
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Λιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πρότυπα Μοντελοποίησης Γνώσης 

στον Παγκόσμιο Ιστό: 

Οντολογίες, XML, RDF και OWL.

Κολίτσης Γ. Αναστάσιος

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεωργίου Ανδρέας 

Εξεταστής: Ταραμπάνης Κωνσταντίνος

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2003
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Πρόλογος

Σήμερα οι υπολογιστές μετατρέπονται όλο και περισσότερο από μεμονωμένα 

υπολογιστικά συστήματα σε σημεία εισόδου σε ένα ευρύ δίκτυο ανταλλαγής 

πληροφοριών. Καθώς το ενδιαφέρον των σύγχρονων εφαρμογών στρέφεται 

περισσότερο προς την κατεύθυνση της βελτιστοποίησης των τεχνικών ανταλλαγής 

πληροφοριών, σε ολόκληρο τον κόσμο δημιουργούνται συνεργασίες και 

αναπτύσσονται κοινές πρωτοβουλίες ανάμεσα σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και 

Ερευνητικά Ινστιτούτα που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων 

επικοινωνίας που θα επεκτείνουν τις υπάρχουσες δυνατότητες κωδικοποίησης, 

διάθεσης, αναζήτησης, επεξεργασίας των πληροφοριών, διευκολύνοντας τη 

διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς και οργανισμούς.

Ο μεγάλος όγκος διαθέσιμης πληροφορίας μέσω του Διαδικτύου επιβάλλει την 

κωδικοποίηση της πληροφορίας σε μορφές που να είναι ταυτόχρονα αναγνώσιμες 

από ανθρώπους και υπολογιστικά συστήματα, τα οποία καλούνται να παίξουν το 

ρόλο του «έξυπνου» βοηθού που θα ακολουθεί τις οδηγίες - κριτήρια που θα 

καθορίζουν οι τελικοί χρήστες (άνθρωποι) για να αναζητήσουν με ακρίβεια και να 

επεξεργάζονται γρήγορα και «έξυπνα» τη διαθέσιμη πληροφορία. Οι φορείς που θα 

εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες θα πρέπει να φροντίσουν οι εφαρμογές τους να 

«μιλούν» κοινή «γλώσσα» με τις αντίστοιχες εφαρμογές των συνεργαζόμενων 

φορέων τους.

Στο νέο αυτό ρόλο των υπολογιστικών συστημάτων τα εργαλεία που αναμένεται να 

παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε 

διαφορετικούς φορείς είναι οι οντολογίες και οι γλώσσες που τις εκφράζουν. Οι 

οντολογίες γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλείς, καθώς υπόσχονται μία διαμοιραζόμενη και 

κοινή περιγραφή εννοιών μεταξύ ανθρώπων και υπολογιστικών συστημάτων σε 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως πχ τα πληρυωοριακά συστήματα. τ<· 

ηλεκτρονικό εμπόριο, τη διαχείριση γνώσης.

Στόχος αυτής της διπλωματικής είναι μια εισαγωγική παρουσίαση των δυνατοτήτων 

των νέων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και των οντολογιών, καθώς και των εφαρμογών 

τους.
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Μετά από μια σύντομη εισαγωγή, θα ακολουθήσει το δεύτερο κεφάλαιο όπου θα 

περιγράφουμε τις βασικές έννοιες μιας οντολογίας τόσο θεωρητικά όσο και μέσα από 

παραδείγματα, ενώ στη συνέχεια θα δούμε πώς οι έννοιες αυτές μπορούν να 

διατυπωθούν με χρήση κάποιας γλώσσας περιγραφής οντολογιών. Θα ακολουθήσει η 

παρουσίαση κάποιων εργαλείων ανάπτυξης οντολογιών και οι σημαντικότερες 

πρωτοβουλίες των κυριότερων ομάδων εργασίας διαφόρων οργανισμών.

Στο τρίτο κεφάλαιο θα περιγράφουμε συνοπτικά τα βασικότερα σημεία μιας σειράς 

προτύπων που βασίζονται στο XML (XML, XML σχήμα, RDF, RDF σχήμα, OIL, 

DAML+OIL και OWL) που διευκολύνουν τη δικτυακή ανταλλαγή πληροφοριών και 

γνώσης σε σημασιολογικό επίπεδο, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο θα συνεχίσουμε με 

ορισμένες παρουσιάσεις μελετών περίπτωσης σε διάφορα πεδία εφαρμογής. Τέλος, 

στο πέμπτο κεφάλαιο θα κλείσουμε με κάποια συμπεράσματα καθώς και με 

κατευθύνσεις για μελλοντική διερεύνηση.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους στήριξαν αυτήν την προσπάθεια 

και ιδιαίτερα τους καθηγητές κ. Ανδρέα Γεωργίου και κ. Κωνσταντίνο Ταραμπάνη 

για την ευκαιρία που μου έδωσαν να ασχοληθώ με το ιδιαίτερα ενδιαφέρον και 

επίκαιρο αυτό αντικείμενο.

Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2003 

Κολίτσης Τάσος
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Abstract

The World Wide Web (WWW) has dramatically increased the general availability of 

electronically available information. However, existing electronic document 

management systems primarily just use the relatively simple idea of “keyword 

matching” for information retrieval rather than “query-answer” based methods. In 

addition, these systems offer limited information-sharing facilities, and they don’t 

support different views on documents or information maintenance. To address these 

weaknesses, several international consortiums have been formed comprising of both 

commercial and academic partners. Their purpose is to develop innovative 

communication protocols that will radically improve the semantic awareness of 

computers responsible for holding and supplying information via the Internet.

It is widely believed that we are on the brink of a new generation of the WWW, the 

so-called “Semantic Web”. In the current WWW architecture, data content is 

primarily presented and stored in a format explicitly for human consumption, 

whereas, in the “Semantic Web” there is a clear objective that the content is also 

machine processable. This will enable a wide range of intelligent services such as 

information brokers, search agents, information filters etc., "bringing the Web to its 

full potential". Adding logic to the Web - using rules to make inferences, choosing 

courses of action and answering questions - is the task before the Semantic Web 

community at the moment.

The development and implementation of ontology methods are considered central to 

these efforts. Ontologies are metadata schemas, providing a controlled vocabulary of 

terms, each with an explicitly defined and machine processable semantics. By 

defining shared and common domain theories, ontologies will assist both humans and 

crucially machines to communicate together more efficiently and effectively. They 

will undoubtedly have a crucial role in enabling content-based access and 

interoperability of information sources across the Web, with the specific aim of 

improving overall “quality of service”. In order for ontologies to fulfill their role in 

the semantic integration of the Web, one fundamental priority will be the 

standardisation of Web ontology languages.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κολίτσης Γ. Αναστάσιος ν



Διπλωιιατική Εονασία: Πρότυπα ιιοντελοποίησηζ ννώσηε στον Πανκόσαιο Ιστό: Οντολογίες, XML. RDF και OWL

This diploma thesis provides a brief overview of existing evolving standards and 

current research activity in the area of ontology-based languages. After a brief 

introduction, we shall explain the important role that ontologies will have in the 

operating architecture of the proposed “Semantic Web”. In the subsequent chapter, we 

preview a selection of software tools that aim to assist developers to design their 

conceptual models, fundamental to achieve and optimize this radically different 

WWW architecture. In the third chapter we review the most important and promising 

ontology languages developed to date (XML, RDF(S), OIL, DAML and OWL) that 

aspire to improving interoperability between Internet applications.

The fourth chapter presents three examples, each using a different ontology language, 

to demonstrate promising conceptual modeling schemes made specifically for the 

WWW. Finally the last chapter highlights our conclusions and proposes several new 

directions for research and development in this innovative and important field of 

informatics.

Thessaloniki, September 2003 

Kolitsis Tasos
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Διπλωυατική Εονασία: Πρότυπα υοντελοποίησησ γνώσηε στον Πανκόσιηο Ιστό: Οντολονίεΐ. XML. RDF και OWL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή

"... Where is the Life we have lost in living? 

Where is the wisdom we have lost in Knowledge? 

Where is the knowledge we have lost in information? ..."

T.S. Eliot, The Rock - Four Quartets (1934)

1.1 Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο (Internet) και ιδιαίτερα ο παγκόσμιος ιστός (World 

Wide Web) έχουν συμβάλει στην αύξηση της ηλεκτρονικά διαθέσιμης πληροφορίας. 

Υπολογίζεται1 ότι καθημερινά πέντε εκατομμύρια χρήστες έχουν πρόσβαση σε 

περίπου 3 δισεκατομμύρια ηλεκτρονικά έγγραφα. Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να 

αυξηθούν εκθετικά καθώς ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις 

αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Το γεγονός 

αυτό της υπερβολικής αύξησης της διαθέσιμης πληροφορίας μέσω του Διαδικτύου 

(κυρίως μέσω του παγκόσμιου ιστού) καθιστά ολοένα και πιο δύσκολη την 

αναζήτηση, τη διαχείριση αλλά και γενικότερα την αξιοποίησή της.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλεκτρονικά προσβάσιμης πληροφορίας είναι 

κωδικοποιημένο με την γλώσσα HTML (Hypertext Markup Language), δηλαδή με 

μια γλώσσα που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την παρουσίαση της πληροφορίας 

σε ανθρώπους μέσα από φυλλομετρητές (browsers) όπως ο Internet Explorer και ο 

Netscape Navigator και όχι για την αξιοποίησή της από άλλα υπολογιστικά 

συστήματα. Η γλώσσα HTML παρόλο που επιτρέπει την παρουσίαση πολυμεσικού 

ψηφιακού περιεχομένου (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο), δεν παρέχει ιδιαίτερες 

δυνατότητες αναπαράστασης δομημένης πληροφορίας που θα διευκόλυνε διάφορες 

εφαρμογές λογισμικού στην «εξυπνότερη» αναζήτηση και την καλύτερη διαχείρισή 

της.

Τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης εγγράφων χρησιμοποιούν κυρίως την 

αναζήτηση πληροφορίας μέσα από λέξεις κλειδιά (keyword matching), διαδικασία που
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αντιστοιχεί μάλλον με ανάκτηση πληροφορίας σε αδόμητη μορφή (information 

retrieval) παρά σε εξαγωγή πληροφορίας (information extraction) από έγγραφα με 

δομημένη μορφή μέσω ερωτημάτων (query answering).

Ένα ακόμη μειονέκτημα της αναζήτησης με λέξεις κλειδιά είναι ότι περιορίζεται σε 

πληροφορία που έχει κωδικοποιηθεί με τη μορφή κειμένου. Επομένως τα εργαλεία 

αναζήτησης με λέξεις κλειδιά δεν είναι κατάλληλα για αναζήτηση πληροφορίας σε 

αρχεία εικόνας, ήχου, βίντεο ή ακόμη και εκτελέσιμα προγράμματα. Για τα αρχεία 

αυτών των μορφών η αναζήτηση συνήθως γίνεται μέσα από παράλληλες βάσεις 

δεδομένων που έχουν αναπτυχθεί για να τα περιγράφουν και που «δείχνουν» στα 

αρχεία αυτά. Η μέθοδος όμως αυτή όπως θα δούμε και στη συνέχεια εμφανίζει 

αρκετά μειονεκτήματα.

Οι εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (web applications) που αξιοποιούν τεχνικές 

εξαγωγής πληροφορίας μέσω ερωτημάτων αντιστοιχούν σε πολύ μικρότερο ποσοστό 

και ακολουθούν στην πλειοψηφία τους το μοντέλο τριών επιπέδων (three-tier model). 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό τρία διακριτά υποσυστήματα «τρέχουν» σε 

διαφορετικές πλατφόρμες:

το υποσύστημα πελάτη (client module) που περιλαμβάνει τον 

φυλλομετρητή (browser) και το γραφικό περιβάλλον του τελικού χρήστη 

(GUI), που τρέχουν στον σταθμό εργασίας του τελικού χρήστη, 

το υποσύστημα εξυπηρετητή (server module) που δέχεται αιτήματα από 

κάθε σταθμό εργασίας (ανεξαρτήτως πλατφόρμας), επεξεργάζεται τα 

δεδομένα και που τρέχει σε κάποιον web server και τέλος 

- το υποσύστημα μιας βάσης δεδομένων όπου βρίσκονται αποθηκευμένα σε 

οργανωμένη μορφή τα δεδομένα που θα χρειαστεί να επεξεργαστεί το 

δεύτερο επίπεδο.

□
ΤελικΓκ: vnnrrmc Weh / WAP Server Ar.Souivrt

Διάγραμμα 1.1: Μοντέλο τριών επιπέδων (3-tier model) 1

1 [Dieter F.]
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1.2 Στηιασιολογικός παγκόσμιος ιστός (Semantic Web)

Παρόλο που το προηγούμενο μοντέλο είναι το πιο δημοφιλές μέχρι σήμερα, έχει ήδη 

αρχίσει να διαφαίνεται κάτω από τον γενικό τίτλο «Υπηρεσίες Web» (Web services) 

μια νέα ανάγκη συνδυασμού πληροφοριών ανάμεσα σε δυο ή και περισσότερες 

εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού.

Η νέα τάση απαιτεί την οργάνωση κάθε μορφής διαθέσιμης πληροφορίας ώστε να 

μπορεί να ανακτηθεί και να επεξεργαστεί αυτόματα από υπολογιστικά συστήματα 

(machine proccessible information). Το νέο εννοιολογικό - σημασιολογικό web 

(semantic web2) αναμένεται να δώσει τη λύση επιτρέποντας πιο "έξυπνες" υπηρεσίες 

που θα υλοποιούνται αυτόματα για τον άνθρωπο από κάποιο σύστημα όπως για 

παράδειγμα έξυπνους πράκτορες αναζήτησης (search agents) και έξυπνα φίλτρα 

(intelligent filters) που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα 

(interoperability) ανάμεσα στις διάφορες εφαρμογές προς όφελος του τελικού 

χρήστη.

Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν ευκολότερα αντιληπτά μέσα από το ακόλουθο 

παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποιος φορέας (πχ. η Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία) που μέσα από το δικτυακό του τόπο (www.emy.gr) μας πληροφορεί (με 

ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα) για τις καιρικές συνθήκες στις 

μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Ο δικός μας φορέας ενδιαφέρεται να εγκαταστήσουμε 

μόνιμα κάποιο εξοπλισμό σε μια από τις παραπάνω πόλεις. Ο εξοπλισμός μας είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητος σε υψηλές θερμοκρασίες και πάνω από ορισμένη θερμοκρασία 

θα πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία του. Επειδή ο εξοπλισμός θα λειτουργεί σε 

εικοσιτετράωρη βάση και χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη θέλουμε να αναπτύξουμε μια 

εφαρμογή απομακρυσμένης διαχείρισης που κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να 

διακόπτει τη λειτουργία του εξοπλισμού για να τον προστατέψει.

2 http://www.w3.onz/2001/sw/. κκι www.semanticweh.oro
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Η προφανής λύση θα ήταν να φτιάξουμε ένα δικό μας σύστημα τηλεμετρίας που να 

μας ενημερώνει για τις συνθήκες θερμοκρασίας στο συγκεκριμένο σημείο και να μας 

επιτρέπει να διαχειριστούμε από απόσταση τον εξοπλισμό μας. Εφόσον όμως κάποιος 

άλλος οργανισμός (η ΕΜΥ) μετράει συνεχώς και αξιόπιστα τη θερμοκρασία στην 

τοποθεσία που μας ενδιαφέρει, θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε και να 

φτιάξουμε μια εφαρμογή που να τρέχει «συνεχώς» (πχ ανά 5 λεπτά) από κάποιο δικό 

μας υπολογιστικό σύστημα και να παρακολουθεί τις ενημερώσεις του www.emy.gr 

για τη συγκεκριμένη πόλη και μόλις διαπιστώσει μια αύξηση της θερμοκρασίας πάνω 

από κάποιο όριο να ενεργοποιεί μια διαδικασία τερματισμού του εξοπλισμού μας 

δίνοντας την αντίστοιχη εντολή μέσα από κάποιο Modem.

Τα οφέλη της διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών θα είναι 

προφανώς πολλαπλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ευκολία άμεσης και καθολικής 

πρόσβασης του τελικού χρήστη στην διαθέσιμη πληροφορία στο σύνολό της, την 

παροχή σταθερής και εξασφαλισμένης επικοινωνιακής υποδομής 

διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφόρων φορέων και οργανισμών του ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα που θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη και 

βελτίωση συνεργασιών, την απεμπλοκή από απαρχαιωμένα συστήματα (legacy 

systems) κτλ. Βλέπουμε δηλαδή ότι το μοντέλο των υπηρεσιών του παγκόσμιου ιστού 

(Web services) ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες του μοντέλου τριών επιπέδων.

^—-?ι

^

□ Web Server Β Δεδομένα

Τελικός χρήστης Web Server A

Web Server C Δεδομένα

Διάγραμμα 1.2: O Web server A μπορεί να επικοινωνήσει με άλλους web server και να συνδυάσει 

πληροφορίες παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τελικό χρήστη.

Ενώ το μοντέλο των τριών επιπέδων απλά συνδέει τους χρήστες οποιοσδήποτε 

πλατφόρμας με τη βάση δεδομένων που τρέχει στο παρασκήνιο (back end), το
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μοντέλο των υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (Web services)3 μπορεί να συνδέει 

εφαρμογές web με άλλες εφαρμογές web και να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά ως 

προς τις δυνατές προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ωστόσο για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο 

αναπαράστασης της διαθέσιμης πληροφορίας από μια πλατφόρμα που εστιάζεται 

στην παρουσίαση της πληροφορίας σε μορφή αναγνώσιμη από ανθρώπους - όπως το 

HTML (Hyper Text Markup Language) - σε μια πλατφόρμα που θα εστιάζεται στην 

οργάνωση της πληροφορίας κυρίως όσον αφορά το εννοιολογικό της περιεχόμενο και 

τις λογικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων εννοιών σε μορφή αναγνώσιμη τόσο από 

ανθρώπους όσο και από υπολογιστικά συστήματα.

Προς αυτή τη κατεύθυνση το World Wide Web Consortium (W3C)4 ανέπτυξε αρχικά 

(1998) την Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης XML (extensible Markup Language) που 

επιτρέπει την δομημένη αναπαράσταση πληροφορίας. Η XML, όπως η HTML, 

χρησιμοποιεί ετικέτες (tags), δηλαδή λέξεις μέσα σε γωνιακές αγκύλες '<' και και 

γνωρίσματα (attributes) τύπου όνομα γνωρίσματος= "τιμή". Σε αντίθεση με την 

HTML η οποία διευκρινίζει τη σημασία κάθε ετικέτας και γνωρίσματος και 

προσδιορίζει πώς θα εμφανίζεται το έγγραφο html σε φυλλομετρητή, η XML 

χρησιμοποιεί ετικέτες μόνο για να οριοθετήσει κομμάτια δεδομένων και αφήνει την 

ερμηνεία των δεδομένων στη εφαρμογή που τα διαβάζει.

