναι 
rigid ιδιότητα. Όµως η ιδιότητα του να είναι ένα άτοµο άνθρωπος είναι rigid 
διότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο µπορεί να έχει την ιδιότητα του να είναι 
άνθρωπος αλλά να µην την εφαρµόζει. Εισάγονται, εν συνεχεία, οι έννοιες 
semi-rigid και anti-rigid. Anti-rigid είναι µία ιδιότητα η οποία σε καµία 
περίπτωση δε µπορεί να είναι rigid, ενώ semi-rigid χαρακτηρίζονται οι 
ιδιότητες οι οποίες µπορούν να είναι rigid για κάποιες κλάσεις, ενώ να µην 
είναι για άλλες. Semi-Rigid ιδιότητα είναι το να είναι κάτι σκληρό, αφού είναι 
υποχρεωτικό για ένα σφυρί και δεν είναι για ένα σφουγγάρι. Παράδειγµα anti-
rigid ιδιότητας είναι το να είναι κάποιος φοιτητής, αφού οποιδήποτε άτοµο που 
έχει αυτή την ιδιότητα, δεν είναι ανάγκη να την έχει. 
Κάθε ιδιότητα λοιπόν πρέπει να ανήκει σε µία από αυτές τις κατηγορίες (rigid, 
semi-rigid, anti-rigid) και ένα βασικό αξίωµα είναι ότι µία anti-rigid ιδιότητα δε 
µπορεί να είναι υπεριδιότητα µιας rigid.  Για παράδειγµα, δηλαδή, δε γίνεται η 
ιδιότητα του να είναι κάποιος φοιτητής να έιναι υπεριδιότητα αυτής του να 
έιναι κάποιος άνθρωπος και αυτό εξηγείται µε το ότι ένας άνθρωπος µπορεί 
κάποια στιγµή να πάψει να είναι φοιτητής, αλλά το αντίστροφο σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει να ισχύει. 
 
 

2.6.3 Λανθασμένη χρήση των υποκλάσεων 
 
Η υπαγωγή (subsumption – δηµιουργία υποκλάσεων) αποτελεί τη βασική ιδέα 
απονοµής ταξονοµίας σε µία δοµηµένη οντολογία. Ο επίσηµος ορισµός 
δηλώνει ότι τα άτοµα µιας κλάσης που υπάγεται σε µία υπερκλάση είναι 
υποχρεωτικά και άτοµα της υπερκλάσης. ∆ηµιουργούνται όµως πολλά 
προβλήµατα από τη λάθος χρήση αυτής της ιδέας. Ένα από αυτά είναι η 
σύγκρουση µε την ιδέα της προκειµενοποίησης (instantiation) αφού πολλές 
φορές χρησιµοποιείται λανθασµένα η υπαγωγή, όταν στην πραγµατικότητα 
έπρεπε να χρησιµοποιηθεί η προκειµενοποίηση. Το πιο δηµοφιλές 
παράδειγµα που χρησιµοποιείται για την επεξήγηση της διαφοράς των δύο 
εννοιών είναι αυτό των ζώων και των ειδών ζώων (animal/spieces). Οταν 
µιλάµε για ζώα µπορούµε να θεωρήσουµε την κλάση των θηλαστικών ως 
υποκλάση των ζώων, και κάτω από τα θηλαστικά να έχουµε τον άνθρωπο. 
Ένα στιγµιότυπο του ανθρώπου είναι ο Chris. Τι γίνεται όµως όταν εισάγουµε 
την έννοια species (είδη ζώων) ; Είναι πλέον η κλάση Άνθρωπος υποκλάση 
αυτής του είδους ζώων;  Η απάντηση είναι όχι  και αυτό ισχύει διότι ο 
Άνθρωπος θα πρέπει να κληρονοµήσει τα κριτήρια ταυτότητας (identity) της 
κλάσης species, αφού υπάγεται σε αυτήν. Τα κριτήρια αυτά όµως είναι 
διαφορετικά για τις δύο κλάσεις διότι η ταυτότητα στα species ορίζεται από το 
γεγονός ότι ένα είδος ζώου αναγνωρίζεται βάσει του γενετικού του κώδικα, 
ενώ η ταυτότητα ενός ανθρώπου προέρχεται από τη θέση του συγκεκριµένου 
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ανθρώπου στο χώρο και στο χρόνο. Άρα λοιπόν η παραδοχή αυτή της 
υπαγωγής είναι λανθασµένη και στην πραγµατικότητα, ενώ όταν ο άνθρωπος 
υπάγεται στην κλάση ζώο είναι υποκλάση αυτού (µε στιγµιότυπο τον Chris), η 
ίδια η έννοια του ανθρώπου γίνεται στιγµιότυπο όταν υπάγεται στην κλάση 
species. 
Αλλο είδος προβλήµατος κατά την υπαγωγή προκύπτει στην περιγραφή 
σχέσεων part – whole. Για παράδειγµα, ένα αυτοκίνητο αποτελείται από τη 
µηχανή, το σασί και τις ρόδες, µεταξύ άλλων. Είναι λάθος να θεωρήσουµε ότι 
η µηχανή του αυτοκινήτου είναι υποκλάση του αυτοκινήτου, καθώς αυτό θα 
σήµαινε πως έχει τα ιδια κριτήρια ταυτότητας και άρα η µηχανή του 
αυτοκινήτου είναι και αυτή αυτοκίνητο. Μια τέτοια προσέγγιση µπορεί να 
βοηθά σε προβλήµατα απλής κατηγοριοποίησης και αναζήτησης µέσω της 
ταξονοµίας, αλλά είναι λανθασµένη από σηµασιολογικής απόψεως κατά την 
περιγραφή ενός τέτοιου κόσµου. Πολλές φορές προσπαθούµε να 
ξεπεράσουµε το πρόβληµα ορίζοντας πιο γενικές κλάσεις, όπως για 
παράδειγµα «εξάρτηµα αυτοκινήτου». Η κλάση αυτή πρέπει να είναι anti-rigid 
διότι για παράδειγµα µία µηχανή αυτοκινήτου, που υπάγεται στην κλάση 
«εξάρτηµα αυτοκινήτου» µπορεί κάποια στιγµή να αφαιρεθεί από το 
αυτοκίνητο και µε τις κατάλληλες διαµορφώσεις να χρησιµοποιηθεί σε ως 
µηχανή σε ένα σκάφος θαλάσσης. Όµως η ιδιότητα του να είναι ένα 
αντικείµενο «µηχανή» θα πρέπει να είναι rigid διότι δεν υπάρχει περίπτωση 
ένα αντικείµενο να έχει τη δυνατότητα να είναι µηχανή, αλλά να µην είναι. Θα 
πρέπει υποχρεωτικά να είναι. Σύµφωνα λοιπόν µε το αξίωµα που αναφέρθηκε 
προηγουµένως, µία rigid κλάση δε µπορεί να υπάγεται σε µία anti-rigid και 
άρα υπάρχει αντίκρουση. 
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Κεφάλαιο 3 
 

3. Ο ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ – THE SEMANTIC WEB 
 

 

3.1 Βασικές Έννοιες 

 
Ο Παγκόσµιος Ιστός είναι ένα εργαλείο που παρέχει υπηρεσίες που 
σχετίζονται µε την πληροφορία, καθώς περιέχει αµέτρητες πηγές 
πληροφοριών, οι περισσότερες από τις οποίες όµως είναι µη ελεγχόµενες και 
προέρχονται από απρόβλεπτους χρήστες. Έρχεται λοιπόν στην επιφάνεια η 
ανάγκη για σωστή διαχείριση και διακίνηση των πληροφοριών και ελεγχόµενη 
πρόσβαση σ’αυτές, όχι τόσο απο άποψη ασφαλείας, αλλά ωστέ να 
διασφαλίζεται η εγκυρότητα των ανακληθέντων δεδοµένων και να µην 
υπάρχουν σφάλµατα.  
Τα µεταδεδοµένα (metadata - δεδοµένα που περιγράφουν δεδοµένα) 
αποτελούν ένα µέρος της λύσης για τις παραπάνω προκλήσεις.Για να γίνει 
σωστή χρήση των µεταδεδοµένων απαιτούνται τρία πράγµατα: µια κοινά 
αποδεκτή ορολογία για τη διασύνδεση των µεταδεδοµένων κατά την 
περιγραφή των πόρων, µία καθολική γραµµατική για την επίτευξη αυτού, 
καθώς και ένα πλαίσιο εργασίας που να επιτρέπει τη δηµιουργία εφαρµογών 
βάσει των παραπάνω απαιτήσεων και τη συναλλαγή των πληροφοριών στο 
διαδίκτυο. Οι βλέψεις αυτές για το µέλλον του Παγκόσµιου Ιστού συνοψίζονται 
µε δύο λέξεις ως «Σηµασιολογικός Ιστός». 
 
Ως επέκταση του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web), ο Σηµασιολογικός 
Ιστός αποτελεί το όραµα του Tim Berners-Lee για ένα διαδίκτυο ανταλλαγής 
πληροφοριών, δεδοµένων και γνώσης, έναν πιο έξυπνο τρόπο διαχείρισης 
των διαθέσιµων πόρων και, στην ουσία, έναν τρόπο θεώρησης του διαδικτύου 
ως ζωντανό και διαδραστικό οργανισµό. 
 
Παρόλο που δεν αποτελεί µακρινό όνειρο, µερικά θεωρητικά τµήµατα του 
Σηµασιολογικού Ιστού δεν έχουν ακόµα υλοποιηθεί ή σχεδιαστεί, χωρίς αυτό 
όµως να καθιστά τους τελικούς στόχους της προσπάθειας αυτής ουτοπικούς. 
Η δοµή του semantic web βασίζεται στην RDF/RDFS και στην OWL, ως 
φορµαλισµοί για την έκφραση των εννοιών, των όρων και των ιδιοτήτων σε 
ένα πεδίο γνώσης. 
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Σχήμα 3. 1: Η δομή του Semantic Web κατά τον Tim Berners Lee 

 

 
Βάσει των υπάρχοντων λειτουργιών και τεχνολογιών, ο Παγκόσµιος Ιστός 
είναι διαδεδοµένος λόγω της πρακτικότητας που εµφανίζει σε θέµατα  
εύρεσης πληροφοριών, διακίνησης δεδοµένων και άµεσης επικοινωνίας, έχει 
αλλάξει τα κοινωνικά και τα οικονοµικά δεδοµένα του πλανήτη, στρέφοντας 
την κοινωνία σε µία κατεύθυνση προωθούµενη από την πληροφορία και τη 
γνώση.  
 
Παρ’ολα αυτά. τα παραπάνω δε µπορούν να γίνουν χωρίς την ανθρώπινη 
επίβλεψη, για τον απλούστατο λόγο ότι ένας υπολογιστής αδυνατεί να 
καταλάβει την οποιαδήποτε (οσοδήποτε απλή) πληροφορία, όταν δεν υπάρχει 
τρόπος µοντελοποίησης αυτής σε όρους που να καταλαβαίνει η µηχανή 
(machine-understandable). Άρα λοιπόν, θα µπορούσε να πει κανείς ότι το 
όραµα του Semantic Web αφορά αυτή την κατανόηση της πληροφορίας από 
τον υπολογιστή, ώστε τα δεδοµένα να µπορούν να µοιράζονται στο διαδίκτυο 
αυτοµατοποιηµένα και χωρίς σφάλµατα. Έτσι, οι γραφειοκρατικές δουλειές και 
οι εργασίες που καταναλώνουν χρόνο στο διαδίκτυο θα γίνονται στο µέλλον 
από υπολογιστές που επικοινωνούν µεταξύ τους, µε ασφάλεια και σιγουριά. 
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Σχήμα 3. 2: Το πρόβλημα της κατανόησης της γνώσης απο τη μηχανή 

 

 
 
Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε πως ο πυρήνας της ιδέας του semantic 
web βασίζεται στη διαχείριση της γνώσης, και άρα λοιπόν µερικές συνέπειες 
αυτού θα είναι οι εξής: 
 

• Η γνώση του διαδικτύου, ενώ τώρα είναι διασκορπισµένη και µη-
κατανοήσιµη από τον υπολογιστή, πλέον θα είναι χωρισµένη σε 
εννοιολογικούς χώρους  

• Ο έλεγχος συνέπειας της υπάρχουσας γνώσης θα γίνεται αυτόµατα µε 
reasoners και µέσω αυτής της διαδικασίας θα αποσπάται καινούρια 
γνώση, βοηθώντας παράλληλα στη συντήρηση και στην εξέλιξη αυτής. 

• Αντίθετα µε τις συµβατικές µεθόδους αναζήτησης πληροφορίας βάσει 
λέξεων-κλειδιών, στο σηµασιολογικό ιστό η γνώση θα ανακαλείται 
βάσει ερωταπαντήσεων. 

• Με τη βοήθεια έξυπνων πρακτόρων, οι υπολογιστές θα εξυπηρετούν 
πολλές λειτουργίες βρίσκοντας βέλτιστες λύσεις αυτόµατα σε πολλά 
είδη προβληµάτων, για τις οποίες στον Παγκόσµιο Ιστό ο χρήστης-
άνθρωπος θα πρέπει να αφιερώσει αρκετό από το χρόνο του χωρίς να 
είναι σίγουρο ότι θα φτάσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 

 
Τα layers (στρώµατα) που φαίνονται στο σχήµα 3.1 έχουν την εξής ερµηνεία: 
Τα στρώµατα UNICODE και URI εξασφαλίζουν τη χρήση διεθνών σετ 
χαρακτήρων και παρέχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης των αντικειµένων που 
βρίσκονται στο σηµασιολογικό ιστό. Το στρώµα XML + namespace + 
xmlschema κάνουν δυνατή την υλοποίηση των ορισµών του σηµασιολογικού 
ιστού µε τα υπάρχοντα xml standards. Μέσω των RDF/RDFS µπορούµε να 
κάνουµε δηλώσεις για αντικείµενα µε συγκεκριµένα URI’s και να ορίσουµε 
λεξιλόγια (vocabularies) στα οποία µπορεί να γίνει αναφορά µέσω κάποιου 
URI. Το στρώµα των οντολογιών (Ontology Vocabulary) κάνει δυνατή τη 
χρήση οντολογιών για υποστηρίζεται η εξέλιξη των λεξιλογίων, µέσω του 
ορισµού σχέσεων µεταξύ εννοιών. Οι αλλαγές σε κείµενα βρίσκονται µέσω 
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του στρώµατος των Ψηφιακών Υπογραφών (Digital Signature). Τα υψηλά 
στρώµατα Logic, Proof, Trust είναι προς υλοποίηση, όπου το στρώµα Logic 
επιτρέπει τη σύνταξη λογικών κανόνων και τα στρώµατα Proof και Trust 
ελέγχουν την ισχύ και την εγκυρότητα των κανόνων που ορίστηκαν. 
 
Ας θεωρήσουµε τον τρόπο διεξαγωγής µιας αγοραπωλησίας στο διαδίκτυο, 
χωρίς τις χρήσεις του σηµασιολογικού ιστού. Ο Χρήστης-Αγοραστής θα 
πρέπει να βρει τα καταστήµατα που τον ενδιαφέρουν, πιθανότατα µε τη 
βοήθεια µιας µηχανής αναζήτησης. Αφού το κάνει αυτό, θα πρέπει να µπει 
στο καθένα από αυτά, να ψάξει για τα προϊόντα που επιθυµεί να αγοράσει, και 
αφού σηµειώσει τις τιµές, να κάνει τις συγκρίσεις του στο τέλος και να 
αποφασίσει. 
Μέσω του Σηµασιολογικού Ιστού, το αντίστοιχτο σενάριο θα δούλευε ως εξής: 
ο χρήστης δίνει εντολή στον έξυπνο πράκτορα για τα προϊόντα που τον 
ενδιαφέρουν, ο πράκτορας ψάχνει αυτόµατα τα µαγαζιά που υπάρχουν και 
που αποστέλλουν προϊόντα στη χώρα του χρήστη, βρίσκει τις καλύτερες 
ευκαιρίες και κάνει την παραγγελία. Στο µεταξύ ο χρήστης δεν έχει ενοχληθεί 
καθόλου, µόνο ίσως στο τέλος για την τελική έγκριση.  
 

 
Σχήμα 3. 3: Μία απλή απεικόνιση λειτουργίας των προσωπικών πρακτόρων. 

 
 
Ένα άλλο σενάριο βρίσκει τον άρρωστο χρήστη να δίνει εντολή στον 
προσωπικό του πράκτορα να βρει κάποιον γιατρό, που να ειδικεύεται στην 
ασθένειά του, να βρίσκεται σε ακτίνα Ν χιλιοµέτρων από το σπίτι του, να έχει 
ελεύθερες ώρες που να βολεύουν το πρόγραµµά του και να καλύπτεται και 
από το ασφαλιστικό του ταµείο. 
Η ουσία του θέµατος είναι ότι βλέποντας αυτά τα απλά παραδείγµατα, 
µπορούµε να φανταστούµε πόσο βοηθητικές µπορούν να είναι οι νέες αυτές 
τεχνολογίες σε αναρίθµητους τοµείς της καθηµερινής µας ζωής, γλυτώνοντας 
χρόνο και κόπο. 
Τα παραπάνω σενάρια µπορεί να φαίνονται σχετικά απόµακρα και 
µελλοντικά, όµως αν το σκεφθεί κανείς, δεν είναι η έλλειψη τεχνολογίας το 
πρόβληµα, καθώς αυτή υπάρχει, αλλά ο σωστός σχεδιασµός, η µηχανική και 
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η κατασκευή εργαλείων, και κυρίως, η υιοθέτηση της ουσίας του 
σηµασιολογικού ιστού ως κύριος τρόπος κατεύθυνσης από τους χρήστες του 
διαδικτύου (µε µία λέξη συνεργασία ). 
 
Σαν παραδείγµατα υπαρχόντων εφαρµογών επί του Σηµασιολογικού Ιστού, 
αξίζει να αναφερθούν τα παρακάτω: 
 

• PowerSet µηχανή αναζήτησης που βασίζεται σε ερωτήσεις στη 
φυσική γλώσσα και επιστρέφει αποτελέσµατα 

• TrueKnowledge µηχανή αναζήτησης που θα δουλεύει επίσης µε 
ερωτήσεις στη φυσική γλώσσα και θα επιστρέφει απαντήσεις και όχι 
αναφορές. 

• TripIt  αυτή η εφαρµογή διαχειρίζεται το σχεδιασµό ταξιδιού, 
επιστρέφοντας και παρουσιάζοντας διαδροµές, πρόγραµµα κλπ. 

• ClearForest  επιστρέφει αναφορές σε ανθρώπους, εταιρείες, 
υπηρεσίες, βιοµηχανικόυς όρους, οργανώσεις, προϊόντα κλπ στις 
ιστοσελίδες υπό επίσκεψη 

 
Είναι λογικό να υπάρχουν αµφιβολίες και αρνητική κριτική σχετικά µε την 
λειτουργικότητα του Σηµασιολογικού Ιστού, ακόµα και µε το κατά πόσο είναι 
εφικτό να υπάρξει, συζητήσεις που διεγείρουν την άποψη ότι ο 
Σηµασιολογικός Ιστός θα πεθάνει κατά τη γέννησή του, όµως πέρα από την 
απαισιοδοξία, δεν έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει άλλος παράγοντας που να 
υποστηρίζει τέτοιες ιδέες. 
 
Φαίνεται, πάντως, πως η ανάγκη για την ύπαρξη κοινών και αλληλεπιδρόντων 
σηµείων αναφοράς είναι παραπάνω από επιτακτική, καθώς αποτελεί 
θεµελιώδη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του semantic web. 
Έχουν δηµιουργηθεί οµάδες πρωτοβουλιών, κινούµενες υπό αυτό το σκοπό, 
που προσπαθούν να ορίσουν βασικά αξιώµατα και σηµεία αναφοράς σε 
διάφορα πεδία. 
 
 
 

3.2 Το Dublin Core Metadata Element Set 

 
 
Μία πολύ βασική απόρροια των παραπάνω πρωτοβουλιών αποτελεί το 
Dublin Core Metadata Element Set, το οποίο προήλθε από ένα συµπόσιο 
βιβλιοθηκονοµίας που έλαβε χώρα το 1995 στην πόλη Dublin του Ohio των 
Ηνωµένων Πολιτειών και έχει σα σκοπό τον ορισµό µερικών βασικών 
µεταδεδοµένων για την περιγραφή οποιουδήποτε πόρου στο διαδίκτυο (και 
όχι µόνο) , ώστε να µπορεί να ευρεθεί και να υποστεί επεξεργασία πιο 
εύκολα. Χρησιµοποιείται πλέον ευρέως για την περιγραφή αρχείων 
πολυµέσων, όπως βίντεο, ήχος, εικόνες, κείµενα και για την περιγραφή 
σύνθετων αντικειµένων όπως είναι οι ιστοσελίδες.  
Υλοποιήσεις του Dublin Core συνήθως βασίζονται στη χρήση της XML 
(Extensible Markup Language) και της RDF (Resource Description 
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Framework), αλλά και της απλής HTML και ορίζεται από το πρωτόκολλο ISO 
Standard 15836 και το NISO Standard Z39.85-2007 . 
 
Το Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) είναι ένας οργανισµός που 
προσφέρει ανοιχτό forum για την εγκαθίδρυση και την ανάπτυξη 
διαλειτουργικών  προτύπων µεταδεδοµένων στο διαδίκτυο, που έχουν 
εφαρµογή σε ένα µεγάλο φάσµα θεµάτων και πεδίων. Το DCMI διοργανώνει 
παγκόσµια συνέδρια, εκπαιδευτικές ενηµερώσεις, σεµινάρια και φτιάχνει 
οµάδες έρευνας ώστε να προωθήσουν αυτό το σκοπό. 
 
Σχετικά µε το Dublin Core Metadata Element Set, υπάρχουν δύο επίπεδα 
αυτού: 
 

• Simple (Απλό) Dublin Core 
• Qualified (Προσοντούχο) Dublin Core 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Dublin Core Metadata Element Set αποτελείται από 15 στοιχεία 
µεταδεδοµένων (Simple Dublin Core) , των οποίων η σειρά δεν έχει σηµασία 
κατά τη χρήση τους. Αυτά αριθµούνται παρακάτω, µε µια µικρή επεξήγηση 
του καθενός: 
 
 

1. Title    (Τίτλος)     
 Ένα όνοµα που δίνεται στον πόρο. 

 
2. Creator  (∆ηµιουργός) 

Μία οντότητα που φέρει την ευθύνη για τη δηµιουργία του 
πόρου. 

 
3. Subject  (Θέµα) 

Το θέµα του πόρου. 
 

4. Description  (Περιγραφή) 
Μία αναφορά/περιγραφή για τον πόρο (πχ. περίληψη, αρίθµηση 
περιεχοµένων, γραφική αναπαράσταση κλπ) 

 
5. Publisher  (Εκδότης) 

Η οντότητα στην οποία οφείλεται η διαθεσιµότητα του πόρου. 
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6. Contributor  (Χορηγός) 
Μία οντότητα η οποία έχει κάνει συνεισφορές πάνω στον πόρο. 
 

7. Date   (Ηµεροµηνία) 
Ηµεροµηνία που σχετίζεται µε σηµαντικά για τον πόρο γεγονότα 
κατά την περίοδο ζωής αυτού. 

 
8. Type   (Τύπος – Είδος) 

Η φύση ή το είδος του πόρου. 
 

9. Format  (Είδος πχ αρχείου) 
Το είδος του αρχείου, οι διαστάσεις του φυσικού µέσου, το είδος 
του φυσικού µέσου του πόρου. 

 
10. Identifier  (Αναγνωριστικό) 

Μία αναφορά στον πόρο. 
 

11. Source  (Πηγή) 
Ένας συσχετιζόµενος πόρος, από τον οποίο ο περιγραφόµενος 
πόρος προέρχεται. 

 
12. Language  (Γλώσσα) 

Μία γλώσσα του πόρου. 
 

13. Relation  (Σχέση µε) 
Ένας συσχετιζόµενος πόρος. 

 
14. Coverage  (Πεδίο κάλυψης) 

Το τµηµατικό θέµα/κάλυψη του πόρου, η τοπική εφαρµοσιµότητα 
του κλπ. 

 
15. Rights   (∆ικαιώµατα) 

Πληροφορίες που αφορούν τα δικαιώµατα του πόρου, την 
κατοχή αυτών καθώς και τη διακίνησή των. 

 
 
 
 
Η διαφορά των δύο επιπέδων είναι ότι το Qualified Dublin Core αποτελεί την 
προσπάθεια εκλέπτυνσης του απλού πυρήνα, µε την προσθήκη νέων, πιο 
συγκεκριµένων στοιχείων. Χρησιµοποιεί τρία επιπλέον στοιχεία (Audience, 
Provenance, RightsHolder), ενώ ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα εισαγωγής 
προσδιοριστών (qualifiers), οι οποίοι βοηθούν στον καθορισµό της 
σηµασιολογίας των στοιχείων µε στόχο την ακριβέστερη αναζήτηση των 
ψηφιακών πόρων. 
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3.3 ΤΟ CIDOC CRM 

 
Το CIDOC Conceptual Reference Model είναι ένα µοντέλο περιγραφής των 
εννοιών και των ιδιοτήτων που σχετίζονται µε το πεδίο γνώσης τεκµηρίων 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς παρέχει για αυτές επίσηµους ορισµούς και 
τυποποιηµένη δοµή. 
Το CIDOC CRM έχει ως σκοπό την εγκαθίδρυση και προώθηση ενός κοινού 
σηµείου αναφοράς ως προς την κατανόηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και 
το επιτυγχάνει αυτό µε την παροχή ενός κοινού και επεκτάσιµου πλαισίου 
σηµασιολογίας, µε τη δυνατότητα αντιστοίχισης σε αυτό οποιασδήποτε 
πληροφορίας πολιτιστικής φύσεως. Με λίγα λόγια, αποτελεί µία κοινή γλώσσα 
συνεννόησης των ειδικών του πεδίου και των µηχανικών γνώσης για τη 
µοντελοποίηση των απαιτήσεων συστηµάτων γνώσης πάνω στον τοµέα του 
πολιτισµού, δίνοντας τη δυνατότητα «ένωσης» διαφορετικών πόρων που 
µπορούν να πηγάζουν από µουσεία, βιβλιοθήκες κλπ.  
Στην ουσία, το CIDOC CRM δεν είναι παρά µία οντολογία εννοιών και 
ιδιοτήτων, οι οποίες παρουσιάζονται µε λεπτοµέρεια και συνοδεύονται από 
παραδείγµατα χρήσης. 
 
Όπως αναφέρεται στην επίσηµη έκδοση του CIDOC CRM, ο πρωτεύων 
ρόλος του CRM είναι να επιτρέψει τη συναλλαγή πληροφοριών και την 
αλληλεπαφή µεταξύ ετερογενών πηγών πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το µοντέλο 
στοχεύει στην παροχή των σηµασιολογικών ορισµών και διευκρινίσεων που 
χρειάζονται για να µετατραπούν οι απόµακρες, τοποκεντρικές πηγές 
πληροφοριών σε ένα ευδιάκριτο, διεθνές σύνολο πόρων, διαθέσιµο σε µεγάλα 
δίκτυα και στο διαδίκτυο. ∆εν υπάρχει καµµία συγκεκριµενοποίηση στους 
ορισµούς του CIDOC, ούτε υποδείξεις περί του τρόπου περιγραφής των 
πόρων πολιτιστικής κληρονοµιάς, αλλά η ουσία του µοντέλου αφορά µονάχα 
στον ορισµό του συστήµατος περιγραφής βάσει των υπαρχόντων µεθόδων 
και βάσει των υπαρχόντων πόρων. 
 
Συνοπτικά, το CIDOC CRM υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες: 
 

• Ενηµέρωση των σχεδιαστών συστηµάτων πληροφορίας περί των 
έγκυρων µεθόδων ανάπτυξης πεδιακής γνώσης ώστε να γίνει σωστή 
πρακτική στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Παροχή κοινής γλώσσας µεταξύ των ειδικών του πεδίου και των 
σχεδιαστών συστηµάτων γνώσης που να επικεντρώνεται στην 
προδιαγραφή απαιτήσεων και στην σχεδίαση λειτουργιών για 
συστήµατα µε θέµα την πολιτιστική κληρονοµιά. 

• Κοινή γλώσσα για την περιγραφή του οµοειδούς εννοιολογικού 
περιεχοµένου σε πόρους διαφορετικής φύσεως και την αυτόµατη 
µετατροπή αυτών ώστε να αποκτούν παγκόσµια εµβέλεια χωρίς 
γνωσιακές απώλειες. 

• Υποστήριξη ερωταπαντήσεων βάσει ορισµένου φορµαλισµού. 
• Η ανάπτυξη αλγορίθµων φυσικής γλώσσας και των ευριστικών 

µεθόδων συγκεκριµένης εµβέλειας θα επωφεληθούν από το CIDOC 
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CRM για τη µετατροπή του ελεύθερου κειµένου σε machine-
understandable όρους, όπου αυτό χρίζεται αναγκαίο ή επωφελές. 

 
 
Η επίσηµη έκδοση του CRM είναι σε µορφή κειµένου  
( http://cidoc.ics.forth.gr/docs/cidoc_crm_version_4.2.4_March2008_.pdf ) και 
αποτελεί διεθνές standard [ISO 21127:2006] για την ελεγχόµενη ανταλλαγή 
πληροφοριών που αφορούν την πολιτιστική κληρονοµιά. Χρησιµοποιείται 
κυρίως από µουσεία και κρατικούς οργανισµούς µε πολιτιστική πόλωση, αλλά 
παρέχεται και σε γλώσσες αναπαράστασης γνώσης, όπως είναι η OWL, ώστε 
να µπορεί να χρησιµοποιείται εύκολα σε συστήµατα γνώσης. 
 
 
 
 

3.4 OPEN ARCHIVES INITIATIVE (OAI) 

 

 

Το Open Archives Initiative έχει να κάνει µε την ανάπτυξη και την προώθηση 
standards διαλειτουργικότητας που στοχεύουν στην αποδοτική διάδοση του 
περιεχοµένου. Αρχικά το OAI ασχολούταν µε τη δηµιουργία ενός framework 
που βασίζεται σε αυτά τα interoperability standards για να διευκολύνει τη 
διαθεσιµότητα ακαδηµαϊκών πόρων και επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Τελικά 
όµως, οι συνέπειες της κίνησης αυτής έχουν πολύ ευρύτερα αποτελέσµατα, 
πέραν της σκοπιάς της ακαδηµαϊκής επικοινωνίας. Το OAI – PMH (Protocol 
for Metadata Harvesting) παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας ανεξάρτητο από 
εφαρµογές, που βασίζεται στη συγκοµιδή µεταδεδοµένων και απαιτεί τη 
χρήση των προϋποθέσεων που έχουν οριστεί στο Dublin Core. Υπάρχουν 
δύο συµµετέχουσες κλάσεις σε αυτό: 
 

• ∆ιαχειριστικά συστήµατα Παροχής ∆εδοµένων (Data Providers) που 
υποστηρίζουν το OAI-PMH ως µέσο για την έκθεση µεταδεδοµένων,  

• Παροχείς Υπηρεσιών (Service Providers) που χρησιµοποιούν τα 
µεταδεδοµένα που λαµβάνονται υπό τους όρους του OAI-PMH και 
χρησιµοποιούνται ως βάση για την ανάπτυξη σχετικών εφαρµογών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cidoc.ics.forth.gr/docs/cidoc_crm_version_4.2.4_March2008_.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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Κεφάλαιο 4 
 
4. Περίπτωση Χρήσης για την εφαρµογή Τεχνολογιών 
Γνώσης:  Κρατική Ταινιοθήκη 
 

 

4.1 Εισαγωγικά Στοιχεία 

 
 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται µία µεγάλη προσπάθεια δηµοσίευσης πολιτιστικού 
περιεχοµένου στο διαδίκτυο.  Η διαδικασία που ακολουθείται για το σκοπό 
αυτό αφορά συνήθως την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού υλικού που έχουν 
στη διάθεσή τους διάφοροι φορείς (µουσεία, αρχεία κλπ), την αρχειοθέτησή 
του σε βάσεις δεδοµένων, την επιστηµονική τεκµηρίωσή του, την εισαγωγή 
δηλαδή των απαραίτητων µεταδεδοµένων και την ανάπτυξη ιστοτόπων για τη 
δηµοσίευση (µέρους) του περιεχοµένου αυτού. 
 Η διαδικασία αυτή έχει ακολουθηθεί εκτενώς και στην Ελλάδα, από αρκετούς 
φορείς και έτσι αυτή τη στιγµή είναι διαθέσιµος ένας αρκετά µεγάλος όγκος 
δεδοµένων και µεταδεδοµένων πολιτιστικού περιεχοµένου. Είναι προφανές 
ότι πολλές από τις ενέργειες που περιλαµβάνει η πρακτική εφαρµογή της 
παραπάνω διαδικασίας, θα ενισχύονταν σηµαντικά από τις τεχνολογίες 
αναπαράστασης και διαχείρισης γνώσης στο Σηµασιολογικό Ιστό. Για 
παράδειγµα, η περιγραφή των µεταδεδοµένων µε οντολογίες, θα ενίσχυε 
σηµαντικά τις υπηρεσίες αναζήτησης πληροφορίας στα επιµέρους αρχεία, 
ενώ η ανάπτυξη υψηλότερου επιπέδου οντολογικής γνώσης για την περιοχή 
των πολιτιστικών αρχείων θα ενίσχυε σηµαντικά δράσεις διαλειτουργικότητας 
που θα έκαναν αποτελεσµατικότερη την πρόσβαση των χρηστών.  
Για το σκοπό αυτό έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, 
ειδικά στον τοµέα της ανάπτυξης προτύπων τεκµηρίωσης πολιτιστικού 
περιεχοµένου. ∆υστυχώς όµως, µέχρι σήµερα σπάνια η δηµοσίευση του 
πολιτιστικού περιεχοµένου έχει ακολουθήσει τις τεχνολογίες και πρακτικές 
που συστήνονται από τους σχετικούς οργανισµούς που αναπτύσουν αυτά τα 
πρότυπα. Είναι, λοιπόν, πολύ σηµαντικές οι δράσεις προς την κατεύθυνση 
της σηµασιολογικής περιγραφής των δεδοµένων και µεταδεδοµένων που 
δηµοσιεύονται και η διασύνδεσή τους µε τα αντίστοιχα πρότυπα, ώστε να 
µπορούν να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι. 
Τα στοιχεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς που βρίσκονται εντός του 
πεδίου του συγκεκριµένου project συνιστούν το υλικό της Κρατικής 
Ταινιοθήκης. Το µη ψηφιοποιηµένο/κωδικοποιηµένο υλικό βρίσκεται σε 
φυσικά µέσα αποθήκευσης, τα οποία είναι αρχειοθετηµένα και 
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καταλογογραφηµένα µε απαρχαιωµένες µεθόδους που δεν ανταποκρίνονται 
στη σύγχρονη πραγµατικότητα και ελαχιστοποιούν τη λειτουργικότητα. Η 
προσπάθεια λοιπόν, σε πρώτη φάση, ψηφιοποίησης, τεκµηρίωσης και 
δηµιουργίας ενός συστήµατος ηλεκτρονικής καταλογογράφησης θα 
επανορίσουν τις δυνατότητες των χρηστών και γενικότερα των 
ενδιαφεροµένων πάνω σε αυτά τα πολύ σηµαντικά και ιστορικά στοιχεία 
κληρονοµιάς. 
Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω, βάση για την προσπάθεια αυτή 
αποτελούν τα µεταδεδοµένα και ο σωστός ορισµός αυτών, που θα 
περιγράφουν τα τεκµήρια. Επίσης, η κατασκευή ενός περιβάλλοντος 
λογισµικού πάνω στο οποίο θα µπορεί ένας χρήστης να δει αυτά τα 
ψηφιοποιηµένα αρχεία, αλλά και να κάνει περίπλοκες αναζητήσεις είναι ο 
συνδετικός κρίκος ανάµεσα στη θεωρία της προσπάθειας αυτής και στην 
πρακτική εφαρµογή της. 
∆εδοµένου λοιπόν, πως αυτά υπάρχουν και είναι λειτουργικά (άσχετα µε το 
ποια είναι στην πραγµατικότητα η παρούσα κατάσταση), θα γίνει προσπάθεια 
εφαρµογής τεχνολογιών γνώσης µε τη δηµιουργία της οντολογίας για την 
περιγραφή του κόσµου της Κρατικής Ταινιοθήκης και της τεκµηρίωσης των 
ψηφιοποιηµένων αρχείων, αφού γίνει πρώτα µια παρουσίαση της παρούσας 
κατάστασης. 
 
 

4.2 Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο 

 
 
Σκοπός του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου (ΕΟΑ) της Γενικής 
Γραµµατείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης (ΓΓΕ-ΓΓΕ) 
είναι η διάσωση και διατήρηση οπτικοακουστικών και πρωτογενώς ψηφιακών 
έργων, προκειµένου να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόµενο πρόσβαση στην 
ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας. Το Αρχείο συλλέγει, 
αρχειοθετεί, φυλάσσει, διαχειρίζεται, συντηρεί, επεξεργάζεται, παρέχει 
πρόσβαση και αξιοποιεί το οπτικοακουστικό και πρωτογενώς ψηφιακό υλικό 
µε ενηµερωτικό−ειδησεογραφικό, ιστορικό-πολιτικό και εν γένει 
κοινωνικό−πολιτισµικό περιεχόµενο σχετικά µε την Ελλάδα και τον ελληνισµό. 
Το αρχειακό υλικό περιλαµβάνει πρωτότυπα ή αντίγραφα οποιασδήποτε ύλης 
ή τεχνικής. Σκοπός των Αρχείων είναι η καταγραφή, αρχειοθέτηση, 
συντήρηση, φύλαξη και διάθεση στους ερευνητές σύµφωνα µε το πνεύµα του 
νόµου 3444 της ίδρυσης του ΕΟΑ. 
 Το φυσικό αρχείο της ΓΓΕ-ΓΓΕ (Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας - Γενική 
Γραµµατεία Ενηµέρωσης) που υπάρχει στο Γέρακα, µέχρι στιγµής δεν έχει 
καταγραφεί µε ακρίβεια. Οι προσεγγίσεις που µπόρεσαν να γίνουν µέχρι τη 
στιγµή αυτή είναι οι παρακάτω:  
 
Αρχείο κινούµενης εικόνας 
 
 • 10000 ταινίες φιλµ 35 και 16 mm (αρνητικά, θετικά, tone, εύφλεκτα) 
 • 100 video reels 2” 
 • 50 video reels 1” 
 • 100 video reels ½”  
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 • 100 video tapes U-Matic 
 • 50 video tapes Beta • 100 video tapes VHS Ήχος 
 • 3500 Audio reel ¼” 
 • 500 Audio tapes 
 
 
 Άλλο υλικό 
 
 • Μηχανήµατα µουσειακής αξίας για προβολής ταινιών και αναπαραγωγή 
ήχου 
 • Αφίσες 
 • Φωτογραφίες 
 • Καρτέλες καταγραφής υλικού 
 • Βιβλία καταγραφής υλικού 
Από το ανώτερο αναφερόµενο υλικό το καταγεγραµµένο σε καρτέλες είναι 
 • 75% του φιλµ 
 • 0% από τις µαγνητοταινίες εικόνας 
 • 70% του ήχου 
 Από το παρόν έργο ψηφιοποίησης των 600 ωρών υλικού φιλµ, το ΕΟΑ θα 
αποκτήσει ψηφιοποιηµένο υλικό στις παρακάτω µορφές: 
 • 600 ώρες σε SD αποθηκευµένες Digital Beta Video Tapes 
 • Μαγνητικές ταινίες LTO-3 για αποθήκευση 100 ωρών σε 2K και 10 σε 4Κ 
 • 600 ώρες MPEG-2 σε ανάλυση DVD αποθηκευµένες σε DVD 
 • 600 ώρες MPEG-1 SIF αποθηκευµένες σε DVD 
 • 600 ώρες MPEG-1 QSIF αποθηκευµένες σε DVD 
 Πέρα από το έργο ψηφιοποίησης, το ΕΟΑ θα κωδικοποιήσει άµεσα (από τα 
MPEG2) 700 θέµατα µε ειδικό λογότυπο για συγκεκριµένο Ερευνητικό 
Πρόγραµµα (video Active). 
Στο σκοπό του Αρχείου περιλαµβάνονται ιδίως: 
 α) η δηµιουργία και διαχείριση του εθνικού αρχείου οπτικοακουστικού και 
πρωτογενώς ψηφιακού υλικού,  
β) η διαρκής συντήρηση του υλικού του αρχείου, η αποκατάσταση και η 
διαφύλαξη του για τις επόµενες γενεές,  
γ) η ανάπτυξη συλλεκτικών πολιτικών για την προσθήκη νέου υλικού,  
δ) η λεπτοµερής καταγραφή του αρχείου και η βελτίωση των αρχειονοµικών 
του δοµών µέσω του εµπλουτισµού του µε µεταδεδοµένα, 
ε) η ανάπτυξη της δυνατότητας πρόσβασης κάθε ενδιαφεροµένου στο υλικό 
του αρχείου είτε στο φυσικό χώρο παρουσίασης του είτε µέσω ∆ιαδικτύου 
(παθητική διασπορά),  
στ) η προώθηση και προβολή του Αρχείου, µε σκοπό την ανάδειξη της 
εθνικής οπτικοακουστικής και ψηφιακής κληρονοµιάς (ενεργητική διασπορά), 
καθώς και την παροχή πρόσβασης σε συγκεκριµένες κατηγορίες κοινού 
(όπως µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, οµογένεια, άτοµα µε ειδικές 
αναπηρίες),  
ζ) η υποστήριξη των οπτικοακουστικών αρχείων άλλων φορέων µε τη 
µεταφορά τεχνογνωσίας, τη χρήση τεχνολογίας, την καθιέρωση προτύπων και 
την υποβοήθηση στη συντήρηση και διάσωση υλικού,  
η) η έρευνα και η προώθηση καινοτόµων τεχνολογικών λύσεων, που 
αναβαθµίζουν την αξία του αρχειοθετούµενου υλικού και των µεταδεδοµένων 
του. 
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4.3  Η σηµαντικότητα των τεχνολογιών γνώσης 

 
Μέσω των τεχνολογιών γνώσης µπορούµε να κάνουµε την πρακτικότητα ενός 
τέτοιου εγχειρήµατος, όπως είναι η ψηφιοποίηση και η τεκµηρίωση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, πολύ µεγαλύτερη. Το σηµαντικότερο ίσως 
αποτέλεσµα είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών αναζήτησης πληροφοριών κατά 
ένα µεγάλο βαθµό. Η σπουδαιότητα του αποτελέσµατος αυτού ενισχύεται 
περαιτέρω µέσω της διαλειτουργικότητας που είναι ο κύριος στόχος του 
σηµασιολογικού ιστού. Για παράδειγµα, µε την ανάπτυξη της οντολογικής 
γνώσης και τη σύνδεση αυτής µε άλλες, ήδη υπάρχουσες και υψηλότερου 
επιπέδου οντολογίες, είναι δυνατό για έναν πράκτορα που δρα από την άλλη 
άκρη του κόσµου να διατελεί λειτουργίες συµπερασµού και γνώσης πάνω στο 
ίδιο το ΕΟΑ, αντιλαµβανόµενο τη σηµασιολογία των εννοιών αυτού. Μία 
σύνθετη αναζήτηση µπορεί να περιέχει παραµέτρους πάνω στο περιεχόµενο 
ενός τεκµηρίου, συνδυάζοντας αυτές µε άλλα µεταδεδοµένα όπως πχ. η 
αναζήτηση τεκµηριωµένου οπτικοακουστικού υλικού µε θέµα την πολιτική των 
Ελληνικών κυβερνήσεων µετά το 1973, όπου να εµφανίζεται ο Κωνσταντίνος 
Καραµανλής µαζί µε τον υπουργό εξωτερικών του Βελγίου και να έχει 
τεκµηριωθεί πριν το 2007. Μια τέτοια αναζήτηση προϋποθέτει την ύπαρξη 
διαφόρων επιπέδων γνώσης που να βρίσκονται υπό την αντίληψη ενός 
υπολογιστή, όπως: 
 

• τι σηµαίνει «τεκµήριο οπτικοακουστικού υλικού», 
• τι σηµαίνει «τεκµηρίωση», 
• τι σηµαίνει «ηµεροµηνία διατέλεσης µιας τεκµηρίωσης», 
• τι εννοούµε µε την έννοια «υπουργός εξωτερικών» και πώς µπορούµε 

να αντιστοιχίσουµε αυτή σε µια συγκεκριµένη χώρα, κλπ. 

Όσον αφορά την ίδια τη διαδικασία της τεκµηρίωσης του πολιτιστικού υλικού, 
η σηµαντικότητα των τεχνολογιών γνώσης έγκειται στην πολυπλοκότητα των 
διαδικασιών που υφίσταται αυτό.  
Για παράδειγµα, έστω ένα φυσικό µέσο που περιέχει τη συλογή «Επίκαιρα 
ΓΓΕ 1955-1960» και έστω πως το είδος του αποθηκευτικού µέσου είναι «φιλµ 
35mm» (το είδος του αποθηκευτικού µέσου είναι ιδιότητα του φυσικού µέσου 
και δεν ορίζει την ταυτότητά του, όπως θα δούµε παρακάτω). Είναι δυνατό και 
σύνηθες να συµβαίνει η παρακάτω διαδικασία: 
 

• ∆ηµιουργία αντιγράφου του αρχικού φιλµ, 
• Μεταγραφή του αντιγράφου σε ένα νέο µέσο, πχ σε Digital Beta, 
• Προσθήκη συνοδευτικών φωτογραφιών στο Digital Beta, 
• Λήψη τµήµατος του περιεχοµένου, και παραγωγή νέου µέσου µε θέµα 

περιεχοµένου «Επίκαιρα ΓΓΕ 1955-1957 µε συνοδευτικές 
φωτογραφίες», 

• Κωδικοποίηση και τεκµηρίωση του νέου µέσου 
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Μετά από όλη αυτή τη σύνθετη διαδικασία, καλούµαστε να απαντήσουµε στο 
εξής ερώτηµα:  
«Τι σχέση έχει το νέο, παραχθέν µέσο, µε το αρχικό φιλµ, πώς συνδέονται τα 
δύο αυτά µέσα και ποιοι ευθύνονται για τις αλλαγές που το περιεχόµενο έχει 
υποστεί;» 
Προκύπτουν διάφοροι προβληµατισµοί, όπως το ότι ενώ είναι ξεκάθαρο 
αρχικά ποιο είναι το σύνολο και ποια είναι τα επί µέρους τµήµατα ενός 
τεκµηρίου, τελικά µετά από τις διάφορες διαδικασίες να µη γνωρίζουµε ποιο 
είναι το σύνολο και ποιο είναι το µέρος (part/whole). 
Όπως φαίνεται από το παραπάνω παράδειγµα, η χρήση των τεχνολογιών 
γνώσης κρίνεται αναγκαία για την ευκολότερη και πιο σωστή ανταπόκριση 
των ενδιαφεροµένων στα προβλήµατα που προκύπτουν κατά την τεκµηρίωση 
υλικού πολιτιστικής κληρονοµιάς, αφού λόγω της ιστορικής φύσης του υλικού 
(όχι µόνο του περιεχοµένου) πρέπει να διατηρούµε τις πληροφορίες για κάθε 
διαδικασία που έχει λάβει χώρα. 
Κάτι τέτοιο θα ήταν αρκετά πιο περίπλοκο, έως και αδύνατο, χωρίς την 
εφαρµογή τεχνολογιών γνώσης. 
Το παρόν αρχείο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Γέρακα δε θα 
αποτελεί τον αποκλειστικό κόσµο της προσπάθειας αυτής, άρα λοιπόν στη 
δηµιουργία της οντολογίας πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι µελλοντικές 
επεκτάσεις και να τεθούν οι βάσεις για τη διαχείριση επιπλέον ειδών αρχείων 
αλλά και για τη διαλειτουργικότητα µεταξύ αυτών. 
Παρακάτω θα γίνει περιγραφή και θα δοθούν σχήµατα των βασικών κλάσεων, 
µαζί µε τα κύρια µεταδεδοµένα αυτών (τα οποία όµως θα δοθούν αναφορικά 
και θα περιγραφούν στη συνέχεια αναλυτικά). 
 
Οντότητα Κρατικής Ταινιοθήκης 
 
Σαν βασική, µητέρα κλάση όλων των οντοτήτων ενδιαφέροντος του κόσµου 
της Κρατικής Ταινιοθήκης, εισάγεται η κλάση «Οντότητα Κρατικής 
Ταινιοθήκης». Αυτή περιέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν τη δόµηση και την 
ταξονοµία του υπό περιγραφή κόσµου και είναι υποκλάση του owl:Thing. Οι 
βασικές υποκλάσεις αυτής είναι οι εξής (αλφαβητικά): 

• ∆ιαδικασία 
• Κατασκευαστής Μέσου 
• Συντελεστής Παραγωγής 
• Τεκµήριο 
• Τµήµα Βίντεο 
• Τύπος 
• Φυσικό Μέσο 
• Χρήστης 
• Ψηφιακό Αρχείο 

Στο σχήµα 1 φαίνεται η κλάση «Οντότητα Κρατικής Ταινιοθήκης» µαζί µε τις 
άµεσες υποκλάσεις που υπάγονται σε αυτή. 
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Σχήμα 4. 1: Οντότητα Κρατικής Ταινιοθήκης 

 

Μονάδες Τεκµηρίωσης 
 
Όπως είναι αναµενόµενο, µία τέτοια προσπάθεια καταλογογράφησης και 
αρχειονόµησης του διαθέσιµου πολιτιστικού υλικού που βρίσκεται στο ΕΟΑ 
έχει ως βάση τις µονάδες τεκµηρίωσης (τεκµήρια). Η µονάδα τεκµηρίωσης 
έιναι στην ουσία µια περιγραφή του περιεχοµένου ενός αρχειοθετηµένου 
φυσικού µέσου, ανεξαρτήτως όµως του φυσικού µέσου στο οποίο έχει 
αποθηκευτεί. Για παράδειγµα, τα «Επίκαιρα» µιας συγκεκριµένης 
ηµεροµηνίας αποτελούν µονάδα τεκµηρίωσης (τεκµήριο) και η λωρίδα φιλµ 
στην οποία είναι αποθηκευµένη αυτή η εκποµπή δεν είναι παρά ένα 
χαρακτηριστικό για την περιγραφή του τεκµηρίου (δηλαδή ότι το φυσικό µέσο 
στο οποίο είναι αποθηκευµένο το περιεχόµενο του τεκµηρίου είναι η 
συγκεκριµένη λωρίδα φιλµ). 
Εν συνεχεία, θεωρούµε πως ένα τεκµήριο περιγράφεται γενικά από ένα 
σύνολο πρωτογενών υλικών ή/και ψηφιακών αρχείων κινούµενης εικόνας και, 
από εκεί και πέρα, µπορεί να περιγράφεται και από συµπληρωµατικό -
συνοδευτικό- υλικό, όπως φωτογραφίες, έγγραφα, φύλλα εφηµερίδων, µέσα 
ήχου κλπ. Άρα λοιπόν, ένα τεκµήριο µπορεί να περιγράφεται από όχι µόνο 
ένα φυσικό µέσο αποθήκευσης, αλλά ταυτόχρονα και από ένα πλήθος 
ψηφιακών αρχείων και να περιέχει και συνοδευτικά τεκµήρια. Φαίνεται ότι 
προκύπτουν πολύπλοκες σχέσεις υπαγωγής. 
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Σχήμα 4. 2:  Η κλάση τεκμήριο με τις άμεσες υποκλάσεις της. 

Στο σχήµα 2 φαίνεται η γενική κλάση «Τεκµήριο» και οι δύο υποκλάσεις 
αυτής. Όπως αναφέρθηκε, συνοδευτικό τεκµήριο µπορεί να είναι µία 
συνοδευτική φωτογραφία, συνοδευτικός ήχος ή κάποιο συνοδευτικό έγγραφο. 
Επίσης, το ψηφιακό τεκµήριο κινούµενης εικόνας (που αποτελεί τη βάση ενός 
τεκµηρίου) διασπάται σε δύο κύριες υποκατηγορίες, βάσει της κατηγορίας 
διάχυσης στην οποία πίπτει. Οι βασικές λοιπόν κατηγορίες διάχυσης που θα 
µας απασχολήσουν προς το παρόν είναι οι εξης: 
 

• Επίκαιρα ΓΓΕ 
• Ντοκιµαντέρ ΓΓΕ 

και από αυτές προκύπτουν οι υποκλάσεις της κλάσης Ψηφιακό Τεκµήριο 
Κινούµενης Εικόνας, µέσω του ορισµού σε αυτές κατάλληλων αξιωµάτων:  

• Ψηφιακό Τεκµήριο από Επίκαιρα ΓΓΕ 
• Ψηφιακό Τεκµήριο από Ντοκιµαντέρ ΓΓΕ 

Τα παραπάνω φαίνονται στα σχήµατα που ακολουθούν. 