3 Στον τομέα των web services σημαντικό ρόλο φαίνεται [Roy] να έχουν α) το πρωτόκολλο 
ανταλλαγής XML μηνυμάτων SOAP (Simple Object Access Protocol), β) η γλώσσα περιγραφής των 
υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού WSDL (Web Services Description Languages) και γ) ο μηχανισμός 
καταχώρισης και εντοπισμού τους UDDI (Universal Description Discovery and Integration).
4 Ο διεθνής οργανισμός Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium - W3C 
http://www.w3c.org~) συστάθηκε τον Οκτώβριο του 1994, με σκοπό να οδηγήσει το Web στην πλήρη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του μέσω της ανάπτυξης κοινών πρωτοκόλλων που θα προάγουν την 
εξέλιξή του και θα διασφαλίζουν τη δια-λειτουργικότητά του. Το W3C διευθύνεται από κοινού από το 
MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) (http://www.lcs.mit.edU/~) στις ΗΠΑ, το European 
Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (http://www.ercim.org/) που έχει 
έδρα στη Γαλλία, και το Keio University στην Ιαπωνία (http://www.keio.ac.ip/). Μέχρι σήμερα, 
περισσότεροι από 440 οργανισμοί ανά τον κόσμο είναι Μέλη της κοινοπραξίας W3C.
Το ΙΠ-ΙΤΕ (Ινστιτούτο Πληροφορικής (http://www.ics.forth.gr/ahout-pr.html~) του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας (Κρήτη) (http://www.ite.gr/)) το οποίο είναι και ο εξουσιοδοτημένος 
διαχειριστής ονοματοδοσίας internet [.gr] (http://www,hostmaster.gr/~) στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύει 
την χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία ERCIM, και φιλοξενεί το Ελληνικό Γραφείο του W3C 
World Wide Web Consortium - W3C (http://www.w3c.gr/). Πρόσφατα (1 Απριλίου 2003) και το 
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) (http://www.cti.gr/) έγινε 
Μέλος του W3C.
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Οι ετικέτες στο XML μπορούν να παίξουν τον ρόλο των μεταδεδομένων5 (metadata) 

που δεν είναι τίποτε περισσότερο από δεδομένα που αφορούν και περιγράφουν τα 

πρωτογενή δεδομένα. Όπως θα δούμε στη συνέχεια οι ετικέτες του xml αποτελούν 

μεταδεδομένα για την πληροφορία που περικλείουν, ενώ ο καθορισμός των ετικετών 

στο xml σχήμα αποτελεί μεταδεδομένο για τις ίδιες τις ετικέτες.

Ο καθορισμός της δομής ενός xml εγγράφου καθορίζεται από το xml σχήμα (xml 

schema) όπου ο δημιουργός του εγγράφου έχει ορίσει τις ετικέτες και τα γνωρίσματα 

που θα χρησιμοποιήσει στα έγγραφα xml που θα ακολουθήσουν αυτό το σχήμα. Κάθε 

δημιουργός λοιπόν ενός xml εγγράφου καθορίζει με βάση τις ανάγκες του το δικό του 

xml σχήμα που περιγράφει τη δομή των εγγράφων του.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα εμφανίζει μια εσωτερική τάση να αναπτύσσεται και να 

δημιουργεί στα πλαίσια μικρών ομάδων που δρουν ανεξάρτητα η καθεμιά από τις 

υπόλοιπες. Μολονότι η δράση αυτών των ομάδων συνήθως είναι αποτελεσματική και 

συχνά καινοτομική, συνοδεύεται σχεδόν πάντα από την παράλληλη ανάπτυξη μιας 

εσωτερικής κουλτούρας που δεν είναι εύκολα αντιληπτή από τους υπόλοιπους 

ανθρώπους. Είναι προφανές όμως ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια παγκόσμια 

συμφωνία που να υποχρεώνει όλους όσους δημοσιεύουν πληροφορίες στο Διαδίκτυο 

να ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο μοντελοποίησης και σύνταξης των 

εγγράφων τους. Αντίθετα μάλιστα, στα πλαίσια της διαχείρισης της ηλεκτρονικά 

διαθέσιμης πληροφορίας στο διαδίκτυο συχνά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια 

μεγάλη ετερογένεια ανάμεσα στα έγγραφα διαφορετικών φορέων και οργανισμών, η 

οποία δεν παρατηρείται μόνο στο επίπεδο σύνταξης της πληροφορίας αλλά και στο 

επίπεδο της εννοιολογικής της αναπαράστασης.

5 Τα Μεταδεδομένα (MetaData) είναι στην ουσία δεδομένα που περιγράφουν κάποια άλλα δεδομένα. 
Στον ορισμό αυτό που είναι κάπως αόριστος δεν καθορίζονται τα ακριβή όρια ανάμεσα στα δεδομένα 
και στα μεταδεδομένα. Έτσι μια ετικέτα XML αποτελεί μεταδεδομένο για το δεδομένο που 
χαρακτηρίζει και περικλείει μέσα της ενώ η ίδια αποτελεί δεδομένο, ως προς την περιγραφή ή τον 
ορισμό της που αποτελούν μεταδεδομένα ως προς αυτήν. Η ασάφεια αυτή δεν υφίσταται σε κάποια 
άλλα μοντέλα όπως για παράδειγμα στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων αφού εκεί είναι σαφή τα όρια 
ανάμεσα στα μεταδεδομένα και τα δεδομένα. Έτσι σε μια εφαρμογή βάσης δεδομένων τα ονόματα του 
πίνακα και των στηλών του είναι τα μεταδεδομένα ενώ το περιεχόμενο των κελιών είναι τα δεδομένα. 
Στην περίπτωση όμως της διαλειτουργικότητας διαφόρων εφαρμογών μέσω του παγκόσμιου ιστού τα 
όρια αυτά γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα.
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Αναλυτικότερα μπορούμε να πούμε ότι η ετερογένεια διακρίνεται6 στα ακόλουθα 

είδη:

- συντακτική, (πχ η εφαρμογή Α ορίζει την έννοια ημερομηνίας με τη μορφή 

«18/12/2002» ενώ η Β με τη μορφή «18 Δεκεμβρίου 2002».

- λογική, (πχ η εφαρμογή Α ορίζει την έννοια «συγγραφέας» με γνώρισμα την 

«ηλικία» ενώ η Β ορίζει την ίδια έννοια αλλά με γνώρισμα την «ημερομηνία 

γέννησης»)

- ορολογική, (πχ η εφαρμογή Α ορίζει την έννοια «συγγραφέας» ως <Author> ενώ η 

Β ως <Writer>)

- γλωσσική, (πχ η εφαρμογή Α που είναι αγγλική ορίζει την έννοια «συγγραφέας» ως 

<Author> ενώ η Β που είναι ελληνική ως <Συγγραφέας>)

- εννοιολογική (πχ η εφαρμογή Α που αφορά λογοτεχνία ορίζει την έννοια 

«συγγραφέας» ως <Author> ενώ η Β που αφορά κάποια εφαρμογή Δημόσιας 

Διοίκησης ορίζει την έννοια «Συντάκτης εγγράφου» ως <Author>).

Ο κεντρικός συντονισμός όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων είναι μια 

εξαιρετικά επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Και πέρα από το ότι ο κεντρικός 

έλεγχος μπορεί να λειτουργήσει περιοριστικά ως προς την ελευθερία έκφρασης, 

κάποιοι θα μπορούσαν να ισχυριστούν ακόμη και ότι με δεδομένο τον αυξανόμενο 

όγκο της διαθέσιμης πληροφορίας η κεντρική διαχείριση αυτού του συστήματος είναι 

κάτι το αδύνατο. Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε7 ότι και στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης του παγκόσμιου ιστού, υπήρχαν αρκετοί πολέμιοί του που υποστήριζαν 

ότι ο παγκόσμιος ιστός δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτελέσει μια καλά οργανωμένη 

«βιβλιοθήκη» πληροφοριών: «Χωρίς μια κεντρικά ελεγχόμενη βάση δεδομένων και 

χωρίς σαφή ιεραρχική δομή, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε σίγουροι ότι 

μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε κάθε ηλεκτρονικά διαθέσιμη πληροφορία». 

Σίγουρα η παραπάνω πρόταση είναι αληθής, αλλά η υπηρεσία του παγκόσμιου ιστού 

έχει κάνει διαθέσιμο έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών σε ολόκληρο τον κόσμο 

(τουλάχιστον στους προνομιούχους που διαθέτουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο) και 

μάλιστα με δυνατότητες αναζήτησης που μια δεκαετία πριν θα έμοιαζαν 

εξωπραγ ματικές.

6 [Κωνσταντόπουλος]
7 [Berners-Lee]
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Ο στόχος-πρόκληση λοιπόν του Σημασιολογικού Παγκόσμιου Ιστού είναι να βρεθεί 

ένας κοινά αποδεκτός κώδικας επικοινωνίας τόσο για δεδομένα όσο και για τη 

σημασιολογική διάστασή τους που μπορεί να οδηγεί σε συμπερασματολογική 

ερμηνεία τους. Ο κοινός κώδικας επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ευέλικτος και 

κατανεμημένος δηλαδή όχι κεντρικά ελεγχόμενος (όπως άλλωστε κατανεμημένο 

είναι και το ίδιο το διαδίκτυο αλλά και ο παγκόσμιος ιστός), ώστε να επιτρέπει την 

διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε εφαρμογές διαφορετικών φορέων. Για να επιτευχθεί 

όμως η διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών στον νέο 

σημασιολογικό παγκόσμιο ιστό θα πρέπει να αναπτυχθούν πρώτα νέα πρότυπα 

μοντελοποίησης, αναπαράστασης και ανταλλαγής της γνώσης μεταξύ υπολογιστικών 

συστημάτων μέσω του Διαδικτύου. Στα πρότυπα αυτά θα πρέπει να καθοριστεί ένας 

νέος κώδικας επικοινωνίας που θα βασίζεται όχι μόνο στο επίπεδο σύνταξης της 

πληροφορίας αλλά ταυτόχρονα και στο επίπεδο του εννοιολογικού της περιεχομένου.

Σαν απλά παραδείγματα τέτοιου κώδικα επικοινωνίας είναι πχ ένα Φιλανδο-Ελληνικό 

λεξικό, ή ακόμη και ένας πίνακας μετατροπής μονάδων μέτρησης φυσικών μεγεθών 

ανάμεσα σε δυο διαφορετικά συστήματα μέτρησης με την προϋπόθεση ότι έχουν 

αναπτυχθεί - οριστεί οι κατάλληλες σχέσεις μεταξύ της χρησιμοποιούμενης 

ορολογίας που θα επιτρέψουν την σωστή αντιστοίχιση εννοιών.

Με την εισαγωγή «λογικής» στον παγκόσμιο ιστό εννοούμε τον ορισμό κανόνων που 

θα επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτόνομα υπολογιστικά συστήματα 

που θα εξυπηρετούν τον τελικό χρήστη - άνθρωπο. Όσο πιο πολύπλοκοι είναι αυτοί 

οι κανόνες τόσο ισχυρότερη θα είναι η ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων αλλά 

και τόσο πιο επικίνδυνη η εμφάνιση «λογικών παραδόξων» που μπορεί να 

μπλοκάρουν τα συστήματα αυτά.

Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι καθοριστικός μπορεί να είναι ο ρόλος των οντολογιών 

που ορίζουν τις έννοιες μιας γνωστικής περιοχής, τις ιδιότητες τους και τις σχέσεις 

της καθεμιάς με τις υπόλοιπες έννοιες της οντολογίας. Οι οντολογίες παρέχουν μια 

κοινή αντίληψη και ερμηνεία ενός θεματικού πεδίου (π.χ. Τραπεζικός χώρος. 

Εμπόριο, Τομέας Υγείας) και έτσι διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων
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και υπολογιστικών συστημάτων. Μια τυπική οντολογία περιλαμβάνει μια ταξινομία 

(taxonomy) και κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων (inference rules).

Η ταξινομία ορίζει ένα σύνολο οντοτήτων (entities) και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Όπως θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια μπορούμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο 

αριθμό σχέσεων ανάμεσα σε οντότητες ορίζοντας ιδιότητες (properties) σε κλάσεις 

(classes) οντοτήτων και επιτρέποντας σε υπο-κλάσεις να κληρονομήσουν αυτές τις 

ιδιότητες.

Οι κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων δίνουν πρόσθετη ισχύ επεξεργασίας 

πληροφοριών. Αν σε μια οντολογία διατυπώσουμε τον κανόνα «κάθε πόλη ανήκει σε 

μια χώρα και κάθε διεύθυνση πρέπει να περιλαμβάνει και την οντότητα πόλη», τότε 

μια εφαρμογή θα μπορούσε από τη διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που 

θα έβρισκε στο δικτυακό του τόπο να εξαγάγει το συμπέρασμα ότι αφού βρίσκεται 

στη Θεσσαλονίκη κατά συνέπεια θα βρίσκεται στην Ελλάδα. Το υπολογιστικό 

σύστημα που θα «τρέχει» αυτήν την εφαρμογή δεν μπορεί φυσικά να «αντιληφθεί» 

αυτήν την πληροφορία, αλλά μπορεί να την αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα προς 

όφελος του τελικού χρήστη για τον οποίο έχει σίγουρα κάποια (μεγάλη ή μικρή) 

σημασία. Δεν είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε έναν φούρνο μικροκυμάτων με 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο που θα μπορεί να διαβάσει τον κωδικό μια συσκευασίας 

φαγητού, και να επισκεφτεί το δικτυακό τόπο του παρασκευαστή του φαγητού για να 

αντλήσει πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων ψησίματός του.

Τα τελευταία χρόνια έχουν συσταθεί πολλές ερευνητικές ομάδες από διάφορους 

φορείς και οργανισμούς, που ασχολούνται με την έρευνα και ανάπτυξη 

εννοιολογικών μοντέλων, προτύπων, σχημάτων επικοινωνίας, εργαλείων και 

γλωσσών υλοποίησής τους με στόχο την αύξηση της διαλειτουργικότητας στον 

παγκόσμιο ιστό. Οι ομάδες αυτές συστήνονται είτε από οργανισμούς τυποποίησης 

είτε διαμορφώνονται στα πλαίσια προγραμμάτων συνεργασίας κυβερνητικών φορέων 

και φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις σημαντικότερες:

Πρωτοβουλία Φορέας ^____________ ι
XML/XML Schema | W3C htto://www. w3.org/TR/RF.C-xrnl

RDF / RDF Schema 1 W3C htto://www.w3.ore/TR/rdf-scHema/
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OWL W3C htto://www. w3. ore/2001 /sw/WebOnt/

DAML DARPA Agent Markup Language htto://www.daml.ore/ 1

Semantic Web: www.semanticweb.org: 1

SKC Stanford Scalable Knowledge Composition project htto://www-db.stanford.edu/SKC/
Onto-Agents Stanford University htto://www-db.stanford.edu/OntoAEents/
Protege Research Group Stanford University httD://DroteEe.semanticweb.ore/
Ontobroker-Group University of Karlsruhe htto://ontobroker.semanticweb.ore/

Ontoknowledge Ontoknowledge project (1ST) httD://www.ontokno wledee.org/

I On to web Ontoweb University of Karlsruhe httD://www.ontoweb.ore/

I Dublin Core DC Metadata Initiative htto://dubl incore.ore/

OML Washington University httD://www.ontoloeos.ore/

SHOE University of Maryland Department of Computer Science htto://www. cs.umd.edu/Droiects/Dlus/SHOE/

OMG Object Management Group Consortium (CORBA) httD://www.ome.ore/

Όλες οι παραπάνω πρωτοβουλίες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της 

διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων μέσα από διαφορετικές (είτε 

λίγο είτε πολύ) προσεγγίσεις. Από όλους όμως διατυπώνεται ως κοινός γνώμονας η 

ανάγκη αφενός για τυποποίηση της ηλεκτρονικά διαθέσιμης πληροφορίας και 

αφετέρου η ανάγκη δημόσιας διάθεσης του μοντέλου τυποποίησης.

Ανάμεσα στις πιο αξιόλογες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της επέκτασης του
ο

προτύπου της XML σε σημασιολογικό επίπεδο που φαίνεται να επικρατούν και που 

θα μας απασχολήσουν περισσότερο από τις υπόλοιπες στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας είναι:

- το RDF (Resource Description Framework - Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων), και το 

RDF Σχήμα (RDF Schema) που προτυποποιήθηκαν από το W3C και αποτελούν μια 

εννοιολογική επέκταση της XML που υποστηρίζει την περιγραφή πόρων και 

εφαρμογές μεταδεδομένων,

- και τα OIL, DAML, OWL (Ontology Interchange Language, DARPA Agent Markup 

Language, Web Ontology Language) που αποτελούν επεκτάσεις του RDF σε 

σημασιολογικά ανώτερο επίπεδο.

Ανακεφαλαιώνοντας τη σύντομη αυτή εισαγωγή μπορούμε να πούμε ότι ως 

Σημασιολογικός Παγκόσμιος Ιστός (Semantic Web), ορίζεται η αναπαράσταση των 

δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό με τρόπο σημασιολογικά κατανοητό και
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επεξεργάσιμο από τα υπολογιστικά συστήματα που θα επιτρέπει την βελτιστοποίηση 

της συνεργασίας ανάμεσα σε ανθρώπους και υπολογιστικά συστήματα με στόχο την 

παροχή «έξυπνων» ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τελικό χρήστη. Στην παγκόσμια 

αυτή προσπάθεια συμμετέχουν ερευνητές από Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα και ιδιωτικοί 

φορείς υπό τη γενικότερη καθοδήγηση και το συντονισμό από την κοινοπραξία 

παγκόσμιου ιστού (W3C). Όπως θα δούμε στη συνέχεια η προσπάθεια αυτή 

βασίζεται στο μοντέλο του Πλαισίου Περιγραφής Πόρων (RDF) που υλοποιείται 

συντακτικά με την Επεκτάσιμη Γλώσσα σήμανσης XML, δημιουργώντας έτσι ένα 

παγκόσμια αποδεκτό «πλαίσιο» για την ολοκλήρωση μιας πληθώρας νέων 

εφαρμογών. 8

8 Έχουν υιοθετηθεί ως πρότυπα από το W3C.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Οντολογίες

The art of ranking things in genera and species is of no small importance 
and very much assists our judgment as well as our memory. You know how much 

it matters in botany, not to mention animals and other substances, or again 
moral and notional entities as some call them. Order largely depends on it, 

and many good authors write in such a way that their whole account 
could be divided and subdivided according to a procedure related to genera and species.

This helps one not merely to retain things, but also to find them. 
And those who have laid out all sorts of notions under certain headings or categories

have done something very useful.

Gottfried Wilhelm Leibniz, 
New Essays on Human Understanding.

2.1 Εισαγωγή στις οντολογίες

2.1.1 Εισαγωγή

Η λέξη «οντολογία»9 (ontology) προέρχεται από τη φιλοσοφία και αφορά τον κλάδο 

που ασχολείται με τη φύση και την ουσία των όντων. Στην επιστήμη της 

πληροφορικής ο όρος εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η 

Υπηρεσία DARPA10 11 του Υπουργείου Άμυνας των Ε.Π.Α. εγκαινίασε το πρόγραμμα 

για το διαμοιρασμό γνώσης, με όραμα ένα νέο μοντέλο υλοποίησης έξυπνων 

συστημάτων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό" θα έπρεπε να αλλάξει το μοντέλο 

σχεδιασμού μιας βάσης γνώσης από σχεδίαση από μηδενική βάση σε ένα νέο μοντέλο 

σχεδίασης βασισμένο σε “μικρότερα επαναχρησιμοποιήσιμα συστατικά” (assembling 

reusable components) το οποίο θα συνεργάζεται με τα υπάρχοντα συστήματα, 

επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία συνθετότερων, αποτελεσματικότερων και 

οικονομικότερων στην υλοποίησή τους συστημάτων.

Σύμφωνα με το λεξικό ίου κόμβου της ελληνικής γλώσσας fwww.komvos.edu.gr') «οντολογία η 
[ondolojia] 025 : (φιλοσ.) είναι ο κλάδος της μεταφυσικής, που ερευνά την ουσία των όντων γενικά 
και όχι τις σχέσεις ή την ποιότητά τους»
10 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) http://www.darpa.mil/. Η υπηρεσία αυτή 
έχει συσταθεί από το 1958 από το Υπουργείο Αμυνας των Ε.Π.Α. με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη 
στις νέες τεχνολογίες, σαν απάντηση στην εκτόξευση του Σοβιετικού πυραύλου Sputnik.Η υπηρεσία 
αυτή ανέπτυξε το διαδίκτυο υπολογιστών ARPAnet που θεωρείται ο πρόδρομος του σημερινού 
Διαδικτύου - Internet και αρχικά σχεδιάστηκε για στρατιωτικούς σκοπούς.
11 [Neches, R κ.α.]