 
Σχήμα 4. 3: Συνοδευτικό Τεκμήριο 
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Σχήμα 4. 4: Ψηφιακό Τεκμήριο Κινούμενης Εικόνας 

 
Τα µεταδεδοµένα που περιγράφουν το τεκµήριο ακολουθούν στον πίνακα 
παρακάτω: 
 

Τεκµήριο 
  

∆ιαχειριστικά Στοιχεία Τεκµηρίου 
Κωδικός 
∆ιαχείριση, κίνηση, ιστορικό αξιοποίησης 
∆ικαιώµατα (copyright) 

∆ιάθεση µέσω διαδικτύου 

Κατηγορία ∆ιάχυσης 

Κατάσταση Τεκµηρίωσης 

Ιστορικό αλλαγών 

Ονοµατεπώνυµα Τεκµηριωτών 

∆ιαχειριστικά Σχόλια Τεκµηριωτών 
  

Περιγραφικά Στοιχεία Τεκµηρίου 

Τίτλος 
∆ευτερεύοντες Τίτλοι 
Τίτλος Συλλογής 
Τίτλος Σειράς 
Σύνοψη 
Συνοδευτικό υλικό 
Ηµ Παραγωγής 
Ηµ. Πρώτης Μετάδοσης 
Προέλευση υλικού 
Γενικές παρατηρήσεις 
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Είδος  
Σχήμα 4. 5: Μεταδεδομένα Τεκμηρίου 

 
Τα µεταδεδοµένα που περιγράφουν τα συνοδευτικά τεκµήρια φαίνονται στον 
πίνακα 2: 
 
∆οµικά Στοιχεία Συνοδευτικού 
Ήχου 

Πρότυπο Συµπίεσης ήχου 

Μέγεθος 
∆ιάρκεια 
Παρατηρήσεις 
  

∆ιαχειριστικά Στοιχεία 
Συνοδευτικού Ήχου 

Κωδικός 

  

Περιγραφικά Στοιχεία 
Συνοδευτικού Ήχου 

Τίτλος  
Περίληψη 
  

∆οµικά Στοιχεία Συνοδευτικής 
Φωτογραφίας 

Image format 

Resolution 
DPI 
  

∆ιαχειριστικά Στοιχεία 
Συνοδευτικής Φωτογραφίας 

κωδικός 
  

Περιγραφικά Στοιχεία 
Συνοδευτικής Φωτογραφίας 

Τίτλος 
Περιγραφή 
Σχόλια 
  

∆οµικά Στοιχεία Συνοδευτικών 
Εγγράφων 

Αρ. Σελίδων 

Φορµάτ 
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∆ιαχειριστικά Στοιχεία 
Συνοδευτικών Εγγράφων 

κωδικός 
Ηµεροµηνία έκδοσης 
Τίτλος 
Γλώσσες 
Περίληψη 
Σχόλια 

Σχήμα 4. 6: Μεταδεδομένα Συνοδευτικών Τεκμηρίων 

 
Φυσικά Μέσα Αποθήκευσης 
 
Τα πρωτογενή υλικά (φυσικά µέσα) αποτελούν µέσα αποθήκευσης των 
περιεχοµένων υπό περιγραφή. Ανάλογα µε τη φύση αυτών, γίνεται ένας 
διαχωρισµός σε υποκλάσεις. Οι βασικοί τύποι µέσων αποθήκευσης που 
απασχολούν το ΕΟΑ είναι οι εξής: 

• Βινύλιο 
• Video Reel 
• Φιλµ 
• Μαγνητική Ταινία Ήχου 
• Μαγνητική Ταινία Βίντεο 
• Data Tape 
• Οπτικό Μέσο Αποθήκευσης 
• Σκληρός ∆ίσκος 

 Τα τρία τελευταία αποτελούν φυσικά µέσα που έχουν την ιδιότητα να 
φέρουν κάποια συγκεκριµένη χωρητικότητα, και κατά συνέπεια 
κατηγοριοποιούνται βάσει αυτού. Ένα άλλο σηµείο στο οποίο πρέπει να 
δοθεί προσοχή είναι το ότι το είδος του αποθηκευτικού µέσου δεν είναι το 
ίδιο το φυσικό µέσο που περιγράφουµε, αλλά ένα χαρακτηριστικό αυτού. 
∆ηλαδή, ένα φυσικό µέσο µε κωδικό 435 έχει την ιδιότητα να έχει τύπο 
αποθηκευτικού µέσου «φιλµ 35mm».  
Αυτά θα δοθούν µε λεπτοµέρεια στην περιγραφή των ιδιοτήτων 
παρακάτω. Η κλάση «Φυσικό Μέσο» δίνεται στο σχήµα 4, µαζί µε τις 
άµεσες υποκλάσεις της. 
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Σχήμα 4. 7: Φυσικό Μέσο 

 
Αναφορικά, τα µεταδεδοµένα που περιγράφουν ένα φυσικό µέσο είναι τα 
εξής: 
 
∆ιαχειριστικά Στοιχεία Φ.Μ 

Κωδικός 
Προέλευση 
Αρ. Καταλόγου αρχείου προέλευσης 
Παλιός αρ. Αρχείου προέλευσης 
Μέθοδος απόκτησης 
Ηµ. Απόκτησης 

Χώρος Φύλαξης 

Θέση Φύλαξης 
∆ιαχείριση, κίνηση, ιστορικό αξιοποίησης 
  
Κατάσταση Υλικού 

κατάσταση υλικού 

Κατάσταση Κολλήσεων 
Περιγραφή κατάστασης 
Επόµενος έλεγχος 
Αντικατάσταση (Ηµ. Λήξης) 
Μεταγραφή 
  
Ηµεροµηνία Ελέγχου 
Όνοµα Ελεγκτή 
Άλλες Παρατηρήσεις Ελεγκτή 
Ηµ. Εξόδου 
Ηµ. Επιστροφής 
Παραλήπτης 
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Εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στο 
Φ.Μ. 
Αιτιολογία 
Τεχνικές παρατηρήσεις 

Περιγραφικά Στοιχεία Φ.Μ 
Τίτλος 
Αρ. Θεµάτων 
Περιγραφή Συνοπτική 
Ηµεροµηνία 
Παρατηρήσεις 
  
∆οµικά στοιχεία περιεχοµένου 

Σύστηµα Αποθορυβοποίησης Ήχου 
Αναλογικό Σύστηµα εγγραφής  
  

∆οµικά Στοιχεία Φ.Μ 

  
Αποθηκευτικό Μέσο 

Είδος Αποθηκευτικού Μέσου 

Κατασκευαστής Μέσου 

Τεχνικά Στοιχεία Αποθηκευτικού Μέσου 

Τύπος Film 

Μήκος Φίλµ 

∆ιάρκεια 
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Χωρητικότητα 

Υλικό Βάσης 

Τεχνολογία Εγγραφής Χρώµατος 

Είδος Ήχου 

Σύστηµα Κωδικοποίησης ήχου 
Γενικές Παρατηρήσεις 
Barcode 1 
Barcode 2 
Σχήμα 4. 8: Μεταδεδομένα Φυσικού Μέσου 

 
 
Οµάδες Πλάνων - Θέµατα - Κινούµενες Εικόνες 
 
Το περιεχόµενο µιας κινούµενης εικόνας αποτελείται από επί µέρους τµήµατα 
που ονοµάζονται θέµατα. Αυτά µε τη σειρά τους διασπώνται σε τµήµατα που 
ονοµάζονται οµάδες πλάνων. Αυτά αφορούν το περιεχόµενο καθ’εαυτό και 
γι’αυτό το λόγο περιγράφονται ξεχωριστά και αποτελούνται από ένα σύνολο 
περιγραφικών µεταδεδοµένων που δίνουν πληροφορίες όπως για 
παράδειγµα ο τίτλος, η αρχή και το τέλος µιας οµάδας πλάνων, οι υπότιτλοι, 
οι θεµατικές κατηγορίες στις οποίες υποπίπτει µια οµάδα πλάνων ή ένα θέµα 
κ.ο.κ.  
Πρέπει να τονιστεί πως ένα τεκµήριο κινούµενης εικόνα δεν είναι τα θέµατα 
και οι οµάδες πλάνων που αυτό περιέχει, αλλά συνδέεται µε αυτά µε σχέσεις 
µέρους/συνόλου (part/whole). Επίσης, τα µεταδεδοµένα που περιγράφουν τη 
δόµηση/κωδικοποίηση µιας κινούµενης εικόνας δίνονται ξεχωριστά γι’αυτήν.  
Η κατηγοριοποίηση για την κατασκευή της οντολογίας λοιπόν περιέχει µία 
υπερκλάση που ονοµάζεται «Τµήµα Βίντεο» και έχει ως υποκλάσεις το 
«Θέµα» και την «Οµάδα πλάνων». 
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Σχήμα 4. 9: Τμήμα Βίντεο 

 

Τα µεταδεδοµένα που περιγράφουν µία Οµάδα Πλάνων και µία Κινούµενη 
Εικόνα φαίνονται στους Πίνακες 4 και 5. 
 
∆ιαχειριστικά Στοιχεία Οµάδας 
Πλάνων 

Κωδικός 

∆ικαιώµατα 

Ονοµατεπώνυµα Τεκµηριωτών 

∆ιάθεση µέσω διαδικτύου 

  

Περιγραφικά Στοιχεία Οµάδας 
Πλάνων 

Τίτλος  
Είδος 

Υποείδος 

Περίληψη 
Περιγραφή 
Θεµατική Κατηγορία 
Λέξεις Κλειδιά 
Περίοδος Γεγονότων 
Χώρα 
Πόλη 
Τοποθεσία 

Ευρετήριο Ονοµάτων - Ιδιοτήτων 

Γλώσσες 
Γλώσσες υποτίτλων 
Γλώσσες ∆ιατίτλων 
Σχετικά θέµατα 
Χώρα Παραγωγής 
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Τόπος Παραγωγής 
Συντελεστές Παραγωγής 

Προέλευση υλικού 

Βιβλιογραφία 
Παρατηρήσεις 
Σχόλια 

Σχήμα 4. 10: Μεταδεδομένα Ομάδας Πλάνων 

 

∆οµικά Στοιχεία Κιν. Εικόνας 

Αναλογία διαστάσεων εικόνας (ratio) 

Resolution 
Χρώµα 
Κανάλια Ήχου σε χρήση 
  

Σύστηµα Κωδικοποίησης Καναλιών Ήχου 

  

Πρότυπο Συµπίεσης ήχου 

Πρότυπο Συµπίεσης Εικόνας 

Container  

Μέγεθος 
∆ιάρκεια 
Παρατηρήσεις 
  

∆ιαχειριστικά Στοιχεία Κιν. 
Εικόνας 

Κωδικός 

Θέση 

Ποιότητα Μεταγραφής 

Master Media 
Master Start 
Master End 
Master filename 
Σχόλια 

Σχήμα 4. 11:  Μεταδεδομένα Κινούμενης Εικόνας 
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Χρήστες του Συστήµατος 
 
Μερικές φορές θα είναι αναγκαίο να γνωρίζουµε πληροφορίες για τους 
χρήστες του συστήµατος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κατασκευαστεί µία 
έννοια που θα τους περιγράφει. Η έννοια αυτή δίνεται µέσω της κλάσης 
«Χρήστης» και τα άτοµα αυτής αποτελούν κάθε είδους χρήστες του 
συστήµατος. Οι κατηγορίες χρηστών καθορίζονται από ένα µεταδεδοµένο, 
χαρακτηριστικό αυτών, που περιγράφει το επίπεδο πρόσβασής τους. Βάσει 
λοιπόν αυτού, έχουµε τις παρακάτω κατηγορίες χρηστών: 
 

1. Κοινό 

 
Χρήστης Κοινού θεωρείται οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση κοινού, που 
είναι η πιο απλή πρόσβαση. Ένας χρήστης κοινού µπαίνει στο 
σύστηµα µε σκοπό να αναζητήσει και να δει τεκµηριωµένο υλικό και οι 
δυνατότητες του είναι περιορισµένες. 
 

2. Τεκµηριωτές 

 
Οι χρήστες µε την ιδιότητα του τεκµηριωτή έχουν πρόσβαση 
επισκόπησης σε όλες τις πληροφορίες και σκοπό έχουν να 
περιγράψουν και να τεκµηριώσουν υλικό, προετοιµάζοντάς το για 
εισαγωγή στο σύστηµα. 
 

3. Καταλογογράφοι 

 
Ο καταλογογράφος αναλαµβάνει την εισαγωγή ενός φυσικού µέσου / 
τεκµηρίου στο σύστηµα και έχει σχεδόν πλήρη πρόσβαση 
επισκόπησης και αλλαγών του υπάρχοντος υλικού. 
 
 

4. Ερευνητές 

 
Οι ερευνητές έχουν πλήρη πρόσβαση επισκόπησης πληροφοριών και 
υλικού, αλλά δεν έχουν δυνατότητες µεταβολής αυτών. 
 

5. ∆ιαχειριστές 

 
Έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του συστήµατος 
και τελούν διαχειριστικά χρέη πάνω στα τεκµήρια και στο ίδιο το 
σύστηµα. 

 
Τα παραπάνω φαίνονται στο σχήµα 7 που ακολουθεί. 
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Σχήμα 4. 12: Οι χρήστες του συστήματος 

 

∆ιαδικασίες 
 
Ένα σηµαντικό κοµµάτι που πρέπει να περιγραφεί στην οντολογία είναι οι 
διαδικασίες που έχουν σχέση µε τον κόσµο του ΕΟΑ. Οι διαδικασίες έχουν να 
κάνουν µε ακολουθίες πράξεων που γίνονται στις µονάδες τεκµηρίωσης ή σε 
άλλες οντότητες του κόσµου και τα µεταδεδοµένα αυτών είναι περιγραφικά επί 
των ίδιων των διαδικασιών, όχι απαραίτητα των αποτελεσµάτων αυτών.  
Αυτό σηµαίνει πως, αν επιθυµούµε για παράδειγµα να περιγράψουµε τη 
διαδικασία της τεκµηρίωσης ενός µέσου, τότε θα δηµιουργηθεί ένα άτοµο της 
κλάσης «Τεκµηρίωση» το οποίο θα φέρει κάποια χαρακτηριστικά επί της 
πράξης της τεκµηρίωσης, όπως για παράδειγµα πότε έγινε, ποιος την έκανε, 
ποια είναι η παρούσα κατάσταση αυτής κλπ. Άρα λοιπόν, ένα στιγµιότυπο της 
έννοιας «∆ιαδικασία» αφορά την τέλεση της διαδικασίας αυτής σε µία 
δεδοµένη στιγµή του χρόνου. 
 Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες διαδικασιών που πρέπει να περιγραφούν: 
 

• Αντιγραφή 
• Αρχειοθέτηση 
• ∆ανεισµός 
• Καταλογογράφηση 
• Κωδικοποίηση 
• Παραγωγή Μέσου 
• Πώληση 
• Συντήρηση 
• Τεκµηρίωση 
• Ψηφιοποίηση 
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Σχήμα 4. 13: Οι διαδικασίες 

 

Η ανάγκη δηµιουργίας της έννοιας που περιγράφει µια διαδικασία πηγάζει 
από το γεγονός ότι στην τεκµηρίωση πολιτιστικού υλικού, κύριος σκοπός είναι  
η περιγραφή των µονάδων τεκµηρίωσης και άρα και των διαδικασιών που 
έχουν λάβει χώρα ώστε να είναι, κατά το δυνατό, γνωστή η εξέλιξη και η 
πορεία του υλικού. 
 Αυτό είναι σηµαντικό διότι το περιεχόµενο ενός τεκµηρίου δεν είναι το 
µοναδικό πράγµα που µας ενδιαφέρει, όταν πρόκειται για πολιτιστική 
κληρονοµιά. Μερικές φορές αποτελεί ιστορικό στοιχείο ακόµα και µια 
διαδικασία, όπως η πώληση ενός πρωτογενούς υλικού. ∆ε µπορούµε λοιπόν 
να παραβλέψουµε κάτι τέτοιο ή να θεωρηθεί δευτερεύον κατά τη σχεδίαση της 
οντολογίας. 
Οι διαδικασίες αυτές θα περιγραφούν αναλυτικότερα κατά την περιγραφή της 
ταξονοµίας και των κλάσεων της οντολογίας. 
 
Τύπος 
 
Η κατασκευή της έννοιας «Τύπος» γίνεται για να κατηγοριοποιηθούν οι 
γενικές οντότητες που χρησιµοποιούνται για να περιγραφούν είδη (τύποι) 
αντικειµένων. Αυτό σηµαίνει ότι «τύπος» είναι µία κατηγορία ύπαρξης. Τα 
άτοµα της κλάσης «Τύπος» δεν αποτελούν µεµονωµένα όντα µε 
συγκεκριµένη ταυτότητα αλλά είναι στην ουσία αναφορές για την κατάταξη 
αντικειµένων βάσει κάποιων µεταδεδοµένων αυτών. Η διαφορά µεταξύ ενός 
τύπου και ενός ατόµου που φέρει την ιδιότητα του να υπάγεται σε κάποιο 
τύπο λέγεται type-token distinction και έχει απασχολήσει αρκετά διάφορους 
φιλοσόφους που ασχολήθηκαν µε το θέµα, όπως ο Charles Peirce. 
Στην περίπτωση χρήσης που εξετάζουµε, στην κλάση «Τύπος» υπάγονται 
έννοιες όπως οι «Κατηγορία ∆ιάχυσης» και «Aspect Ratio» τα οποία βέβαια 
δεν έχουν καµία σχέση µεταξύ τους (σηµασιολογικά). Συνήθως τέτοιες 
κλάσεις κατασκευάζονται µε προορισµένα στιγµιότυπα (predefined instances), 
όπως θα είναι για το παράδειγµα της κλάσης «Κατηγορία ∆ιάχυσης» τα 
στιγµιότυπα «Επίκαιρα ΓΓΕ» και «Ντοκιµαντέρ ΓΓΕ». Θα µπορούσε κάποοις 
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να σκεφθεί πως τα δύο αυτα στιγµιότυπα στέκουν και ως κλάσεις, αλλά δε θα 
ήταν λογικό κάτι τέτοιο διότι σε αυτή την περίπτωση τα στιγµιότυπα αυτών 
των κλάσεων δε θα είχαν νόηµα (πχ. θα υπήρχε άτοµο «Επίκαιρα ΓΓΕ 2445» 
κλπ). Ως αναφορά σε αυτό το θέµα, στην περιγραφή του Ontoclean υπάρχει 
το εξής παράδειγµα: 
Η έννοια «Human Being», η οποία είναι κλάση, περιέχει άτοµα (instances) 
όπως «Πέτρος», «Κώστας» κλπ. Αν όµως υπάρχει κλάση «Animal Species», 
τότε η έννοια «Human Being» γίνεται άτοµο  της κλάσης «Animal Species» 
γιατί διαφορετικά, αν δηλαδή ήταν κλάση υπαγόµενη στην «Animal Species», 
τότε τα άτοµα αυτής θα έπρεπε κι αυτά να είναι είδη ζώων, οπότε θα έβγαινε 
το συµπέρασµα πως ο Πέτρος είναι ένα είδος ζώου, κάτι το οποίο είναι 
ανεπιθύµητο και µη λογικό και θα δηµιουργούσε προβλήµατα κατά τη 
διαδικασία του reasoning της γνώσης. 
Η λογική αυτή εφαρµόζεται σε όλα τα έιδη τύπου , τα οποία φαίνονται 
παρακάτω ως υποκλάσεις αυτου: 
 

• Aspect Ratio 
• DPI Εικόνας 
• Resolution Εικόνας 
• ∆ιαστάσεις Εικόνας 
• Θεµατική Κατηγορία 
• Κανάλια Ήχου 
• Κατάσταση 
• Κατηγορία ∆ιάχυσης 
• Ταχύτητα Εγγραφής 
• Τύπος Ήχου 
• Τύπος Αποθηκευτικού Μέσου 
• Τύπος Επεξεργασίας Ήχου 
• Τύπος Επεξεργασίας Βίντεο 
• Τύπος Επεξεργασίας Εικόνας 
• Τύπος Επεξεργασίας Κειµένου 
• Τύπος Περιεχοµένου 
• Τύπος Πρόσβασης 
• Τύπος Υλικού 
• Τύπος Φιλµ 
• Χρώµα Βίντεο 

Σχηµατικά φαίνονται παρακάτω: 
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Σχήμα 4. 14:  Τύπος 

 

Οι υποκλάσεις της έννοιας «Τύπος» θα αναλυθούν στη συνέχεια λεπτοµερώς. 
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Κεφάλαιο 5 
 
 
 

5. Παρουσίαση και Ανάλυση της ταξονοµίας της οντολογίας. 
 
 
Στη συνέχεια θα παρουσιασθεί η οντολογία και θα περιγραφούν οι κλάσεις, οι 
ιδιότητες και τα αξιώµατα που ορίζονται µέσω αυτών. 
 
 

5.1 ΤΑΞΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 
E1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 

E2   - Τµήµα_Βίντεο 

E3      - - Θέµα_Πλάνων 

E4   - - Οµάδα_Πλάνων 

E5   - Τεκµήριο 

E6   - - Συνοδευτικό_Τεκµήριο 

E7   - - - Συνοδευτική_Φωτογραφία 

E8   - - - Συνοδευτικό_Έγγραφο 

E9   - - - Συνοδευτικός_Ήχος 

E10 - - Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 

E11 - - - Ψηφιακό_Τεκµήριο_από_Επίκαιρα_ΓΓΕ 

E12 - - - Ψηφιακό_Τεκµήριο_από_Ντοκιµαντέρ_ΓΓΕ 

E13 - Φυσικό_Μέσο 

E14 - - Φυσικό_Μέσο_Με_Χωρητικότητα 

E15 - - Φυσικό_Μέσο_Φιλµ 

E16 - - Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας 

E17 - - - Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας_Ήχου 

E18 - - - Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας_Βίντεο 

E19 - - Φυσικό_Μέσο_Βινύλιο 

E20 - - Φυσικό_Μέσο_Video_Reel 

E21 - Ψηφιακό_Αρχείο 

E22 - ∆ιαδικασία 

E23 - - Αντιγραφή 

E24 - - Αρχειοθέτηση 

E25 - - ∆ανεισµός 

E26 - - Καταλογογράφηση 

E27 - - Κωδικοποίηση 
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E28 - - Παραγωγή_Μέσου 

E29 - - Πώληση 

E30 - - Συντήρηση 

E31 - - Ψηφιοποίηση 

E32 - - Τεκµηρίωση 

E33 - Χρήστης 

E34 - - ∆ιαχειριστής 

E35 - - Ερευνητής 

E36 - - Καταλογογράφος 

E37 - - Τεκµηριωτής 

E38 - - Χρήστης_Κοινού 

E39 - Κατασκευαστής_Μέσου 

E40 - Τύπος 

E41 - - Τύπος_Ήχου 

E42 - - Τύπος_Αποθηκευτικού_Μέσου 

E43 - - - Τύπος_Audio_Tape 

E44 - - - Τύπος_Data_Tape 

E45 - - - Τύπος_Disc_Storage 

E46 - - - Τύπος_Film 

E47 - - - Τύπος_Optical_Data 

E48 - - - Τύπος_Video_Reel 

E49 - - - Τύπος_Video_Tape 

E50 - - - Τύπος_Vinyl_Disc 

E51 - - Τύπος_Περιεχοµένου 

E52 - - Τύπος_Πρόσβασης 

E53 - - Θεµατική_Κατηγορία 

E54 - - Κανάλια_Ήχου_Σε_Χρήση 

E55 - - Κατάσταση 

E56 - - - Κατάσταση_Κολλήσεων 

E57 - - - Κατάσταση_Τεκµηρίωσης 

E58 - - - Κατάσταση_Υλικού 

E59 - - - Ποιότητα_Μεταγραφής 

E60 - - - Ποιότητα_Περιεχοµένου_Φυσικού_Μέσου 

E61 - - Κατηγορία_∆ιάχυσης 

E62 - - Aspect_Ratio 

E63 - - DPI_Εικόνας 

E64 - - Resolution_Εικόνας 

E65 - - ∆ιαστάσεις_Εικόνας 

E66 - - Ταχύτητα_Εγγραφής 

E67 - - Τύπος_Φιλµ 

E68 - - Τύπος_Υλικού 

E69 - - - Τύπος_Υλικού_Βάσης 

E70 - - Χρώµα_Βίντεο 

E71 - - Τύπος_Επεξεργασίας_Ήχου 
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E72 - - - Τύπος_Προτύπου_Συµπίεσης_Ήχου 

E73 - - - Τύπος_Συστήµατος_Αποθορυβοποίησης_Ήχου 

E74 - - - Τύπος_Συστήµατος_Κωδικοποίησης_Καναλιών_Ήχου 

E75 - - Τύπος_Επεξεργασίας_Βίντεο 

E76 - - - Τύπος_Container 

E77 - - - Τύπος_Αναλογικού_Συστήµατος_Εγγραφής_Βίντεο 

E78 - - - Τύπος_Βίντεο_Codec 

E79 - - - Τύπος_Τεχνολογίας_Εγγραφής_Χρώµατος 

E80 - - Τύπος_Επεξεργασίας_Εικόνας 

E81 - - - Τύπος_Φορµάτ_Εικόνας 

E82 - - Τύπος_Επεξεργασίας_Κειµένου 

E83 - - - Τύπος_Φορµάτ_Κειµένου 

E84 - Συντελεστής_Παραγωγής 

E85 Χρονική_Περίοδος 

 
 

5.2  Αναλυτική Παρουσίαση Κλάσεων 

 
E1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 

Υποκλάση της: Owl: Thing 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από όλες τις οντότητες και έννοιες 
ενδιαφέροντος του κόσµου της Κρατικής Ταινιοθήκης. 
 
 
Παράδειγµα: Ενα ψηφιακό αρχείο, ένα φυσικό µέσο, η ποιότητα του 
περιεχοµένου ενός φυσικού µέσου. 
 

E2 Τµήµα_Βίντεο 

Υποκλάση της: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από επι µέρους τµήµατα κινούµενων εικόνων, 
τα οποία ξεχωριστά υποπίπτουν σε µία θεµατική κατηγορία και έχουν 
ιδιότητες όπως το να φέρουν τίτλο, θέµα, υποτίτλους κλπ. 
 
 
Υποκλάσεις: Ε3 Θέµα, Ε4 Οµάδα_Πλάνων.  
 
 

E3  Θέµα 

Υποκλάση της: Ε2 Τµήµα_Βίντεο 
 
Η κλάση αυτή περιέχει Θέµατα που µε τη σειρά τους αποτελούνται από 
επιµέρους Οµάδες Πλάνων και περιγράφουν γεγονότα και πληροφορίες 
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προερχόµενες από Επίκαιρα ΓΓΕ ή Ντοκιµαντέρ ΓΓΕ. Έχει µέρη κάποιες 
Οµάδες Πλάνων. 
 
 
Παράδειγµα: Το τρίτο θέµα των Επικαίρων της 27/5/1962. 
 
 

E4   Οµάδα_Πλάνων 

Υποκλάση της: Ε2 Τµήµα_Βίντεο 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από Οµάδες Πλάνων που συνδυαζόµενες 
απαρτίζουν ένα Θέµα Πλάνων και προέρχονται από προβαλλόµενα πλάνα 
µιας εκποµπής (υπό το ίδιο θέµα και µε µια λογική συνοχή στο 
περιεχόµενό τους). 
 
Παράδειγµα: Η σκηνή της αποβίβασης του Κ. Καραµανλή από το 
αεροσκάφος. 
 
 

E5   Τεκµήριο 

Υποκλάση της : Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από αντικείµενα που έχουν τεκµηριωθεί, αλλά 
µπορούν να είναι είτε συνοδευτικά τεκµήρια ενός τεκµηρίου, είτε ένα 
ψηφιακό τεκµήριο. 
 
Παράδειγµα: Το τεκµήριο ενός Ντοκιµαντέρ που προβλήθηκε τον Ιούνιο 
του 1960, ένα συνοδευτικό έγγραφο αυτού. 
 
Υποκλάσεις:  Ε6 Συνοδευτικό_Τεκµήριο 
   Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
 
 

E6   Συνοδευτικό_Τεκµήριο 

Υποκλάση της: Ε5 Τεκµήριο 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από αντικείµενα που αποτελούν συνοδευτικά 
τεκµήρια (φωρογραφίες, κείµενα, ήχοι) για τεκµήρια κινούµενης εικόνας.  
 
Παράδειγµα: Η συνοδευτική φωτογραφία που προβλήθηκε µαζί µε ένα 
θέµα για τον εµπλουτισµό αυτού. 
 
Υποκλάσεις:  Ε7 Συνοδευτική_Φωτογραφία 
   Ε8 Συνοδευτικό_Έγγραφο 
   Ε9 Συνοδευτικός_Ήχος 
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E7   Συνοδευτική_Φωτογραφία 

Υποκλάση της: Ε6 Συνοδευτικό_Τεκµήριο 
 
Η κλάση αυτή είναι συγκεκριµενοποίηση της Ε13 και αφορά µόνο τις 
συνοδευτικές φωτογραφίες. Μία συνοδευτική φωτογραφία µπορεί να έχει 
προστεθεί σε ένα τεκµήριο κινούµενης για διάφορους λόγους, όπως για 
παράδειγµα το ότι παρουσιάσθηκε έτσι κατά την επίσηµη µετάδοση της 
κινούµενης εικόνας ή το ότι προστέθηκε αργότερα κατά την παραγωγή 
ενός νέου µέσου ή την ψηφιοποίηση του αρχικού. 
 
Παράδειγµα: φωτογραφία των ανθρώπων που συνέστησαν την υποδοχή 
του Κωνσταντίνου Καραµανλή κατά την άφιξή του από το Παρίσι. 
 
 

E8   Συνοδευτικό_Έγγραφο 

Υποκλάση της: Ε6 Συνοδευτικό_Τεκµήριο 
 
Η κλάση αυτή είναι συγκεκριµενοποίηση της Ε13 και αφορά µόνο τα 
συνοδευτικά έγγραφα. Ένα συνοδευτικό έγγραφο είναι πιθανό να είναι ένα 
ψηφιοποιηµένο άρθρο από εφηµερίδα εποχής κλπ. 
 
 

E9   Συνοδευτικός_Ήχος 

Υποκλάση της: Ε6 Συνοδευτικό_Τεκµήριο 
 
Η κλάση αυτή είναι συγκεκριµενοποίηση της Ε13 και αφορά µόνο τους 
συνοδευτικούς ήχους. Ένας συνοδευτικός ήχος µπορεί να έχει προστεθεί 
σε ένα τεκµήριο κινούµενης εικόνας για διάφορους λόγους, ο κύριος εκ 
των οποίων είναι, πιθανώς, η συµβολή του στην πιο πλήρη περιγραφή του 
τεκµηρίου. 
 
Παράδειγµα: ραδιοφωνική εκποµπή που να σχολιάζει τα γεγονότα ενός 
θέµατος των επικαίρων. 
 

E10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 

Υποκλάση της: Ε5 Τεκµήριο 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από αντικείµενα που αποτελούν ψηφιακά 
τεκµήρια κινούµενων εικόνων. Είναι η βάση της οντολογίας εννοιολογικά, 
καθώς τα τεκµήρια κινούµενης εικόνας είναι ο λόγος για τον οποίο 
πραγµατοποιείται όλο το εγχείρηµα. 
 
Παράδειγµα: Το τεκµήριο των Επικαίρων µιας συγκεκριµένης 
ηµεροµηνίας. 
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E11  Ψηφιακό_Τεκµήριο_από_Επίκαιρα_ΓΓΕ 

Υποκλάση της: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από άτοµα τεκµηρίων που υπάγονται στην 
κατηγορία διάχυσης «Επίκαιρα ΓΓΕ». Ορίζεται, όπως θα φανεί, µέσω 
αξιώµατος για την ιδιότητα της κατηγορίας διάχυσης αυτού. 
 
 

E12  Ψηφιακό_Τεκµήριο_από_Ντοκιµαντέρ_ΓΓΕ 

Υποκλάση της: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από άτοµα τεκµηρίων που υπάγονται στην 
κατηγορία διάχυσης «Ντοκιµαντέρ ΓΓΕ». Ορίζεται, όπως θα φανεί, µέσω 
αξιώµατος για την ιδιότητα της κατηγορίας διάχυσης αυτού. 
 

 
E13  Φυσικό_Μέσο 

Υποκλάση της: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από υλικά αντικείµενα µε συγκεκριµένη 
ταυτότητα που χρησιµοποιούνται ως µεταφορείς βίντεο ή ήχου. Πρέπει να 
δοθεί προσοχή στο σηµείο πως το είδος του αποθηκευτικού µέσου δεν 
ορίζει την ταυτότητα αυτού, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό του. 
 
Παράδειγµα: Η κασέτα που περιέχει µια εγγραφή των γεγονότων του 
Πολυτεχνείου, το DVD που περιέχει µια συλλογή ψηφιοποιηµένων 
εκποµπών. 
 