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κολίτσης Γ. Αναστάσιος 13

http://www.komvos.edu.gr
http://www.darpa.mil/


Διπλωαατική Εονασία: Πρότυπα υοντελοποίησηο wrliimc στον Πανκόσυιο Ιστό: Οντολονίεε. XML. RDF και OWL

Σήμερα οι οντολογίες στοχεύουν στην γενικευμένη αναπαράσταση - μοντελοποίηση 

της γνώσης γύρω από ένα γνωστικό αντικείμενο (domain) όπως για παράδειγμα ο 

Τραπεζικός χώρος, το Εμπόριο, ο Τομέας της Υγείας κτλ. Γι’ αυτό το συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο ορίζουν τις έννοιες που χρησιμοποιούμε, τις ιδιότητες τους 

καθώς επίσης και τις σχέσεις τους με τις άλλες έννοιες. Ακόμη ορίζουν τους τύπους 

δεδομένων και εισάγουν περιορισμούς ως προς τις τιμές που μπορεί να πάρει μια 

ιδιότητα. Τέλος ορίζουν και κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων (inference rules) που 

προκύπτουν από το συνδυασμό των όρων και των μεταξύ τους σχέσεων.12 Σύμφωνα 

με τον ορισμό αυτόν μια οντολογία δεν περιλαμβάνει μόνο τους όρους που ορίζονται 

ρητά σε αυτήν αλλά επιπλέον περιλαμβάνει όρους που έχουν εξαχθεί μέσα από τους 

κανόνες συμπερασματολογίας. Έτσι οι οντολογίες παρέχουν γενικά μια κοινή και 

τυποποιημένη αντίληψη και ερμηνεία ενός θεματικού πεδίου και διευκολύνουν την 

επικοινωνία τόσο μεταξύ ανθρώπων όσο και μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων.

Η αναπαράσταση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην κοινή αντίληψη της πλειοψηφίας 

των εμπλεκομένων για τις διάφορες έννοιες του γνωστικού αντικειμένου ώστε να 

διευκολύνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η κοινή χρήση των διαθέσιμων 

πληροφοριών από διάφορες ομάδες ανθρώπων και στα πλαίσια διαφόρων 

εφαρμογών. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι οντολογίες αποτελούν ένα κοινό 

«λεξιλόγιο13» όρων γύρω από ένα γνωστικό αντικείμενο.

Διάγραμμα 2.1.1: Οι Goble και Shcidbolt αναφέρουν σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η λέξη 

«Jaguar» περιγράφει διαφορετική οντότητα ανάλογα με το πλαίσιο (γνωστικό αντικείμενο) που γίνεται η

αναφορά

Ο πιο «κλασσικός» ορισμός του όρου «οντολογία» από όσους συναντάμε στη 

βιβλιογραφία των πληροφοριακών συστημάτων είναι αυτός του Gruber: “an ontology 

is an explicit specification of a conceptualization”. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτόν 

οντολογία είναι ένα σημασιολογικό μοντέλο που καθορίζει με σαφήνεια τις

12 [Neches, R κ.α.]
13 Ο όρος «λεξιλόγιο» χρησιμοποιείται σε εισαγωγικά για να δηλώσει κάτι ευρύτερο αφού αφορά πέρα 
από μια απλή λίστα όρων στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο και τις μεταξύ τους σχέσεις.
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σημαντικότερες έννοιες ενός γνωστικού αντικειμένου. Η οντολογία θα πρέπει να 

εκφραστεί ρητά σε μια τυποποιημένη γλώσσα (specification) ώστε να είναι 

προσβάσιμη όχι μόνο από ανθρώπους αλλά και από υπολογιστικά συστήματα, ενώ 

ταυτόχρονα η διατύπωσή της θα πρέπει να γίνει δημόσια (explicit), ώστε η γνώση που 

κωδικοποιείται με αυτήν να είναι προσβάσιμη από όλους.

Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ορισμοί που προκύπτουν από διαφορετικές μεθόδους 

σχεδιασμού μιας οντολογίας. Έτσι σύμφωνα με τον Swartout μια οντολογία είναι μια 

ιεραρχική δομή όρων που περιγράφουν ένα γνωστικό αντικείμενο και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο για τη δημιουργία μιας βάσης γνώσης. Ο ορισμός αυτός 

προκύπτει από το SENSUS14 (μια ευρεία συλλογή με πάνω από 50.000 όρους) που 

χρησιμοποιείται ως βάση για το σχεδίασμά εξειδικευμένων οντολογιών για κάποιο 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο προσδιορίζοντας τους όρους της οντολογίας 

SENSUS που σχετίζονται με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Αυτή η 

προσέγγιση χαρακτηρίζεται σαν σχεδιασμός από την κορυφή προς τη βάση (top down 

approach), ενώ υπάρχει και η αντίθετη προσέγγιση, δηλαδή ο σχεδιασμός από τη 

βάση προς την κορυφή (bottom-up approach). Χαρακτηριστικό παράδειγμα της 

δεύτερης περίπτωσης είναι το πρόγραμμα KAKTUS15, όπου η οντολογία 

δημιουργείται αφαιρετικά από το περιεχόμενο μιας βάσης γνώσης που έχει ήδη 

δημιουργηθεί [Bemaras κ.α.].

Η ανάπτυξη μιας οντολογίας συνήθως αποσκοπεί στους ακόλουθους στόχους:

- να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα ένα γνωστικό αντικείμενο.

- να μας επιτρέψει να βοηθήσουμε άλλους να κατανοήσουν καλύτερα το 

σημασιολογικό μοντέλο που ακολουθούμε για να περιγράψουμε τη γνώση που 

έχουμε αποκτήσει γύρω από ένα γνωστικό αντικείμενο.

- να διαμορφωθεί μια κοινά αποδεκτή αντίληψη για ένα γνωστικό αντικείμενο που να 

αποτελέσει το κοινό πρότυπο διαμόρφωσης ηλεκτρονικών εγγράφων, που μπορούν 

να ακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

14 http://www.isi.edu/natural-language/proiects/ONTOLOGIES.html. Η πλοήγηση στο SENSUS 
μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής Ontosaurus ihttp://rnozart.isi.edu:8003/sensus2/T
15 KACTUS http://web.swi.psv.uva.nl/proiects/NewKACTUS/home.html
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- να επιτρέψει στα υπολογιστικά συστήματα (πχ μια εφαρμογή λογισμικού) να 

αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτοματοποίησης τη γνώση που έχει αποκτηθεί 

γύρω από ένα γνωστικό αντικείμενο.

- να επιτρέψει σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα να διαμοιραστούν τη γνώση 

μεταξύ τους.
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2.1.2 Μοντέλο Οντοτήτων σχέσεων

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε αναλυτικότερα τις πιο βασικές έννοιες μιας 

οντολογίας όπως ορίζονται σε ένα προγενέστερο μοντέλο το μοντέλο «Οντοτήτων- 

Σχέσεων» (Entity - Relationship Model)16. Η περιγραφή του μοντέλου πλαισιώνεται 

και από παραδείγματα που αφορούν έννοιες του γνωστικού αντικειμένου των καλών 

τεχνών προκειμένου να γίνουν ευκολότερα κατανοητές οι βασικές αυτές έννοιες που 

ουσιαστικά υιοθετούνται χωρίς μεγάλες διαφορές και από τα μεταγενέστερα μοντέλα 

οντολογιών στα πλαίσια του Σημασιολογικού Ιστού17.

Γενικά ένα μοντέλο «Οντοτήτων -Σχέσεων» αποτελείται από:

- μια συστηματική κατάταξη (taxonomy) των οντοτήτων (entities) οι οποίες θεωρούμε 

ότι υπάρχουν σε ένα γνωστικό αντικείμενο (Domain).

- ένα σύνολο σχέσεων (relationships) μεταξύ των οντοτήτων

- έναν αριθμό περιορισμών (constraints) σχετικά με τη συμμετοχή οντοτήτων σε 

σχέσεις και σχετικά με τη συσχέτιση γνωρισμάτων (attributes) με τις οντότητες.

2.1.2.1 Οντότητες

Μια οντότητα18 είναι μια συλλογή διακεκριμένων αντικειμένων με κοινά 

γνωρίσματα. Οι οντότητες μπορούν να έχουν φυσική ή αφηρημένη υπόσταση. Κάθε 

οντότητα μπορεί να έχει πολλά στιγμιότυπα (instances).

Παράδειγμα:

- η οντότητα «Πίνακας Ζωγραφικής» έχει φυσική υπόσταση και ένα στιγμιότυπό της 

είναι το φυσικό αντικείμενο “Guernica”.

16 [Πλεξουσάκης]
17 Οι σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα σε μια οντολογία και στο μοντέλο Οντοτήτων-Σχέσεων (E-R) 
είναι ότι το τελευταίο είναι ένα θεωρητικό μοντέλο αναπαράστασης της γνώσης αλλά όχι και 
διαχείρισής της. Αντίθετα οι οντολογίες επικεντρώνονται στην επεξεργασία των αξιωμάτων, των 
περιορισμών και των σχέσεων των εννοιών για την εξαγωγή συμπερασμάτων, αξιοποιώντας όπως θα 
δούμε στη συνέχεια ιδιότητες ιδιοτήτων όπως η μεταβατική ιδιότητα (transitive property), η 
αντιστροφή σχέσης (inverse function), η κάλυψη (coverage) κλπ.
18 Ο όρος «οντότητα» στο μοντέλο «Οντοτήτων-Σχέσεων» μάλλον αποτελεί το αντίστοιχο του όρου 
«κλάση» που συναντάμε στις οντολογίες. Η χρήση του όρου αυτού μπορεί να προκαλέσει σύγχυση 
ανάμεσα στην αφηρημένη έννοια της οντότητας, πχ Πίνακας ζωγραφικής (δηλαδή σε μια κλάση που 
στην ουσία είναι το σύνολο ενός τύπου δεδομένων - των πινάκων ζωγραφικής) και στα στιγμιότυπά 
(instances) της (πχ Guernica), που είναι τα μέλη της κλάσης - δηλαδή του τύπου δεδομένων «Πίνακας 
Ζωγραφικής»),
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- η οντότητα «τεχνοτροπία» έχει αφηρημένη υπόσταση και ένα στιγμιότυπό της είναι 

το αφηρημένο αντικείμενο “Baroque”.

2.1.2.2 Γνωρίσματα

Ένα γνώρισμα χρησιμοποιείται για την απόδοση μιας ιδιότητας σε μια οντότητα:

- τα στιγμιότυπα μιας οντότητας μοιράζονται ένα κοινό σύνολο γνωρισμάτων

- ένα υποσύνολο των γνωρισμάτων μιας οντότητας ορίζεται ως χαρακτηριστικό 

■γνώρισμα (identifier). Ένα από αυτά επιλέγεται ως πρωτεύον κλειδί (primary key) και 

προσδιορίζει με μια σχέση ένα προς ένα κάθε στιγμιότυπο της οντότητας. Τα 

υπόλοιπα γνωρίσματα λέγονται περιγραφικά γνωρίσματα (descriptors).

Σαν παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την οντότητα «Πίνακας Ζωγραφικής» που 

έχει ως γνωρίσματα την «τεχνοτροπία», τον «τίτλο» και τον «κωδικό καταχώρισής» 

της (πχ σε ένα μουσείο). Το τελευταίο γνώρισμα αποτελεί και το πρωτεύον κλειδί 

αφού είναι αρκετό για την ακριβή αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο πίνακα, δηλαδή 

σε κάποιο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ώστε να τον διακρίνει απόλυτα από τους 

υπόλοιπους.

Τα γνωρίσματα κατατάσσονται επίσης σε απλά (simple) και σύνθετα (composite)\

- τα απλά γνωρίσματα δέχονται απλές τιμές (πχ. αριθμούς, χαρακτήρες κλπ) από ένα 

σύνολο τιμών (πχ το γνώρισμα «Ηλικία» της οντότητας «Γλύπτης» δέχεται ως τιμές 

φυσικούς αριθμούς).

- τα σύνθετα γνωρίσματα αποτελούν ομάδες γνωρισμάτων που μαζί αποδίδουν μια 

ιδιότητα (πχ το γνώρισμα «Ονοματεπώνυμο» της οντότητας «Γλύπτης» μπορεί να 

αποτελείται από το συνδυασμό των γνωρισμάτων «Επίθετο» και «Όνομα».)

Τα γνωρίσματα κατατάσσονται επίσης σε γνωρίσματα:

- μιας τιμής (single valued), τα οποία δέχονται μια μόνο τιμή για κάθε στιγμιότυπο 

της οντότητας (πχ το γνώρισμα «Ηλικία» της οντότητας «Γλύπτης» έχει μια τιμή για 

κάθε Γλύπτη).

- και πολλαπλών τιμών (multi-valued), τα οποία μπορούν να έχουν πολλαπλές τιμές 

για κάποιο ή κάποια από τα στιγμιότυπα (πχ το γνώρισμα «Έργα» της οντότητας 

«Γλύπτης» μπορεί να πάρει τόσες τιμές, όσα και τα έργα του κάθε γλύπτη).
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2.1.2.3 Γραφήματα

Κατά το σχεδίασμά ενός εννοιολογικού μοντέλου συχνά μας διευκολύνει πολύ η 

γραφική αναπαράσταση των διαφόρων στοιχείων μιας οντότητας. Έτσι έχει 

επικρατήσει να αναπαριστούμε:

- τις οντότητες με παραλληλόγραμμα

- τα γνωρίσματά τους με ελλείψεις

- τα γνωρίσματα μιας τιμής τα συνδέουμε με την αντίστοιχη οντότητα με μια γραμμή

- τα γνωρίσματα πολλαπλών τιμών τα συνδέουμε με την αντίστοιχη οντότητα με 

διπλή γραμμή

- για τον καθορισμό του πρωτεύοντος κλειδιού υπογραμμίζουμε το όνομά του.

(^^Τίτλος

Πίνακας
Ζωνοαωικπε

(^^Τεχνοτροπία

Διάγραμμα 2.1.2: Παράδειγμα γραφικής αναπαράστασης 

των οντοτήτων «Ζωγράφος» και «Πίνακας Ζωγραφικής»

2.1.2.4 Σχέσεις

Μια σχέση (relationship) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων19 ορίζει μια 

συσχέτιση μεταξύ στιγμιότυπων αυτών των οντοτήτων. Παράδειγμα μιας σχέσης 

μεταξύ των οντοτήτων «Ζωγράφος» και «Πίνακας Ζωγραφικής» είναι η σχέση 

«Δημιουργεί». Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η σχέση «Δημιουργεί» είναι ένα 

σύνολο δυάδων που αποτελούνται από ένα στιγμιότυπο της οντότητας «Ζωγράφος» 

και ένα στιγμιότυπο της οντότητας «Πίνακας Ζωγραφικής», πχ (Πικάσο, Guernica). 

Φυσικά αν μιλάμε για σχέσεις που αφορούν περισσότερες από δύο οντότητες

19 Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα γνώρισμα (attribute) είναι μια στοιχειώδης (η πλέον 
στοιχειώδης) σχέση ανάμεσα στην οντότητα και στην τιμή της ιδιότητάς της: «Η οντότητα Α έχει 
ννώοισαα την οντότητα Β».
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μπορούμε να θεωρήσουμε μια επέκταση των παραπάνω σε τριάδες, τετράδες, ... και 

γενικότερα ν-άδες. Ο αριθμός των οντοτήτων που συμμετέχουν σε μια σχέση λέγεται 

βαθμός (degree) της σχέσης. Μια σχέση με βαθμό 2 λέγεται δυαδική (binary).

Μια οντότητα μπορεί να συμμετέχει περισσότερες από μια φορές σε μια σχέση. Για 

παράδειγμα η οντότητα «Ζωγράφος» συμμετέχει δύο φορές στη σχέση «μαθητεύει» 

αφού και ο μαθητής και ο δάσκαλος είναι στιγμιότυπα της οντότητας «Ζωγράφος». 

Ένα στιγμιότυπο μιας σχέσης με βαθμό ν αντιστοιχεί σε μια ν-άδα από στιγμιότυπα 

των οντοτήτων που συμμετέχουν στη σχέση. Έτσι για παράδειγμα ένα στιγμιότυπο 

της σχέσης «μαθητεύει» είναι η δυάδα (Ροντέν, Κλοντέλ) με στοιχεία δύο 

στιγμιότυπα της οντότητας Γλύπτης.

Μια σχέση μπορεί να έχει γνωρίσματα όπως ακριβώς και μια οντότητα. Για 

παράδειγμα η σχέση «Δημιουργεί» της οντότητας «Ζωγράφος» με την οντότητα 

«Πίνακας Ζωγραφικής» θα μπορούσε να έχει σαν γνώρισμα τη «Χρονολογία» 

δημιουργίας του Πίνακα.

Για τη γραφική αναπαράσταση των σχέσεων χρησιμοποιούμε ρόμβους

Πίνακας
Ζωνοαωικιίο

Διάγραμμα 2.1.3: Γοάφημα Σχέσης

2.1.2.5 Περιορισμοί Πληθικότητας

Κάθε οντότητα συμμετέχει σε μια σχέση με μια δεδομένη ελάχιστη και μέγιστη 

πληθικότητα (cardinality) που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει σε μια 

σχέση.
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Αν μια οντότητα έχει προαιρετική συμμετοχή σε μια σχέση, τότε η ελάχιστη 

πληθικότητα της είναι 0. Αντίθετα αν έχει υποχρεωτική συμμετοχή σε μια σχέση, τότε 

η ελάχιστη πληθικότητα της είναι 1.

Η σχέση των οντοτήτων Α και Β είναι:

- 1 προς 1: αν η μέγιστη πληθικότητα των Α και Β στη σχέση είναι 1

- 1 προς Ν: αν η μέγιστη πληθικότητα της Α στη σχέση είναι 1 και της Β είναι Ν.

- Ν προς Ν: αν η μέγιστη πληθικότητα των Α και Β στη σχέση είναι Ν.

Αντίστοιχα με τον ορισμό της πληθικότητας οντοτήτων σε μια σχέση, ορίζεται η 

πληθικότητα γνωρισμάτων των οντοτήτων. Έτσι για κάθε γνώρισμα Α μιας οντότητας 

Ε, ορίζεται ο μέγιστος maxcard(A-E) και ο ελάχιστος mincard(A-E) αριθμός των 

τιμών του γνωρίσματος Α που μπορούν να σχετιστούν με ένα στιγμιότυπο της Ε.

- Αν mincard(A-E) = 0, το γνώρισμα είναι προαιρετικό, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο 

να έχει τιμή για κάθε στιγμιότυπο της Ε.

- Αν mincard(A-E) = 1, κάθε γνώρισμα είναι υποχρεωτικό, δηλαδή πρέπει να έχει 

τουλάχιστον μια τιμή για κάθε στιγμιότυπο της Ε.

- Αν maxcard(A-E) = 1, το γνώρισμα μπορεί να έχει το πολύ μια τιμή.

- Αν maxcard(A-E)= Ν, το γνώρισμα μπορεί να έχει πολλαπλές τιμές.

Διάγραμμα 2.1.4: Μέγιστη και ελάχιστη πληθικότητα γνωρισμάτων (mincard, maxcard)

2.1.2.6 Σχέσεις Ειδίκευσης - Γενίκευσης

Οντότητες με κοινά γνωρίσματα μπορούν να γενικευθούν σε μια ευρύτερη οντότητα.
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Μια οντότητα μπορεί επίσης να εξειδικευτεί σε λιγότερο ευρείες οντότητες. Οι 

σχέσεις γενίκευσης και ειδίκευσης δημιουργούν ιεραρχίες γενίκευσης (Is A 

hierarchies).

Η συμμετοχή στις σχέσεις και τα κοινά γνωρίσματα κληρονομούνται (inheritance) 

από τις γενικότερες στις ειδικότερες οντότητες.

Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα οντοτήτων σε κάποιο επίπεδο της ιεραρχίας δεν ορίζονται 

στις οντότητες που βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα.

2.1.2.7 Περιορισμοί

Τέλος μπορούν να οριστούν περιορισμοί σχετικά με τις οντότητες που ανήκουν σε μια 

ιεραρχία ειδίκευσης:

- .Ξένες οντότητες: ένα στιγμιότυπο μπορεί να ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε μια 

οντότητα σε ένα δεδομένο επίπεδο της ιεραρχίας (πχ. στο μοντέλο κάποιας 

συγκεκριμένης εφαρμογής ένας «καλλιτέχνης» να μην μπορεί να είναι και 

«ζωγράφος» και «γλύπτης» ταυτόχρονα).

- Επικαλυπτόμενες οντότητες: οντότητες σε κάποιο επίπεδο της ιεραρχίας που έχουν 

κοινά στιγμιότυπα (πχ. στο μοντέλο κάποιας άλλης εφαρμογής ένας «καλλιτέχνης» 

να μπορεί να είναι ταυτόχρονα και «ζωγράφος» και «γλύπτης»).

- Ολική Πληρότητα: κάθε στιγμιότυπο μιας οντότητας πρέπει να ανήκει σε 

τουλάχιστον μια οντότητα χαμηλότερου επιπέδου (πχ. ένα μοντέλο στο οποίο κάθε 

«καλλιτέχνης» πρέπει να χαρακτηριστεί σαν «ζωγράφος» ή «γλύπτης»),

- Μερική πληρότητα: κάποια στιγμιότυπα μιας οντότητας δεν ανήκουν σε καμία από 

τις οντότητες στα χαμηλότερα επίπεδα (πχ. ένα μοντέλο όπου μερικοί «καλλιτέχνες» 

δεν είναι ούτε «ζωγράφοι» ούτε «γλύπτες» αλλά κάτι άλλο που δεν προσδιορίζεται 

από το μοντέλο μας σε αυτό το επίπεδο).
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2.1.3 Συστατικά στοιχεία μιας οντολογίας

Στη συνέχεια παραθέτουμε τα σημαντικότερα συστατικά μιας οντολογίας που 

σύμφωνα με το εγχειρίδιο «technical roadmap» του προγράμματος «Ontoweb»20 

είναι: κλάσεις, σχέσεις, συναρτήσεις, αξιώματα και στιγμιότυπα. Αν και υπάρχουν 

κάποιες διαφορές με το προηγούμενο μοντέλο, παρατηρούμε και πολλές ομοιότητες.

Κλάση (class): Πρόκειται για την αναπαράσταση μιας εννοιολογικής ομαδοποίησης 

παρόμοιων όρων. Για παράδειγμα ένας υπολογιστής αποτελεί μια κλάση που 

συμπεριλαμβάνει σαν υπο-κλάσεις (subclasses) τους προσωπικούς υπολογιστές, τους 

σταθμούς εργασίας και τους εξυπηρετητές. Κάθε κλάση περιγράφεται από τον ορισμό 

της. Ο όρος «κλάση» αντιστοιχεί όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα στον όρο 

«οντότητα» του μοντέλου Οντοτήτων-Σχέσεων.

Στιγμιότυπα (instances)·. Αναπαριστούν τα συγκεκριμένα μέλη μιας κλάσης.

Σχέσεις (Relations): Οι σχέσεις εκφράζουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερες έννοιες μιας οντολογίας.

Συναρτήσεις (functions): Οι συναρτήσεις αποτελούν υποκατηγορία των σχέσεων όπου 

ένας μοναδικός όρος (ο ν-οστός) της σχέσης συσχετίζεται με τους υπόλοιπους όρους 

της σχέσης με μοναδικό τρόπο (σχέση 1-Ν). Παράδειγμα συνάρτησης είναι η σχέση 

«Μητέρα-των» (Mother-of), που ορίζεται ως F: Παιδί-1 x Παιδί-2 χ ... χ Παιδί-Ν χ 

Μητέρα. Έτσι το στιγμιότυπο (Γιώργος, Ελένη, Κώστας, Μαρία) σημαίνει ότι η 

Μαρία είναι η μοναδική μητέρα του Γιώργου, της Ελένης και του Κώστα.

Αξιώματα (Axioms): πρόκειται για προτάσεις που είναι πάντα αληθείς.

Συμπεριλαμβάνονται σε μια οντολογία για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα ο 

καθορισμός των εννοιών της οντολογίας, ο καθορισμός περίπλοκων περιορισμών στις 

τιμές των ιδιοτήτων μιας έννοιας κλπ.

20 Το ερευνητικό πρόγραμμα Ontoweb (http://www.ontoweb.org/) αποτελεί μια πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδοτείται στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας» (Information Society 
Technologies - 1ST) που έλαβε χώρα από το 1999 ως το 2002. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν 
ερευνητικοί φορείς από πολλές χώρες και στόχος της είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης 
αναφορικά με την αξιοποίηση των οντολογιών στη Διαχείριση Γνώσης.
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2.1.3.2 Διάκριση ανάμεσα σε οντολογίες και βάσεις γνώσης.

Επομένως μια οντολογία καθορίζει για κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, 

ένα εννοιολογικό μοντέλο οργάνωσης της πληροφορίας. Ορίζει έννοιες και τις 

ιδιότητές τους, τις μεταξύ τους σχέσεις, τα αξιώματα και τους δυνατούς τύπους 

δεδομένων, και θέτει περιορισμούς στις τιμές τους. Η ίδια η οντολογία όμως δεν 

περιλαμβάνει δεδομένα. Ο συνδυασμός μιας οντολογίας με τα στιγμιότυπα (τα 

δεδομένα) των εννοιών της αποτελούν μια βάση γνώσης (knowledge base). Στα 

επόμενα κεφάλαια και μέσα από αναλυτικά παραδείγματα η παραπάνω διάκριση θα 

γίνει πιο σαφής.
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2.2 Παράδειγμα οντολογίας: “Enterprise Ontology”

2.2.1 Εισαγωγή

Στην προηγούμενη ενότητα περιγράψαμε συνοπτικά τις βασικότερες έννοιες μιας 

οντολογίας μέσα από κάποια αποσπασματικά παραδείγματα. Στην τρέχουσα ενότητα 

θα δούμε πιο αναλυτικά μια συγκεκριμένη οντολογία, την «Επιχειρησιακή 

Οντολογία» (’’Enterprise Ontology”), στο σύνολό της. Η οντολογία «Enterprise 

Ontology» αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Enterprise Project» που αποτέλεσε 

την κυριότερη πρωτοβουλία της Βρετανικής κυβέρνησης στον τομέα της 

επιχειρησιακής μοντελοποίησης με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη 

διαχείριση αλλαγών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εφαρμογών 

Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence Application Institute - ΑΙΑΙ) του 

Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου σε συνεργασία με τις εταιρίες IBM UK, Lloyd's 

Register, Logica UK Limited και Unilever και υποστηρίχθηκε21 από το Βρετανικό 

Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου (Department of Trade and Industry).

Η οντολογία "Enterprise Ontology" δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα στατικό 

επιχειρησιακό μοντέλο, αλλά ως ένα μοντέλο που βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη και 

που μελλοντικά θα τροποποιηθεί και θα επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

προκύπτουν.

2.2.2 Στόχοι του προγράμματος “Enterprise Project”

Στόχος του προγράμματος ήταν η βελτίωση και η αντικατάσταση (όπου αυτό ήταν 

απαραίτητο) των μεθόδων επιχειρησιακής μοντελοποίησης που υπήρχαν με ένα νέο 

πλαίσιο ολοκλήρωσης μεθόδων και εργαλείων, που θα βασιζόταν σε μια οντολογία 

επιχειρησιακής μοντελοποίησης. Επιπλέον το πρόγραμμα είχε σαν στόχο την 

ανάπτυξη μιας πλατφόρμας εργαλείων λογισμικού (Enterprise Toolset) που να 

επιτρέπει:

- την καταγραφή μιας επιχείρησης (πχ διαδικασίες, στρατηγική, οργανωσιακή δομή, 

πόρους, στόχους, περιορισμούς και περιβάλλον)

- τη διατύπωση επιχειρησιακών προβλημάτων σύμφωνα με την οντολογία

21 Χρηματοδότηση: 2,600,000 aTr.pXivEc http://www.aiai.ed.ac.uk/proiect/enterprise/enterprise/
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- τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση λύσεων καθώς και τον εναλλακτικό 

σχεδίασμά σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο.

Η οντολογία που αναπτύχθηκε θα αποτελούσε μια βάση τυποποίησης της 

επικοινωνίας:

- ανάμεσα σε ανθρώπους, (τόσο χρήστες όσο και παροχείς υπηρεσιών), που μπορεί να 

προέρχονται από διαφορετικές επιχειρήσεις,

- ανάμεσα σε ανθρώπους και υπολογιστικά συστήματα,

- ανάμεσα σε υπολογιστικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί το καθένα αυτόνομα 

από τα άλλα.

Επιπρόσθετα η οντολογία στόχευε να βοηθήσει:

- την απόκτηση, αναπαράσταση και διαχείριση της επιχειρησιακής γνώσης, μέσω 

ενός πυρήνα βασικών εννοιών,

- τη δομή και οργάνωση βιβλιοθηκών γνώσης.

2.2.3 Επιλογή ορολογίας της οντολογίας «Enterprise Ontology»

Στην οντολογία αυτή ορίζεται ένα σύνολο όρων που συνήθως χρησιμοποιούνται από 

τις επιχειρήσεις στις διάφορες δραστηριότητές τους. Έτσι αντί κάθε επιχείρηση να 

ακολουθήσει ένα δικό της εννοιολογικό μοντέλο για να αναπτύξει τις εφαρμογές της, 

κάτι που μοιραία θα οδηγούσε σε ασυμβατότητα, αναπτύσσεται ένα κοινό και ρητά 

διατυπωμένο πλαίσιο το οποίο αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των διαφόρων 

εφαρμογών.

Το μοντέλο είναι επεκτάσιμο ώστε να μπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε 

επιχείρησης αφού επιτρέπει τον ορισμό επιπλέον εννοιών. Η δέσμευση μιας 

επιχείρησης στο να ακολουθήσει το μοντέλο της οντολογίας αυτής εμφανίζει 

σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι όροι που χρησιμοποιούνται σε κάθε εφαρμογή είναι 

διατυπωμένοι δημόσια και με σαφήνεια ορισμένοι, και επομένως τίθενται οι βάσεις 

της επικοινωνίας σε μια γλώσσα κοινή για ανθρώπους και για συστήματα τόσο στο 

εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (διεύθυνση, εργαζόμενοι, μέτοχοι κλπ) όσο 

και στο εξωτερικό (πελάτες, προμηθευτές κλπ).
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Σύμφωνα με τους σχεδιαστές της οντολογίας αρχικά δημιουργήθηκε μια αδόμητη 

λίστα λέξεων και φράσεων που αντιστοιχούν σε διάφορες έννοιες του γνωστικού 

αντικειμένου των επιχειρήσεων. Αυτές ομαδοποιήθηκαν με θεματικά κριτήρια και 

αξιολογήθηκε η σημασία τους προκειμένου να συμπεριληφθούν ή όχι στην 

οντολογία. Πολλοί όροι απορρίφθηκαν ή υποκαταστάθηκαν από αντίστοιχους 

συνώνυμους όρους. Για κάθε μια έννοια επιλέχθηκε η αντίστοιχη ορολογία και 

δόθηκαν ορισμοί με βασικό κριτήριο την όσο το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή της 

σημασίας τους. Ωστόσο αρκετοί όροι που χρησιμοποιούνται συχνά στην πράξη δεν 

επιλέχθηκαν ως αποδεκτοί όροι για να ενσωματωθούν στην οντολογία. Για να 

εξακολουθήσει μια επιχείρηση να τους χρησιμοποιεί στις εφαρμογές της (αφού 

αποδεχτεί να ακολουθήσει το πρότυπο της οντολογίας), απλά θα πρέπει να τους 

συσχετίσει με τους αντίστοιχους όρους της οντολογίας.

Οι όροι που επιλέχθηκαν έπρεπε να ταιριάζουν όσο το δυνατόν με την αγγλική 

ορολογία που χρησιμοποιούν καθημερινά οι άνθρωποι που διευθύνουν και 

διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις, κάτι που δεν είναι πάντοτε εύκολο. Για να 

χρησιμοποιηθεί ένας όρος σε μια οντολογία θα πρέπει να έχει μία και μόνο σημασία, 

καθορισμένη με ακρίβεια και σαφήνεια. Στην πράξη όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. 

Πολλές φορές χρησιμοποιούμε διάφορους όρους ευέλικτα (πχ με περισσότερες από 

μια σημασίες). Συχνά μάλιστα η κάθε σημασία ενός όρου στα πλαίσια κάποιων 

συμφραζομένων ερμηνεύεται σωστά από όλους χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι 

υποβόσκει κάποια ασάφεια.

Εύκολα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι οι όροι που επιλέχθηκαν για την οντολογία 

«Enterprise Ontology” μπορεί να μην αποτελούν την ιδανική (την υποκειμενικά 

φυσιολογική για τον κάθε χρήστη) επιλογή για ορισμένες έννοιες. Για παράδειγμα 

είναι πιθανόν σε έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο όρο να δόθηκε μια ιδιαίτερα στενή 

(περιορισμένη) σημασία, ή ακόμη και να έχει αποκλειστεί από την οντολογία γιατί 

τελικά επιλέχθηκε κάποιος άλλος παρεμφερής όρος. Άλλοτε πάλι τυχαίνει να 

προκόψουν ιδιαίτερα σημαντικές έννοιες για τις οποίες δεν προκύπτει κάποιος 

προφανής όρος και επιλέγεται κάποιος όρος όχι και πολύ συνηθισμένος στην 

καθημερινή πρακτική που μας ξενίζει. Τα κριτήρια αυτών των επιλογών ήταν η κατά 

το δυνατόν συμμόρφωση στην κοινή αποδοχή και η σαφήνεια στον ορισμό. Πάντα 

όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν υπάρχουν απόλυτα σωστές επιλογές.
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Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τον ορισμό της ορολογίας στα πλαίσια μιας οντολογίας 

με τους ορισμούς που δίνουν τα λεξικά. Ενώ στα λεξικά δίνονται ερμηνείες διαφόρων 

χρήσεων μιας λέξης, οι ορισμοί της οντολογίας έχουν κανονιστικό (normative) 

χαρακτήρα. Στην οντολογία ορίζουμε έναν περιορισμένο αριθμό όρων και πρέπει να 

δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην σχέση του κάθε όρου με τους υπόλοιπους όρους της 

οντολογίας.

Κάποιοι όροι είναι πιο βασικοί και αποτελούν τον ττυρήνα (core) της οντολογίας. Για 

παράδειγμα ο όρος «άνθρωπος» είναι βασικός, ενώ ο «έφηβος» είναι mo ειδικός και ο 

«ζωντανός οργανισμός» mo γενικός. Ορίζουμε πρώτα τους βασικούς όρους αυτόνομα 

και ακολουθούν οι ορισμοί των υπολοίπων σε σχέση με τους βασικούς που έχουν ήδη 

οριστεί. Ο βαθμός εξάρτησης ενός όρου από άλλους φαίνεται από τον ορισμό του και 

είναι ένα μέτρο της «απόστασής» του από τον ττυρήνα (core) της οντολογίας.

2.2.4 Ανάγκη ορισμούμετα-οντολογίας

Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι τους ορισμούς των 

εννοιών μιας οντολογίας θα πρέπει να τους εκφράσουμε με γλώσσα ιδιαίτερης 

σαφήνειας. Αυτή η σαφήνεια προκύπτει από ορισμό κάποιων βασικών στοιχειωδών 

εννοιών όπως: Οντότητα, Σχέση, κλπ, που θα αποτελέσουν τους ακρογωνιαίους 

λίθους πάνω στους οποίους θα οριστούν οι έννοιες που θα αποτελέσουν την 

οντολογία. Αυτούς τους όρους που χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε τις στοιχειώδεις 

έννοιες της οντολογίας θα πρέπει να τους διαχωρίσουμε σαφώς από τους υπόλοιπους 

και να τους χαρακτηρίσουμε ως μετα-οντολογία (meta-ontology) (αφού αποτελούν 

τους όρους που περιγράφουν / αναφέρονται στην οντολογία σε ένα διαφορετικό 

επίπεδο, έξω από αυτήν).

2.2.5 Συνοπτική περιγραφή όρων της οντολογίας «Enterprise Ontology»

Η πλήρης και κανονιστική κωδικοποίηση της οντολογίας Enterprise Ontology έχει 

υλοποιηθεί με την γλώσσα Ontolingua22. Μέσα από την εφαρμογή “Ontology Editor” 

μπορούμε να φυλλομετρήσουμε την οντολογία και mo συγκεκριμένα να δούμε 

αναλυτικά πως ορίζονται:

22 http://vvww-ksl-svc.stanford.edu: 5915/FRAMF.-EDITOR/&sid-ANONYMOUS&user-id-ALIF.N
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οι 92 κλάσεις της (classes)

οι 68 σχέσεις μεταξύ των κλάσεων (relations)

- οι 7 συναρτήσεις (functions)

- και τα 10 στοιχεία (individuals)23 της οντολογίας.

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια περιγραφή των εννοιών που έχουν 

οριστεί στην οντολογία σε φυσική γλώσσα (natural language).

Οι όροι της οντολογίας έχουν χωριστεί και παρουσιάζονται σε πέντε λογικές ομάδες:

- Δραστηριότητα (Activity): Στην ομάδα αυτή ορίζονται έννοιες σχετικές με 

διαδικασίες και σχεδίασμά (όπως πχ Δραστηριότητα (Activity), Σχεδιασμός 

(Planning), Εξουσιοδότηση (Authority) κλπ)

- Οργανισμός (Organisation): Στην ομάδα αυτή ορίζονται έννοιες σχετικές με τη δομή 

των οργανισμών (όπως πχ Φυσικό Πρόσωπο (Person), Νομικό Πρόσωπο (Legal 

Entity), Οργανωσιακή Μονάδα (Organizational Unit), Ιδιοκτησία (Ownership) κλπ)

- Στρατηγική (Strategy): Στην ομάδα αυτή ορίζονται έννοιες σχετικές με τον 

μακροπρόθεσμο σχεδίασμά μιας επιχείρησης (όπως πχ Σκοπός (Purpose), Αποστολή 

(Mission), Απόφαση (Decision), Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας (Critical Success 

Factor) κλπ)

- Πωλήσεις (Marketing): Στην ομάδα αυτή ορίζονται έννοιες σχετικές με τις 

μεθόδους πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών (όπως πχ Πώληση (Sale), Πελάτης 

(Customer), Τιμή (Price), Μάρκα (Brand), Προώθηση (Promotion) κλπ)

- Χρόνος (Time): Χρονική στιγμή (Time Point), Χρονική Διάρκεια (Duration), 

Ημερομηνία (Date), κλπ)

Στις ομάδες αυτές θα πρέπει να προστεθεί και μια έκτη ομάδα που αφορά την 

ορολογία της μετα-οντολογίας που θα πρέπει να προηγηθεί στην περιγραφή και στην 

οποία θα προσδιοριστούν οι έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν στους ορισμούς των 

εννοιών της οντολογίας (όπως πχ Οντότητα (Entity), Σχέση (Relationship), Ρόλος 

(Role) κλπ).

Για κάθε όρο δίνεται ένας ορισμός. Σε κάθε ομάδα ορίζονται πρώτα οι βασικοί όροι 

και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Στην παρουσίαση της ορολογίας της οντολογίας

23 Η ontolingua ορίζει τον όρο στοιχεία (individuals) ως κάθε όρο που δεν αποτελεί κλάση.
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“Enterprise Ontology” ακολουθείται24 μια σύμβαση που βοηθάει στην καλύτερη 

κατανόηση των όρων, την οποία θα διατηρήσουμε και στην παρούσα διπλωματική 

εργασία:

Οι όροι της οντολογίας γράφονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Παρόλο που κάθε όρος 

ορίζεται στον βασικό του γραμματικό τύπο, θα χρησιμοποιούμε κεφαλαία και για 

άλλους γραμματικούς τύπους του ίδιου όρου σαν να είναι και αυτοί επίσημα 

ορισμένοι στην οντολογία (πχ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ). 

Ειδικότερα στην ενότητα περιγραφής της μετα-οντολογίας θα ακολουθήσουμε μια 

διαφοροποίηση για την αναπαράσταση των όρων της οντολογίας με κεφαλαίο μόνο 

το αρχικό γράμμα τους (πχ Δραστηριότητα) ενώ οι όροι της Μετα-οντολογίας θα 

είναι αυτοί που θα εμφανίζονται με κεφαλαία όλα τα γράμματα τους (πχ 

ΟΝΤΟΤΗΤΑ). Το αντίστροφο θα ισχύει στις ενότητες περιγραφής των υπόλοιπων 

ομάδων όρων. Σε όσα σημεία κάποιος όρος της οντολογίας ή της μετα-οντολογίας 

χρησιμοποιείται ανεπίσημα (δηλαδή με τη σημασία που έχει στη φυσική γλώσσα και 

όχι με τον κανονιστικό χαρακτήρα της οντολογίας) θα εμφανίζεται με μικρά 

γράμματα.