 

E14  Φυσικό_Μέσο_Με_Χωρητικότητα 

Υποκλάση της Ε13 Φυσικό_Μέσο 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από όλα τα στιγµιότυπα της Ε13 Φυσικό_Μέσο 
που έχουν την ιδιότητα να έχουν χωρητικότητα. Αυτά είναι τα φυσικά µέσα 
µε είδος αποθηκευτικού µέσου Optical Data, Data Tape ή Disc Storage. 
 
Παράδειγµα: Ο σκληρός δίσκος µε κωδικό 3536, το DVD µε κωδικό 4295. 
 
 

E15  Φυσικό_Μέσο_Φιλµ 

Υποκλάση της Ε13 Φυσικό_Μέσο 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από όλα τα στιγµιότυπα της Ε18 Φυσικό_Μέσο 
που έχουν την ιδιότητα να έχουν µορφή αποθήκευσης φιλµ. 
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E16  Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας 

Υποκλάση της Ε13 Φυσικό_Μέσο 
 
Συνίσταται από τα άτοµα της έννοιας Ε13 Φυσικό_Μέσο που έχουν είδος 
αποθηκευτικού µέσου µαγνητικής ταινίας. Αυτή, όπως δείχνεται 
παρακάτω, µπορεί εκ νέου να διαχωρισθεί σε µαγνητική ταινία 
αποθήκευσης βίντεο (πχ. VHS) και σε µαγνητική ταινία αποθήκευσης ήχου 
(πχ Audio Tape). 
 
 

E17  Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας_Ήχου 

Υποκλάση της Ε16 Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας 
 
Φυσικά µέσα µε είδος αποθήκευσης Μαγνητικής Ταινίας Ήχου (Audio 
tape). 
 
 

E18  Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας_Βίντεο 

Υποκλάση της Ε16 Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας 
 
Φυσικά µέσα µε είδος αποθήκευσης Μαγνητικής Ταινίας Βίντεο (Video 
tape). 
 
 

E19  Φυσικό_Μέσο_Βινύλιο 

Υποκλάση της Ε13 Φυσικό_Μέσο 
 
Φυσικά µέσα µε είδος αποθήκευσης δίσκου βινυλίου. 
 
 

E20  Φυσικό_Μέσο_Video_Reel 

Υποκλάση της Ε13 Φυσικό_Μέσο 
 
Φυσικά µέσα µε είδος αποθήκευσης λωρίδας φιλµ. 
 
 

E21  Ψηφιακό_Αρχείο 

Υποκλάση της Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
 
Η κλάση αυτή περιέχει αντικείµενα που είναι ψηφιακά αρχεία και 
χρησιµοποιούνται για την περιγραφή τεκµηρίων. Τα ψηφιακά αρχεία αυτά 
δεν έχουν την έννοια του πρωτογενούς υλικού, αλλά χρησιµοποιούνται για 
τη σύντοµη, πολυµεσική περιγραφή ενός βίντεο. 
 
Παράδειγµα: Ένα trailer δέκα δευτερολέπτων που περιγράφει τα 
«Επίκαιρα» συγκεκριµένης ηµεροµηνίας 
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E22 ∆ιαδικασία 

Υποκλάση της: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
 
Η κλάση αυτή περιέχει άτοµα τα οποία είναι ακολουθίες πράξεων που 
εφαρµόζονται για την επίτευξη κάποιου συγκεκριµένου αποτελέσµατος. Οι 
διαδικασίες παρουσιάσθηκαν προηγουµένως και δείχνονται και 
παρακάτω. 
 
Παράδειγµα: Η διαδικασία της τεκµηρίωσης του Ντοκιµαντέρ µε κωδικό 
2388, η κωδικοποίηση των καναλιών ήχου ενός ηχητικού σήµατος. 
 
Υποκλάσεις: Ε23 Αντιγραφή, Ε24 Αρχειοθέτηση, Ε25 ∆ανεισµός, Ε26 
Καταλογογράφηση, Ε27 Κωδικοποίηση, Ε28 Παραγωγή_Μέσου, Ε29 
Πώληση, Ε30 Συντήρηση, Ε31 Ψηφιοποίηση, Ε32 Τεκµηρίωση 
 

E23  Αντιγραφή 

Υποκλάση της: Ε22 ∆ιαδικασία 
 
Η διαδικασία δηµιουργίας αντιγράφου ενός φυσικού µέσου ή ψηφιακού 
αρχέιου και τα µεταδεδοµένα που περιγράφουν αυτή. 
 
 

E24  Αρχειοθέτηση 

Υποκλάση της: Ε22 ∆ιαδικασία 
 
Η διαδικασία αρχειοθέτησης ενός φυσικού µέσου (πρωτογενούς υλικού). 
 
 

E25  ∆ανεισµός 

Υποκλάση της: Ε22 ∆ιαδικασία 
 
Η διαδικασία δανεισµού ενός φυσικού µέσου (πρωτογενούς υλικού). 
Περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης του δανεισµού, 
την ορισµένη ηµεροµηνία επιστροφής, την ταυτότητα του δανειζόµενου 
κλπ. 
 
 

E26  Καταλογογράφηση 

Υποκλάση της: Ε22 ∆ιαδικασία 
 
Η διαδικασία καταλογογράφησης ενός φυσικού µέσου (πρωτογενούς 
υλικού). 
 
 

E27  Κωδικοποίηση 

Υποκλάση της: Ε22 ∆ιαδικασία 
 
Η διαδικασία δηµιουργίας ενός ψηφιακού αρχείου από ένα φυσικό µέσο 
αποθήκευσης (το οποίο έχει αρχικά ψηφιοποιηθεί). 
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Παράδειγµα: Η δηµιουργία ενός .avi αρχείου από µια Digital Beta Tape. 
 
 
 

E28  Παραγωγή_Μέσου 

Υποκλάση της: Ε22 ∆ιαδικασία 
 
Η διαδικασία παραγωγής ενός νέου µέσου από πληροφορίες που 
βρίσκονται σε ένα ήδη υπάρχον. Το νέο µέσο δεν είναι αντίγραφο του 
παλαιότερου, αλλά µοιράζεται µε αυτό κοινά στοιχεία τα οποία έχουν 
υποστεί επεξεργασία (µοντάζ). Μπορεί να υπάρξει παραγωγή µέσου από 
περισσότερα από ένα αυθεντικά. 
 
Παράδειγµα: ∆ηµιουργία συλλογής οµάδων πλάνων από διαφορετικά 
Επίκαιρα µε θέµα την πολιτική. 
 
 
 

E29  Πώληση 

Υποκλάση της: Ε22 ∆ιαδικασία 
 
Η διαδικασία πώλησης ενός φυσικού µέσου (πρωτογενούς υλικού). 
 
 

E30  Συντήρηση 

Υποκλάση της: Ε22 ∆ιαδικασία 
 
Η διαδικασία συντήρησης ενός φυσικού µέσου (πρωτογενούς υλικού). 
 
 

E31  Ψηφιοποίηση 

Υποκλάση της: Ε22 ∆ιαδικασία 
 
Η διαδικασία ψηφιοποίησης ενός φυσικού µέσου (πρωτογενούς υλικού) 
που βρίσκεται σε αναλογική µορφή αποθήκευσης. 
 
Παράδειγµα: Η δηµιουργία Digital Beta από ένα Film. 
 
 

E32  Τεκµηρίωση 

Υποκλάση της: Ε22 ∆ιαδικασία  
 
Η κλάση αυτή είναι reified σχέση και περιέχει τα µεταδεδοµένα που 
αφορούν την ίδια την πράξη της τεκµηρίωσης ενός τεκµηρίου, όπως είναι 
το όνοµα του τεκµηριωτή, τα διαχειριστικά σχόλια του τεκµηριωτή, η 
κατάσταση τεκµηρίωσης. 
 
Παράδειγµα: Η τεκµηρίωση του ψηφιακού τεκµηρίου µε κωδικό 2342. 
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E33  Χρήστης 

Υποκλάση της: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
 
Χρήστης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του 
συστήµατος. Ο χρήστης έχει ένα επίπεδο πρόσβασης. 
 
Υποκλάσεις: Ε34 ∆ιαχειριστής, Ε35 Ερευνητής, Ε36 Καταλογογράφος, 
Ε37 Τεκµηριωτής, Ε38 Χρήστης_Κοινού 
 
 

E34  ∆ιαχειριστής 

Υποκλάση της: Ε33 Χρήστης 
 
Οποιοσδήποτε χρήστης έχει διαχειριστικά καθήκοντα και ανάλογη 
πρόσβαση στο σύστηµα της Κρατικής Ταινιοθήκης. 
 
 

E35  Ερευνητής 

Υποκλάση της: Ε33 Χρήστης 
 
Οποιοσδήποτε χρήστης έχει ερευνητικούς σκοπούς και ανάλογη 
πρόσβαση. 
 
 

E36  Καταλογογράφος 

Υποκλάση της: Ε33 Χρήστης 
 
Οποιοσδήποτε χρήστης έχει καθήκοντα καταλογογράφισης και ανάλογη 
πρόσβαση. 
 
 

E37  Τεκµηριωτής 

Υποκλάση της: Ε33 Χρήστης 
 
Οποιοσδήποτε χρήστης έχει καθήκοντα τεκµηρίωσης και ανάλογη 
πρόσβαση. 
 
 

 
E38  Χρήστης_Κοινού 

Υποκλάση της: Ε33 Χρήστης 
 
Οποιοσδήποτε χρήστης έχει πρόσβαση κοινού, χωρίς διαχειριστικές ή 
άλλες δυνατότητες επί του συστήµατος. 
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E39  Κατασκευαστής_Μέσου 

Υποκλάση της: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
 
Μια εταιρεία κατασκευής φυσικών µέσων. Η δηµιουργία ξεχωριστής 
κλάσης για τους κατασκευαστές µέσων, έναντι της απλής αναφοράς αυτών 
µέσω ιδιότητας µε τιµές κειµένου, έγκειται στο ότι αποτελεί σηµαντική 
γνώση και συµβάλλει στη διαλειτουργικότητα. 
 
Παράδειγµα: Η εταιρεία sony, Panasonic. 
 
Predefined Instances: agfa_gevaert, fuji, ibm, kodak, maxell, panasonic, 
sony. 
 
 
 

E40  Τύπος 

Υποκλάση της: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
 
Οι υποκλάσεις της κλάσης αυτής αποτελούν έννοιες που έχουν σκοπό την 
τυπολογική διαφοροποίηση άλλων εννοιών, όπως παρουσιάσθηκε 
προηγουµένως. 
 
Παράδειγµα: Η θεµατική κατηγορία ενός Ντοκιµαντέρ, το είδος 
αποθηκευτικού µέσου το περιεχόµενο του οποίου είναι υπό τεκµηρίωση. 
 
Υποκλάσεις:   Ε41 Τύπος_Ήχου,  

 Ε42 Τύπος_Αποθηκευτικού_Μέσου,  
 Ε51 Τύπος_Περιεχοµένου, 
 Ε52 Τύπος_Πρόσβασης,  
 Ε53 Θεµατική_Κατηγορία,  
 Ε54 Κανάλια_Ήχου_Σε_Χρήση, 
 Ε55 Κατάσταση,  
 Ε61 Κατηγορία_∆ιάχυσης,   
 Ε62 Aspect_Ratio, 
 E63 DPI_Εικόνας,  
 Ε64, Resolution, 
Ε65 ∆ιαστάσεις_Εικόνας,  
Ε66 Ταχύτητα_Εγγραφής, 
Ε67 Τύπος_Φιλµ,  
Ε68 Τύπος_Υλικού,  
Ε70 Χρώµα_Βίντεο, 
Ε71 Τύπος_Επεξεργασίας_Ήχου,  
Ε75 Τύπος_Επεξεργασίας_Βίντεο,  
Ε80 Τύπος_Επεξεργασίας_Εικόνας,  
Ε82 Τύπος_Επεξεργασίας_Κειµένου 
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E41 Τύπος_Ήχου 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από είδη εγγραφής ήχου σε µια κινούµενη 
εικόνα που είναι αποθηκευµένη σε φιλµ. 
 
Predefined Instances: Μαγνητικά Εγγεγραµµένος Ήχος, Οπτικά 
Εγγεγραµµένος Ήχος, Ψηφιακός Ήχος, Χωρίς Ήχο. 
 
 

E42  Τύπος_Αποθηκευτικού_Μέσου 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από άτοµα που αντιστοιχούν στη φύση (είδος) 
των φυσικών µέσων αποθήκευσης και συνδέονται µε τα πρωτογενή υλικά 
µέσω κατάλληλης ιδιότητας, όπως θα παρουσιασθεί στην περιγραφή των 
ιδιοτήτων. 
 
Παράδειγµα: DVD, Film, Audio Tape. 
 
 

E43 Τύπος_ Audio_Tape 

Υποκλάση της: Ε42 Τύπος_Αποθηκευτικού_Μέσου 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από άτοµα που αντιπροσωπεύουν είδη µέσων 
αποθήκευσης ήχου σε κασέτα. 
 
Predefined Instances: DAT, ¼” half track, ¼” full track, ¼” quarter track. 
 
 

E44 Τύπος_ Data_Tape 

Υποκλάση της: Ε42 Τύπος_Αποθηκευτικού_Μέσου 
 
Αποτελείται από άτοµα που αντιπροσωπεύουν είδη αποθήκευσης Data 
Tape. 
 
Predefined Instances: DLT, LTO 1, LTO 2, LTO 3 AIT, DAT-DDS3, DAT-
DDS4. 
 
 

E45 Τύπος_ Disc_Storage 

Υποκλάση της: Ε42 Τύπος_Αποθηκευτικού_Μέσου 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από άτοµα που αντιπροσωπεύουν είδη µέσων 
αποθήκευσης σε σκληρό δίσκο. 
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E46 Τύπος_ Film 

Υποκλάση της: Ε42 Τύπος_Αποθηκευτικού_Μέσου 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από άτοµα που αντιπροσωπεύουν είδη µέσων 
αποθήκευσης βίντεο σε φιλµ. 
 
Predefined Instances: 8mm, 16mm, 35mm, 70mm. 

E47 Τύπος_ Optical_Data 

Υποκλάση της: Ε42 Τύπος_Αποθηκευτικού_Μέσου 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από άτοµα που αντιπροσωπεύουν είδη µέσων 
αποθήκευσης σε οπτικά µέσα. 
 
Predefined Instances: CDR, CDRW, DVD-R, DVD+R, DVD+RDL. 
 
 

E48 Τύπος_ Video_Reel 

Υποκλάση της: Ε42 Τύπος_Αποθηκευτικού_Μέσου 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από άτοµα που αντιπροσωπεύουν είδη µέσων 
αποθήκευσης σε video reel. 
 
Predefined Instances: ½”, 1”, 2”. 
 
 

E49 Τύπος_ Video_Tape 

Υποκλάση της: Ε42 Τύπος_Αποθηκευτικού_Μέσου 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από άτοµα που αντιπροσωπεύουν είδη µέσων 
αποθήκευσης βίντεο σε κασέτα. 
 
Predefined Instances: Betaam Oxide, Betacam Metal, BetaMax, BetaS, 
Digital Beta, DV, DVC Pro, Hi8, IMX, MiniDV ,SVHS, SX, U-Matic, VHS. 
 
 

E50 Τύπος_ Vinyl_Disc 

Υποκλάση της: Ε42 Τύπος_Αποθηκευτικού_Μέσου 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από άτοµα που αντιπροσωπεύουν είδη µέσων 
αποθήκευσης σε δίσκο βινυλίου. 
 
Predefined Instances: 33, 45, 78. 
 
 

E51 Τύπος_Περιεχοµένου 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
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E52 Τύπος_Πρόσβασης 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Το επίπεδο (τύπος) πρόσβασης του κάθε χρήστη είναι ένα χαρακτηριστικό 
αυτού που του δίνει ανάλογες αρµοδιότητες και ικανότητες µέσα στο 
σύστηµα. 
 
Predefined Instances: Πρόσβαση κοινού, πρόσβαση διαχειριστή, 
πρόσβαση ερευνητή, πρόσβαση καταλογογράφου, πρόσβαση τεκµηριωτή. 
 
 

E53  Θεµατική_Κατηγορία 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Η θεµατική κατηγορία στην οποία υπάγεται µία οµάδα πλάνων. 
 
Παράδειγµα: η οµάδα πλάνων µε κωδικό 4935 υπάγεται στη θεµατική 
κατηγορία «Το Πολιτικό σκηνικό της µεταπολεµικής Ελλάδας». 
 
 

E54  Κανάλια_Ήχου_Σε_Χρήση 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Το πόσα κανάλια ήχου χρησιµοποιούνται κατά την αναπαραγωγή. 
 
Predefined Instances: 0, 1, 2, 4, 8. 
 
 

E55  Κατάσταση 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Η κλάση αυτή περιέχει άτοµα που δίνουν έναν καταµερισµό του επιπέδου 
της κατάστασης / ποιότητας ενός αντικειµένου. 
 
Παράδειγµα: η κατάσταση των κολλήσεων του φιλµ 3452, η ποιότητα του 
περιεχοµένου της βιντεοκασέτας 1549. 
 
 

E56  Κατάσταση_Κολλήσεων 

Υποκλάση της: Ε55 Κατάσταση 
 
Συγκεκριµενοποίηση της Ε72 Κατάσταση, µε πεδίο την κατάσταση των 
κολλήσεων ενός φιλµ. 
 
Παράδειγµα: πολύ καλή κατάσταση κολλήσεων. 
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E57  Κατάσταση_Τεκµηρίωσης 

Υποκλάση της: Ε55 Κατάσταση 
 
Συγκεκριµενοποίηση της Ε72 Κατάσταση, µε πεδίο την κατάσταση της 
τεκµηρίωσης ενός ψηφιακού τεκµηρίου. 
 
Predefined Instances: Μη τεκµηριωµένο, σε εξέλιξη, τεκµηριωµένο. 
 
 

E58  Κατάσταση_Υλικού 

Υποκλάση της: Ε55 Κατάσταση 
 
Η κατάσταση του υλικού από το οποίο αποτελείται ένα φυσικό µέσο. 
 
Predefined Instances: κακή, µέτρια, καλή, πολύ καλή. 
 
 

E59  Ποιότητα_Μεταγραφής 

Υποκλάση της: Ε55 Κατάσταση 
 
Η ποιότητα µεταγραφής του περιεχοµένου ενός φυσικού µέσου σε ένα 
άλλο. 
 
Predefined Instances: πολύ κακή, κακή, µέτρια, καλή, πολύ καλή. 
 
 

E60  Ποιότητα_Περιεχοµένου_Φυσικού_Μέσου 

Υποκλάση της: Ε55 Κατάσταση 
 
Η ποιότητα του περιεχοµένου ενός φυσικού µέσου έχει να κάνει µε το 
πόσο καλά έχει διατηρηθεί ή όχι το περιεχόµενο (η εγγραφή) ενός φυσικού 
µέσου. 
 
Παράδειγµα: το περιεχόµενο του φιλµ 3256 είναι µη αναγνώσιµο. 
 
 

E61  Κατηγορία_∆ιάχυσης 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Η κατηγορία στην οποία υπάγεται ένα τεκµήριο. Για την Κρατική 
Ταινιοθήκη, οι κατηγορίες είναι «Επίκαιρα ΓΓΕ» και «Ντοκιµαντέρ ΓΓΕ». 
 
Predefined Instances: Επίκαιρα ΓΓΕ, Ντοκιµαντέρ ΓΓΕ. 
 

 
E62  Aspect_Ratio 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Το Aspect Ratio ενός βίντεο. 



84 

 

 
Predefined Instances: 16:9, 4:3, 1:37, 1:75, letterbox. 
 
 

E63  DPI_Εικόνας 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
To DPI µιας εικόνας που αποτελεί συνοδευτικό τεκµήριο. 
 
 

E64  Resolution_Εικόνας 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Το resolution µιας εικόνας. 
 
Παράδειγµα: 1700x2200. 
 

E65  ∆ιαστάσεις_Εικόνας 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Οι διαστάσεις µιας εικόνας, όπως δίνονται από µία κάθετη και µία 
οριζόντια διάσταση (τιµή) σε εκατοστά. 
 
Παράδειγµα: η εικόνα µε κωδικό 3245 έχει διαστάσεις 25cm x 20cm. 
 
 

E66  Ταχύτητα_Εγγραφής 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Η ταχύτητα εγγραφής η οποία χρησιµοποιήθηκε στο φιλµ. 
 
 

E67  Τύπος_Φιλµ 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Predefined Instances: Dup Negative, Negative, Positive, Tone. 
 
 

E68 Τύπος_Υλικού 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Αυτή η κλάση είναι συγκεκριµενοποίηση της κλάσης Ε57 Τύπος και 
αποτελείται από άτοµα που αντιστοιχούν σε υλικά. 
 
Παράδειγµα: Σίδηρος. 
 
 
 
 
 



85 

 

E69 Τύπος_Υλικού_Βάσης 

Υποκλάση της: Ε68 Τύπος_Υλικού 
 
Το υλικό της βάσης του φιλµ. 
 
Predefined Instances: Nitrate, Polyester, Safety Diacetate, Safety 
Triacetate, Unknown Base Material. 
 
 

E70  Χρώµα_Βίντεο 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Στιγµιότυπα της κλάσης αυτής αντιπροσωπεύουν την περιγραφή του 
χρώµατος βίντεο. 
 
Predefined Instances: BW, Color, Mixed. 
 
 

E71 Τύπος_Επεξεργασίας_Ήχου 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Συγκεκριµενοποίηση της έννοιας της µεθόδου πάνω στο πεδίο της 
επεξεργασίας ήχου. 
 
 

E72  Τύπος_Προτύπου_Συµπίεσης_Ήχου 

Υποκλάση της: Ε71 Τύπος_Επεξεργασίας_Ήχου 
Τα στιγµιότυπα της κλάσης αυτής είναι πρότυπα συµπίεσης ηχητικών 
σηµάτων. 
 
Predefined Instances: Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Stereo, DTS, THX. 
 

E73 Τύπος_Συστήµατος_Αποθορυβοποίησης_Ήχου 

Υποκλάση της: Ε71 Τύπος_Επεξεργασίας_Ήχου 
 
Τα στιγµιότυπα της κλάσης αυτής είναι συστήµατα αποθορυβοποίησης 
ήχου. 
 
Predefined Instances: DolbyA, DolbyB, DolbyC. 
 
 

E74 Τύπος_Συστήµατος_Κωδικοποίησης_Καναλιών_Ήχου 

Υποκλάση της: Ε71 Τύπος_Επεξεργασίας_Ήχου 
 
Τα στιγµιότυπα της κλάσης αυτής είναι συστήµατα κωδικοποίησης των 
καναλιών ήχου. 
 
Predefined Instances: MP3, WAV, AAC, AC3, Lossless, BWF, 
Uncompressed Sound. 
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E75 Τύπος_Επεξεργασίας_Βίντεο 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Η κλάση αυτή αποτελείται από υποκλάσεις που περιέχουν µεθόδους για 
την επεξεργασία ενός βίντεο. 
 
 

E76 Τύπος_Container 

Υποκλάση της: Ε75 Τύπος_Επεξεργασίας_Βίντεο 
 
Το Container που χρησιµοποιείται. 
 
Predefined Instances: ASF/WMV, AVI/Open DML, FLI/SWF, H323, 
MPEG4 Part 14 MP4, MPEG System, MPEG Transport, QT, MPEG 
Program, MOV, VOB. 
 
 

E77 Τύπος_Αναλογικού_Συστήµατος_Εγγραφής_Βίντεο 

Υποκλάση της: Ε75 Τύπος_Επεξεργασίας_Βίντεο 
 
Το αναλογικό σύστηµα εγγραφής που χρησιµοποιήθηκε. 
 
Predefined Instances:  NTSC, PAL, SECAM. 
 
 

E78 Τύπος_Βίντεο_Codec 

Υποκλάση της: Ε75 Τύπος_Επεξεργασίας_Βίντεο 
 
Η µέθοδος κωδικοποίησης κινούµενης εικόνας που χρησιµοποιήθηκε. 
 
Predefined Instances: DV codec, H261, H263, H264, MJPEG, Indeo, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Uncompressed Video. 
 
 

E79 Τύπος_Τεχνολογίας_Εγγραφής_Χρώµατος 

Υποκλάση της: Ε75 Τύπος_Επεξεργασίας_Βίντεο 
 
Η τεχνολογία που χρησιµοποιήθηκε για την εγγραφή του χρώµατος. 
 
Predefined Instances: Chromacolor, Kodacolor, Mixed, Black and White, 
Color, Technicolor. 
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E80 Τύπος_Επεξεργασίας_Εικόνας 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Τα άτοµα της κλάσης αυτής είναι µέθοδοι που αφορούν την επεξεργασία 
µιας εικόνας. 
 
 

E81 Τύπος_Φορµάτ_Εικόνας 

Υποκλάση της: Ε80 Τύπος_Επεξεργασίας_Εικόνας 
 
Το φορµάτ µιας εικόνας. 
 
Predefined Instances: DPX, GIF, JPEG, PNG, RAW, TIFF, BMP. 
 
 

E82 Τύπος_Επεξεργασίας_Κειµένου 

Υποκλάση της: Ε40 Τύπος 
 
Τα άτοµα της κλάσης αυτής είναι µέθοδοι που αφορούν την επεξεργασία 
ενός αρχείου κειµένου. 
 
 

E83 Τύπος_Φορµάτ_Κειµένου 

Υποκλάση της: Ε82 Τύπος_Επεξεργασίας_Κειµένου 
 
Το φορµάτ µιας εικόνας. 
 
Παράδειγµα: doc, pdf. 
 
 

E84 Συντελεστής_Παραγωγής 

Υποκλάση της: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοοθήκης 
 
Η κλάση αυτή συνίσταται από άτοµα που αποτελούν συντελεστές 
παραγωγής µιας οµάδας πλάνων ή ενός τεκµηρίου. 
 
 

E85 Χρονική_Περίοδος 

Υποκλάση της: owl: Thing 
 
Η κλάση αυτή συνίσταται από άτοµα χρονικών περιόδων, τα οποία έχουν 
ηµεροµηνία αρχής και τέλους (και πιθανότατα κάποιο όνοµα), όπως θα 
φανεί στον ορισµό των αξιωµάτων. 
 
Παράδειγµα: Η περίοδος 17/5/1950-20/1/1955. 
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Κεφάλαιο 6 
 
 
 

6  Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ιδιότητες που ορίστηκαν στην κατασκευή της 
οντολογίας. Οι ιδιότητες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

• Datatype Properties 
 
Είναι οι ιδιότητες που παίρνουν τιµές από ήδη υπάρχουσες δοµές 
δεδοµένων, όπως για παράδειγµα string, integer κλπ. 
 

• Object Properties 
 
Είναι οι ιδιότητες που παίρνουν τιµές από κατασκευασµένες κλάσεις 
της οντολογίας. Αντιστοιχίζουν δηλαδή άτοµα µιας έννοιας (domain) µε 
άτοµα µιας άλλης έννοιας (range). 

 

6.1 Datatype Properties 

 
PD1. έχει_ηµεροµηνία_αρχής_περιόδου 

PD2. έχει_ηµεροµηνία_λήξης_περιόδου 

PD3. έχει_Σχόλια 

PD4. έχει_Τίτλο 

PD5. έχει_Παρατηρήσεις 

PD6. έχει_Τίτλο_Σειράς 

PD7. έχει_Τίτλο_Συλλογής 

PD8. έχει_∆ικαιώµατα 

PD9. έχει_Προέλευση_Υλικού 

PD10. έχει_∆ευτερεύοντες_Τίτλους 

PD11. έχει_Συνοδευτικό_Υλικό 

PD12. έχει_Όνοµα_Τεκµηριωτή 

PD13. έχει_Όνοµα_Ελεγκτή 

PD14. έχει_∆ιαχειριστικά_Σχόλια_Τεκµηριωτή 
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PD15. έχει_Αιτιολογία_Τροποποιήσεων 

PD16. έχει_Γενικές_Παρατηρήσεις 

PD17. έχει_Επόµενο_Έλεγχο 

PD18. έχει_Εργασίες_που_Πραγµατοποιήθηκαν_στο_ΦΜ 

PD19. έχει_Τεχνικές_Παρατηρήσεις 

PD20. έχει_Ηµεροµηνίες_Ελέγχου 

PD21. έχει_Άλλες_Παρατηρήσεις_Ελεγκτή 

PD22. έχει_Γλώσσες_Υποτίτλων 

PD23. έχει_Σχετικά_Θέµατα 

PD24. έγινε_Σε_Πόλη 

PD25. έχει_Λέξη_Κλειδί 

PD26. έχει_Γλώσσες 

PD27. έχει_Γλώσσες_∆ιατίτλων 

PD28. έχει_Βιβλιογραφία 

PD29. έχει_Username 

PD30. έχει_Κατάλογο_Θεµάτων 

PD31. έχει_Μήκος_Φιλµ 

PD32. Master_Filename 

PD33. έχει_Χωρητικότητα 

PD34. έχει_Αριθµό_Καταλόγου_Αρχείου_Προέλευσης 

PD35. έχει_Παλιό_Αριθµό_Αρχείου_Προέλευσης 

PD36. έχει_Περιγραφή 

PD37. έχει_Κωδικό 

PD38. έχει_Θέση_Φύλαξης 

PD39. έχει_Ηµεροµηνία_Μεταγραφής 

PD40. έχει_Ηµεροµηνία_Πρώτης_Μετάδοσης 

PD41. έχει_Περίληψη 

PD42. έχει_Ηµεροµηνία_Αντικατάστασης 

PD43. έχει_Σύνοψη 

PD44. έχει_Αριθµό_Θεµάτων 

PD45. έχει_Ιστορικό_Αλλαγών 

PD46. έχει_Χώρο_Φύλαξης 

PD47. έχει_Ηµεροµηνία_Γεγονότων 

PD48. έχει_Μέγεθος_Σε_MB 

PD49. έχει_Μέθοδο_Απόκτησης 

PD50. έχει_Barcode1 

PD51. έχει_Barcode2 

PD52. έχει_Ηµεροµηνία_Έκδοσης 

PD53. έχει_∆ιαχείριση_Κίνηση_Ιστορικό_Αξιοποίησης 

PD54. έχει_Ηµεροµηνία_Παραγωγής 

PD55. έχει_Αριθµό_Σελίδων 

PD56. έχει_Ηµεροµηνία_Απόκτησης 

PD57. έχει_Παραλήπτη 

PD58. Master_Start 



91 

 

PD59. Master_End 

PD60. έχει_Περιγραφή_Κατάστασης 

PD61. έχει_Ηµεροµηνία_Εξόδου 

PD62. έχει_Ηµεροµηνία_Επιστροφής 

PD63. έχει_Ηµεροµηνία 

PD64. έχει_∆ιάρκεια 

PD65. έχει_∆ιάθεση_Μέσω_Ιντερνετ 

PD66. έχει_όνοµα 

PD67. ιδιότητα_Συντελεστή_Παραγωγής 

PD68. έχει_Κάθετα_Pixels 

PD69. έχει_Οριζόντια_Pixels 

PD70. Κάθετη_∆ιάσταση_Σε_cm 

PD71. Οριζόντια_∆ιάσταση_Σε_cm 

 
 
 
 

6.1.1 Αναλυτική Περιγραφή Ιδιοτήτων 
 

Datatype Properties 
 

PD1. έχει_ηµεροµηνία_αρχής_περιόδου 

 
Η ιδιότητα αυτή αφορά τον ορισµό µιας χρονικής περιόδου, και άρα 
είναι χαρακτηριστικό µιας τέτοιας περιόδου. ∆ίνει την πληροφορία για 
την ηµεροµηνία στην οποία θεωρείται ότι αρχίζει µία ορισµένη 
περίοδος χρόνου. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
Domain: Ε84 Χρονική_Περίοδος 
Range: xsd:date 
Παράδειγµα:  Το instance ΒΠΠ_Στην_Ελλάδα της Ε84 

Χρονική_Περίοδος έχει ηµεροµηνία αρχής 28/10/1940 
 

PD2. έχει_ηµεροµηνία_λήξης_περιόδου 

 
Η ιδιότητα αυτή αφορά τον ορισµό µιας χρονικής περιόδου. ∆ίνει την 
πληροφορία για την ηµεροµηνία στην οποία θεωρείται ότι λήγει µία 
ορισµένη περίοδος χρόνου. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε84 Χρονική_Περίοδος 
Range: xsd:date 
 
Παράδειγµα:  Το instance ΒΠΠ της Ε84 Χρονική_Περίοδος έχει 

ηµεροµηνία λήξης 15/08/1945. 
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PD3. έχει_Σχόλια 

 
Το µεταδεδοµένο αυτό συνδέει τις κλάσεις Ε4 Οµάδα_Πλάνων, Ε6 
Συνοδευτικό_Τεκµήριο και Ε10 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας µε τιµές ελευθέρου κειµένου 
που αποτελούν διάφορα σχόλια πάνω στα στιγµιότυπα των κλάσεων 
αυτών. 
 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 

Ε6 Συνοδευτικό_Τεκµήριο 
Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 

Range: xsd:string 
 

 
PD4. έχει_Τίτλο 

 
Ο Τίτλος είναι µία αναγνωριστική ονοµασία και χαρακτηριστικό του 
περιεχοµένου ενός φυσικού µέσου και διατηρείται και µετά την 
τεκµηρίωσή του, όπως είναι φυσικό.  
 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 

Ε6 Συνοδευτικό_Τεκµήριο 
Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 

  Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd:string 
 
Παράδειγµα:  Το Φυσικό Μέσο µε κωδικό 2354 έχει τίτλο «Επίκαιρα 

27/09» 
 

PD5. έχει_Παρατηρήσεις 

 
Παίρνει τιµές ελευθέρου κειµένου και συνδέει τις κλάσεις του Domain 
του µε διάφορες Παρατηρήσεις που ήθελε να προσάψει ο δηµιουργός 
τους υπό τη µορφή ελευθέρου κειµένου. 
 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 

Ε6 Συνοδευτικό_Τεκµήριο 
Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 

Range: xsd:string 
 
 

PD6. έχει_Τίτλο_Σειράς 

Συνδέει µία κλάση µε µία τιµή ελευθέρου κειµένου που αναπαριστά τον 
τίτλο της Σειράς στην οποία υπάγεται το συγκεκριµένο τεκµήριο ή 
φυσικό µέσο. 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
  Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd:string 
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PD7. έχει_Τίτλο_Συλλογής 

 
Συνδέει µία κλάση µε µία τιµή ελευθέρου κειµένου που αναπαριστά τον 
τίτλο της Συλλογής στην οποία υπάγεται το συγκεκριµένο τεκµήριο ή 
φυσικό µέσο. 
Παράδειγµα: Το τεκµήριο µε κωδικό 5423 ανήκει στη Συλλογή µε τίτλο 
«Ντοκιµαντέρ µε θέµα την Πολιτική στην περίοδο 1950-1960» 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
  Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd:string 
 
 

PD8. έχει_∆ικαιώµατα 

Η σχέση αυτή συνδέει µία κλάση µε τον κάτοχο των πνευµατικών 
δικαιωµάτων αυτής, αλλά σε µορφή κειµένου (το όνοµα του κατόχου 
των δικαιωµάτων).  
Μεταιδιότητες: Functional 
Domain:  Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
Range: xsd:string 
 
 

PD9. έχει_Προέλευση_Υλικού 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα τεκµήριο κινούµενης εικόνας µε µία τιµή 
ελευθέρου κειµένου που περιγράφει την προέλευση του τεκµηριωµένου 
περιεχοµένου. 
 
Παράδειγµα: Το τεκµήριο µε κωδικό 3205 έχει προέλευση υλικού που 
περιγράφεται από το string «Φυσικό µέσο φιλµ 32425». 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: xsd:string 
  

PD10. έχει_∆ευτερεύοντες_Τίτλους 

 
∆ευτερεύοντες αναγνωριστικοί τίτλοι τους οποίους µπορεί να έχει µία 
οντότητα. 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
  Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd:string 
 
 

PD11. έχει_Συνοδευτικό_Υλικό 

 
Περιγραφή του συνοδευτικού υλικού σε µορφή κειµένου για ένα 
τεκµήριο κινούµενης εικόνας. 
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Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: xsd:string 
 

PD12. έχει_Όνοµα_Τεκµηριωτή 

 
Συνδέει ένα τεκµήριο, µέσω της reified σχέσης Ε32 Τεκµηρίωση, αλλά 
και µία Οµάδα Πλάνων µε το όνοµα (ή τα ονόµατα) του τεκµηριωτή/τών 
τους. 
 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 
  Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: xsd: string 
 

PD13. έχει_Όνοµα_Ελεγκτή 

 
Το όνοµα του δράστη που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο ενός 
φυσικού µέσου. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 
 

PD14. έχει_∆ιαχειριστικά_Σχόλια_Τεκµηριωτή 

 
Συνδέει ένα τεκµήριο, µέσω της reified σχέσης Ε32 Τεκµηρίωση, µε 
διαχειριστικά σχόλια του τεκµηριωτή του, υπό µορφή κειµένου. 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: xsd: string 
 

PD15. έχει_Αιτιολογία_Τροποποιήσεων 

 
Συνδέει ένα στιγµιότυπο της κλάσης Ε13 Φυσικό_Μέσο µε τις 
αιτιολογίες που δώσαν οι διαχειριστές για τυχούσες τροποποιήσεις 
πάνω σε αυτό, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συντήρησης κλπ. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 
 

PD16. έχει_Γενικές_Παρατηρήσεις 

 
Γενικές Παρατηρήσεις πάσης φύσεως υπό µορφή κειµένου, για ένα 
Φυσικό Μέσο. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
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PD17. έχει_Επόµενο_Έλεγχο 

Η Ηµεροµηνία του επόµενου (ή των επόµενων) ελέγχου/ων που έχουν 
κανονιστεί για το µέλλον, για ένα φυσικό µέσο. 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: date 
 

PD18. έχει_Εργασίες_που_Πραγµατοποιήθηκαν_στο_ΦΜ 

 
Κείµενο που περιγράφει τις εργασίες και τις τροποποιήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν σε ένα φυσικό µέσο και σε ένα τεκµήριο. 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 

Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 
 

PD19. έχει_Τεχνικές_Παρατηρήσεις 

 
Κείµενο που περιγράφει τις τεχνικές παρατηρήσεις που µπορεί να έχει 
ένα φυσικό µέσο. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 
 

PD20. έχει_Ηµεροµηνίες_Ελέγχου 

 
Η Σχέση αυτή συνδέει ένα στιγµιότυπο της κλάσης Ε13 Φυσικό_Μέσο 
µε τις ηµεροµηνίες στις οποίες υπέστη έλεγχο στο παρελθόν. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: date 
 

PD21. έχει_Άλλες_Παρατηρήσεις_Ελεγκτή 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε διάφορα θέµατα, µη 
τεχνικής φύσεως, που έχει να παρατηρήσει ο ελεγκτής του φυσικού 
µέσου. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 

PD22. έχει_Γλώσσες_Υποτίτλων 

Η σχέση αυτή συνδέει µία οµάδα πλάνων µε τις γλώσσες στις οποίες 
διατίθενται οι υπότιτλοι αυτής. Οι τιµές είναι σύµφωνα µε το πρότυπο 
IETF RFC 1766 [ISO 3166] και συντίθεται από 2 γράµµατα (πχ nl για 
ολλανδικά, en για αγγλικά). 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt
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Range: xsd: language 
 

PD23. έχει_Σχετικά_Θέµατα 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο ή ένα τεκµήριο µε τα σχετικά 
θέµατα του περιεχοµένου αυτών, σε µορφή κειµένου. 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 

Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 
 

PD24. έγινε_Σε_Πόλη 

 
Η πόλη στην οποία συνέβησαν τα γεγονότα του περιεχοµένου ενός 
φυσικού µέσου/τεκµηρίου/οµάδας πλάνων. 
 
Domain: owl: Thing 
Range: xsd: string 
 

PD25. έχει_Λέξη_Κλειδί 

 
Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση µιας οντότητας, σε µορφή κειµένου. 
 
Domain: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
Range: xsd: string 
 
 

PD26. έχει_Γλώσσες 

 
Οι γλώσσες οι οποίες χρησιµοποιούνται (κατά την οµιλία) σε µία οµάδα 
πλάνων. Οι τιµές είναι σύµφωνα µε το πρότυπο IETF RFC 1766 [ISO 
3166] και συντίθεται από 2 γράµµατα (πχ nl για ολλανδικά, en για 
αγγλικά). 
 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 
Range: xsd: language 
 
 

PD27. έχει_Γλώσσες_∆ιατίτλων 

 
Η σχέση αυτή συνδέει µία οµάδα πλάνων µε τις γλώσσες στις οποίες 
διατίθενται οι διάτιτλοι (credits) αυτής. Οι τιµές είναι σύµφωνα µε το 
πρότυπο IETF RFC 1766 [ISO 3166] και συντίθεται από 2 γράµµατα 
(πχ nl για ολλανδικά, en για αγγλικά). 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 
Range: xsd: language 
 
 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt
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PD28. έχει_Βιβλιογραφία 

 
Η σχέση αυτή συνδέει στιγµιότυπα των κλάσεων Ε4 Οµάδα_Πλάνων 
και Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας µε τη βιβλιογραφία 
(σε µορφή ελευθέρου κειµένου) που πιθανώς τα συνοδεύει. 
 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 
  Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: xsd: string 
 

PD29. έχει_Username 

 
Η σχέση αυτή συνδέει έναν χρήστη του συστήµατος της Κρατικής 
Ταινιοθήκης µε το αναγνωρισιτκό όνοµα χρήστη (username) αυτού. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε33 Χρήστης 
Range: xsd: string 
 
 

PD30. έχει_Κατάλογο_Θεµάτων 

 
Ο κατάλογος των θεµάτων του περιεχοµένου ενός φυσικού µέσου, σε 
µορφή κειµένου. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 
 

PD31. έχει_Μήκος_Φιλµ 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα στιγµιότυπο της κλάσης Ε15 
Φυσικό_Μέσο_Φιλµ µε µία αριθµητική τιµή που αναπαριστά το µήκος 
του φιλµ σε µέτρα. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε15 Φυσικό_Μέσο_Φιλµ 
Range: xsd: float 
 
 

PD32. Master_Filename 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα τεκµήριο, µέσω της reified σχέσης Ε32 
Τεκµηρίωση, µε το όνοµα του κωδικοποιηµένου αρχέιου το οποίο 
τεκµηριώθηκε. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
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Domain: Ε32 Τεκµηρίωση 
Range: xsd: string 
 
 

PD33. έχει_Χωρητικότητα 

Η σχέση αυτή περιγράφει τη χωρητικότητα σε megabytes ενός φυσικού 
µέσου που έχει την ιδιότητα να φέρει χωρητικότητα. 
Μεταιδιότητες: Functional 
Domain: Ε14 Φυσικό_Μέσο_Με_Χωρητικότητα 
Range: xsd: float 

 
PD34. έχει_Αριθµό_Καταλόγου_Αρχείου_Προέλευσης 

 
Ο αριθµός καταλόγου του αρχείου προέλευσης ενός φυσικού µέσου. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 
 

PD35. έχει_Παλιό_Αριθµό_Αρχείου_Προέλευσης 

 
Ο αµέσως προηγούµενος αριθµός καταλόγου του αρχείου προέλευσης 
ενός φυσικού µέσου, που διατηρείται για λόγους ανάκλησης λαθών, 
καταλογογράφησης κλπ. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 
 

PD36. έχει_Περιγραφή 

Η περιγραφή του περιεχοµένου µιας οντότητας. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 
  Ε6 Συνοδευτικό_Τεκµήριο 
  Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: xsd: string 
 

PD37. έχει_Κωδικό 

 
Η σχέση αυτή είναι πολύ σηµαντική για λόγους καταλογογράφησης και 
αρχειοθέτησης και συνδέει ένα πρωτογενές υλικό ή ένα τεκµήριο µε 
έναν µοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, σε µορφή κειµένου. 
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Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 
  Ε6 Συνοδευτικό_Τεκµήριο 
  Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
  Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 
 

PD38. έχει_Θέση_Φύλαξης 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε τη φυσική θέση στην οποία 
φυλάσσεται. Επίσης χρησιµοποιείται και για τη σύνδεση κάποιου 
τεκµηρίου µε το φυσικό µέσο (αν υπάρχει) στο οποίο αντιστοιχεί. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
  Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: anyURI / xsd: string 
 
 

PD39. έχει_Ηµεροµηνία_Μεταγραφής 

Η ηµεροµηνία κατά την οποία το περιεχόµενο ενός φυσικού µέσου 
µετεγγράφη σε κάποιο άλλο δίνεται από αυτή τη σχέση. 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: date 

 
PD40. έχει_Ηµεροµηνία_Πρώτης_Μετάδοσης 

 
Η ηµεροµηνία στην οποία µεταδόθηκε για πρώτη φορά το περιεχόµενο 
ενός τεκµηρίου. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: xsd: date 
 
 

PD41. έχει_Περίληψη 

 
Η περίληψη του θεµατικού περιεχοµένου ενός τεκµηρίου ή µιας οµάδας 
πλάνων. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
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Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 
  Ε7 Συνοδευτικό_Τεκµήριο 
  Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: xsd: string 
 

PD42. έχει_Ηµεροµηνία_Αντικατάστασης 

 
Η ηµεροµηνία στην οποία αντικαταστάθηκε ένα φυσικό µέσο µε ένα 
άλλο µε το ίδιο περιεχόµενο. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: date 
 
 

PD43. έχει_Σύνοψη 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα πρωτογενές υλικό ή ένα τεκµήριο µε τιµή 
κειµένου που περιγράφει συνοπτικά το θεµατικό περιεχόµενο αυτών. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
  Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 
 

PD44. έχει_Αριθµό_Θεµάτων 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε µια αριθµητική τιµή που 
αντιστοιχεί στον αριθµό των θεµάτων που περιέχονται σε αυτό. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: int 
 

PD45. έχει_Ιστορικό_Αλλαγών 

 
Συνδέει το τεκµήριο, µέσω της κλάσης Ε32 Τεκµηρίωση, µε ένα κείµενο 
στο οποίο περιέχονται στοιχεία περί του ιστορικού αλλαγών του 
τεκµηρίου. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε32 Τεκµηρίωση 
Range: xsd: string 
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PD46. έχει_Χώρο_Φύλαξης 

 
Ο χώρος στο οποίο φυλάσσεται σε φυσική µορφή ένα πρωτογενές 
υλικό. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 
 

PD47. έχει_Ηµεροµηνία_Γεγονότων 

 
Η σχέση αυτή συνδέει µία φωτογραφία µε την ηµεροµηνία στην οποία 
συνέβησαν τα γεγονότα που παρουσιάζονται σε αυτή. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε7 Συνοδευτική_Φωτογραφία 
Range: xsd: date 
 
 

PD48. έχει_Μέγεθος_Σε_MB 

 
Το µέγεθος, σε MB, όπως αναπαρίσταται στη µορφή float, ενός 
ψηφιακού αρχείου που υπέστη τεκµηρίωση. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε21 Ψηφιακό_Αρχείο 
Range: xsd: float 
 
 

PD49. έχει_Μέθοδο_Απόκτησης 

 
Περιγραφή της µεθόδου µε την οποία αποκτήθηκε ένα φυσικό µέσο, σε 
µορφή κειµένου. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 
 

PD50. έχει_Barcode1 

 
Το αναγνωριστικό barcode ενός φυσικού µέσου. 
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Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 

PD51. έχει_Barcode2 

 
Το δεύτερο αναγνωριστικό barcode (εάν υπάρχει) ενός φυσικού µέσου. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 

PD52. έχει_Ηµεροµηνία_Έκδοσης 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα έγγραφο µε την ηµεροµηνία στην οποία 
εκδόθηκε, σε φυσική µορφή. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε8 Συνοδευτικό_Έγγραφο 
Range: xsd: date 
 

PD53. έχει_∆ιαχείριση_Κίνηση_Ιστορικό_Αξιοποίησης 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα πρωτογενές υλικό ή ένα τεκµήριο µε την 
περιγραφή διαχειριστικών στοιχείων (διαχείριση, κίνηση, ιστορικό 
αξιοποίησης) σε µορφή κειµένου. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 

Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 
 

PD54. έχει_Ηµεροµηνία_Παραγωγής 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα τεκµήριο κινούµενης εικόνας µε την 
ηµεροµηνία παραγωγής του περιεχοµένου αυτού. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: xsd: date 
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PD55. έχει_Αριθµό_Σελίδων 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα συνοδευτικό έγγραφο µε έναν ακέραιο 
αριθµό που αντιστοιχέι στον αριθµό των σελίδων του εγγράφου. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε8 Συνοδευτικό_Έγγραφο 
Range: xsd: int 
 
 

PD56. έχει_Ηµεροµηνία_Απόκτησης 

 
Η ηµεροµηνία απόκτησης ενός φυσικού µέσου στο αρχείο. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: date 
 
 

PD57. έχει_Παραλήπτη 

 
Ο παραλήπτης της ενοικίασης ενός φυσικού µέσου, σε µορφή 
κειµένου. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 

PD58. Master_Start 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα τεκµήριο µε το χρόνο στον οποίο ξεκινάει 
αυτό, εν αντιστοιχία µε το φυσικό µέσο από το οποίο προέρχεται. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: xsd: time 
 

PD59. Master_End 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα τεκµήριο µε το χρόνο στον οποίο σταµατάει 
αυτό, εν αντιστοιχία µε το φυσικό µέσο από το οποίο προέρχεται. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
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Range: xsd: time 
 

PD60. έχει_Περιγραφή_Κατάστασης 

 
Η περιγραφή της κατάστασης ενός φυσικού µέσου, σε µορφή 
ελευθέρου κειµένου. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: string 
 
 

PD61. έχει_Ηµεροµηνία_Εξόδου 

 
Η ηµεροµηνία εξόδου ενός φυσικού µέσου είναι η ηµεροµηνία στην 
οποία έλαβε χώρα κάποιος δανεισµός αυτού. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: date 
 
 

PD62. έχει_Ηµεροµηνία_Επιστροφής 

 
Η ηµεροµηνία επιστροφής ενός φυσικού µέσου είναι η ηµεροµηνία 
στην οποία έληξε κάποιος δανεισµός αυτού και επέστρεψε το 
πρωτογενές υλικό στις εγκαταστάσεις του αρχείου (στη θέση φύλαξής 
του). 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: date 
 

PD63. έχει_Ηµεροµηνία 

 
Μία ηµεροµηνία που σχετίζεται µε το φυσικό µέσο και το περιεχόµενο 
αυτού. 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: date 
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PD64. έχει_∆ιάρκεια 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα τεκµήριο ή φυσικό µέσο ή συνοδευτικό ήχο 
µε µία αρίθµηση της διάρκειας αυτού (σε timecode duration). 
 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε9 Συνοδευτικός_Ήχος 
  Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 

Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: xsd: duration 
 

PD65. έχει_∆ιάθεση_Μέσω_Ιντερνετ 

Η σχέση αυτή συνδέει ένα τεκµήριο ή µία οµάδα πλάνων µε µία 
boolean τιµή (true/false) η οποία αντιστοιχεί στη διαθεσιµότητα αυτού 
µέσω του διαδικτύου για τους χρήστες. 
Μεταιδιότητες: Functional 
 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 

Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: xsd: boolean 

 
PD66. έχει_όνοµα 

 
Μέσω της ιδιότητας αυτής προσδίδεται σε µία οντότητα της Ε1 ένα 
όνοµα σε µορφή κειµένου. 
 
Domain: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
Range: xsd: string 

 

PD67. ιδιότητα_Συντελεστή_Παραγωγής 

 
Η σχέση αυτή προσάπτει µία ιδιότητα σε ένα στιγµιότυπο της κλάσης 
Ε84 Συντελεστής_Παραγωγής, ως προς τη φύση της συνεισφοράς του 
στην παραγωγή µίας οµάδας πλάνων. 

 
 Domain: Ε84 Συντελεστής_Παραγωγής 
 Range: xsd: string 
 
PD68. έχει_Κάθετα_Pixels 

 
Ο αριθµός των pixels στην κάθετη συνιστώσα, που συνιστούν το 
Resolution µιας εικόνας. 
 
Domain: Ε64 Resolution_Εικόνας 
Range: int 

 

PD69. έχει_Οριζόντια_Pixels 
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Ο αριθµός των pixels στην οριζόντια συνιστώσα, που συνιστούν το 
Resolution µιας εικόνας. 
 
Domain: Ε64 Resolution_Εικόνας 
Range: int 
 
 

PD70. Κάθετη_∆ιάσταση_Σε_cm 

 
Ο αριθός, σε εκατοστά, µιας κάθετης διάστασης ενός διδιάστατου 
σχήµατος. 
 
Domain: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
Range: xsd: float 
 
 

PD71. Οριζόντια_∆ιάσταση_Σε_cm 

 
Ο αριθός, σε εκατοστά, µιας οριζόντιας διάστασης ενός διδιάστατου 
σχήµατος. 
 
Domain: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
Range: xsd: float 
 

 
 

 
 

 

6.2 Object Properties 

 
PO1. έχει_Τύπο_Πρόσβασης 

PO2. έχει_Τύπο_Συστήµατος_Αποθορυβοποίησης_Ήχου 

PO3. έχει_Τύπο_Συστήµατος_Κωδικοποίησης_Καναλιών_Ήχου 

PO4. έχει_Τύπο_Προτύπου_Συµπίεσης_Ήχου 

PO5. έχει_Κανάλια_Ήχου_σε_Χρήση 

PO6. έχει_Τύπο_Προτύπου_Συµπίεσης_Εικόνας 

PO7. έχει_Τύπο_Φορµάτ_Κειµένου 

PO8. έχει_Τύπο_Φορµάτ_Εικόνας 

PO9. έχει_Κωδικοποίηση 

PO10. έχει_Αντιγραφή 

PO11. έχει_Στοιχεία_Αρχειοθέτησης 

PO12. έχει_Στοιχεία_∆ανεισµού 

PO13. έχει_Στοιχεία_Καταλογογράφησης 

PO14. χρησιµοποιήθηκε_Για_Παραγωγή_Μέσου 

PO15. έχει_Στοιχεία_Πωλήσεως 

PO16. έχει_Συντήρηση 
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PO17. έχει_Στοιχεία_Ψηφιοποίησης 

PO18. έχει_Τµήµα 

PO19. έχει_Άµεσο_Τµήµα 

PO20. έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο 

PO21. Master_Media 

PO22. ανήκει_σε_Θεµατική_Κατηγορία 

PO23. έχει_Είδος 

PO24. έχει_Υποείδος 

PO25. έχει_Χρονική_Περίοδο_Γεγονότων 

PO26. έχει_Τοποθεσία 

PO27. έχει_Συντελεστή_Παραγωγής 

PO28. έχει_Προέλευση 

PO29. έχει_Χώρα 

PO30. έχει_Ποιότητα_Μεταγραφής 

PO31. έχει_Κατάσταση_Υλικού 

PO32. έχει_Resolution 

PO33. έχει_Χρώµα 

PO34. έχει_Κατάσταση_Κολλήσεων 

PO35. έχει_Κατηγορία_∆ιάχυσης 

PO36. έχει_Aspect_Ratio 

PO37. έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου 

PO38. έχει_Ποιότητα_Περιεχοµένου 

PO39. έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής 

PO40. έχει_Image_DPI 

PO41. έχει_Τεκµηρίωση 

PO42. έχει_Τύπο_Φιλµ 

PO43. έχει_Υλικό_Βάσης 

PO44. έχει_Τεχνολογία_Εγγραφής_Χρώµατος 

PO45. έχει_Τύπο_Container 

PO46. έχει_Είδος_Ήχου 

PO47. έχει_Κατάσταση_Τεκµηρίωσης 

PO48. έχει_Κατασκευαστή_Μέσου 

 

6.2.1 Αναλυτική Περιγραφή Ιδιοτήτων 
 
PO1. έχει_Τύπο_Πρόσβασης 

 
Η ιδιότητα αυτή συνδέει ένα στιγµιότυπο της κλάσης Ε33 Χρήστης µε 
το επίπεδο πρόσβασης αυτού, στο σύστηµα.  
 