Στο τέλος κάθε ενότητας δίνονται και άλλοι αντίστοιχοι όροι που συναντιόνται συχνά 

σε άλλα μοντέλα με στόχο την διευκόλυνση της καλύτερης κατανόησής τους.

2.2.6 Μετα-Οντολογία (Meta-ontology) της Επιχειρησιακής Οντολογίας 

Η βασική έννοια στη Μετα-οντολογία της οντολογίας “Enterprise Ontology” είναι η 

ΟΝΤΟΤΗΤΑ (ENTITY). Έτσι θα χαρακτηριστούν κάποιες έννοιες που θα οριστούν 

αυτόνομα και ανεξάρτητα από άλλες έννοιες (πχ Φυσικό Πρόσωπο (Person)). Οι 

υπόλοιπες έννοιες θα οριστούν ως ΣΧΕΣΕΙΣ (RELATIONSHIPS) ανάμεσα σε δύο η 

περισσότερες ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (πχ. Πώληση (Sale)). Παρόλο που η Πώληση θα 

μπορούσε να οριστεί ανεξάρτητα από άλλες έννοιες, περιγράφεται με μεγαλύτερη 

ακρίβεια αν οριστεί ως ΣΧΕΣΗ.

Μια ΟΝΤΟΤΗΤΑ που συμμετέχει σε μια ΣΧΕΣΗ έχει κάποιο ΡΟΛΟ (ROLE). Για 

παράδειγμα ένα Φυσικό Πρόσωπο μπορεί να έχει το ΡΟΛΟ του Πελάτη (Customer) 

σε μια Πώληση. Εναλλακτικά μια ΟΝΤΟΤΗΤΑ μπορεί να θεωρηθεί και σαν

[Uschold]
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ (ATTRIBUTE), μια άλλης ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (πχ. Ημερομηνία 

Γέννησης ενός Φυσικού Προσώπου).

Συγκεκριμένοι ΡΟΛΟΙ σε μια ΣΧΕΣΗ προϋποθέτουν την ικανότητα της πράξης 

(doing) ή της αντίληψης (cognition). Μόνο συγκεκριμένες ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ μπορούν να 

παίξουν αυτούς τους ΡΟΛΟΥΣ (π.χ. προς το παρόν μόνο τα Φυσικά πρόσωπα, οι 

Οργανωσιακές Μονάδες και τα Συστήματα). Αυτές τις ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ θα τις 

αποκαλούμε ΔΡΩΝΤΕΣ (ACTORS), έννοια συνώνυμη με αυτήν του πράκτορα 

(agent) σε άλλες οντολογίες. Οι ΡΟΛΟΙ αυτοί λέγονται ΡΟΛΟΙ ΔΡΩΝΤΑ (ACTOR 

ROLES). Καθώς στο μέλλον θα προκύπτουν νέες ανάγκες μπορεί να χρειαστεί να 

οριστούν και νέοι ΡΟΛΟΙ ΔΡΩΝΤΩΝ ή ακόμη (ίσως σπανιότερα) και νέες 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΡΩΝΤΩΝ (ACTOR ENTITIES).

Σγετικοί όροι:

Κλάση (class) (σε αντικειμενοστραφή μοντέλα) & Έννοια (Concept) (σε μοντέλα 

περιγραφικής λογικής (Description logic): ΤΥΠΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ENTITY ΤΥΡΕ) 

Στιγμιότυπο (instance). Μέλος (individual): ΟΝΤΟΤΗΤΑ (ENTITY)

Συσχετισμός (Relation): ΣΧΕΣΗ (RELATIONSHIP)25

Χαρακτηριστικό (Slot) (σε αντικειμενοστραφή μοντέλα) & Ρόλος (Role) (σε μοντέλα 

περιγραφικής λογικής (Description logic): ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ (ATTRIBUTE) 

Πράκτορες (Agents): ΔΡΩΝΤΕΣ (ACTORS)

2.2.7 Δραστηριότητα (Activity)

Ο βασικός όρος της ομάδας αυτής είναι η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ACTIVITY). Η 

έννοια αυτή αφορά οποιαδήποτε πράξη. Η έννοια της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ είναι 

στενά συνδεδεμένη με την έννοια του ΔΡΑΣΤΗ (DOER) που μπορεί να είναι κάποιο 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (PERSON), ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(ORGANISATIONAL UNIT) ή ΣΥΣΤΗΜΑ (MACHINE). Αυτοί οι όροι ορίζονται 

στην ομάδα του Οργανισμού και μπορούμε να αναφερόμαστε σε όλους μαζί με τον 

όρο Δρώντες (Actors) της Μετα-οντολογίας. Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (CAPABILITY) (ή η 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ (SKILL) αν πρόκειται για ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) καθορίζει αν κάποιος

25 χαρακτηριστικό παράδειγμα γλωσσικής ετερογένειας
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ΔΡΑΣΤΗΣ (DOER) μπορεί να εκτελέσει κάποια ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Επίσης οι 

Δρώντες (Actors) μπορεί να έχουν και άλλους Ρόλους αναφορικά με μια 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ όπως πχ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ACTIVITY 

OWNER).

Στενά συνδεδεμένη έννοια με αυτήν της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ είναι η έννοια του 

ΠΟΡΟΥ (RESOURCE), που αφορά κάτι που χρησιμοποιείται ή ξοδεύεται σε μια 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Μια ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ μπορεί να έχει ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(EFFECTS), ενώ λαμβάνει χώρα κάποιο ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (TIME 

INTERVAL), το οποίο θα οριστεί στην ενότητα της ομάδας των χρονικών όρων. Μια 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ μπορεί να είναι μεγάλη και πολύπλοκη και να λαμβάνει χώρα για 

ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αναλυθεί σε ΥΠΟ- 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (SUB-ACTIVITIES).

Μια ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ μπορεί να έχει συμβεί στο παρελθόν ή να συμβαίνει στο 

παρόν. Επίσης ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μια μελλοντική πιθανή 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρονται ρητά τα 

ΣΧΕΔΙΑ (PLANS) για αυτή τη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Ένα ΣΧΕΔΙΟ περιγράφει 

λεπτομερώς μια ή περισσότερες πιθανές ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και συνήθως συνδέεται 

με κάποιο ΣΚΟΠΟ (PURPOSE), όρος που θα οριστεί στην ενότητα της στρατηγικής. 

Η έννοια της επαναληψιμότητας μιας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ενός ΣΧΕΔΙΟΥ 

αποδίδεται με τον όρο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (PROCESS 

SPECIFICATION).

Ιδιαίτερα σημαντικός για τις επιχειρήσεις είναι ο έλεγχος των ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

που ορίζεται ως το δικαίωμα ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (AUTHORITY) ενός ΔΡΑΣΤΗ 

(DOER) να εκτελέσει μια ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

2.2.8 Οργανισμός (Organisation)

Κεντρικές έννοιες αυτής της ενότητας είναι το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (LEGAL 

ENTITY) και η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ORGANISATIONAL UNIT). 

Διαφέρουν στο γεγονός ότι το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ είναι νομικά αναγνωρισμένη 

Οντότητα με δικαιώματα και υποχρεώσεις ενώ η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ είναι 

αναγνωρισμένη μονάχα στο εσωτερικό ενός οργανισμού.
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Το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ μπορεί να είναι είτε ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, είτε ΕΤΑΙΡΙΑ 

(CORPORATION). Μεγάλα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ μπορεί να συμπεριλαμβάνουν 

μικρότερα. Οι ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ μπορεί επίσης να είναι μεγάλες και 

σύνθετες. Η μικρότερη δυνατή ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ αντιστοιχεί σε ένα 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ενώ ένα συγκεκριμένο ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ μπορεί να 

συμμετέχει σε περισσότερες από μια ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.

Ένα ΣΥΣΤΗΜΑ (MACHINE) είναι μια μη ανθρώπινη Οντότητα χωρίς νομικό 

πρόσωπο που μπορεί να αναλάβει διάφορους Ρόλους που συνήθως αναλαμβάνουν 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ή ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (πχ να εκτελέσει μια 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ).

Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (OWNERSHIP) δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μπορεί να 

αναληφθεί μόνο από ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Στο εσωτερικό μιας επιχείρησης 

δικαιώματα και ευθύνες μπορούν να ανατεθούν και σε μια ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ. Επομένως η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ διακρίνεται σε ΝΟΜΙΚΗ και ΜΗ-ΝΟΜΙΚΗ 

ανάλογα με την περίπτωση.

Σε μια επιχείρηση ο όρος ΔΙΟΙΚΩ (MANAGE) αναφέρεται στην ανάθεση ΣΚΟΠΩΝ 

σε ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 

(ORGANISATIONAL STRUCTURE) ορίζεται από τις ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(MANAGEMENT LINKS) μεταξύ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

2.2.9 Στρατηγική (Strategy)

Κεντρική έννοια αυτής της ενότητας είναι ο ΣΚΟΠΟΣ (PURPOSE) που εκφράζει 

κάτι που ένα ΣΧΕΔΙΟ (PLAN) μπορεί να ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ (HELP 

ACHIEVE), ή κάτι για το οποίο να είναι υπεύθυνη μια ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. 

Ένας ΣΚΟΠΟΣ μπορεί να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ΣΚΟΠΟΥ. Σε αυτό το 

πλαίσιο ορίζονται οι όροι ΟΡΑΜΑ (VISION), ΑΠΟΣΤΟΛΗ (MISSION), ΣΤΟΧΟΣ 

(GOAL) και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ (OBJECTIVE).

Ως ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (STRATEGY) ορίζεται ένα ΣΧΕΔΙΟ που αποσκοπεί στο να 

ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ (ACHIEVE) ένας ευρύτερος ΣΚΟΠΟΣ υψηλού επιπέδου. Σε αυτά τα
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πλαίσια ορίζονται όροι όπως ΑΠΟΦΑΣΗ (DECISION), ΥΠΟΘΕΣΗ 

(ASSUMPTION), ΚΙΝΔΥΝΟΣ (RISK), ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (FACTOR).

Σγετικοί όροι:

Απειλή (Threat): ΚΙΝΔΥΝΟΣ (RISK)

Πρόγραμμα (Programme): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (STRATEGY)

Στόχος (Target): ΣΚΟΠΟΣ (PURPOSE), ΣΤΟΧΟΣ (GOAL)

Μετρήσιμος Στόχος (Measurable Target): ΑΝΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

(OBJECTIVE)

2.2.10 Μάρκετινγκ

Κεντρική έννοια αυτής της ενότητας είναι η ΠΩΛΗΣΗ (SALE). Ως πώληση ορίζεται 

η συμφωνία ανάμεσα σε δύο ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ για την ανταλλαγή ενός 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PRODUCT) με μια ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (SALES PRICE). To 

ΠΡΟΪΟΝ είναι ένα αγαθό ή μια υπηρεσία και η ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ εκφράζεται 

συνήθως σε χρήμα χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλες δυνατότητες. Τα ΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ που συμμετέχουν σε μια ΠΩΛΗΣΗ έχουν τους Ρόλους του ΠΩΛΗΤΗ 

(VENDOR) και του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (CUSTOMER). Μια ΠΩΛΗΣΗ μπορεί να έχει 

συμφωνηθεί στο παρελθόν ή ακόμη μπορεί να σχεδιάζεται και μια μελλοντική 

ΠΙΘΑΝΗ ΠΩΛΗΣΗ (POTENTIAL SALE) χωρίς απαραίτητα το ΠΡΟΪΟΝ να έχει 

ακόμη προσδιοριστεί ή ακόμη και χωρίς να έχει παραχθεί.

Ως ΑΓΟΡΑ (MARKET) ορίζεται το σύνολο των ΠΩΛΗΣΕΩΝ και των ΠΙΘΑΝΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ σε μια περιοχή ενδιαφέροντος. Στην ΑΓΟΡΑ μπορεί να 

συμπεριλαμβάνονται ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ (COMPETITORS). Κάθε 

ΑΓΟΡΑ μπορεί να αναλυθεί σε ΤΜΗΜΑΤΑ (MARKET SEGMENTS) με πολλούς 

τρόπους και σε πολλά επίπεδα. Αυτό μπορεί να γίνει με βάση ιδιότητες του 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, του ΠΩΛΗΤΗ, του ΠΕΛΑΤΗ, της ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ή 

οποιασδήποτε άλλης έννοιας μπορεί να σχετίζεται με μια ΠΩΛΗΣΗ. Όλα τα 

παραπάνω τα αναφέρουμε ως ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(SEGMENTATION VARIABLES) της ΑΓΟΡΑΣ.

Η Ανάλυση μιας ΑΓΟΡΑΣ συνήθως προϋποθέτει γνώση των ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

(FEATURES) των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, των ΑΝΑΓΚΩΝ (NEEDS) των ΠΕΛΑΤΩΝ, και
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ΕΙΚΟΝΩΝ (IMAGES) μιας ΜΑΡΚΑΣ (BRAND), ενός ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ή ενός 

ΠΩΛΗΤΗ. Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ (PROMOTION) είναι μια ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ με 

ΣΚΟΠΟ να δημιουργήσει μια ΕΙΚΟΝΑ σε μια ΑΓΟΡΑ.

Σγετικοί όροι:

Φήμη (Reputation): ΕΙΚΟΝΑ (IMAGE)

Προμηθευτής (Supplier): ΠΩΛΗΤΗΣ (VENDOR)

2.2.11 Χρόνος (Time)

Βασική έννοια στην ενότητα του χρόνου είναι ο ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (TIME 

LINE) και η ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ (TIME POINT) Από αυτές τις έννοιες προκύπτουν 

η ΔΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION), το ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (TIME DURATION), η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (CALENDAR DATE) και άλλες έννοιες. Οι σημαντικές έννοιες 

«πριν» και «μετά» παριστάνονται σαν σχέσεις ανάμεσα σε ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ. 

Οι έννοιες ταυτοχρονισμού, χρονικής αλληλοεπικάλυψης και μη χρονικής 

αλληλοεπικάλυψης ορίζονται σαν σχέσεις ανάμεσα σε ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ.

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει όλους τους όρους που έχουν οριστεί στην 

οντολογία «Enterprise Ontology» ανά ομάδα:

Activity

Activity Specification, Execute, Executed Activity Specification, T- 

Begin, T-End, Pre-Conditions, Effect, Doer, Sub-Activity, Authority, 

Activity Owner, Event, Plan, Sub-Plan, Planning, Process Specification, 

Capability, Skill, Resource, Resource Allocation, Resource Substitute.

Organisation

Person, Machine, Corporation, Partnership, Partner, Legal Entity, 

Organisational Unit, Manage, Delegate, Management Link, Legal 

Ownership, Non-Legal Ownership, Ownership, Owner, Asset, 

Stakeholder, Employment Contract, Share, Share Holder.

Strategy

Purpose, Hold Purpose, Intended Purpose, Strategic Purpose, Objective, 

Vision, Mission, Goal, Help Achieve, Strategy, Strategic Planning, 

Strategic Action, Decision, Assumption, Critical Assumption, Non- 

Critical Assumption, Influence Factor, Critical Influence Factor, Non- 

Critical Influence Factor, Critical Success Factor, Risk.
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Marketing

Sale, Potential Sale, For Sale, Sale Offer, Vendor, Actual Customer, 

Potential Customer, Customer, Reseller, Product, Asking Price, Sale 

Price, Market, Segmentation Variable, Market Segment, Market 

Research, Brand Image, Feature, Need, Market Need, Promotion, 

Competitor.

Time Time Line, Time Interval, Time Point.
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2.2.12 TOronto Virtual Enterprise Project - TOVE: ένα αντίστοιχο μοντέλο 

Ένα αντίστοιχο μοντέλο επιχειρησιακής οντολογίας έχει αναπτυχθεί από το 

Πανεπιστήμιο του Τορόντο στα πλαίσια του προγράμματος TOVE (Toronto Virtual 

Enterprise)26. Οι στόχοι του προγράμματος ήταν παρόμοιοι με του αντίστοιχου 

αγγλικού προγράμματος που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα:

να παρέχει μια κοινή ορολογία για το γνωστικό αντικείμενο των 

επιχειρήσεων,

- να ορίσει τη σημασία του κάθε όρου με όσο το δυνατόν πιο σαφή τρόπο,

- να αναπτύξει έννοιες σε σημασιολογικό επίπεδο μέσα από ένα σύνολο 

αξιωμάτων που θα οδηγούν σε εξαγωγή συμπερασμάτων-απαντήσεων σε 

ερωτήματα «κοινής λογικής» σχετικά με τις επιχειρήσεις και τέλος,

- να παρέχει με τη μορφή γραφήματος το συμβολισμό που θα απεικονίζει 

τους όρους και τις έννοιες.

Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα απλό γράφημα27 που αναλύει την έννοια “Οργανισμός” 

μέσα από τις σχέσεις της με άλλες έννοιες.

διάγραμμα 2.2.1: Γράφημα της έννοιας «Οργανισμός» 

σύμφωνα με το επιχειρησιακό μοντέλο TOVE του Πανεπιστημίου του Τορόντο.

26 http://www.eil.utoronto.ca/tove/toveont.html. και 
http://www.eil.utoronto.ca/enterprise-modelling/tove/index.html
27 [Fox 1998]
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2.2.13 Βιβλιογραφία - Αναφορές στο Διαδίκτυο
[Corcho Oscar, Femadez-Lopez Mariano, Perez Asuncion Gomez, 2001], “Ontoweb Technical 

Roadmap", Madrid (Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www. onto web.org/l

[Enterprise Project], “The Enterprise Project: Towards a framework for enterprise modeling and 

integration”, (Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:

http://www.aiai. ed.ac.uk/proiect/enterprise/enterprise/enterprise.htmr)

[Enterprise Project], “The Enterprise Ontology”, Enterprise Project, (Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στη 

διεύθυνση: http://www.aiai.ed.ac.uk/~entprise/enterprise/ontologv.html ')

[Fox M.S., Barbuceanu Μ., Gruninger Μ. Lin J., 1998], “An organisation ontology for enterprise 

modeling”, University of Toronto, συμπεριλαμβάνεται στο «Simulating Organizations: Computational 

Models of Institutions and Groups», των M. Prietula, K. Carley & L. Gasser (Eds), Menlo Park CA: 

AAAI/MIT Press 1998, pp. 131-152 (Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: 

http://www.eil.utoronto.ca/enterprise-modelling/papers/org-prietula-23aug97.pdf)

[Stanford KSL Network Services], “A Glossary for Ontology Terminology”, Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο 

στη διεύθυνση: http://www-ksl-svc.Stanford.edu:5915/doc/frame-editor/glossarv-of-terms.html')

[Stanford KSL Network Services], “A Guided Tour to Developing Ontologies Using Ontolingua”, 

Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www-ksl-svc. Stanford. edu:5915/doc/frame-

editor/guided-tour/index.html')

[Stanford KSL Network Services], “The formal Ontolingua encoding of the Enterprise Ontology”, 

Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www-ksl-svc. Stanford. edu:5915/FRAME-

EDITOR/&sid=ANONYMOUS&user-id=ALIENl

[Uschold Mike, King Martin, Moralee Stuart, Zorgios Yannis 1998], "The Enterprise Ontology", The 

Knowledge Engineering Review, Vol. 13, Special Issue on Putting Ontologies to Use (eds Mike 

Uschold and Austin Tate).
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2.3 Εργαλεία ανάπτυξης οντολογιών

2.3.1 Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε να δώσουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα 

“εργαλεία” ανάπτυξης οντολογιών. Τα περισσότερα από αυτά παρέχουν ένα γραφικό 

περιβάλλον με στόχο να διευκολύνουν το σχεδίασμά μιας οντολογίας 

αποδεσμεύοντάς μας από την άμεση συγγραφή κώδικα σε κάποια γλώσσα ανάπτυξης 

οντολογιών. Ορισμένα μάλιστα από αυτά έχουν την δυνατότητα επεξεργασίας 

οντολογιών σε περισσότερες από μια γλώσσες διευκολύνοντας κατά πολύ τη 

συνεργασία διαφορετικών φορέων. Άλλα πάλι επιτρέπουν την συγχώνευση δυο 

διαφορετικών οντολογιών ή ακόμη και την επεξεργασία ερωτημάτων (queries).