Functional 
 
Παράδειγµα: Ο χρήστης µε username guest2384 έχει επίπεδο 
πρόσβασης χρήστη κοινού. 
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Domain: Ε33 Χρήστης 
Range: Ε52 Τύπος_Πρόσβασης 
 
 

PO2. έχει_Τύπο_Συστήµατος_Αποθορυβοποίησης_Ήχου 

 
Η ιδιότητα αυτή προσάπτει ένα τύπο συστήµατος αποθορυβοποίησης 
ήχου σε ένα αρχέιο ήχου ή σε ένα φυσικό µέσο το οποίο έχει 
εγγεγραµµένο ήχο. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε73 Τύπος_Συστήµατος_Αποθορυβοποίησης_Ήχου 
 
 

PO3. έχει_Τύπο_Συστήµατος_Κωδικοποίησης_Καναλιών_Ήχου 

 
Η ιδιότητα αυτή προσάπτει ένα τύπο συστήµατος κωδικοποίησης των 
καναλιών ήχου σε ένα αρχέιο ήχου ή σε ένα φυσικό µέσο το οποίο έχει 
εγγεγραµµένο ήχο. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε74 Τύπος_Συστήµατος_Αποθορυβοποίησης_Ήχου 
 
 

PO4. έχει_Τύπο_Προτύπου_Συµπίεσης_Ήχου 

 
Η ιδιότητα αυτή προσάπτει ένα τύπο προτύπου συµπίεσης ήχου σε ένα 
αρχέιο ήχου ή σε ένα φυσικό µέσο το οποίο έχει εγγεγραµµένο ήχο. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε72 Τύπος_Προτύπου_Συµπίεσης_Ήχου 
 
 

PO5. έχει_Κανάλια_Ήχου_σε_Χρήση 

 
Η ιδιότητα αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε ένα στιγµιότυπο της 
κλάσης Ε54 Κανάλια_Ήχου_Σε_Χρήση, το οποίο θα αντιστοιχεί σε 
έναν αριθµό καναλιών ήχου που χρησιµοποιούνται. Παίρνει τιµές από 
τα στιγµιότυπα της κλάσης και δεν είναι datatype ιδιότητα διότι 
υπάρχουν standard τεχνολογίες καναλιών ήχου. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε54 Κανάλια_Ήχου_Σε_Χρήση 
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PO6. έχει_Τύπο_Προτύπου_Συµπίεσης_Εικόνας 

 
Η ιδιότητα αυτή συνδέει ένα τεκµήριο µε το πρότυπο συµπίεσης 
εικόνας αυτού, που χρησιµοποιήθηκε κατά την κωδικοποίηση του 
αρχείου προέλευσης. 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: Ε78 Τύπος_Βίντεο_Codec 
 
 

PO7. έχει_Τύπο_Φορµάτ_Κειµένου 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα αρχείο εγγράφου µε ένα στιγµιότυπο που  
αντιπροσωπεύει το φορµάτ του κειµένου που χρησιµοποιήθηκε κατά 
την κωδικοποίηση. 
 
Domain: Ε8 Συνοδευτικό_Έγγραφο 
Range: Ε83 Τύπος_Φορµάτ_Κειµένου 
 
 

PO8. έχει_Τύπο_Φορµάτ_Εικόνας 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα αρχείο κωδικοποίησης φωτογραφίας µε ένα 
στιγµιότυπο που  αντιπροσωπεύει το φορµάτ της εικόνας που 
χρησιµοποιήθηκε κατά την κωδικοποίηση. 
 
Domain: Ε7 Συνοδευτική_Φωτογραφία 
Range: Ε81 Τύπος_Φορµάτ_Εικόνας 
 
 

PO9. έχει_Κωδικοποίηση 

 
Η ιδιότητα αυτή συνδέει ένα ψηφιακό τεκµήριο µε διάφορα 
χαρακτηριστικά που αφορούν στην κωδικοποίηση ενός πρωτογενούς 
υλικού (και κατά συνέπεια τη δηµιουργία ψηφιακού αρχείου), και αυτό 
επιτυγχάνεται µέσω της reified relation Ε27 Κωδικοποίηση. 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: Ε27 Κωδικοποίηση 
 
 

PO10. έχει_Αντιγραφή 

 
Η ιδιότητα αυτή συνδέει ένα ψηφιακό τεκµήριο µε διάφορα 
χαρακτηριστικά που αφορούν την αντιγραφή ενός πρωτογενούς υλικού 
(και κατά συνέπεια τη δηµιουργία νέου ψηφιακού αρχείου ή φυσικού 
µέσου), και αυτό επιτυγχάνεται µέσω της reified relation Ε23 
Αντιγραφή. 
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Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
  Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε23 Αντιγραφή 
 
 

PO11. έχει_Στοιχεία_Αρχειοθέτησης 

 
Η ιδιότητα αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε στοιχεία που έχουν σχέση 
µε την αρχειοθέτηση αυτού στο ΕΟΑ. Αυτό γίνεται µέσω της reified 
relation Ε24 Αρχειοθέτηση. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε24 Αρχειοθέτηση 
 
 

PO12. έχει_Στοιχεία_∆ανεισµού 

 
Η ιδιότητα αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε στοιχεία που έχουν σχέση 
µε το δανεισµό αυτού (αν υπάρει) από κάποιον δράστη. Αυτό γίνεται 
µέσω της reified relation Ε25 ∆ανεισµός. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε25 ∆ανεισµός 
 
 

PO13. έχει_Στοιχεία_Καταλογογράφησης 

 
Η ιδιότητα αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε στοιχεία που έχουν σχέση 
µε την καταλογογράφηση αυτού στο ΕΟΑ. Αυτό γίνεται µέσω της 
reified relation Ε26 Καταλογογράφηση. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε26 Καταλογογράφηση 
 
 

PO14. χρησιµοποιήθηκε_Για_Παραγωγή_Μέσου 

 
Με τη σχέση αυτή επιτυγχάνεται η σύνδεση ενός πρωτογενούς υλικού 
µε τα στοιχεία που αφορούν την παραγωγή νέου µέσου αυτού.  
 
Παράδειγµα: Οι δύο από τις πέντε οµάδες πλάνων και κάποιες 
φωτογραφίες ενός τεκµηρίου (από το φυσικό µέσο) χρησιµοποιήθηκαν 
για τη δηµιουργία ενός νέου µέσου.  
Από εδώ φαίνεται πως το παραχθέν µέσο δεν είναι αντίγραφο του 
αρχικού, αλλά παίρνει στοιχεία από αυτό, και πιθανώς και από άλλα 
µέσα για να ολοκληρωθεί. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε28 Παραγωγή_Μέσου 
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PO15. έχει_Στοιχεία_Πωλήσεως 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε τα µεταδεδοµένα που έχουν 
να κάνουν µε την πώληση αυτού σε κάποιον δράστη. Η γνώση αυτή 
καταγράφεται µέσω της reified σχέσης Ε29 Πώληση. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε29 Πώληση 
 
 

PO16. έχει_Συντήρηση 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε τα µεταδεδοµένα που έχουν 
να κάνουν µε τη διαρκή διαδικασία της συντήρησης αυτού. Η γνώση 
αυτή καταγράφεται µέσω της reified σχέσης Ε30 Συντήρηση. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε30 Συντήρηση 
 
 

PO17. έχει_Στοιχεία_Ψηφιοποίησης 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε τα µεταδεδοµένα που έχουν 
να κάνουν µε τη µεταγραφή αυτού σε νέο, ψηφιακό µέσο. Πρέπει να 
προσεχθεί όµως ότι η διαδικασία της ψηφιοποίησης διαφέρει από αυτή 
της κωδικοποίησης καθώς η κωδικοποίηση αφορά τη δηµιουργία 
ψηφιακού αρχείου, ενώ η ψηφιοποίηση ενός µέσου µπορεί να σηµαίνει 
τη δηµιουργία πρωτογενούς υλικού µε ψηφιακή φύση (πχ. από film σε 
Digital Beta). Η γνώση αυτή καταγράφεται µέσω της reified σχέσης Ε31 
Ψηφιοποίηση. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε31 Ψηφιοποίηση 
 
 

PO18. έχει_Τµήµα 

 
Η ιδιότητα αυτή είναι υλοποίηση της part/whole σχέσης που υπάρχει 
µεταξύ κλάσεων. Συγκεκριµένα, είναι σύνηθες στον κόσµο του ΕΟΑ για 
ένα τεκµήριο να αποτελείται από (να έχει τµήµατα) θέµατα, και αυτά µε 
τη σειρά τους να αποτελούνται από οµάδες πλάνων. Κλάσεις που 
συνδέονται αλυσιδωτά, αλλά δεν έχουν σχέση άµεσου τµήµατος, 
προκύπτουν ότι συνδέονται µε partonomic σχέσεις από τον ορισµό της 
ιδιότητας PO18 έχει_Τµήµα ως transitive. 
 
Domain: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
Range: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
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PO19. έχει_Άµεσο_Τµήµα 

Υποιδιότητα της PO18 έχει_Τµήµα 
 
Η σχέση άµεσου τµήµατος µεταξύ δύο κλάσεων. Ένα θέµα είναι άµεσο 
τµήµα ενός τεκµηρίου, όπως και µία οµάδα πλάνων είναι άµεσο τµήµα 
ενός θέµατος. Λόγω του transitivity της υπεριδιότητας ΡΟ18, 
προκύπτει και η σχέση part/whole µεταξύ των µη άµεσων τµηµάτων. 
 
Domain: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
Range: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
 

PO20. έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα τεκµήριο µε τα συνοδευτικά τεκµήρια αυτού. 
Συνοδευτικά τεκµήρια µπορεί να είναι τεκµήρια εικόνας, τεκµήρια ήχου 
ή και τεκµήρια κειµένου. 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: Ε6 Συνοδευτικό_Τεκµήριο 
 

PO21. Master_Media 

 
Η σχέση αυτή δίνει την πληροφορία του πρωτογενούς υλικού 
προέλευσης ενός ψηφιακού τεκµηρίου. 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
 
 

PO22. ανήκει_σε_Θεµατική_Κατηγορία 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα άτοµο των κλάσεων Ε4 Οµάδα_Πλάνων και 
Ε3 Θέµα µε ένα άτοµο της κλάσης Ε53 Θεµατική_Κατηγορία το οποίο 
περιγράφει τη θεµατική κατηγορία του περιεχοµένου της κινούµενης 
εικόνας (πχ. εξωτερική πολιτική των συντηρητικών κυβερνήσεων). 
 
Domain: Ε3 Θέµα 
  Ε4 Οµάδα_Πλάνων 
Range: Ε53 Θεµατική_Κατηγορία 
 
 
 

PO23. έχει_Είδος 

 
Η ιδιότητα αυτή συνδέει ένα τεκµήριο ή µία οµάδα πλάνων µε ένα 
άτοµο της κλάσης Ε51 Τύπος_Περιεχοµένου που αντιπροσωπεύει το 
είδος του περιεχοµένου υπό τεκµηρίωση. 
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Functional 
 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 
  Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: Ε51 Τύπος_Περιεχοµένου 
 
 

PO24. έχει_Υποείδος 

 
Η ιδιότητα αυτή χρησιµοποιείται για να προσάψουµε δευτερεύοντα 
είδη, που δε θεωρούνται οτι χαρακτηρίζουν ένα τεκµήριο ως βασικά 
είδη, του περιεχοµένου αυτού. 
 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 
  Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: Ε51 Τύπος_Περιεχοµένου 
 
 

PO25. έχει_Χρονική_Περίοδο_Γεγονότων 

 
Η ιδιότητα αυτή συνδέει ένα τεκµήριο και µία οµάδα πλάνων µε ένα 
άτοµο της κλάσης Ε85 Χρονική_Περίοδος, που αντιπροσωπεύει µια 
χρονική περίοδο ενδιαφέροντος (µε αρχή και τέλος). 
 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 
  Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: Ε85 Χρονική_Περίοδος 
 
 

PO26. έχει_Τοποθεσία 

 
Η τοποθεσία που µπορεί σα χαρακτηριστικό να ενδιαφέρει µία 
οντότητα. Για παράδειγµα, η τοποθεσία στην οποία προβάλλεται το 
περιεχόµενο µίας οµάδας πλάνων. 
 
Domain: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
Range: ISO3166  
 
 

PO27. έχει_Συντελεστή_Παραγωγής 

 
Οι συντελεστές παραγωγής ενός ψηφιακού τεκµηρίου ή των επι µέρους 
οµάδων πλάνων. 
 
Domain: Ε4 Οµάδα_Πλάνων 
  Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: Ε84 Συντελεστής_Παραγωγής 
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PO28. έχει_Προέλευση 

 
Η προέλευση ενός φυσικού µέσου. Αυτό µπορεί να είναι ένα άλλο 
φυσικό µέσο ή και µία άλλη οντότητα της Ε1. 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
 
 

PO29. έχει_Χώρα 

 
Η σχέση αυτή συνδέει µια οντότητα µε ένα στιγµιότυπο χώρας (το 
οποίο πρέπει να συµβαδίζει µε το πρότυπο ISO 3166 για την ονοµασία 
των χωρών). 
Domain: Ε1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 
Range: ISO 3166 
 
 

PO30. έχει_Ποιότητα_Μεταγραφής 

 
Η σχέση αυτή προσάπτει µία ποιότητα µεταγραφής (δηλαδή ένα 
στιγµιότυπο της κλάσης Ε59 Ποιότητα_Μεταγραφής) σε ένα φυσικό 
µέσο που είναι αποτέλεσµα µεταγραφής. 
 
Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε59 Ποιότητα_Μεταγραφής 
 
 

PO31. έχει_Κατάσταση_Υλικού 

 
Η σχέση αυτή προσάπτει µία κατάσταση υλικού (όπως ορίζεται από τα 
άτοµα της κλάσης Ε58 Κατάσταση_Υλικού) σε ένα φυσικό µέσο. 
 
Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε58 Κατάσταση_Υλικού 
 
 

PO32. έχει_Resolution 

 
Η σχέση αυτή συνδέει µία φωτογραφία αλλά και µία κινούµενη εικόνα 
µε το resolution που προέκυψε από την κωδικοποίηση αυτής. 
 
Functional 
 
Domain: Ε7 Συνοδευτική_Φωτογραφία 
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  Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: Ε64 Resolution_Εικόνας 
 
 

PO33. έχει_Χρώµα 

 
Η ιδιότητα αυτή αποτελεί το µεταδεδοµένο που δίνει την πληροφορία 
του χρώµατος βίντεο σε ένα ψηφιακό τεκµήριο. 
 
Functional 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: Ε70 Χρώµα_Βίντεο 
 
 

PO34. έχει_Κατάσταση_Κολλήσεων 

 
Η σχέση αυτή προσάπτει µία κατάσταση κολλήσεων (δηλαδή ένα 
στιγµιότυπο της κλάσης Ε56 Κατάσταση_Κολλήσεων) σε ένα φυσικό 
µέσο που φέρει την ιδιότητα να έχει κολλήσεις. 
 
Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε56 Κατάσταση_Κολλήσεων 
 
 

PO35. έχει_Κατηγορία_∆ιάχυσης 

 
Η σχέση αυτή περιγράφει την κατηγορία διάχυσης, όπως αυτή ορίζεται 
από τα άτοµα της κλάσης Ε61 Κατηγορία_∆ιάχυσης σε ένα ψηφιακό 
τεκµήριο. 
 
Παράδειγµα: Το τεκµήριο κινούµενης εικόνας µε κωδικό 3983 ανήκει 
στην κατηγορία διάχυσης «Επίκαιρα ΓΓ΅». 
 
Functional 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: Ε61 Κατηγορία_∆ιάχυσης 
 
 

PO36. έχει_Aspect_Ratio 

 
Το aspect ratio ενός βίντεο. Οι τιµές λαµβάνονται από τα άτοµα της 
κλάσης Ε62 Aspect_Ratio. 
 
Functional 
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Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: Ε62 Aspect_Ratio 
 
 

PO37. έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε τον τύπο του µέσου 
αποθήκευσης του φυσικού µέσου. 
 
Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε42 Τύπος_Αποθηκευτικού_Μέσου 
 
 

PO38. έχει_Ποιότητα_Περιεχοµένου 

 
Η σχέση αυτή περιγράφει την ποιότητα του περιεχοµένου (µέσω των  
στιγµιοτύπων της κλάσης Ε60 
Ποιότητα_Περιεχοµένου_Φυσικού_Μέσου) ενός φυσικού µέσου. 
 
Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε60 Ποιότητα_Περιεχοµένου_Φυσικού_Μέσου 
 
 

PO39. έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε τον τύπο αναλογικού 
συστήµατος εγγραφής που χρησιµοποιήθηκε κατά τη δηµιουργία 
αυτού. 
 
Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε77 Τύπος_Αναλογικού_Συστήµατος_Εγγραφής_Βίντεο 
 
 

PO40. έχει_Image_DPI 

 
Το DPI µιας εικόνας. 
 
Functional 
 
Domain: Ε7 Συνοδευτική_Φωτογραφία 
Range: Ε63 DPI_Εικόνας 
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PO41. έχει_Τεκµηρίωση 

 
Η reified σχέση Ε32 Τεκµηρίωση συνδέεται µε ένα ψηφιακό τεκµήριο 
µέσω αυτής της σχέσης. 
 
Functional 
 
Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: Ε32 Τεκµηρίωση 
 
 

PO42. έχει_Τύπο_Φιλµ 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε τον τύπο του φιλµ που 
χρησιµοποιεί. 
 
Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε67 Τύπος_Φιλµ 
 
 

PO43. έχει_Υλικό_Βάσης 

 
Το υλικό βάσης ενός φυσικού µέσου αποθηκευµένου σε φιλµ. 
 
Functional 
 
Domain: Ε15 Φυσικό_Μέσο_Φιλµ 
Range: Ε69 Τύπος_Υλικού_Βάσης 
 
 

PO44. έχει_Τεχνολογία_Εγγραφής_Χρώµατος 

 
Η σχέση αυτή δίνει τη σύνδεση ενός φυσικού µέσου µε την τεχνολογία 
εγγραφής χρώµατος που χρησιµοποιήθηκε σε αυτό. 
 
Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε79 Τύπος_Τεχνολογίας_Εγγραφής_Χρώµατος 
 
 

PO45. έχει_Τύπο_Container 

 
Ο τύπος του container που χρησιµοποιείται από την κινούµενη εικόνα 
ενός τεκµηρίου. 
 
Functional 
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Domain: Ε10 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
Range: Ε76 Τύπος_Container 
 
 

PO46. έχει_Είδος_Ήχου 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε τον τύπο του ήχου που έγινε 
στην εγγραφή. 
 
Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε41 Τύπος_Ήχου 
 
 

PO47. έχει_Κατάσταση_Τεκµηρίωσης 

 
Η σχέση αυτή περιγράφει την κατάσταση της τεκµηρίωσης ενός 
τεκµηρίου, µέσω των ατόµων της κλάσης Ε57 
Κατάσταση_Τεκµηρίωσης και της reified σχέσης Ε32 Τεκµηρίωση. 
 
Functional 
 
Domain: Ε32 Τεκµηρίωση 
Range: Ε57 Κατάσταση_Τεκµηρίωσης 
 

PO48. έχει_Κατασκευαστή_Μέσου 

 
Η σχέση αυτή συνδέει ένα φυσικό µέσο µε τον κατασκευαστή αυτού, 
όπως ορίζεται από τα άτοµα της κλάσης Ε39 Κατασκευαστής_Μέσου. 
 
Functional 
 
Domain: Ε13 Φυσικό_Μέσο 
Range: Ε39 Κατασκευαστής_Μέσου 
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Κεφάλαιο 7 
 
 
 

7. Αξιώµατα Κλάσεων 
 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται εκ νέου η ταξονοµία της οντολογίας, αυτή τη φορά 
όµως δίδονται σε γλώσσα αναπαράστασης γνώσης τα αξιώµατα που 
αφορούν και ορίζουν διάφορες κλάσεις. 
 
E1 Οντότητα_Κρατικής_Ταινιοθήκης 

E2   - Τµήµα_Βίντεο 

E3      - - Θέµα_Πλάνων 

 

�∃έχει_Άµεσο_Τµήµα.Οµάδα_Πλάνων 

�∃έχει_Τµήµα.Οµάδα_Πλάνων 

�∃ανήκει_Σε_Θεµατική_Κατηγορία.Θεµατική_Κατηγορία 
 

E4   - - Οµάδα_Πλάνων 

 

�∃έγινε_Σε_Πόλη.xsd:string 

�∃έχει_Βιβλιογραφία.xsd:string 

�∃έχει_Γλώσσες.xsd:language 

�∃έχει_Γλώσσες_∆ιατίτλων.xsd:language 

�∃έχει_Γλώσσες_Υποτίτλων.xsd:language 

�∀έχει_∆ιάθεση_Μέσω_Ίντερνετ.xsd:Boolean 

�=1 έχει_∆ιάθεση_Μέσω_Ίντερνετ 

�∀έχει_∆ικαιώµατα.xsd:string 
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�=1 έχει_∆ικαιώµατα 

�∀έχει_Κωδικό.xsd:string 

�=1 έχει_Κωδικό 

�∃έχει_Είδος.Τυπος_Περιεχοµένου 

�∃έχει_Υποείδος.Τυπος_Περιεχοµένου 

�∃έχει_Παρατηρήσεις.xsd:string 

�∃έχει_Περίληψη.xsd:string 

�∃έχει_Περιγραφή.xsd:string 

�∃έχει_Συντελεστή_Παραγωγής.Συντελεστής_Παραγωγής 

�∃έχει_Σχετικά_Θέµατα.xsd:string 

�∃έχει_Σχόλια.xsd:string 

�∀έχει_Τίτλο.xsd:string 

�=1 έχει_Τίτλο 

�∀έχει_Χρονική_Περίοδο_Γεγονότων.Χρονική_Περίοδος 

�=1 έχει_Χρονική_Περίοδο 

�∃έχει_Όνοµα_Τεκµηριωτή.xsd:string 
 

 
E5   - Τεκµήριο 

E6   - - Συνοδευτικό_Τεκµήριο 

 

�∀έχει_Κωδικό.xsd:string 

�=1 έχει_Κωδικό 

�∃έχει_Σχόλια.xsd:string 

�∀έχει_Τίτλο.xsd:string 

�=1 έχει_Τίτλο 
 

E7   - - - Συνοδευτική_Φωτογραφία 

 

�∀έχει_Image_DPI.DPI_Εικόνας 

�=1 έχει_Image_DPI 

�∀έχει_Resolution.Resolution_Εικόνας 

�=1 έχει_Resolution 

�∃έχει_Περιγραφή.xsd:string 

�∀έχει_Τύπο_Φορµάτ_Εικόνας.Τύπος_Φορµάτ_Εικόνας 

�=1 έχει_Τύπο_Φορµάτ_Εικόνας 
 
 

E8   - - - Συνοδευτικό_Έγγραφο 
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�∀έχει_Αριθµό_Σελίδων.xsd:int 

�=1 έχει_Αριθµό_Σελίδων 

�∀έχει_Ηµεροµηνία_Έκδοσης.xsd:date 

�=1 έχει_Ηµεροµηνία_Έκδοσης 

�∃έχει_Περίληψη.xsd:string 

�∀έχει_Τύπο_Φορµάτ_Κειµένου.Τύπος_Φορµάτ_Κειµένου 

�=1 έχει_Τύπο_Φορµάτ_Κειµένου 
 
 
 

E9   - - - Συνοδευτικός_Ήχος 

 

�∀έχει_∆ιάρκεια.xsd:duration 

�=1 έχει_∆ιάρκεια 

�∀έχει_Μέγεθος_Σε_ΜΒ.xsd:float 

�=1 έχει_Μέγεθος_Σε_ΜΒ 

�∃έχει_Παρατηρήσεις.xsd:string 

�∃έχει_Περίληψη.xsd:string 

�∀έχει_Τύπο_Προτύπου_Συµπίεσης_Εικόνας. 
Τύπος_Προτύπου_Συµπίεσης_Εικόνας  

�=1 έχει_ Τύπο_Προτύπου_Συµπίεσης_Εικόνας 
 

E10 - - Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 

 

�∀Master_Start.xsd:time 

�=1 Master_Start 

�∀Master_End.xsd:time 

�=1 Master_End 

�∀Master_Media.Φυσικό_Μέσο     //δεν έχουµε σχέση ∃ διότι θέλουµε να         
µην είναι υποχρεωτική η ισχύς µιας τέτοιας σχέσης 

�∃έχει_Άµεσο_Τµήµα.Θέµα 

�∀έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής.{PAL, SECAM, NTSC} 

�=1 έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής 

�∃έχει_∆ευτερεύοντες_Τίτλους.xsd:string 

�∀έχει_∆ιάθεση_Μέσω_Ίντερνετ.xsd:Boolean 

�=1 έχει_∆ιάθεση_Μέσω_Ίντερνετ 

�∀έχει_∆ιάρκεια.xsd:duration 

�=1 έχει_∆ιάρκεια 

�∀έχει_∆ιαχείριση_Κίνηση_Ιστορκό_Αξιοποίησης.xsd:string 

�=1 έχει_∆ιαχείριση_Κίνηση_Ιστορκό_Αξιοποίησης 
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�∃έχει_∆ικαιώµατα.xsd:string 

�∃έχει_Είδος.Τύπος_Περιεχοµένου 

�∀έχει_Ηµεροµηνία_Παραγωγής.xsd:date 

�=1 έχει_Ηµεροµηνία_Παραγωγής 

�∀έχει_Ηµεροµηνία_Πρώτης_Μετάδοσης.xsd:date 

�=1 έχει_Ηµεροµηνία_Πρώτης_Μετάδοσης 

�∀έχει_Θέση_Φύλαξης.xsd:string // ή anyURI 

�=1 έχει_Θέση_Φύλαξης 

�∀έχει_Κατηγορία_∆ιάχυσης.{Ντοκιµαντέρ_ΓΓΕ, Επίκαιρα_ΓΓΕ} 

�=1 έχει_Κατηγορία_∆ιάχυσης 

�∀έχει_Κωδικό.xsd:string 

�=1 έχει_Κωδικό 

�∃έχει_Παρατηρήσεις.xsd:string 

�∃έχει_Ποιότητα_Μεταγραφής.Ποιότητα_Μεταγραφής 

�∃έχει_Προέλευση_Υλικού.xsd:string 

�∀έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο.Συνοδευτικό_Τεκµήριο 

�∃έχει_Συνοδευτικό_υλικό.xsd:string 

�∃έχει_Σύνοψη.xsd:string 

�∀έχει_Τίτλο.xsd:string 

�=1 έχει_Τίτλο 

�∀έχει_Τίτλο_Σειράς.xsd:string 

�=1 έχει_Τίτλο_Σειράς 

 �∀έχει_Τίτλο_ Συλλογής.xsd:string 

�=1 έχει_Τίτλο_ Συλλογής 

�∀έχει_Τεκµηρίωση.Τεκµηρίωση 

�=1 έχει_Τεκµηρίωση 

�∃έχει_Τµήµα.Θέµα 

�∀έχει_Χρώµα.{BW, Color_, Mixed_} 

�=1 έχει_Χρώµα 
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E11 - - - Ψηφιακό_Τεκµήριο_από_Επίκαιρα_ΓΓΕ 

 

�Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
≡∀έχει_Κατηγορία_∆ιάχυσης.{Επίκαιρα_ΓΓΕ} 
 
 

E12 - - - Ψηφιακό_Τεκµήριο_από_Ντοκιµαντέρ_ΓΓΕ 

 

�Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
≡∀έχει_Κατηγορία_∆ιάχυσης.{Ντοκιµαντέρ_ΓΓΕ} 
 

E13 - Φυσικό_Μέσο 

 

�∀έχει_Barcode1.xsd:string 

�=1 έχει_Barcode1 

�∀έχει_Barcode2.xsd:string 

�=1 έχει_Barcode2 

�∃έχει_Άλλες_Παρατηρήσεις_Ελεγκτή.xsd:string 

�∃έχει_Αιτιολογία_Τροποποιήσεων.xsd:string 

�∀έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής.{PAL, SECAM, NTSC} 

�=1 έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής 

�∀έχει_Αριθµό_Θεµάτων.xsd:int 

�=1 έχει_Αριθµό_Θεµάτων 

�∀έχει_Αριθµό_Καταλόγου_Αρχείου_Προέλευσης.xsd:string 

�=1 έχει_Αριθµό_Καταλόγου_Αρχείου_Προέλευσης 

�∃έχει_Γενικές_Παρατηρήσεις.xsd:string 

�∀έχει_∆ιαχείριση_Κίνηση_Ιστορκό_Αξιοποίησης.xsd:string 

�=1 έχει_∆ιαχείριση_Κίνηση_Ιστορκό_Αξιοποίησης 

�∀έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου.Τύπος_Αποθηκευτικού_Μέσου 

�=1 έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου 

�∃έχει_Επόµενο_Έλεγχο.xsd:date 

�∃έχει_Εργασίες_Που_Πραγµατοποιήθηκαν_Στο_ΦΜ.xsd:string 

�∀έχει_Ηµεροµηνία.xsd:date 

�=1 έχει_Ηµεροµηνία 

�∀έχει_Ηµεροµηνία_Αντικατάστασης.xsd:date 

�∀έχει_Ηµεροµηνία_Απόκτησης.xsd:date 

�∀έχει_Ηµεροµηνία_Εξόδου.xsd:date 
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�∀έχει_Ηµεροµηνία_Επιστροφής.xsd:date 

�∀έχει_Ηµεροµηνία_Μεταγραφής.xsd:date 

�∃έχει_Ηµεροµηνία_Ελέγχου.xsd:date 

�∀έχει_Θέση_Φύλαξης.xsd:string 

�=1έχει_Θέση_Φύλαξης 

�∀έχει_Κατάσταση_Κολλήσεων.Κατάσταση_Κολλήσεων 

�=1έχει_Κατάσταση_Κολλήσεων 

�∀έχει_Κατάσταση_Υλικού.Κατάσταση_Υλικού 

�=1έχει_Κατάσταση_Υλικού 

�∀έχει_Κατασκευαστή_Μέσου.{agfa_gevaert, fuji, ibm, kodak, maxell, 
panasonic, sony} 

�=1έχει_Κατασκευαστή_Μέσου 

�∀έχει_Κωδικό.xsd:string 

�=1 έχει_Κωδικό 

�∃έχει_Μέθοδο_Απόκτησης.xsd:string 

�∀έχει_Παλιό_Αριθµό_Αρχείου_Προέλευσης.xsd:string 

�=1 έχει_Παλιό_Αριθµό_Αρχείου_Προέλευσης 

�∃έχει_Παραλήπτη.xsd:string 

�∃έχει_Παρατηρήσεις.xsd:string 

�∀έχει_Περιγραφή_Κατάστασης.xsd:string 

�=1 έχει_Περιγραφή_Κατάστασης 

�∃έχει_Σύνοψη.xsd:string 

�∀έχει_Τίτλο.xsd:string 

�=1έχει_Τίτλο 

�∃έχει_Τεχνικές_Παρατηρήσεις.xsd:string 

�∀έχει_Τύπο_Συστήµατος_Αποθορυβοποίησης_Ήχου.{DoblyA, DolbyB, 
DolbyC} 

�=1 έχει_Τύπο_Συστήµατος_Αποθορυβοποίησης_Ήχου 

�∀έχει_Τύπο_Συστήµατος_Κωδικοποίησης_Καναλιών_Ήχου.{ AAC AC3 
BWF Lossless MP3 Uncompressed_sound WAV } 

�=1 έχει_Τύπο_Συστήµατος_Κωδικοποίησης_Καναλιών_Ήχου 

�∀έχει_Τύπο_Φιλµ.{ Dup_Negative Negative Positive Tone } 

�=1 έχει_Τύπο_Φιλµ 

�∃έχει_Χώρο_Φύλαξης.xsd:string 
 
E14 - - Φυσικό_Μέσο_Με_Χωρητικότητα 

 

�Φυσικό_Μέσο 
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≡≡≡≡∀έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου. (Τύπος_Optical_Data � 

Τύπος_Data_Tape � Τύπος_Disc_Storage) 

�∀έχει_Χωρητικότητα.xsd:float 

�=1 έχει_Χωρητικότητα 
 
 

E15 - - Φυσικό_Μέσο_Φιλµ 

 

�Φυσικό_Μέσο 

≡≡≡≡∀έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου. Τύπος_Πλάτους_Φιλµ 

�∀έχει_Είδος_Ήχου.{Μαγνητικά_Εγγεγραµµένος_Ήχος 
Οπτικά_Εγγεγραµµένος_Ήχος Χωρίς_Ήχο Ψηφιακός} 

�=1έχει_Είδος_Ήχου 

�∀έχει_Μήκος_Φιλµ.xsd:float 

�=1 έχει_Μήκος_Φιλµ 

�∀έχει_Τεχνολογία_Εγγραφής_Χρώµατος.{Black_and_White 
Chromacolor Color Kodacolor Mixed Technicolor} 

 �=1έχει_Τεχνολογία_Εγγραφής_Χρώµατος 

�∀έχει_Υλικό_Βάσης.{Nitrate Polyester Safety_Diacetate 
Safety_Triacetate Unknown_Base_Material} 

�=1έχει_Υλικό_Βάσης 
 
 
 

E16 - - Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας 

 

�Φυσικό_Μέσο 

≡≡≡≡∀έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου. (Τύπος_Audio_Tape � 
Τύπος_Video_Tape) 
 

E17 - - - Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας_Ήχου 

 

�Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας 

≡≡≡≡∀έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου. Τύπος_Audio_Tape  
 

E18 - - - Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας_Βίντεο 

 

�Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας 

≡≡≡≡∀έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου. Τύπος_Video_Tape  
 

E19 - - Φυσικό_Μέσο_Βινύλιο 
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�Φυσικό_Μέσο 

≡≡≡≡∀έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου. Τύπος_Vinyl_Disc 
 

E20 - - Φυσικό_Μέσο_Video_Reel 

 

�Φυσικό_Μέσο 

≡≡≡≡∀έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου. Τύπος_Video_Reel 
 

E21 - Ψηφιακό_Αρχείο 

E22 - ∆ιαδικασία 

E23 - - Αντιγραφή 

E24 - - Αρχειοθέτηση 

E25 - - ∆ανεισµός 

E26 - - Καταλογογράφηση 

E27 - - Κωδικοποίηση 

E28 - - Παραγωγή_Μέσου 

E29 - - Πώληση 

E30 - - Συντήρηση 

E31 - - Ψηφιοποίηση 

E32 - - Τεκµηρίωση 

 

�∃Master_Filename.xsd:string 

�∃έχει_∆ιαχειριστικά_Σχόλια_Τεκµηριωτή.xsd:string 

�∃έχει_Ιστορικό_Αλλαγών.xsd:string 

�∀έχει_Κατάσταση_Τεκµηρίωσης.{Μη_Τεκµηριωµένο Σε_Εξέλιξη 
Τεκµηριωµένο} 

�=1 έχει_Κατάσταση_Τεκµηρίωσης 

�∃έχει_Όνοµα_Τεκµηριωτή.xsd:string 
 
 

E33 - Χρήστης 

 

�∃έχει_Τύπο_Πρόσβασης.Τύπος_Πρόσβασης 

�∀έχει_Username.xsd:string 

�=1 έχει_Username 
 
 

E34 - - ∆ιαχειριστής 

 

�Χρήστης 
≡∀έχει_Τύπο_Πρόσβασης.{Πρόσβαση_∆ιαχειριστή} 
 

E35 - - Ερευνητής 
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�Χρήστης 
≡∀έχει_Τύπο_Πρόσβασης.{Πρόσβαση_Ερευνητή} 
 

E36 - - Καταλογογράφος 

 

�Χρήστης 
≡∀έχει_Τύπο_Πρόσβασης.{Πρόσβαση_Καταλογογράφου} 
 

E37 - - Τεκµηριωτής 

 

�Χρήστης 
≡∀έχει_Τύπο_Πρόσβασης.{Πρόσβαση_Τεκµηριωτή} 
 

E38 - - Χρήστης_Κοινού 

 

�Χρήστης 
≡∀έχει_Τύπο_Πρόσβασης.{Πρόσβαση_Κοινού} 
 

E39 - Κατασκευαστής_Μέσου 

E40 - Τύπος 

E41 - - Τύπος_Ήχου 

E42 - - Τύπος_Αποθηκευτικού_Μέσου 

E43 - - - Τύπος_Audio_Tape 

E44 - - - Τύπος_Data_Tape 

E45 - - - Τύπος_Disc_Storage 

E46 - - - Τύπος_Film 

E47 - - - Τύπος_Optical_Data 

E48 - - - Τύπος_Video_Reel 

E49 - - - Τύπος_Video_Tape 

E50 - - - Τύπος_Vinyl_Disc 

E51 - - Τύπος_Περιεχοµένου 

E52 - - Τύπος_Πρόσβασης 

E53 - - Θεµατική_Κατηγορία 

E54 - - Κανάλια_Ήχου_Σε_Χρήση 

E55 - - Κατάσταση 

E56 - - - Κατάσταση_Κολλήσεων 

E57 - - - Κατάσταση_Τεκµηρίωσης 

E58 - - - Κατάσταση_Υλικού 

E59 - - - Ποιότητα_Μεταγραφής 

E60 - - - Ποιότητα_Περιεχοµένου_Φυσικού_Μέσου 

E61 - - Κατηγορία_∆ιάχυσης 

E62 - - Aspect_Ratio 

E63 - - DPI_Εικόνας 
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E64 - - Resolution_Εικόνας 

 

�∃έχει_Κάθετα_Pixels.xsd:int 

�∃έχει_Οριζόντια_Pixels.xsd:int 
 

E65 - - ∆ιαστάσεις_Εικόνας 

 

�∃Κάθετη_∆ιάσταση_Σε_cm.xsd:float 

�∃Οριζόντια_∆ιάσταση_Σε_cm.xsd:float 
 

E66 - - Ταχύτητα_Εγγραφής 

E67 - - Τύπος_Φιλµ 

E68 - - Τύπος_Υλικού 

E69 - - - Τύπος_Υλικού_Βάσης 

E70 - - Χρώµα_Βίντεο 

E71 - - Τύπος_Επεξεργασίας_Ήχου 

E72 - - - Τύπος_Προτύπου_Συµπίεσης_Ήχου 

E73 - - - Τύπος_Συστήµατος_Αποθορυβοποίησης_Ήχου 

E74 - - - Τύπος_Συστήµατος_Κωδικοποίησης_Καναλιών_Ήχου 

E75 - - Τύπος_Επεξεργασίας_Βίντεο 

E76 - - - Τύπος_Container 

E77 - - - Τύπος_Αναλογικού_Συστήµατος_Εγγραφής_Βίντεο 

E78 - - - Τύπος_Βίντεο_Codec 

E79 - - - Τύπος_Τεχνολογίας_Εγγραφής_Χρώµατος 

E80 - - Τύπος_Επεξεργασίας_Εικόνας 

E81 - - - Τύπος_Φορµάτ_Εικόνας 

E82 - - Τύπος_Επεξεργασίας_Κειµένου 

E83 - - - Τύπος_Φορµάτ_Κειµένου 

E84 - Συντελεστής_Παραγωγής 

 

�∃έχει_Όνοµα.xsd:string 

�∃ιδιότητα_Συντελεστή_Παραγωγής.xsd:string 
 
 

E85 Χρονική_Περίοδος 

 

�∀έχει_Ηµεροµηνία_Αρχής_Περιόδου.xsd:date 

�=1 έχει_Ηµεροµηνία_Αρχής_Περιόδου 

�∀έχει_Ηµεροµηνία_Λήξης_Περιόδου.xsd:date 

�=1 έχει_Ηµεροµηνία_Λήξης_Περιόδου 
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Κεφάλαιο 8 
 

 

 

 

8. Μετατροπή της οντολογίας σε DL-LITE-F και queries πάνω στη 
γνώση. 
 

 

 

8.1 Εισαγωγή 

 

 

Για να δοκιµαστεί η γνώση που δηµιουργήθηκε θα ήταν θεµιτό να γίνουν 
µερικά queries πάνω σε δεδοµένα που θα εισαχθούν στην οντολογία. Το 
πρόβληµα των εκφραστικών γλωσσών αναπαράστασης γνώσης όµως είναι 
ότι εισάγουν µεγάλη πολυπλοκότητα κατά το reasoning. Συγκεκριµένα για την 
OWL DL, ο χρόνος κατά το χειρότερο σενάριο είναι της τάξης του NEXPTIME 
[De Bruijn et al], γεγονός το οποίο µπορεί να αποβεί πλήρως αποθαρρυντικό 
όταν θέλουµε να απαντήσουµε queries πάνω σε µεγάλες και εκφραστικές 
οντολογίες. 
Επίσης, η OWL DL είναι undecidable [Calvanese et al.] 
Έχει προταθεί λοιπόν µία νέα γλώσσα µε αρκετά ισχυρή εκφραστικότητα, η 
DL LITE(f), η οποία αποδεικνύεται πως είναι decidable και έχει πολυωνυµική 
χρονική πολυπλοκότητα [Calvanese et al.]. Για να γίνουν λοιπόν πιο πρακτικά 
queries πάνω στην οντολογία του ΕΟΑ, προτείνεται η µετατροπή αυτής σε DL 
LITE(f) σε πρώτο στάδιο. Στη συνέχεια θα γίνει µια συνοπτική παρουσίαση 
της DL LITE (f) και µετά θα παρουσιασθούν οι αλλαγές που χρειάστηκαν να 
γίνουν στην οντολογία του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου ώστε να έχει 
εκφραστικότητα που να συµφωνεί µε τον ορισµό της DL LITE(f). 
 
 

8.2 Η DL LITE (f) 

 
 
Οι κανόνες που επιτρέπονται στη σύνταξη της DL LITE είναι απλοί, αλλά 
µέσω αυτών επιτυγχάνεται εκφραστικότητα κατά ένα µεγάλο ποσοστό. Πιο 
συγκεκριµένα, η DL LITE επιτρέπει ατοµικές έννοιες Α (atomic concepts), 
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ατοµικούς ρόλους R (atomic roles) και µία βασική (basic) έννοια Β µπορεί να 
ορισθεί ως εξής: 
 

Β::=  Α ���� ∃∃∃∃R ���� ∃∃∃∃R���� 
 
 
όπου Α είναι µία ατοµική έννοια, ∃R είναι το unqualified existentiality για τον 
ατοµικό ρόλο R, και αντιστοίχως για τους αντίστροφους (inverse) ρόλους το 
∃R⁻.  
Εν συνεχεία, εισάγεται ο ορισµός της γενικής (general) έννοιας ως εξής: 
 

C:==  B � ¬� ¬� ¬� ¬B ���� C				    ����    C



 
 
Όπως φάινεται, επιτρέπεται η άρνηση µόνο µπροστά από βασικές έννοιες και 
επίσης επιτρέπεται η τοµή αλλά όχι η ένωση εννοιών. 
Σχετικά µε τα αξιώµατα υπαγωγής, αυτά µπορούν να έιναι της µορφής: 
 

B � � � � C 
 

όπου αριστερά µπορούµε να έχουµε µόνο βασικές έννοιες, ενώ δεξιά έχουµε 
γενικές έννοιες. 
Τέλος, υποστηρίζεται το functionality ενός ρόλου ή του αντιστρόφου αυτού, 
και το ABox µπορεί να έχει membership assertions της µορφής: 
 

A(a),   R(a, b) 
 

τα οποία δηλώνουν ότι το a είναι ένα στιγµιότυπο της έννοιας Α, και τα a, b 
σχετίζονται µεταξύ τους µέσω του ρόλου R. 
 
Η DL LITE µε την πρώτη µατιά φαίνεται ότι δεν έχει ισχυρή εκφραστικότητα, 
όµως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η DL LITE µπορεί να ανταπεξέλθει σε πολλά έιδη 
queries και από πρακτικής απόψεως έχει αρκετά υψηλή λειτουργικότητα σε 
εφαρµογές. Έχει τη δυνατότητα να περιγράψει τις κεντρικές έννοιες του 
φορµαλισµού της εννοιολογικής µοντελοποίησης (conceptual modeling) που 
χρησιµοποιείται σε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων και σε διαγράµµατα κλάσεων 
της UML. 
Με τη DL LITE µπορούµε να περιγράψουµε και να ορίσουµε: 
 

• ISA σχέσεις, χρησιµοποιώντας σχέσεις υπαγωγής της µορφής B ⊑⊑⊑⊑ C, 
δείχνοντας δηλαδή ότι η κλάση Β είναι υποκλάση της C, 

• disjointness µεταξύ κλάσεων, χρησιµοποιώντας ισχυρισµούς της 

µορφής Α	�¬Α
,  

• role-typing, χρησιµοποιώντας ισχυρισµούς της µορφής ∃R�A, 
δηλώνοντας ότι το αριστερό µέρος της σχέσης είναι της µορφής Α 

(αντιστοίχως και για ∃R��A), 

• αξιώµατα συµµετοχής (participation constraints), όπως Α�∃R, που 
σηµαίνει ότι τα άτοµα της κλάσης Α συµµετέχουν στο ρόλο R, 
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• αξιώµατα µη-συµµετοχής (non-participation constraints) όπως Α�¬R, 
• περιορισµούς σχετικά µε το functionality ενός ρόλου, όπως δηλώνονται 

από σχέσεις της µορφής funct(R), που δείχνουν πως ένα αντικείµενο 
µπορεί να είναι το πρώτο τµήµα του ρόλου R το πολυ µία φορά. 

 
 
Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω, θα γίνει η παρουσίαση των αλλαγών που 
υπέστη η αρχική οντολογία ώστε να είναι σε DL LITE µορφή και να 
µπορέσουν να γίνουν queries µε πρακτική ευκολία. 
 
 

8.3 Μετατροπή της οντολογίας του ΕΟΑ σε DL LITE µορφή 

 
 
Τα βασικά σηµεία της θεωρίας της DL LITE που εφαρµόστηκαν κατά τη 
µετατροπή της οντολογίας είναι τα εξής: 
 

• Απαλοιφή των µη-ατοµικών εννοιών. 
• Ριζική αλλαγή των αξιωµάτων, ώστε να απαλοιφούν οι κατασκευαστές 

που δεν υποστηρίζονται από την DL LITE. Αυτοί είναι ο καθολικός 
ποσοδείκτης ∀, τα cardinality restrictions, τα nominals, τα αξιώµατα της 

µορφής ∃R.A, 
• Μετατροπή των datatype ιδιοτήτων σε object ιδιότητες, καθώς οι 

datatype ιδιότητες δεν υποστηρίζονται από την DL LITE, 
• ∆ηµιουργία νέων αξιωµάτων µε τις object ιδιότητες στη θέση των 

παλαιοτέρων που περιείχαν datatype ιδιότητες, 
• Απαλοιφή των µεταϊδιοτήτων ρόλων που δεν υποστηρίζονται από την 

DL LITE, όπως είναι οι υπο-ιδιότητες και το transitivity των ιδιοτήτων. 
 
 
Εφαρµόζοντας τα παραπάνω σηµεία διαδοχικά, οι αλλαγές που σηµειώνονται 
στην οντολογία είναι: 
 

1. Οι έννοιες που έχουν οριστεί χωρίς υπαγωγή, αλλά µε ταύτιση 
(σύµβολο ≡ ) δεν είναι ατοµικές και άρα διαγράφονται. Οι έννοιες αυτές 
βοηθούν µόνο στη σηµασιολογία και όχι στη γνώση, αφού τα άτοµα 
που θα πληθύνουν (populate) τις έννοιες αυτές θα είναι αποτελέσµατα 
συµπερασµού του reasoner. Οι έννοιες αυτές είναι: 
 
Ε11 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Από_Επίκαιρα_ΓΓΕ 
Ε12 Ψηφιακό_Τεκµήριο_Από_Ντοκιµαντέρ_ΓΓΕ 
Ε14 Φυσικό_Μέσο_Με_Χωρητικότητα 
Ε15 Φυσικό_Μέσο_Φιλµ 
Ε16 Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας 
Ε17 Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας_Ήχου 
Ε18 Φυσικό_Μέσο_Μαγνητικής_Ταινίας_Βίντεο 
Ε19 Φυσικό_Μέσο_Βινύλιο 
Ε20 Φυσικό_Μέσο_Video_Reel 
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Λόγω του ότι οι έννοιες Ε14 και Ε15 έχουν παραπάνω ρόλους από τις 
αδερφές έννοιές τους, δεν τις διαγράφουµε αλλά τις κρατάµε σαν απλές 
υποκλάσεις και αφήνουµε τα αξιώµατα ρόλων που θέλουµε 
επιπρόσθετα µε τα υπόλοιπα του απλού φυσικού µέσου. 
 

2. Όλα τα αξιώµατα που περιέχουν καθολικό ποσοδείκτη διαγράφονται. 
Στις περιπτώσεις που µερικά από αυτά χρησιµοποιούνται για να 
δηλώσουν ότι ένας ρόλος αν ισχύει, θα ισχύει για ένα συγκεκριµένο 
range, τότε αυτά µετατρέπονται σε αξιώµατα µε υπαρξιακό ποσοδείκτη. 

Όµως επειδή υποστηρίζονται µόνο ρόλοι της µορφής ∃R, όλα τα 

αξιώµατα που διατηρούνται θα είναι πλέον της µορφής ∃R.owl:Thing, 
αφού δεν είναι δυνατό να προκαθοριστεί το range στην εφαρµογή ενός 
ρόλου. Επίσης διαγράφονται τα cardinality restrictions (max 2 κλπ) και 
τα αξιώµατα τύπου one-of και αντικαθιστώνται µε υπαρξιακές σχέσεις 

της µορφής ∃R.owl:Thing. Αυτό φυσικά δεν είναι πάντα βολικό, καθώς 
εισάγει ανεπιθύµητα σηµασιολογικά αποτελέσµατα, αλλά όσο η 
διαδικασία ελέγχεται, η µετατροπή σε DL LITE µπορεί να γίνει ώστε να 
επιτευχθούν οι συγκεκριµένοι στόχοι, που στην προκειµένη περίπτωση 
είναι η διεξαγωγή ερωταπαντήσεων (queries) επί της γνώσης. 
 

3. Όλες οι datatype properties µετατρέπονται σε object properties, χωρίς 
κάποιο range (δηλαδή να µπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιµή). Από 
αυτό προκύπτει ότι κατά την εισαγωγή δεδοµένων, θα πρέπει όλα τα 
datatypes που αφορούν κάποιο άτοµο να µετατραπούν σε άτοµα και 
να συνδεθούν µέσω των αντίστοιχων ιδιοτήτων. 

 
4. Από το παραπάνω βήµα φυσικά προκύπτει η ανάγκη επανορισµού 

των αξιωµάτων που περιείχαν datatype properties και άρα τα αξιώµατα 
αυτά επανεγγράφηκαν µε τις νεοορισθείσες object ιδιότητες. 

 
5. Τέλος, αφαιρέθηκε το transitivity από το ρόλο has_Part, καθώς επίσης 

και η υπαγωγή του ρόλου has_Part_Direct στο has_Part. Πλέον, στην 
DL LITE έκδοση της οντολογίας αυτές οι δύο ιδιότητες δεν συνδέονται 
µε κάποια προφανή σχέση, αλλά το νόηµα ύπαρξης και σύνδεσης των 
δύο το γνωρίζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται µε την οντολογία. 

 
∆εν έχει ιδιαίτερο νόηµα να παρουσιαστεί η οντολογία στην DL LITE έκδοση, 
αφού τα µε τα παραπάνω αντιλαµβάνεται κανείς την έκταση και την ουσία των 
αλλαγών. 
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8.4 Reasoning στην DL LITE(f) και queries. 

 
Για να δοκιµάσουµε την ισχύ της γνώσης θα ήταν θεµιτό να γίνουν 
ερωταπαντήσεις (queries) επ’αυτής, πράγµα το οποίο σηµαίνει όµως πως 
χρειάζονται δεδοµένα. Μια τέτοια διαδικασία ελέγχεται ευκολότερα µε την 
εισαγωγή dummy δεδοµένων στο ABox, καθώς όπως αναφέρεται στο 
επόµενο κεφάλαιο, τα πραγµατικά, διαθέσιµα δεδοµένα δε µπορούσαν να 
αξιοποιηθούν µε τέτοιο τρόπο. 
Κατά τη δηµιουργία των dummy instances έπρεπε να προσεχθεί το ότι στη DL 
LITE δεν υποστηρίζονται datatypes κατά το reasoning. Γι’αυτό το λόγο, και 
παρόλο που τα datatype properties µετατράπηκαν σε object properties για 
λόγους πληρότητας της µετατροπής σε DL LITE, δεν εισήχθησαν δεδοµένα 
που αφορούν τέτοιου τύπου ρόλους, αλλά δηµιουργήθηκαν dummy δεδοµένα 
που µπορούσαν να εισαχθούν σαν instances κλάσεων της αρχικής 
οντολογίας. 
Με λίγα λόγια, δεν υπάρχουν instances ρόλων που προήλθαν από datatype 
ιδιότητες της αρχικής οντολογίας. 
 
 

8.4.1 Ορισµός dummy δεδοµένων 
 
 
Τα δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν είναι τα εξής: 
 
 
 
Κλάση: Φυσικό_Μέσο 
 
 

 

Φυσικό_Μέσο_1 

έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής SECAM 

έχει_Τύπο_Φιλµ Dup_Negative 

έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου _35 

έχει_Κατασκευαστή_Μέσου maxell 

έχει_Κατάσταση_Υλικού Μέτρια 

έχει_Τύπο_Συστήµατος_Κωδικοποίησης_Καναλιών_Ήχου Uncompressed_Sound 

έχει_Τύπο_Συστήµατος_Αποθπρυβοποίησης_Ήχου DolbyA 

 
 

 

Φυσικό_Μέσο_6 

έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής SECAM 

έχει_Τύπο_Φιλµ Negative 

έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου one_inch 

έχει_Κατασκευαστή_Μέσου ibm 

έχει_Κατάσταση_Υλικού Κακή 

έχει_Τύπο_Συστήµατος_Κωδικοποίησης_Καναλιών_Ήχου Lossless 

έχει_Τύπο_Συστήµατος_Αποθπρυβοποίησης_Ήχου DolbyA 
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Κλάση:  Φυσικό_Μέσο_Φιλµ 
 

 

Φυσικό_Μέσο_Φιλµ_2 

έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής NTSC 

έχει_Τύπο_Φιλµ Tone 

έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου _35 

έχει_Κατασκευαστή_Μέσου agfa_gevaert 

έχει_Κατάσταση_Υλικού Πολύ_Καλή 

έχει_Τύπο_Συστήµατος_Κωδικοποίησης_Καναλιών_Ήχου WAV 

έχει_Τύπο_Συστήµατος_Αποθπρυβοποίησης_Ήχου DolbyC 

έχει_Υλικό_Βάσης Safety_Diacetate 

έχει_Τεχνολογία_Εγγραφής_Χρώµατος Kodacolor 

έχει_Τύπο_Ήχου Μαγνητικά_Εγγεγραμμένος 

 
 
 

 

Φυσικό_Μέσο_Φιλµ_3 

έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής NTSC 

έχει_Τύπο_Φιλµ Positive 

έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου _70 

έχει_Κατασκευαστή_Μέσου fuji 

έχει_Κατάσταση_Υλικού Καλή 

έχει_Τύπο_Συστήµατος_Κωδικοποίησης_Καναλιών_Ήχου BWF 

έχει_Τύπο_Συστήµατος_Αποθπρυβοποίησης_Ήχου DolbyC 

έχει_Υλικό_Βάσης Polyester 

έχει_Τεχνολογία_Εγγραφής_Χρώµατος Chromacolor 

έχει_Τύπο_Ήχου Οπτικά_Εγγεγραμμένος 

 
 
Κλάση: Φυσικό_Μέσο_Με_Χωρητικότητα 

 

Φ_M_Χωρητικότητα_3 

έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής PAL 

έχει_Είδος_Αποθηκευτικού_Μέσου DVD_Minus_R 

έχει_Κατασκευαστή_Μέσου maxell 

έχει_Κατάσταση_Υλικού Πολύ_Καλή 

έχει_Τύπο_Συστήµατος_Κωδικοποίησης_Καναλιών_Ήχου AC3 

έχει_Τύπο_Συστήµατος_Αποθορυβοποίησης_Ήχου DolbyB 
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Κλάση: Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1 

 έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής SECAM 

έχει_Κατηγορία_∆ιάχυσης Επίκαιρα_ΓΓΕ 

έχει_Τµήµα Ομάδα_Πλάνων_1 

έχει_Τµήµα Θέμα_1 

έχει_Άµεσο_Τµήµα Θέμα_1 

έχει_Χρώµα Mixed_ 

έχει_Ποιότητα_Μεταγραφής Μέτρια 

έχει_Κωδικοποίηση_Βίντεο H_264 

έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο Συνοδευτική_Φωτο_1 

Master_Media Φυσικό_Μέσο_1 

 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_2 

 έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής NTSC 

έχει_Κατηγορία_∆ιάχυσης Επίκαιρα_ΓΓΕ 

έχει_Τµήµα Ομάδα_Πλάνων_2 

έχει_Τµήµα Θέμα_2 

έχει_Άµεσο_Τµήµα Θέμα_2 

έχει_Χρώµα BW 

έχει_Ποιότητα_Μεταγραφής Καλή 

έχει_Κωδικοποίηση_Βίντεο MPEG_1 

έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο Συνοδευτικό_Έγγραφο_2 

Master_Media Φυσικό_Μέσο_Φιλμ_2 

 
 

Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 
 έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής PAL 

έχει_Κατηγορία_∆ιάχυσης Ντοκιμαντέρ_ΓΓΕ 

έχει_Τµήµα Ομάδα_Πλάνων_1 

έχει_Τµήµα Ομάδα_Πλάνων_2 

έχει_Τµήµα Ομάδα_Πλάνων_3 

έχει_Τµήµα Θέμα_3 

έχει_Άµεσο_Τµήµα Θέμα_3 

έχει_Χρώµα Color_ 

έχει_Ποιότητα_Μεταγραφής Καλή 
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έχει_Κωδικοποίηση_Βίντεο Indeo 

έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο Συνοδευτικός_Ήχος_3 

έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο Συνοδευτική_Φωτό_3 

Master_Media Φυσικό_Μέσο_Φιλμ_2 

 
 
 
 

Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4 
 έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής NTSC 