Λ Ο

Η αναφορά μας αυτή θα επικεντρωθεί στα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε 

“εργαλείου”, στο φορέα που το ανέπτυξε και σε παράθεση βιβλιογραφικών 

αναφορών και διευθύνσεων του Διαδικτύου όπου θα παραπέμπουμε για περισσότερες 

πληροφορίες.

2.3.2 OilEd

Η εφαρμογή OilEd αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια του ευρωπαϊκού

προγράμματος OntoKnowledge29 από 

το Πανεπιστήμιο του Manchester30 και 

το Vrije Universiteit Amsterdam31.

Πρόκειται για περιβάλλον 

επεξεργασίας οντολογιών (ontology 

editor) που διατίθεται δωρεάν και 

επιτρέπει την ανάπτυξη οντολογιών 

στη γλώσσα OIL (αναλυτική
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28 Η αναφορά μας αυτή είναι βασισμένη κυρίως στον «τεχνικό οδικό χάρτη» (technical roadmap) για
τις οντολογίες, που διατίθεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://ontoweb.aifb.uni-
karlsruhe.de/About/Deliverables Deliverable 111 .pdf και που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της 
Καρλσρούης σε συνεργασία με άλλους φορείς στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ontoweb 
http://ontoweb.aifb.uni-karlsruhe.de/.
29 http://www.ontoknowledge.org/
30 http://www.cs.man.ac.uk/
31 http://www.cs.vu.nl/index-nl.html
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παρουσίαση της γλώσσας OIL δίνεται στο επόμενο κεφάλαιο).

Το εργαλείο αυτό επιτρέπει την εισαγωγή (import) έτοιμων οντολογιών τόσο από 

τοπικά αποθηκευμένο αρχείο όσο και απευθείας από το Διαδίκτυο. Ενσωματώνοντας 

έναν επξεργαστή περιγραφών «Desription Editor» και έναν επεξεργαστή εκφράσεων 

“Expression Editor” επιτρέπει την σχεδίαση μιας οντολογίας, η την τροποποίηση / 

επέκταση μιας ήδη υπάρχουσας σε ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. Για 

παράδειγμα παρουσιάζει με εποπτικό τρόπο την ιεραρχία των κλάσεων μιας 

οντολογίας (περίπου σαν τον δέντρο των φακέλων του MS Explorer), δίνοντας 

επιπλέον για κάθε κλάση στοιχεία όπως ο ορισμός της, το αν είναι υπο-κλάση 

κάποιας άλλης κλάσης κλπ. Αντίστοιχη εποπτικότητα παρέχεται και στις ιδιότητες 

(properties) και στους περιορισμούς που τους έχουν επιβληθεί. Μάλιστα διατίθεται 

ακόμη και εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της εφαρμογής32.

Κατά την εγκατάσταση του OilEd εγκαθίσταται «πακέτο» και το εργαλείο FaCt33 

Reasoner που στην ουσία είναι μια εφαρμογή εξαγωγής συμπερασμάτων. Αυτό δεν 

αποκλείει την χρήση και άλλων τέτοιων εφαρμογών εξαγωγής συμπερασμάτων και 

μάλιστα γίνεται προσπάθεια επανασχεδιασμού του reasoner interface με την 

υποστήριξη του πρωτοκόλλου DIG34. Ο έλεγχος συνέπειας (consistency checking) 

δεν γίνεται από την ίδια την εφαρμογή αλλά μέσω της εφαρμογής FaCT.

Η ερευνητική ομάδα του OilEd συμμετέχει στην ομάδα εργασίας “WebOnt” του 

W3C και στους άμεσους στόχους της είναι η επέκταση του εργαλείου OilEd στην 

υποστήριξη του υπό διαμόρφωση (όπως θα δούμε στη συνέχεια) προτύπου OWL από 

το W3C.

Υποστηριζόμενες γλώσσες είναι οι εξής: RDF(S), OIL, DAML+OIL και μελλοντικά 

και το OWL. Αναλυτικότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: 

http://oiled.man.ac.uk/.

32 http://oiled.man.ac.uk/docs/Manual.pdf
33 http://www.cs.man.ac.uk/~horrocks/FaCT/
34 http://dl.kr.org/diii
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2.3.3 OntoEdit

Η εφαρμογή OntoEdit αναπτύχθηκε από την ομάδα εργασίας Knowledge 

Management Group35 του Πανεπιστημίου της Καρλσρούης36 37 38. Πρόκειται για μια 

αυτόνομη εφαρμογή που παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον επεξεργασίας οντολογιών 

που επιτρέπει το σχεδίασμά, την πλοήγηση, τον έλεγχο και την τροποποίηση μιας 

οντολογίας. Έτσι αποτελεί ένα εργαλείο που βοηθάει τόσο στο στάδιο του 

σχεδιασμού όσο και στο στάδιο της συντήρησης και επέκτασης μιας οντολογίας. Οι 

οντολογίες που αναπτύσσονται με αυτό το εργαλείο αποθηκεύονται σε σχεσιακές 

βάσεις δεδομένων και μπορούν να υλοποιηθούν σε XML, Flogic, RDF(S), 

DAML+OIL. Αναλυτικότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: 

http://ontoserver.aifb.uni-karlsruhe.de/ontoedit.

2.3.4 Ontolingua

Ο εξυπηρετητής της Ontolingua (Ontolingua server) διαθέτει ένα σύνολο από 

εργαλεία και υπηρεσίες που υποστηρίζουν το σχεδίασμά και το διαμοιρασμό 

οντολογιών ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς και αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο 

“Knowledge Systems Laboratory-KSL ” του Πανεπιστημίου του Stanford . Μέσω 

του εξυπηρετητή αυτού δίνεται πρόσβαση σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη από οντολογίες 

και μέσω ενός εργαλείου επεξεργασίας οντολογιών (Ontology editor) παρέχεται η 

δυνατότητα ανάπτυξης νέων και επεξεργασίας των διαθέσιμων οντολογιών.

Υποστηριζόμενες γλώσσες είναι οι εξής: Loom, Ontolingua, Prolog, CLIPS. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: http://www-ksl-

svc.stanford.edu:5915/.

2.3.5 Ontosaurus

Το εργαλείο Ontosaurus αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο 

Πληροφορικής39 του Πανεπιστημίου της Νότιας 

Καλιφόρνια40. Αποτελείται από δύο υποσυστήματα:

35 http://www.aifb.uni-karlsruhe.de/Forschungsgruppen/WBS/
36 http://www.uni-karlsruhe.de/Uni/
37 http://www-ksl.stanford.edu/
38 http://www.stanford.edu/
39 http://www.isi.edu/

40 http://www.usc.edu/
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Έναν εξυπηρετητή οντολογιών (ontology server) που χρησιμοποιεί τη γλώσσα 

LOOM σαν κώδικα αναπαράστασης των δεδομένων και έναν εξυπηρετητή - 

φυλλομετρητή οντολογιών (ontology browser server) που δημιουργεί δυναμικά html 

σελίδες για την παρουσίαση της ιεραρχίας μιας οντολογίας. Υποστηριζόμενες 

γλώσσες είναι οι LOOM, Ontolingua, KIF, KRSS και C++. Αναλυτικότερες 

πληροφορίες διατίθενται στις διευθύνσεις:

- http://www.isi.edu/isd/ontosaurus.htmL

- http://mozart.isi.edu:8003/sensus2/

2.3.6 Protige-2000

To Protege-2000 είναι ένα γραφικό αλληλεπιδραστικό περιβάλλον σχεδιασμού 

οντολογιών που αναπτύχθηκε από την ομάδα εργασίας Ιατρικής Πληροφορικής 

(Stanford Medical Informatics group - SMI41), του Πανεπιστημίου του Stanford. 

Πρόκειται για ένα αυτόνομο περιβάλλον «ανοιχτού» κώδικα (open source) που 

επιτρέπει την ανάπτυξη και την επεξεργασία οντολογιών, αλλά επιπλέον παρέχει και 

επεκτάσιμη αρχιτεκτονική που επιτρέπει την ανάπτυξη και ενσωμάτωση 

ανεξάρτητων εφαρμογών που μπορεί να δημιουργήσει ο κάθε χρήστης ανάλογα με τις 

ανάγκες του. Επιπλέον διατίθεται και μια βιβλιοθήκη από έτοιμες πρόσθετες 

εφαρμογές (plug ins) που επιτρέπουν την γραφική αναπαράσταση βάσεων γνώσης, 

ένα μηχανισμό εξαγωγής συμπερασμάτων επαλήθευσης περιορισμών λογικής πρώτης 

τάξης (inference-engine for verification of constraints in first-order logic), ημι- 

αυτοματοποιημένη διαδικασία ενοποίησης-συγχώνευσης (merging) οντολογιών κ.α. 

Υποστηριζόμενες γλώσσες είναι οι Flogic, OIL, Ontolingua, RDF(S), ενώ 

αναλυτικότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: http://protege.stanford.edu.

2.3.7 WebODE

To WebODE είναι ένα εργαλείο 

σχεδιασμού οντολογιών που αναπτύχθηκε 

από το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης 

του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης 

(Technical University of Madrid -

41 http://www-smi.stanford.edu/
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UPM42). Παρέχει ένα σύνολο δυνατοτήτων που καλύπτουν τις περισσότερες 

διαδικασίες ανάπτυξης μιας οντολογίας. Επιπλέον παρέχει ένα API για πρόσβαση 

στις οντολογίες που διευκολύνει πολύ την ολοκλήρωσή του με άλλα συστήματα. 

Υποστηριζόμενες γλώσσες είναι οι CARIN, DAML+OIL, Flogic, OIL, Prolog, 

RDF(S) και XML, ενώ αναλυτικότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: 

http://delicias.dia.fi.upm.es/webODE/index.html.

2.3.8 WebOnto

To WebOnto είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Knowledge 

Media institute - ΚΜΙ43 του Αγγλικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Open University44). 

Μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον παρέχει τις δυνατότητες μοντελοποίησης και 

ανάπτυξης μιας οντολογίας, και επιπλέον τον έλεγχο των στοιχείων της λαμβάνοντας 

υπόψη την κληρονομικότητα ιδιοτήτων και τον έλεγχο συνέπειας (consistency 

checking). Η χρήση του WebOnto είναι ελεύθερη και διατίθεται δωρεάν σε κάθε 

ενδιαφερόμενο χρήστη που θέλει να το χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει τη δική του 

οντολογία. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα πλοήγησης σε μια βιβλιοθήκη με 

περισσότερες από 100 οντολογίες. Υποστηριζόμενες γλώσσες είναι η Ontolingua και 

η OCML, ενώ αναλυτικότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: 

http://webonto.open.ac.uk.

2.3.9 Chimaera (Χίμαιρα)

Η Chimaera είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε από το 

KSL του Πανεπιστημίου του Stanford κυρίως 

αποσκοπώντας να διευκολύνει την ενοποίηση-συγχώνευση 

(merging) διαφορετικών βάσεων γνώσης. Επιπλέον όμως 

υποστηρίζει τους χρήστες στο σχεδίασμά, την ανάπτυξη, 

καθώς επίσης και τον έλεγχο οντολογιών επιλύοντας διαφορές στην ονοματολογία 

και αναδιοργανώνοντας ταξινομίες. Αναλυτικότερες πληροφορίες για την Chimaera 

διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.ksl.stanford.edu/software/chimaera.

42 http://www.upm.es/
43 http://kmi.open.ac.uk/home-f.cfm
44 http://www.open.ac.uk/
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2.4 Γλώσσες για διηηουργία οντολογιών (εισαγωγή, παραδείγματα)

2.4.1 Εισαγωγή

Γενικά μια οντολογία μπορεί να διατυπωθεί σε φυσική γλώσσα, με ιδιαίτερα μικρό 

ωστόσο βαθμό τυποποίησης της διατύπωσής της. Όσο περιορίζουμε τη φυσική 

γλώσσα και αυξάνουμε τη δομή της γλώσσας που χρησιμοποιούμε για τη διατύπωση 

μιας οντολογίας τόσο αυξάνουμε το βαθμό τυποποίησης της οντολογίας, οπότε 

μιλάμε για ημι-δομημένες (semi-formal) οντολογίες. Για παράδειγμα αν 

περιορίσουμε στην διατύπωση της οντολογίας μας τις δυνατές τιμές του 

μεταδεδομένου «Γλώσσα» ενός κειμένου στις γλώσσες που καθορίζονται από το 

πρότυπο ISO 639 αυξάνουμε το βαθμό τυποποίησης αφού αποφεύγονται οι συγχύσεις 

που θα δημιουργούνταν αν ο κάθε χρήστης της εφαρμογής επέλεγε ο ίδιος να 

συμβολίσει την ελληνική γλώσσα ως «ελληνικά», «el», «gr», ή ακόμη χειρότερα αν ο 

κάθε χρήστης επέλεγε το αν η περιγραφή της γλώσσας θα μείνει στο επίπεδο των 

επισήμων γλωσσών ή στο επίπεδο των διαλέκτων (πχ ποντιακά, νησιώτικα κλπ). Για 

να μπορούμε να μιλάμε όμως για αυστηρά τυποποιημένα διατυπωμένες οντολογίες 

(rigorously formal ontologies), θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την περιγραφή 

τους ειδικές γλώσσες με αυστηρή τυποποίηση σε συντακτικό αλλά και σε 

σημασιολογικό επίπεδο.

Την τελευταία δεκαετία διάφορες γλώσσες χρησιμοποιήθηκαν45 για τη διατύπωση 

οντολογιών: Ontolingua, LOOM, Flogic, OCML, κλπ. Ορισμένες από αυτές 

αναπτύχθηκαν ειδικά για αναπαράσταση οντολογιών, ενώ άλλες προέρχονται από 

τροποποιήσεις υπαρχουσών γλωσσών. Η παραπάνω ομάδα γλωσσών που θα τις 

αποκαλούμε στο εξής «παραδοσιακές» (traditional languages) ακολουθούν για τη 

σύνταξή τους τη μορφή του απλού κειμένου σε αντίθεση με μια άλλη σημαντική και 

ταχύτατα αναπτυσσόμενη ομάδα γλωσσών που ακολουθούν τη σύνταξη των 

γλωσσών σήμανσης: XML, XML σχήμα, RDF, RDFS, SHOE, XOL, OML, OIL, 

DAML, DAML+OIL και OWL. Οι τελευταίες ακολουθούν όλες τους, τους κανόνες 

σύνταξης της XML, με εξαίρεση την SHOE που ακολουθεί το πρότυπο της HTML. 

Πιο συγκεκριμένα το RDF και το RDFS (RDF σχήμα) δεν μπορούν να θεωρηθούν 

σαν γλώσσες περιγραφής οντολογιών αλλά αποτελούν γενικότερες γλώσσες

45 βλ. OntoWeb technical Roadmap
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περιγραφής μεταδεδομένων στον παγκόσμιο ιστό. Οι περισσότερες από τις παραπάνω 

γλώσσες βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται μια πρώτη 

διάταξή τους σε επίπεδα ανάλογα με τις μεταξύ τους σχέσεις.

OIL DAML+OIL OWL j
SHOE XOL OML RDF

HTML
.

. , XML . |

Διάγραμμα 2.4.140 Η πυραμίδα των γλωσσών περιγραφής οντολογιών 

που ακολουθούν τη σύνταξη των γλωσσών σήμανσης.

Στη συνέχεια της ενότητας αυτής θα δώσουμε μια σύντομη περιγραφή και αναφορές 

για τις σημαντικότερες από τις παραπάνω γλώσσες και των δύο ομάδων ενώ στο 

τρίτο Κεφάλαιο θα ασχοληθούμε διεξοδικότερα με τις γλώσσες της δεύτερης ομάδας 

που παρουσιάζουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

2.4.2 Παραδοσιακές Γλώσσες Περιγραφής Οντολογιών

2.4.2.1 Flogic

Η γλώσσα Flogic (Frame Logic) αναπτύχθηκε το 1995 από το Πανεπιστήμιο της 

Καρλσρούης. Συνδυάζει τις ιδιότητες των γλωσσών βασισμένων στην έννοια των 

πλαισίων (frames-based languages) και κατηγορηματικό λογισμό πρώτης τάξης (first 

order predicate calculus), ενώ διατηρεί πολλά στοιχεία των γλωσσών 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, όπως π.χ. τα αντικείμενα, τα σύνθετα 

αντικείμενα, την κληρονομικότητα, ερωτήματα, κλπ. Επιτρέπει την αναπαράσταση 

εννοιών όπως ταξινομίες (taxonomies), δυαδικές σχέσεις, συναρτήσεις, στιγμιότυπα 

(instances), αξιώματα και κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων (inference rules). 

Υποστηρίζεται από τα εξής εργαλεία: OntoEdit, Ontobroker και Protege-2000, ενώ 

περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ontobroker.semanticweb.org.

2.4.2.2 LOOM

Η γλώσσα Loom αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο ISI του Πανεπιστημίου της Νότιας 

Καλιφόρνια το 1991. Αρχικά δεν σχεδιάστηκε για αναπαράσταση οντολογιών αλλά 46
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βάσεων γνώσης, έμπειρων συστημάτων και άλλων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. 

Βασίζεται στην περιγραφική λογική (description logic) και σε κανόνες εξαγωγής 

συμπερασμάτων (production rules). Υποστηρίζει την αναπαράσταση εννοιών, 

ταξινομιών, ν-αδικών σχέσεων, συναρτήσεων, αξιωμάτων και κανόνων εξαγωγής 

συμπερασμάτων. Η «λογική» της (reasoning) περιορίζεται σε ταξινόμηση, που 

γίνεται αυτόματα από τους ορισμούς των εννοιών, έλεγχο συνέπειας και εκτέλεση 

κανόνων εξαγωγής συμπερασμάτων. Υποστηρίζεται από τα εργαλεία: Ontosaurus και 

Ontolingua, ενώ περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: 

http://www.isi.edu/isd/LOOM/LOOM-HOME.html

2.4.2.3 OCML

Η γλώσσα μοντελοποίησης OCML (Operational Conceptual Modeling Language) 

αναπτύχθηκε το 1993 από το Ινστιτούτο ΚΜΙ του Αγγλικού Ανοιχτού 

Πανεπιστημίου. Μοιάζει πολύ με την Ontolingua (βλ παρακάτω), παρέχοντας κάποια 

επιπλέον χαρακτηριστικά. Επιτρέπει τον ορισμό αλλά και τη διαχείριση 

συναρτήσεων, σχέσεων, κλάσεων, στιγμιότυπων και κανόνων. Επίσης διαθέτει έναν 

ισχυρότατο μηχανισμό ελέγχου περιορισμών που ελέγχει από γενικούς περιορισμούς 

μέχρι περιορισμούς τύπου και πληθικότητας. Έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα σε 

μεγάλο αριθμό εφαρμογών σε πολλά διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (από την 

ιατρική και τις Επιστήμες του Μηχανικού ως τις κοινωνικές επιστήμες τη διαχείριση 

γνώσης και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επιπλέον έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές 

«μετάφρασης» από τη γλώσσα OCML σε Ontolingua, RDFS και XML. Επιπλέον η 

γλώσσα OCML υποστηρίζεται από μια μεγάλη βιβλιοθήκη επαναχρησιμοποιήσιμων 

μοντέλων στην οποία μπορεί κανείς να πλοηγηθεί με τη βοήθεια του επεξεργαστή 

(editor) WebOnto. Η γλώσσα αυτή διατίθεται ελεύθερα για μη εμπορική χρήση. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση:

http://kmi.open.ac.uk/proiects/ocml.

2.4.2.4 Ontolingua

Η γλώσσα Ontolingua αναπτύχθηκε το 1992 από το εργαστήριο KSL του 

Πανεπιστημίου του Stanford, και βασίζεται στο πρότυπο KIF47. Οι εκφράσεις του 

KIF που ακολουθεί η Ontolingua ορίζονται στην Οντολογία «Frame Ontology”.

47 (KIF Knowledge Interchange Format) http://logic.stanford.edu/kif/kif.html
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Υποστηρίζει την αναπαράσταση εννοιών, ταξινομιών, δυαδικών σχέσεων, 

συναρτήσεων, αξιωμάτων, στιγμιότυπων και διαδικασιών. Η μεγάλη εκφραστική της 

δυνατότητα όμως φαίνεται48 ότι δημιουργεί δυσκολίες στη σχεδίαση μηχανισμών 

εξαγωγής συμπερασμάτων. Αυτό είναι και το σημαντικότερο μειονέκτημά της αφού η 

ισχυρή εκφραστική ικανότητά της δεν συνοδεύεται από κάποιο ισχυρό εργαλείο που 

να βοηθά τον χρήστη να την εκμεταλλευτεί. Όπως θα δούμε στη συνέχεια το OIL και 

οι επεκτάσεις του ακολουθούν την αντίθετη ακριβώς προσέγγιση49, δηλαδή 

περιορίζει την πολυπλοκότητα υποστηρίζοντας μόνο τις στοιχειώδεις και απαραίτητες 

δυνατότητες. Εκτός από το ομώνυμό της περιβάλλον υποστηρίζεται και από την 

εφαρμογή Protege-2000. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: 

http://ontolingua.stanford.edu.

2.4.3 Γλώσσες περιγραφής οντολογιών με σύνταξη σήμανσης

2.4.3.1 SHOE

Η γλώσσα SHOE (Simple HTML Ontology Extensions) αναπτύχθηκε από το 

Πανεπιστήμιο του Maryland50. Δεν χρησιμοποιεί για τη σύνταξή της την XML αλλά 

αποτελεί μια επέκταση της HTML (η πρώτη έκδοσή της παρουσιάστηκε το 1996). 

Προσθέτει νέες ετικέτες σήμανσης που αφορούν την οργάνωση των δεδομένων σε 

οντολογίες. Υποστηρίζει τον ορισμό εννοιών, ταξινομιών, ν-αδικών σχέσεων, 

στιγμιότυπων και κανόνων συμπερασματολογίας (deduction rules). Περισσότερες 

πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση:

http://www.cs.umd.edu/proiects/plus/SHOE/.

2.4.3.2XOL

Η γλώσσα XOL (Ontology Exchange Language) αναπτύχθηκε από το Κέντρο 

Τεχνητής Νοημοσύνης του SRI (Stanford Research Institute51) μέσα από τη 

μετατροπή ενός υποσυνόλου των αρχών του προτύπου OKBC (Open Knowledge 

Base Connectivity52). Πρόκειται για μια γλώσσα με περιορισμένες δυνατότητες 

καθώς επιτρέπει τον ορισμό μόνο εννοιών, ταξινομιών, και δυαδικών σχέσεων. Δεν

48 [Corcho Ο.]
49 [Fensel D.], “OIL in a nutshell”
50 http://www.umd.edu/
51 http://www.sri.com/
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έχουν αναπτυχθεί γι αυτήν μηχανισμοί εξαγωγής συμπερασμάτων καθώς η αρχική 

της σχεδίαση αποσκοπούσε κυρίως στην απλή ανταλλαγή βιοϊατρικών δεδομένων. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση:

http://www.ai.sri.com/pkarp/xol/.

2.4.3.3 OML

Η γλώσσα OML (Ontology Markup Language) αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο 

της Ουάσιγκτον52 53. Βασίζεται σε περιγραφική λογική (description logic) και 

εννοιολογικά γραφήματα (conceptual graphs). Υποστηρίζει τον ορισμό εννοιών και 

την οργάνωσή τους σε ταξινομίες, καθώς επίσης και σχέσεων και αξιωμάτων σε 

λογική πρώτης τάξης (first order logic). Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη 

διεύθυνση: http ://www. onto Ιο gos. or g/ OML/0ML%200.3 .htm.

2.4.3.4 RDF και RDF Σχήμα (RDFS)

To Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων RDF (Resource Description Framework) και το RDF 

Σχήμα αναπτύχθηκαν από την κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (W3C54) και 

αποτελούν μια «γλώσσα» με πολύ λιγότερες εκφραστικές δυνατότητες από τις 

υπόλοιπες που παρουσιάζουμε σ’ αυτήν την ενότητα, αφού υποστηρίζει απλά την 

αναπαράσταση εννοιών, δυαδικών σχέσεων και ταξινομιών. Η σημασία της όμως 

είναι μεγάλη αφού φαίνεται να αποτελεί τη βάση για άλλες γλώσσες οντολογιών που 

φαίνεται να επικρατούν. Αναλυτικότερη παρουσίαση των δυο αυτών προτύπων θα 

γίνει στο επόμενο κεφάλαιο. Υποστηρίζεται από τα παρακάτω εργαλεία: OilEd, 

OntoEdit, Protege-2000 και WebODE.

2.4.3.5 OIL

To OIL (Ontology Inference Layer55) αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 

On-To-Knowledge56 που ανήκε στο ευρύτερο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

«Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας» (Information Society Technologies - 

1ST). Θεωρείται η βασική γλώσσα πάνω στις αρχές της οποίας αναπτύσσονται 

σήμερα τα νέα πρότυπα του σημασιολογικού ιστού (Semantic Web). Χρησιμοποιεί

52 http://www.ai.sri.com/~okbc/
53 http://www.wustl.edu/
54 http://www.w3c.org
55 http://www.ontoknowledge.org/oil/
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ως υπόβαθρο το RDF υποστηρίζοντας σε μεγάλο βαθμό την συμβατότητα προς τα 

πίσω, και συνδυάζει τις αρχές μοντελοποίησης των γλωσσών που βασίζονται στην 

έννοια των πλαισίων (frame-based languages) με τις δυνατότητες εξαγωγής 

συμπερασμάτων της περιγραφικής λογικής (description logic). Αναλυτικότερη 

παρουσίαση του OIL θα γίνει στο επόμενο κεφάλαιο. Υποστηρίζεται από τα 

παρακάτω εργαλεία: OilEd και Protege-2000.

2.4.3.6 DAML+OIL

To DAML+OIL56 57 είναι μια γλώσσα που προέκυψε από τη συνδυασμένη προσπάθεια 

επιστημόνων από Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 

κέντρα. Μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι στην ουσία αποτελεί την γλώσσα διάδοχο 

του OIL. Επεκτείνει το RDF και το OIL υποστηρίζοντας μεγαλύτερη ποικιλία αρχών 

μοντελοποίησης. Αναλυτικότερη παρουσίαση του DAML+OIL θα γίνει στο επόμενο 

κεφάλαιο. Υποστηρίζεται από τα παρακάτω εργαλεία: OilEd, OntoEdit και WebODE.

2.4.3.7 0WL

Τέλος η ενότητα αυτή θα κλείσει με μια σύντομη αναφορά στο OWL (Web Ontology 

Language58) που στην ουσία είναι το επίσημο πρότυπο των DAML+OIL όπως 

υιοθετείται από την Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού. Και για το πρότυπο αυτό 

όμως αναλυτικότερη παρουσίαση θα ακολουθήσει στο επόμενο κεφάλαιο.

56 http://www.ontoknowledge.org/
57 http://www.daml.org/language
58 http://www.w3.org/TR/owl-ref/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Γλώσσες υλοποίησης Οντολογιών 

που βασίζονται στην XML

People and machines can’t share knowledge 

if they don't speak a common language

Davenport

3.1 Επεκτάσιιιτι Γλώσσα Σιίιιανστκ XML

3.1.1 Εισαγωγή

Η επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (extensible Markup Language ή XML)59 αποτελεί 

σήμερα την πλέον υποσχόμενη γλώσσα σήμανσης κατάλληλης για αποθήκευση και 

μετάδοση πληροφοριών μέσω του παγκόσμιου ιστού. Η γλώσσα XML ακολουθώντας 

ένα αυστηρό αλλά και ταυτόχρονα ευέλικτο συντακτικό επιτρέπει να 

δημιουργήσουμε δομημένα έγγραφα και να περιγράφουμε αποτελεσματικά (μέσω 

των ετικετών της XML που λειτουργούν σαν μεταδεδομένα) τις πληροφορίες 

(δεδομένα) που περιέχουν. Έτσι δίνει τη δυνατότητα εύκολης δικτυακής πρόσβασης 

σε ποικίλες εφαρμογές να μπορούν μέσω του παγκόσμιου ιστού να εντοπίζουν, να 

εξάγουν, να επεξεργάζονται και να διαχειρίζονται με ευελιξία (ταξινόμηση, 

φιλτράρισμα, κλπ) τις πληροφορίες αυτές. Πιστεύεται μάλιστα ότι η XML στο 

μέλλον θα παίξει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στον τομέα διαχείρισης της γνώσης 

(knowledge management). Ήδη οι εφαρμογές που αξιοποιούν την XML κάνουν την 

εμφάνισή τους με καταιγιστικούς ρυθμούς, ακολουθώντας έναν αυξανόμενο αριθμό 

προτύπων που την επεκτείνουν σε σημασιολογικό (πέρα δηλαδή από το συντακτικό) 

επίπεδο, τα οποία τροποποιούνται και εξελίσσονται συνεχώς.

59 Η XML έχει προτυποποιηθεί (πρώτη έκδοση τον Φεβρουάριο του 1998) από την αντίστοιχη ομάδα 
εργασίας της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Concortium - W3C). To πλήρες 
κείμενο του προτύπου της XML διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.iv3.org/TR/REC-xml
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Οι αυξημένες ανάγκες διαλειτουργικότητας μέσω του Διαδικτύου που δεν 

καλύπτονταν από την HTML (Hypertext Markup Language) οδήγησαν στη 

δημιουργία της XML. Καταρχήν η HTML δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

σήμανση μιας μουσικής παρτιτούρας ή μαθηματικών εξισώσεων (δηλαδή εγγράφων 

που δεν αποτελούνται από τα τυπικά τυπογραφικά στοιχεία). Η XML, όπως και η 

HTML, χρησιμοποιεί ετικέτες (tags) (λέξεις μέσα σε γωνιακές αγκύλες '<' και ’>') και 

γνωρίσματα (τύπου όνομα = "τιμή"). Σε αντίθεση όμως με την HTML η οποία ορίζει 

τη σημασία κάθε ετικέτας και γνωρίσματος και αφορά το πώς θα εμφανίζεται στο 

φυλλομετρητή το ψηφιακό περιεχόμενο του εγγράφου, η XML χρησιμοποιεί μη 

τυποποιημένες ετικέτες (που ορίζονται από το χρήστη) μόνο για να οριοθετήσει 

τμήματα δεδομένων και αφήνει την ερμηνεία των δεδομένων στην εφαρμογή που τα 

διαβάζει. Έτσι όταν δημιουργούμε ένα έγγραφο XML, αντί να χρησιμοποιήσουμε ένα 

περιορισμένο σύνολο προκαθορισμένων στοιχείων, δημιουργούμε τα δικά μας 

στοιχεία δίνοντάς τους όποιες ονομασίες θέλουμε (αυτή είναι άλλωστε και η έννοια 

του όρου «επεκτάσιμη» (extensible) στην ονομασία της XML). Έτσι μπορούμε να 

περιγράφουμε οποιοδήποτε είδος εγγράφου, από μουσικές παρτιτούρες μέχρι βάσεις 

δεδομένων. Χάρη στην δομή της XML οι πληροφορίες διατίθενται μέσω του 

παγκόσμιου ιστού σε καθορισμένη μορφή διευκολύνοντας τρίτες εφαρμογές στην 

ταξινόμηση, το φιλτράρισμα, την αναδιάταξη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση των 

πληροφοριών αυτών. Όπως και τα αρχεία HTML τα αρχεία XML είναι αρχεία 

κειμένου αναγνώσιμα από το χρήστη.

3.1.2 Εφαρμογές της XML

Οι εφαρμογές της XML μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες, με 

ιδιαίτερη σημασία στον παγκόσμιο ιστό:

• Χρήση της XML ως μεταδεδομένα για να προσδιορίσουμε τους πόρους που 

διατίθενται στο διαδίκτυο,

• Χρήση της XML για δημοσίευση και ανταλλαγή του περιεχομένου βάσεων 

δεδ οηένων,

• Χρήση της XML σαν πρότυπο format ανταλλαγής μηνυμάτων (messaging) 

ανάμεσα σε διάφορες εφαρμογές.
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Μέσα από ένα παράδειγμα εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε τη μεγάλη σημασία 

των δομημένων μεταδεδομένων. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να βρούμε στο δίκτυο 

τα διαθέσιμα ποιήματα του Γ. Σεφέρη. Χρησιμοποιώντας το όνομά του σαν κλειδί 

αναζήτησης τις υπάρχουσες μηχανές αναζήτησης θα πάρουμε σαν απάντηση δεκάδες 

σελίδες. Οι περισσότερες από τις παραπάνω αναφορές θα είναι απλός «θόρυβος» για 

την αναζήτησή μας αφού θα περιλαμβάνουν αναφορές στον Γ. Σεφέρη αλλά 

ελάχιστες αναφορές θα μας οδηγήσουν σε ποιήματά του. Για να έχουμε καλύτερα 

αποτελέσματα θα πρέπει να μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα με περισσότερο 

δομημένο τρόπο αναζητώντας «τα κείμενα» που είναι «ποιήματα» γραμμένα από τον 

ποιητή «Γ. Σεφέρη». To XML όπως θα δούμε στη συνέχεια μπορεί να αποτελέσει τη 

βάση για τον ορισμό των απαραίτητων μεταδεδομένων για μια τέτοια δομημένη 

αναζήτηση.

Από την άλλη πλευρά στις περισσότερες εφαρμογές βάσεων δεδομένων που 

επιτρέπουν δικτυακή πρόσβαση συναντάμε το μοντέλο των τριών επιπέδων (three tier 

model). Μια εφαρμογή αναλαμβάνει να ανακτήσει δυναμικά τα δεδομένα που ζητάμε 

από την βάση όπου είναι αποθηκευμένα και συνήθως βρίσκεται «πίσω» από τον web 

server και να μας τα παρουσιάσει στην οθόνη συνήθως σε μορφή πίνακα. Αν 

αντίθετα τα δεδομένα ανακτηθούν με τη μορφή ενός XML εγγράφου που θα διατηρεί 

τις ετικέτες των πεδίων και τους τύπους των δεδομένων τους, θα μπορούσαμε να τα 

επεξεργαστούμε περαιτέρω.

Τέλος ένα ακόμη σημαντικό πεδίο εφαρμογής της XML είναι η ανταλλαγή 

τυποποιημένων μηνυμάτων μεταξύ διαφόρων φορέων και οργανισμών, με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον σε εμπορικές εφαρμογές. Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εταιριών 

γινόταν παραδοσιακά μέσω του προτύπου EDI (Electronic Data Interchange) στις 

ΕΠΑ και του EDIFACT στην Ευρώπη. Αν και το πρότυπο αυτό πρόσφερε αυξημένη 

αξιοπιστία, ασφάλεια και διαθεσιμότητα, το μεγάλο κόστος του σχεδιασμού και της 

λειτουργίας του (απαιτεί VPN) στάθηκε εμπόδιο κυρίως για την εξάπλωσή του στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτιμούσαν να χρησιμοποιούν τα fax και τα courier 

για να ανταλλάσσουν παραγγελίες και τιμολόγια. Σήμερα όμως με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας έχουν ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα της ασφάλειας μέσω 

του Διαδικτύου (κρυπτογραφία μέσω δημόσιου και ιδιωτικού κλειδιού), και της 

τυποποίησης ενός προτύπου format. Εδώ τη λύση φαίνεται να δίνει το XML.
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3.1.3 Παράδειγμα εγγράφου XML

Για παράδειγμα, δημιουργώντας τις δικές μας ετικέτες (INVENTORY, BOOK,

TITLE, AUTHOR, PAGES, PRICE) μπορούμε να περιγράψουμε έναν κατάλογο

βιβλίων με δομημένο τρόπο όπως στο έγγραφο που ακολουθεί:

<?xml version="l.0" ?>
<!-- File Name: Inventory.xml -->
<INVENTORY>

<BOOK>
<ΤΙΤΙιΕ>Πρι.γκ.ηπεσσα Ιζαμπω</ΤΙΤΙιΕ>
<ΑϋΤΗΟΗ>Τερζάκης Αγγελος</ΑυΤΗΟΗ>
< PAGES >514 </PAGES >
<PRICE>20,14</PRICE>

</BOOK>
<BOOK>

<TITLE>To 10</TITLE>
<ΑϋΤΗΟΒ>Καραγάτσης M.</AUTHOR>
<PAGES>669</PAGES>
<PRICE>20,80</PRICE>

</BOOK>
<BOOK>

. <TITLE>H Extελεση</ΤΙΤΒΕ>
<AUTHOR>$>pevT:u Γερμανός</ΑυΊΉΟΒ>
< PAGES >2 5 5 </PAGES >
<PRICE>15.60</PRICE>

</BOOK>
</INVENTORY >_____________

Στο παραπάνω παράδειγμα φαίνεται ότι ένα XML έγγραφο περιλαμβάνει δυο 

τμήματα: Τον πρόλογο (prolog) και το βασικό στοιχείο εγγράφου (ανάλογα με τα 

έγγραφα HTML που περιλαμβάνουν την επικεφαλίδα <HEAD> και το κυρίως σώμα 

του εγγράφου <BODY>).

Βλέπουμε καταρχήν ότι ένα έγγραφο XML είναι δομημένο ιεραρχικά σε μορφή 

δέντρου με στοιχεία που περικλείονται μέσα σε άλλα και όλα μαζί τελικά σε ένα 

στοιχείο ανώτατου επιπέδου (στο παράδειγμά μας το INVENTORY) που ονομάζεται 

στοιχείο εγγράφου (document element) ή βασικό στοιχείο (root element).

3.1.4 Αυστηρή Σύνταξη

Ωστόσο, όσο ευέλικτη φαίνεται να είναι η XML όσον αφορά τον ορισμό δικών μας 

ετικετών, τόσο αυστηροί είναι οι συντακτικοί κανόνες της - σε αντίθεση με τα αρχεία 

HTML. Κάθε στοιχείο XML πρέπει να έχει μια ετικέτα αρχής και μια ετικέτα τέλους 

και μάλιστα το όνομα του στοιχείου στην ετικέτα αρχής θα πρέπει να είναι το ίδιο 

ακριβώς (ισχύει και η διάκριση πεζών-κεφαλαίων) με εκείνο στην ετικέτα του τέλους.
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Η παράλειψη μίας ετικέτας ή ένα γνώρισμα δίχως αγκύλες καθιστά άχρηστο το 

αρχείο XML σε αντίθεση με την HTML που ανέχεται τέτοιου είδους παραλείψεις. 

Ακόμη στην XML οποιοδήποτε ένθετο στοιχείο θα πρέπει να περιέχεται ολόκληρο 

στο στοιχείο που το περικλείει. Έτσι η εφαρμογή μας θα σταματήσει αν ανακαλύψει 

το ακόλουθο σφάλμα:

<ΒΟΟΚ>
<TITLE>

Η Εκτέλεση 
</ΒΟΟΚ> 
</TITLE>

Για την ακρίβεια η ίδια η ευκολία να δημιουργούμε δικά μας στοιχεία επιβάλλει την 

τήρηση ενός αυστηρού συντακτικού. Η αυστηρή τήρηση των συντακτικών κανόνων 

της XML καθιστά ένα έγγραφο σωστά διατυπωμένο (well-formed document). Όπως 

όμως θα δούμε στη συνέχεια δεν αρκεί ένα έγγραφο να είναι μόνο σωστά 

διατυπωμένο αλλά πρέπει να είναι και έγκυρο έγγραφο (valid document).

3.1.5 Ορισμός «λεξιλογίου» XML

Σε μια σελίδα HTML ο φυλλομετρητής «γνωρίζει» ότι ένα στοιχείο <Β> σημαίνει ότι 

θα πρέπει να εμφανίσει το κείμενο που περιέχεται σε αυτό με έντονους (Bold) 

χαρακτήρες. Αυτό συμβαίνει επειδή το στοιχείο αυτό είναι μέρος του προτύπου της 

HTML. Τόσο όμως ο φυλλομετρητής όσο και άλλες εφαρμογές δεν μπορούν 

αυτόματα να διαχειρίζονται την πληροφορία των ετικετών σήμανσης της XML που 

ορίζονται από το χρήστη αφού κάτι τέτοιο δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρότυπο της 

XML.