έχει_Κατηγορία_∆ιάχυσης Επίκαιρα_ΓΓΕ 

έχει_Τµήµα Ομάδα_Πλάνων_4 

έχει_Τµήµα Θέμα_4 

έχει_Άµεσο_Τµήµα Θέμα_4 

έχει_Χρώµα Color_ 

έχει_Ποιότητα_Μεταγραφής Καλή 

έχει_Κωδικοποίηση_Βίντεο DV_Codec 

έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο Συνοδευτικός_Ήχος_4 

έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο Συνοδευτική_Φωτό_4 

έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο Συνοδευτική_Φωτό_5 

Master_Media Φυσικό_Μέσο_Φιλμ_3 

 
 

Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 
 έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής SECAM 

έχει_Κατηγορία_∆ιάχυσης Ντοκιμαντέρ_ΓΓΕ 

έχει_Τµήµα Θέμα_4 

έχει_Τµήµα Ομάδα_Πλάνων_4 

έχει_Τµήµα Θέμα_1 

έχει_Τµήµα Ομάδα_Πλάνων_1 

έχει_Άµεσο_Τµήµα Θέμα_1 

έχει_Άµεσο_Τµήµα Θέμα_4 

έχει_Χρώµα Mixed_ 

έχει_Ποιότητα_Μεταγραφής Πολύ_Κακή 

έχει_Κωδικοποίηση_Βίντεο MPEG_4 

έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο Συνοδευτικός_Ήχος_4 

έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο Συνοδευτική_Φωτό_1 

έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο Συνοδευτική_Φωτό_4 

έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο Συνοδευτική_Φωτό_5 

Master_Media Φυσικό_Μέσο_Φιλμ_3 

Master_Media Φυσικό_Μέσο_1 

 
 

Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6 
 έχει_Αναλογικό_Σύστηµα_Εγγραφής SECAM 
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έχει_Κατηγορία_∆ιάχυσης Επίκαιρα_ΓΓΕ 

έχει_Τµήµα Θέμα_5 

έχει_Τµήµα Ομάδα_Πλάνων_5 

έχει_Τµήµα Ομάδα_Πλάνων_6 

έχει_Άµεσο_Τµήµα Θέμα_5 

έχει_Χρώµα BW 

έχει_Ποιότητα_Μεταγραφής Μέτρια 

έχει_Κωδικοποίηση_Βίντεο MPEG_2 

έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο Συνοδευτικός_Ήχος_5 

Master_Media Φυσικό_Μέσο_6 

 
 
Κλάση: Συνοδευτικό_Έγγραφο 
 

Συνοδευτικό_Έγγραφο_2 
 έχει_Φορµάτ_Κειµένου pdf 

 
 
Κλάση: Συνοδευτική_Φωτογραφία 
 

Συνοδευτική_Φωτό_1 
 έχει_Φορµάτ_Εικόνας JPEG 

 
 

Συνοδευτική_Φωτό_3 
 έχει_Φορµάτ_Εικόνας TIFF 

 Συνοδευτική_Φωτό_4 
 έχει_Φορµάτ_Εικόνας JPEG 

 Συνοδευτική_Φωτό_5 
 έχει_Φορµάτ_Εικόνας GIF 

 
 
Κλάση: Συνοδευτικός_Ήχος 
 

Συνοδευτικός_Ήχος_3 
 έχει_Κωδικοποίηση_Ήχου Dolby_Pro_Logic 

 Συνοδευτικός_Ήχος_4 
 έχει_Κωδικοποίηση_Ήχου THX 

 Συνοδευτικός_Ήχος_5 
 έχει_Κωδικοποίηση_Ήχου DTS 
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8.4.2 Ορισµός και αποτελέσµατα queries 
 
Τα queries που επιλέχθηκαν να γίνουν πάνω στα δεδοµένα που 
παρουσιάστηκαν είχαν ως σκοπό να αξιοποιήσουν τις σύνθετες σχέσεις 
υπαγωγής κλάσεων, τις σχέσεις των ατόµων των κλάσεων µε τους ρόλους µε 
τους οποίους συνδέονται, κοινά χαρακτηριστικά τα οποία µοιράζονται 
διαφορετικά άτοµα κ.ο.κ. 
Συγκεκριµένα, τα queries που έγιναν ζητούν από τον reasoned της DL LITE 
να επιστρέψει: 
 

1. Όλα τα άτοµα της κλάσης Τεκµήριο, 
2. Τις συνδέσεις των κλάσεων Τεκµήριο και Φυσικό_Μέσο µέσω του 

ρόλου Master_Media (δηλαδή τα instances του ρόλου), 
3. Σύνολα Τεκµηρίων που µοιράζονται κάποιο ίδιο Τµήµα Βίντεο, 
4. Τις συνδέσεις Τεκµήριο - Τµήµα_Βίντεο µέσω του ρόλου έχει_Τµήµα, 
5. Τις συνδέσεις Τεκµήριο - Τµήµα_Βίντει µέσω του ρόλου 

έχει_Άµεσο_Τµήµα, 
6. instances του ρόλου έχει_Συνοδευτικό_Τεκµήριο, 
7. Όλα τα άτοµα της οντολογίας του ΕΟΑ. 

 
Ακολουθούν τα αποτελέσµατα των παραπάνω queries: 
 
1) query: q(x)<-Τεκµήριο(x)  
 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_2 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4 
Συνοδευτικό_Έγγραφο_2 
Συνοδευτική_Φωτό_5 
Συνοδευτική_Φωτό_3 
Συνοδευτική_Φωτό_1 
Συνοδευτική_Φωτό_4 
Συνοδευτικός_Ήχος_3 
Συνοδευτικός_Ήχος_4 
Συνοδευτικός_Ήχος_5 
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2)   query: (x,y)<-Asset(x)^Master_Media(x,y)^Φυσικό_Μέσο(y)  
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1 Φυσικό_Μέσο_1 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 Φυσικό_Μέσο_1 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6 Φυσικό_Μέσο_6 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_2 Φυσικό_Μέσο_Film_2 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4 Φυσικό_Μέσο_Film_3 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 Φυσικό_Μέσο_Film_3 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 Φυσικό_Μέσο_Capacity_3 
 
 
3) query:  q(x,y)<-Asset(x)^has_Part(x,z)^Asset(y)^has_Part(y,z)  
 
παρακάτω φαίνονται ανά ζεύγη τα τεκµήρια βίντεο που µοιράζονται κάποιο 
κοινό τµήµα (κάποιο θέµα ή κάποια οµάδα πλάνων): 
  
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_2  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_2 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_2  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_2 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 
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Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6  
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6 
 
 
Τα διπλά αποτελέσµατα δείχνουν ότι δύο τεκµήρια βίντεο συνδέονται µέσω 
αυτής της (νοητής) σχέσης παραπάνω από µία φορές. 
 
 
4) query:  q(x,y)<-Asset(x)^has_Part(x,y)^Video_Part(y) 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1 Θέµα_1 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_2 Θέµα_2 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 Θέµα_3 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4 Θέµα_4 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 Θέµα_1 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 Θέµα_4 
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Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6 Θέµα_5 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1 Οµάδα_Πλάνων_1 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_2 Οµάδα_Πλάνων_2 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 Οµάδα_Πλάνων_1 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 Οµάδα_Πλάνων_2 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 Οµάδα_Πλάνων_3 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4 Οµάδα_Πλάνων_4 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 Οµάδα_Πλάνων_1 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 Οµάδα_Πλάνων_4 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6 Οµάδα_Πλάνων_5 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6 Οµάδα_Πλάνων_6 
 
 
5) query: q(x,y)<-Asset(x)^has_D_Part(x,y)^Video_Part(y) 
 
 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1 Θέµα_1 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_2 Θέµα_2 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 Θέµα_3 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4 Θέµα_4 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 Θέµα_1 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 Θέµα_4 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6 Θέµα_5 
 
 
6) query: q(x,y)<-

Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας(x)^Έχει_Συνοδευτικό_
Τεκµήριο(x,y)^Συνοδευτικό_Τεκµήριο(y)  

 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_2 Συνοδευτικό_Έγγραφο_2 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1 Συνοδευτική_Φωτό_1 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 Συνοδευτική_Φωτό_3 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4 Συνοδευτική_Φωτό_4 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4 Συνοδευτική_Φωτό_5 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 Συνοδευτική_Φωτό_1 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 Συνοδευτική_Φωτό_4 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 Συνοδευτική_Φωτό_5 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 Συνοδευτικός_Ήχος_3 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4 Συνοδευτικός_Ήχος_4 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 Συνοδευτικός_Ήχος_4 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6 Συνοδευτικός_Ήχος_5 
 
 
7) query:  q(x)<-EOA_Entity 
 
fuji 
maxell 
sony 
ibm 
kodak 
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panasonic 
agfa_gevaert 
Φυσικό_Μέσο_1 
Φυσικό_Μέσο_6 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_2 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_5 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_1 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_6 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_3 
Ψηφιακό_Τεκµήριο_Κινούµενης_Εικόνας_4 
Θέµα_1 
Θέµα_4 
Θέµα_5 
Θέµα_2 
Θέµα_3 
Οµάδα_Πλάνων_5 
Οµάδα_Πλάνων_4 
Οµάδα_Πλάνων_3 
Οµάδα_Πλάνων_6 
Οµάδα_Πλάνων_2 
Οµάδα_Πλάνων_1 
letterbox 
_1_by_37 
_16_by_9 
_4_by_3 
_1_by_75 
BW 
Color_ 
Mixed_ 
Πρόσβαση_Τεκµηριωτή 
Πρόσβαση_Κοινού 
Πρόσβαση_∆ιαχειριστή 
Πρόσβαση_Ερευνητή 
Πρόσβαση_Καταλογογράφου 
Dup_Negative 
Positive 
Negative 
Tone 
Χωρίς_Ήχο 
Μαγνητικά_Εγγεγραµµένος_Ήχος 
Ψηφιακός_Ήχος 
Οπτικά_Εγγεγραµµένος_Ήχος 
two_sound_channels 
eight_sound_channels 
one_sound_channel 
four_sound_channels 
no_sound_channel 
Ντοκιµαντέρ_ΓΓΕ 
Επίκαιρα_ΓΓΕ 
Φυσικό_Μέσο_Film_3 
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Φυσικό_Μέσο_Film_2 
Φυσικό_Μέσο_Capacity_3 
Συνοδευτικό_Έγγραφο_2 
Συνοδευτική_Φωτό_5 
Συνοδευτική_Φωτό_3 
Συνοδευτική_Φωτό_1 
Συνοδευτική_Φωτό_4 
Συνοδευτικός_Ήχος_3 
Συνοδευτικός_Ήχος_4 
Συνοδευτικός_Ήχος_5 
_16 
_70 
_35 
_8 
one_inch 
two_inch 
_half_inch 
quarter_inch_full_track 
quarter_inch_half_track 
DAT 
quarter_inch_quarter_track 
CD_R 
CD_RW 
DVD_plus_R 
DVD_minus_R 
DVD_plus_R_DL 
_78 
_33 
_45 
DAT_DDS3 
AIT 
DLT 
DAT_DDS4 
LTO_2 
LTO_3 
LTO_1 
MiniDV 
U-Matic 
Betacam_metal 
IMX 
BetaS 
DV 
Hi8 
SX 
VHS 
Digital_Beta 
Betaam_Oxide 
DVC_PRO 
SVHS 
BetaMax 
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Polyester 
Nitrate 
Safety_Triacetate 
Safety_Diacetate 
Unknown_Base_Material 
GIF 
TIFF 
JPEG 
DPX 
RAW 
BMP 
PNG 
DTS 
THX 
stereo 
Dolby_Pro_Logic 
Dolby_Digital 
WAV 
BWF 
AC3 
Lossless 
MP3 
Uncompressed_sound 
AAC 
DolbyB 
DolbyC 
DolbyA 
Σε_εξέλιξη 
Μη_τεκµηριωµένο 
Τεκµηριωµένο 
καλή 
πολύ_καλή 
µέτρια 
κακή 
Πολύ_Κακή_Ποιότητα_Μεταγραφής 
Κακή_Ποιότητα_Μεταγραφής 
Καλή_Ποιότητα_Μεταγραφής 
Μέτρια_Ποιότητα_Μεταγραφής 
Πολύ_καλή_Ποιότητα_Μεταγραφής 
MJPEG 
DV_codec 
H_264 
MPEG_2 
MPEG_1 
Indeo 
Uncompressed_video 
H_263 
MPEG_4 
H_261 
FLI_or_SWF 
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MOV 
VOB 
QT 
MPEG_4_Part_14_MP4 
MPEG_Transport 
MPEG_Program 
AVI_or_OPEN_DML 
H_323 
MPEG_System 
ASF_or_WMV 
PAL 
NTSC 
SECAM 
Kodacolor 
Mixed 
Chromacolor 
Technicolor 
Color 
Black_and_White 
pdf 
 
 

8.4.3 Συµπεράσµατα 
 
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή των παραπάνω 
queries έχουν κυρίως να κάνουν µε το επίπεδο λειτουργικότητας που 
προσφέρει µια τέτοια προσέγγιση. Συγκριτικά µε τα ερωτήµατα που µπορούν 
να γίνουν στη βάση δεδοµένων του συστήµατος του ΕΟΑ, το σηµαντικότερο 
είναι ότι µέσω της γνώσης µπορούν να επιστραφούν αποτελέσµατα τα οποία 
προκύπτουν από την ιεραρχία των κλάσεων, εγχείρηµα το οποίο δεν είναι 
δυνατό στην περίπτωση των πινάκων µιας βάσης δεδοµένων. Αυτό ισχύει 
διότι στη βάση δεδοµένων δεν υπάρχει ταξονοµία, µε την έννοια ότι η κάθε 
κλάση της οντολογίας (που στη γενική περίπτωση αντιστοιχεί σε πίνακα της 
βάσης δεδοµένων) δεν έχει σχέση υπαγωγής στο σχήµα της βάσης. ‘Ετσι, αν 
θελήσουµε να µας επιστρέψει η βάση όλα τα αντικείµενα που ανήκουν στην 
έννοια «Τεκµήριο» θα πρέπει να διασπάσουµε το query και να ζητηθεί 
ξεχωριστά να επιστραφούν τα τεκµήρια κινούµενης εικόνας, φωτογραφίας, 
κειµένου κλπ. 
Επίσης, τα στιγµιότυπα πολύπλοκων ρόλων που έχουν οριστεί στην 
οντολογία είναι πιο ξεκάθαρο να ζητηθούν σε query επί της γνώσης, παρά επί 
της βάσης δεδοµένων, όπου πρέπει να γνωρίζουµε ποια είναι τα εξωτερικά 
κλειδιά, ποια fields αντιστοιχούν στις σχέσεις που θέλουµε να βρούµε κλπ. 
Από την άλλη όµως, µερικά queries δε µπορούν να γίνουν από το reasoner 
της DL LITE καθώς η εκφραστικότητα αυτής δεν αφήνει πολλά περιθώρια στη 
φύση των αναζητήσεων που θα µπορούσε κάποιος να διεξάγει. 
Συµπερασµατικά, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα θα πρέπει να παρέχει σύζευξη 
των τεχνολογιών γνώσης µε τεχνολογίες βάσεων δεδοµένων, ώστε η 
λειτουργικότητα του συστήµατος να επιτυγχάνει υψηλότερα επίπεδα απ’ότι θα 
ίσχυε στην περίπτωση µεµονωµένων προσεγγίσεων. 
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Κεφάλαιο 9 
 
 
 

9. Σύνδεση οντολογιών µε Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων 
 
 
 

9.1 Εισαγωγή 

 
 
Ενα πολύ σηµαντικό ζήτηµα κατά την ανάπτυξη ενός σύστηµατος γνώσης 
είναι ο συνδυασµός της δηµιουργηθείσας γνώσης µε υπάρχουσες βάσεις 
δεδοµένων. Αυτό έχει δύο κύριους στόχους: 
 

• Γρήγορη εισαγωγή στην οντολογία δεδοµένων που υπάρχουν σε 
βάσεις δεδοµένων, 

• ∆ηµιουργία οντολογίας από το σχήµα της υπάρχουσας βάσης. 
 
Το πρώτο σηµείο έχει να κάνει µε τη διαδικασία που χρειάζεται όταν υπάρχει 
µία βάση δεδοµένων πάνω σε µια εφαρµογή της οποίας τον κόσµο θέλουµε 
να περιγράψουµε, και έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα η οντολογία του κόσµου 
της εφαρµογής (ή αντιστοιχεί σε υπάρχουσες οντολογίες). 
Το δεύτερο σηµείο βοηθά όταν από το σχήµα της βάσης θέλουµε να εξάγουµε 
την οντολογία. Τότε, οι πίνακες της κλάσης θα γίνουν έννοιες της οντολογίας 
και τα πεδία των πινάκων θα γίνουν ιδιότητες στη γενική περίπτωση. 
 
Προς το παρόν δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι προσέγγισης του ζητήµατος, 
παρά µόνο ακαδηµαϊκές εφαρµογές χωρίς σίγουρα αποτελέσµατα. 
Προκύπτουν, όπως θα δούµε, πολλά προβλήµατα διαφορετικής φύσεως, 
όπως για παράδειγµα ασυµβατότητες µε τους τύπους δεδοµένων, µη 
υποστήριξη διαφόρων βάσεων δεδοµένων από τις υπάρχουσες υλοποιήσεις 
λογισµικών, διαφορές µεταξύ της φιλοσοφίας σχεδίασης της βάσης και της 
γνώσης κλπ. 
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Στο κεφάλαιο αυτό θα µελετηθούν οι τρόποι σύνδεσης µιας οντολογίας µε µία 
βάση δεδοµένων, καθώς και τα αποτελέσµατα της προσπάθειας σύνδεσης 
της οντολογίας του ΕΟΑ µε ένα δείγµα της βάσης δεδοµένων που κατά τη 
συγγραφή της παρούσης διπλωµατικής ήταν υπό ανάπτυξη. 
 
 
 
 

9.2 Τα υπάρχοντα εργαλεία σύνδεσης .owl αρχείων µε σχεσιακές βάσεις 

δεδοµένων. 

 
 
 
Η αναζήτηση στο διαδίκτυο ανέδειξε το πρόβληµα της έλλειψης σαφούς 
µεθοδολογίας πάνω στο θέµα, καθώς και το ότι οι προσεγγίσεις που έχουν 
γίνει είναι στην πλειοψηφεία τους θεωρητικής φύσεως (επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις που προτείνουν τρόπους αντιµετώπισης). Βρέθηκαν µόνο τρία 
εργαλεία σύνδεσης οντολογιών .owl µορφής µε βάσεις δεδοµένων, και 
γεγονός είναι πως και τα τρία ήταν plugins για το protégé: 
 

• Ontobase 
• DataMaster 
• DataGenie 

 
 
 

9.2.1 Το Ontobase 
 
 
Το Ontobase είναι ένα plugin του protégé, το οποίο χρησιµοποιείται για να 
συνδέσει οντολογίες µε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Η τρέχουσα έκδοση 
3.3.2, δηµιουργήθηκε από τον Len Yabloko και υποστηρίζει σύνδεση µε 
Oracle, MySQL και Microsoft SQL. Στην ουσία, αυτό που επιτυγχάνει είναι να 
µετατρέπει µία τέτοια βάση δεδοµένων σε οντολογία. Παρ’όλα αυτά, δεν 
επιτυγχάνεται σύνδεση των δεδοµένων που έχουν εισαχθεί στη βάση, αλλά 
µόνο του σχήµατος (πίνακες και πεδία αυτών). 
Για τους λόγους αυτούς, η χρήση του Ontobase περιορίζεται στην εισαγωγή 
δεδοµένων σε µια βάση δεδοµένων, παρά στην σύνδεση µιας υπάρχουσας 
οντολογίας µε τη βάση. 
Στην εικόνα 9.1 φαίνεται ένα στιγµιότυπο λειτουργίας του Ontobase, όπου 
πάνω αριστερά είναι το κουτί διαλόγου µέσω του οποίου ο χρήστης επιλέγει 
το URL της βάσης µε την οποία θέλει να συνδεθεί και αυτοµάτως η σύνδεση 
επιτυγχάνεται µέσω των JDBC drivers που έχουν εγκατασταθεί 
προηγουµένως στο σύστηµα. Στην υπόλοιπη εικόνα φαίνεται ένας πίνακας 
και τα πεδία αυτού, όπως µπορούν αυτά να συµπληρωθούν για ένα tuple. 
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Εικόνα 9. 1 Screenshot του Ontobase 

 

Άλλο πρόβληµα του συγκεκριµένου plugin είναι το ότι ενώ χρησιµοποιεί JDBC 
drivers για να συνδεθεί µε µία βάση δεδοµένων, δεν έχει τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε JDBC driver, αλλά µόνο αυτούς που 
επιτρέπουν σύνδεση σε Oracle, Microsoft SQL και MySQL, και άρα περιορίζει 
αρκετά το εύρος και τα σενάρια χρήσης του. 
 
 

9.2.2 To DataMaster 
 
 
Το δεύτερο εργαλείο που δοκιµάστηκε είναι το DataMaster και 
δηµιουργθήθηκε από τον Csongor Nyulas. Η παρούσα έκδοσή του είναι η 
1.3.1 και περιέχεται στο αρχικό πακέτο εγκατάστασης του Protégé. Το 
συγκεκριµένο plugin χρησιµοποιείται τόσο για τη σύνδεση µιας οντολογίας µε 
τη βάση δεδοµένων, αλλά και για την εισαγωγή των δεδοµένων της βάσης 
στην οντολογία, πράγµα το οποίο διευκολύνει πολύ την χειρωνακτική 
εισαγωγή. 
Η σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων γίνεται είτε µε τη χρήση jdbc drivers, είτε µε 
τη χρήση odbc drivers. Υποστηρίζεται η σύνδεση µε οποιαδήποτε µορφή 
βάσης µπορεί να συνδεθεί µέσω jdbcκ, σε αντίθεση µε το Ontobase. 
Όπως φαίνεται στην εικόνα 9.2, αφού επιλεχθεί ο επιθυµητός driver, το URL 
της βάσης δεδοµένων, καθώς και το username και το password που 
χρειάζονται, ο χρήστης πατάει Connect και κάτω αριστερά εµφανίζονται οι 
πίνακες (tables) της βάσης και δεξιά υπάρχει επιλογή που µπορεί να 
εµφανίζει preview των δεδοµένων της βάσης. Έτσι, όταν ο χρήστης επιλέξει 
έναν από τους πίνακες, στα δεξιά θα εµφανιστούν τα δεδοµένα αυτού. 
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Εικόνα 9. 2: Screenshot του DataMaster 

 
Επίσης υπάρχει επιλογή για το αν ο χρήστης επιθυµεί την εισαγωγή των 
δεδοµένων ή όχι. Μόλις πατηθεί το πλήκτρο «Import» τα επιλεγµένα 
αντικείµενα θα µεταφερθούν στην οντολογία ως εξής: 
Οι πίνακες θα µετατραπούν σε κλάσεις µε το ίδιο όνοµα, τα πεδία των 
πινάκων θα µετατραπούν σε properties και οι καταχωρήσεις θα γίνουν 
instances των αντίστοιχων κλάσεων - πινάκων. Τέλος, ο χρήστης µπορεί να 
επιλέξει ποια κλάση της οντολογίας θα είναι η µητέρα κλάση της κάθε κλάσης 
που θα προκύψει από τους πίνακες. 
 
 

9.2.3 Το DataGenie 
 

 

Το DataGenie λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί το DataMaster. Η 
δηµιουργία του οφείλεται στους Adam Silberfein και John Gennari του 
Πανεπιστηµίου της Ουάσινγκτον (University of Washington). Σηµειώνεται πως 
στην ουσία αποτελεί πρόδροµο του DataMaster και του λείπουν µερικά 
χαρακτηριστικά αυτού, όπως το ότι δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
δηµιουργεί όψεις (views) της βάσης δεδοµένων και δε µπορεί να 
χρησιµοποιήσει υπάρχουσες οντολογίες, αλλά πρέπει αυτές να ξαναχτιστούν 
αφού γίνει η σύνδεση µε τη βάση. 
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9.3 Τα προβλήµατα σύνδεσης της βάσης του ΕΟΑ µε την οντολογία 

 
 
Το γεγονός ότι η βάση δεδοµένων ήταν σε µορφή PostgreSQL δηµιούργησε 
αρκετά προβλήµατα πρακτικής φύσης, κατά την προσπάθεια σύνδεσης της 
βάσης µε την οντολογία του ΕΟΑ. Το Ontobase, όπως αναφέρθηκε, δε µπορεί 
να διαχειριστεί βάσεις Postgres. Για αυτό το λόγο, έγινε προσπάθεια 
µετατροπής της βάσης από Postgres σε MySQL. Βρέθηκαν διάφοροι τρόποι 
για την επίτευξη αυτού, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν παρόµοια 
αποτελέσµατα, διαπιστώθηκε όµως πως υπήρχε πρόβληµα κατά τη 
µετατροπή των πεδίων που λάµβαναν τιµές κειµένου, και δεν περνούσαν 
καθόλου τα δεδοµένα τους. 
Όταν δοκιµάστηκαν τα άλλα δύο εργαλεία, και κυρίως το DataMaster, 
διαπιστώθηκε πως λόγω ενός bug στην επεξεργασία των SQL δηλώσεων 
από τον postgres server, κατά τη δηµιουργία των πινάκων οι ονοµασίες 
γίνονταν case sensitive εάν υπήρχαν εισαγωγικά ή αν ήταν σε lowercase 
µορφή, και case insensitive αν όχι. Το αρχείο της βάσης που είχαµε στη 
διάθεσή µας, ήταν µορφής .dmp (dump file), η οποία είναι µια µορφή που 
δηµιουργεί η postgres κατά το backup µιας βάσης. Λόγω του µεγέθους αυτού 
του αρχείου, η µετατροπή όλων των ονοµάτων ήταν σχεδόν αδύνατη και δεν 
έγινε τέτοια απόπειρα για ευνόητους λόγους. Το πρόβληµα λοιπόν που 
προέκυπτε στο DataMaster ήταν το εξής: η σύνδεση επιτυγχάνετο κανονικά 
και εµφανίζονταν οι πίνακες και τα δεδοµένα αυτών σε µορφή 
προεπισκόπησης. Το import όµως δε γινόταν, επιστρέφοντας SQL εξαίρεση, 
και συγκεκριµένα για κάθε ένα πίνακα εµφανιζόταν ένα µήνυµα που 
γνωστοποιούσε την αδυναµία εύρεσης πίνακα µε τέτοιο όνοµα. Η άλλη 
προσέγγιση όµως, η µετατροπή σε MySQL που αποδείχτηκε ότι δεν είχε 
τέτοιο πρόβληµα, επέφερε απώλειες στα δεδοµένα κειµένου. Η ίδια ακριβώς 
συµπεριφορά παρατηρήθηκε και στο DataGenie. 
Στα πλαίσια των στόχων της διπλωµατικής όµως τα πεδία κειµένου δεν είχαν 
κάποιο ιδιαίτερο λόγο να περάσουν, άρα η προσέγγιση µε τη MySQL ήταν 
αυτή που επιλέχτηκε. Ο λόγος για τον οποίο δεν ενδιαφερθήκαµε για τα πεδία 
κειµένου είναι γιατί ούτως η άλλως µέσω των queries δε θα µπορούσαµε να 
εκµεταλλευτούµε τα datatypes, παρά µόνο τις σχέσεις µεταξύ objects 
(εννοιών). 
∆υστυχώς τελικά ανακαλύφθηκε πως η βάση δεδοµένων δεν περιείχε σχέσεις 
ενδιαφέροντος µεταξύ αντικειµένων (και άρα εννοιών της οντολογίας), όπως 
για παράδειγµα ποιο τεκµήριο αντιστοιχεί σε ποιο φυσικό µέσο και ακόµα πιο 
σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η ανεξάρτητη υλοποίηση της βάσης και της 
οντολογίας αποδείχθηκε ότι απέτρεπε οποιουδήποτε είδους συσχετισµούς 
ώστε να γίνει η σύνδεση οµαλά και να µπορέσουµε να εκµεταλλευτούµε τα 
δεδοµένα. 
Τα θετικά όµως είναι ότι έγινε µια πρώτη παρουσίαση των τρόπων σύνδεσης 
οντολογιών µε βάσεις δεδοµένων, µε σκοπό να παραχθούν TBox’s και 
ABox’s, καθώς επίσης και το ότι φάνηκε κατά πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο 
σήµερα (και άρα ότι ένα τέτοιο θέµα είναι στην ουσία υπό ανάπτυξη και θα 
είναι ακόµα, µέχρι να φέρει πρακτικά και λειτουργικά αποτελέσµατα). 
Απώτερος στόχος είναι η κατά το δυνατόν ολική αυτοµατοποίηση της 
διαδικασίας και οι περισσότερες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις στρέφονται σε 
αυτή την κατεύθυνση. 
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