Υπενθυμίζουμε ότι τα ονόματα των ετικετών (όπως τα INVENTORY, BOOK, TITLE 

κλπ στο παράδειγμά μας) δεν αποτελούν μέρος του ορισμού του προτύπου της XML. 

Αυτά τα ονόματα τα ορίζουμε καθώς δημιουργούμε κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο.

Έτσι για κάθε εφαρμογή XML πρέπει να οριστεί ένα λεξιλόγιο XML (XML 

vocabulary), δηλαδή ένα κατάλληλο σύνολο στοιχείων και μια δομή εγγράφου για να 

περιγράφει τα δεδομένα που θα αποθηκευτούν στα έγγραφα XML της εφαρμογής. 

Ένας ιδιώτης ή ένας φορέας προτυποποίησης μπορεί να ορίσει ανάλογα με τις 

ανάγκες του ένα νέο λεξιλόγιο XML, για μια συγκεκριμένη κατηγορία εγγράφων ή
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ακόμη να χρησιμοποιήσει κάποιο έτοιμο λεξιλόγιο (εφόσον τον καλύπτει) που ήδη 

έχει δημιουργηθεί από κάποιον τρίτο.

Ένα λεξιλόγιο XML αρχικά οριζόταν με τη δημιουργία ενός ορισμού τύπου 

εγγράφου60 (Document Type Definition, DTD) το οποίο αποτελεί προαιρετικό στοιχείο 

εγγράφου XML και δίνει ονόματα στα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στο έγγραφο, τη σειρά εμφάνισής τους, τις ιδιότητές τους καθώς και άλλα 

χαρακτηριστικά του εγγράφου.

Ο ορισμός αυτός μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφό μας (στον πρόλογο) και 

με τον τρόπο αυτό καθορίζουμε τα στοιχεία και τη δομή του εγγράφου σε εκείνα στα 

οποία πρέπει να προσαρμοστεί η εφαρμογή. Εναλλακτικά μπορούμε να 

τοποθετήσουμε ολόκληρο τον ορισμό ή μέρος του σε ξεχωριστό αρχείο και στη 

συνέχεια να προσθέσουμε μια αναφορά σ’ αυτό στη δήλωση τύπου εγγράφου στο 

έγγραφό μας. Η χρήση εξωτερικού ορισμού λεξιλογίου παρέχει περισσότερα 

πλεονεκτήματα αφού έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα σύνολο εγγράφων 

XML. Έτσι κάθε έγγραφο μπορεί να αναφέρεται εξωτερικά σε αυτό χωρίς να 

χρειάζεται να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε έγγραφο που το χρησιμοποιεί. Επιπλέον 

διευκολύνεται η συντήρησή του γιατί αντί να κάνουμε διορθώσεις σε όλα τα έγγραφα 

που το ακολουθούν κάθε φορά που χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, τροποποιούμε 

απλά το ίδιο το αρχείο του ορισμού και αυτόματα όλα τα έγγραφα XML που το 

ακολουθούν αναφέρονται στο ενημερωμένο αρχείο.

Τα έγκυρα (valid) έγγραφα XML θα πρέπει να πληρούν ένα πιο αυστηρό σύνολο 

κριτηρίων από εκείνο των σωστά διατυπωμένων εγγράφων XML. Ως έγκυρο 

χαρακτηρίζεται ένα σωστά διατυπωμένο έγγραφο XML που επιπλέον πληροί τις δυο 

παρακάτω προϋποθέσεις:

- ο πρόλογος του εγγράφου θα πρέπει να περιλαμβάνει μια κατάλληλη δήλωση 

λεξιλογίου XML, και

- το υπόλοιπο έγγραφο θα πρέπει να ακολουθεί αυτή τη δήλωση.

60 Μια πιο ισχυρή εναλλακτική λύση από το DTD που θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια είναι το XML 
Σχήμα (XML Schema) που μας επιτρέπει να περιγράφουμε τα έγγραφά μας χρησιμοποιώντας το ίδιο 
το συντακτικό της XML.
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Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ομοιομορφία της δομής ενός συνόλου 

εγγράφων, που εξασφαλίζει με τη σειρά της τη διαλειτουργικότητα και διευκολύνει 

την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ανεξαρτήτων φορέων.

Σαν παράδειγμα ορισμού τύπου εγγράφου (DTD) που συμπεριλαμβάνεται στον 

πρόλογο του εγγράφου μπορούμε να δούμε το ακόλουθο:

<?xml version-'1.0" ?>
<!-- File Name: Inventory Valid.xml -->
<!DOCTYPE INVENTORY

<!ELEMENT INVENTORY (BOOK)*sl> <!—ένθετο στοιχείο ~>
<!ELEMENT BOOK (TITLE, AUTHOR. PAGES, PRICE)61 62>
<!ATTLIST BOOK InStock (yes|no) #REQUIRED63> <!—Υποχρεωτική ιδιότητα Instock -> 
<!ELEMENT TITLE (#PCDATA)>
<!ELEMENT AUTHOR (#PCDATA)+>
<!ATTLIST AUTHOR Bom CDATA #IMPLIEDx!—προαιρετική ιδιότητα Bom~> 
<!ELEMENT PAGES (#PCDATA)>
<!ELEMENT PRICE (#PCDATA)>
]
>

<INVENTORY>
<BOOK>

<ΠΤΕΕ>Πριγκηπέσσα Ιζαμπώ</ΤΙΤΕΕ>
<ΑυΤΗΟΚ>Τερζάκης Αγγβλος^ΑΙΠΉΟΙ^
<PAGES>514</PAGES>
<PRICE>20,14</PRICE>

</BOOK>
<BOOK>

<UTLE>To 10</TITLE>
<ΑυΤΗΟΚ>Καραγάτσης M.</AUTHOR>
<PAGES>669</PAGES>
<PRICE>20,80</PR1CE>

</BOOK>
<BOOK>

<TITLE>H Εκτέλεση </TITLE>
<AUTHOR><I>p0vru Γερμανός</ΑυΤΗΟΚ>
<PAGES>255</PAGES>
<PRICE> 15.60</PRICE>

</BOOK>
</INVENTORY>

61Με τους ειδικούς χαρακτήρες («?», «+» και «*») ορίζουμε αντίστοιχα: «κανένα ή ένα», «ένα ή 
περισσότερα» και «κανένα ή περισσότερα» από το αντικείμενο που προηγείται.
62 Με αυτή τη σύνταξη (..., ..., ....) ορίζεται μια ακολουθία (sequence) που επιβάλλει την 
υποχρεωτική διάταξη των ένθετων στοιχείων <TITLE>, <AUTHOR>, <PAGES> και <PRICE> που 
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται με αυτή τη σειρά στο στοιχείο <ΒΟΟΚ>. Με αντίστοιχη σύνταξη

ορίζεται και μια επιλογή (choice) οπότε το ένθετο στοιχείο μπορεί να πάρει κάθε φορά μια 
από τις τιμές που ορίζονται στην επιλογή.
63 Η υποχρεωτική (#REQUIRED) ιδιότητα του στοιχείου <ΒΟΟΚ> «InStock» θα παίρνει μια από τις 
δύο τιμές «Yes» ή «Νο» (επιλογή). Αντίστοιχα μια ιδιότητα μπορεί να οριστεί ως προαιρετική 
(#IMPLIED), με τιμή προεπιλογής αν δεν δοθεί άλλη τιμή (“value”), ή με σταθερή τιμή (#FIXED).
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Τα στοιχεία που ορίζονται μπορεί να είναι τερματικά (δεν περιέχουν ένθετα στοιχεία) 

ή μη - τερματικά (περιέχουν ένθετα στοιχεία). Τα τερματικά στοιχεία περιέχουν μόνο 

δεδομένα. Τα ένθετα στοιχεία (sub-elements) μπορεί να οριστούν ως ακολουθίες 

(sequences) ή επιλογές (choices). Μια ακολουθία ορίζει τη σειρά με την οποία τα 

ένθετα στοιχεία θα διατάσσονται στο μητρικό στοιχείο, ενώ μια επιλογή δίνει μια 

λίστα από εναλλακτικά ένθετα στοιχεία. Στο παράδειγμά μας τα στοιχεία τίτλος, 

συγγραφέας, σελίδες και τιμή ορίζονται ως ακολουθία και επομένως η διάταξή τους 

δεν μπορεί να αλλάξει.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε δημόσια προσβάσιμα έγγραφα στα οποία 

συμπεριλαμβάνουμε μια αναφορά σε εξωτερικά αρχεία που περιγράφουν την δομή 

τους. Με την αναφορά αυτή παραπέμπουμε κάθε «αναγνώστη» των εγγράφων μας 

(είτε πρόκειται για άνθρωπο, είτε για υπολογιστική εφαρμογή) να ανατρέξει στην 

αναφορά προκειμένου να ελέγξει την εγκυρότητα του εγγράφου μας και στη συνέχεια 

να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που περιλαμβάνει αξιοποιώντας τες με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση μιας τυπικής εφαρμογής XML για 

την ανάπτυξη των εγγράφων μας πηγάζουν από το γεγονός ότι μπορούμε πλέον να 

μοιραζόμαστε τα έγγραφά μας (διαλειτουργικότητα) με τους άλλους χρήστες της 

ίδιας εφαρμογής (αφού ο συντάκτης του εγγράφου και ο αναγνώστης του «μιλάνε» 

την ίδια «γλώσσα»). Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα είναι ότι πλέον 

διαθέτουμε τα έγγραφά μας με τρόπο που επιτρέπει την επεξεργασία τους με χρήση 

κατάλληλου λογισμικού για τη συγκεκριμένη εφαρμογή διευκολύνοντας την 

καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας σε ένα μεγάλο αριθμό χρηστών.

Ένα τέτοιο παράδειγμα εφαρμογής της XML που διαδόθηκε τόσο πολύ και που έχει 

εξελιχθεί η ίδια σε πρότυπο, είναι η γλώσσα ολοκλήρωσης και συγχρονισμού 

πολυμέσων SMIL64 (Synchronised Multimedia Integration Language) που επιτρέπει 

τη συγχρονισμένη παρουσίαση διαφορετικών μορφών ψηφιακού περιεχομένου (πχ

64 http://www.w3.org/TR/2001/REC-smil20-2001Q807/
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διαφάνειες μιας παρουσίασης και το αντίστοιχο βίντεο με τον εισηγητή να σχολιάζει 

την κάθε διαφάνεια).

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι η XML αποτελεί μια μεταγλώσσα 

(meta-language) που ορίζει τρία διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης πληροφορίας:

• τα πραγματικά δεδομένα (πρώτο επίπεδο) τα οποία τα οργανώνουμε σε 

κάποια έγγραφα XML σε δομημένη μορφή,

• τις ετικέτες σήμανσης της XML (δεύτερο επίπεδο) που αποτελούν 

μεταδεδομένα για τα πραγματικά δεδομένα,

• και επιπλέον έχουμε τον ορισμό τύπου εγγράφου - DTD (ή όπως θα δούμε 

στη συνέχεια το XML σχήμα), όπου ορίζουμε τη δομή και την ορολογία των 

μεταδεδομένων μας (τρίτο επίπεδο).

3.1.6 Namespaces και xml schema

Όπως είδαμε τα XML έγγραφα χρησιμοποιούν στοιχεία και ιδιότητες που έχουν 

οριστεί και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια διαφόρων εφαρμογών XML. Αν ένα 

«λεξιλόγιο» XML έχει ήδη δημιουργηθεί και καλύπτει τις ανάγκες της δικής μας 

εφαρμογής, είναι προτιμότερο να το αξιοποιήσουμε, παρά να ξανα-ανακαλύψουμε 

τον τροχό από την αρχή. Άλλες φορές πάλι θέλουμε να συνδυάσουμε στοιχεία και 

ιδιότητες από δυο εφαρμογές ή ακόμη να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία μιας 

εφαρμογής επεκτείνοντάς τα έτσι ώστε να μας καλύπτουν. Πολλές φορές όμως τα δύο 

διαφορετικά λεξιλόγια XML, που έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα, ενδέχεται να 

διαθέτουν στοιχεία ή γνωρίσματα με το ίδιο όνομα, και επομένως πρέπει να αποδοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή κατά το συνδυασμό τους για ταυτόχρονη χρήση στο ίδιο έγγραφο. 

Για παράδειγμα το "<ρ>" μπορεί να σημαίνει "paragraph" (παράγραφος) στο ένα 

XML «λεξιλόγιο» και "person" (πρόσωπο) στο άλλο. Για την αποφυγή σύγχυσης 

ονομάτων κατά το συνδυασμό μορφών, η XML παρέχει ένα μηχανισμό 

ονοματολογίας «λεξιλογίων», τα XML namespaces65. Με το μηχανισμό αυτό 

μπροστά από το όνομα ενός στοιχείου δηλώνουμε το όνομα του XML «λεξιλογίου» 

στο οποίο έχει οριστεί το στοιχείο, ακολουθώντας τη σύνταξη:

NamespacePrefix:ElementName. Έτσι δίνεται μια αναφορά σε μια δικτυακή 

διεύθυνση URI όπου η εφαρμογή μας μπορεί να βρει τον ορισμό των αντίστοιχων

65 http://www.w3.ora/TR/REC-xml-names/
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στοιχείων. Φυσικά είναι αυτονόητο ότι σε κάθε namespace τα ονόματα των 

στοιχείων θα πρέπει να είναι μοναδικά.

Σε ένα έγγραφο XML τα namespaces δηλώνονται ως ιδιότητα xmlns:

<INVENTORY xmlns:OnomaTouNamespace=”http://www.server.gr” >

Για παράδειγμα το στοιχείο «DublinCore:AUTHOR» αναφέρεται στο στοιχείο 

«AUTHOR» που έχει οριστεί στο συγκεκριμένο namespace που μπορούμε να βρούμε 

στη διεύθυνση της αναφοράς.

Τα Namespaces μπορούν να οριστούν σε οποιοδήποτε στοιχείο ενός εγγράφου και 

έχουν ισχύ για το συγκεκριμένο στοιχείο και για όλα τα ένθετα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό. Για να αποφεύγεται η σύγχυση μια καλή πρακτική 

είναι να τα ορίζουμε όλα στο βασικό στοιχείο.

Τα Namespaces όμως δεν συνεργάζονται καλά με τα DTD. Σε ένα DTD το στοιχείο: 

<!ELEMENT OnomaTouNamespace:AUTHOR>

είναι ένα στοιχείο με τοπικό όνομα το σύνθετο όνομα του Namespace και του 

στοιχείου. Η άνω και κάτω τελεία δεν θεωρείται από το DTD ότι χωρίζει ένα 

πρόθεμα από ένα τοπικό όνομα. Αντίθετα το XML Schema66 σχεδιάστηκε με στόχο να 

επιδείξει την ικανότητα υποστήριξης συνδυασμών «λεξιλογίων» στο επίπεδο ορισμού 

δομών εγγράφου XML καθιστώντας εφικτό το συνδυασμό δύο σχημάτων και την 

παραγωγή τρίτου το οποίο αντιπροσωπεύει δύο συγχωνευμένες δομές εγγράφου.

3.1.7 Οικογένεια προτύπων XML (XLINK, XPOINTER, CSS, XSL, XML SCHEMA) 

Πέρα από την ίδια την XML, "η οικογένεια XML" είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο 

σύνολο λειτουργικών μονάδων οι οποίες προσφέρουν επιπρόσθετες χρήσιμες 

υπηρεσίες. Η Xlink66 67 περιγράφει έναν προκαθορισμένο τρόπο εισαγωγής 

υπερσυνδέσμων σε αρχεία XML. Τα XPointer και τα XFragments είναι συντακτικά 

υπό διαμόρφωση για την υπόδειξη θέσεων ενός εγγράφου XML. To XPointer μοιάζει 

λίγο με URL αλλά αντί να υποδεικνύει έγγραφα στον Ιστό, υποδεικνύει κομμάτια 

πληροφοριών ενός εγγράφου XML. To CSS68, η γλώσσα μορφοποίησης σελίδων,

66 http://www.w3.org/XML/Schema
67 http://www.w3.org/TR/xlirik/
68 http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/
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είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε XML όπως και σε HTML. To XSL69 70 είναι προηγμένη 

γλώσσα (advanced language) μορφοποίησης σελίδων. Βασίζεται στο XSLT, μία 

γλώσσα μετασχηματισμού η οποία χρησιμοποιείται για την αναδιάταξη, την 

πρόσθεση και την διαγραφή ετικετών και γνωρισμάτων. Τα API (τα δύο πιο βασικά 

είναι τα DOM και το SAX10) είναι προκαθορισμένα σύνολα λειτουργιών για την 

πρόσβαση και διαχείριση αρχείων XML από μία γλώσσα προγραμματισμού. Το 

XML Schema71, όπως θα δούμε στη συνέχεια, επιτρέπει στους κατασκευαστές 

λογισμικού να ορίσουν με ακρίβεια τις δομές των δικών τους μορφών XML. 

Υπάρχουν αρκετά εργαλεία και λειτουργικές μονάδες τα οποία βρίσκονται υπό 

διαμόρφωση ή είναι ήδη διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του W3C.

3.1.8 Ανάγκη ύπαρξης σημασιολογικού προτύπου σε ανώτερο επίπεδο από την XML 

Ωστόσο, η γλώσσα XML είναι απλά μια περιγραφική γλώσσα που προσδιορίζει τη 

δομή των εγγράφων όσον αφορά τη σύνταξή τους. Η δομή αυτή μπορεί να 

συμπεριλαμβάνει κάποια σημασιολογικά (semantic) χαρακτηριστικά αλλά δεν γίνεται 

ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από εξωτερικές 

εφαρμογές. Η συσχέτιση της δομής ενός εγγράφου με κάποια οντολογία (που όπως 

θα δούμε στη συνέχεια βρίσκεται σε ανώτερο εννοιολογικό επίπεδο) προσθέτει σε 

αυτό σημειολογικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από 

εφαρμογές τρίτων οι οποίες θα πρέπει φυσικά να ακολουθούν την δομή της 

οντολογίας. Έτσι ο συσχετισμός των εννοιών και των ιδιοτήτων μιας οντολογίας με 

τα στοιχεία XML επιτρέπει την συγγραφή εγγράφων XML με τρόπο συμβατό με το 

μοντέλο ενός γνωστικού αντικειμένου (Domain Model) που περιγράφεται από μια 

οντολογία.

Μια οντολογία θα αποτελεί τη βάση για τη σημασιολογική επεξεργασία των 

πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε ένα έγγραφο XML. Φυσικά μια οντολογία 

ορίζει καταλληλότερα τη δομή του περιεχομένου αφού προσδιορίζει τις έννοιες και 

τις μεταξύ τους σημασιολογικές σχέσεις, σε αντίθεση με την γλώσσα XML που

69 http://www.w3.org/TR/xsl/
70 To DOM (Document Object Model) δίνει σαν έξοδο την ιεραρχική δομή του δέντρου του εγγράφου, 
ενώ το SAX (Simple API for XML) δίνει με μια σάρωση του εγγράφου αποτελέσματα αναζήτησης 
κάποιας συγκεκριμένης ετικέτας.
71 http://www.w3.org/TR/xmlschema-l/ και http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/
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περιορίζεται στη σύνταξή τους δηλαδή στον εγκιβωτισμό των στοιχείων και την 

ιεραρχική διάταξή τους.

Κλείνοντας μπορούμε να πούμε ότι το σύνολο των στοιχείων και η δομή ενός 

εγγράφου XML δεν είναι αρκετά για να του προσδώσουν σημασιολογικά 

χαρακτηριστικά. Αν όμως συνδεθεί με τη δομή μιας οντολογίας, τότε θα είναι δυνατή 

η σημασιολογική αξιοποίηση των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτό. 

Επομένως μια οντολογία μπορεί να λειτουργήσει σαν διαμεσολαβητής (σε ανώτερο 

επίπεδο) ανάμεσα στον δικτυακό επισκέπτη που αναζητά πληροφορία και στα 

έγγραφα XML, αφού αφενός ομογενοποιεί τις διαφορετικές δομές σύνταξης τέτοιων 

εγγράφων και αφετέρου παρέχει μια γενικότερη αντίληψη για το γνωστικό 

αντικείμενο που περιγράφει, διευκολύνοντας τις διαδικασίες διαχείρισης (εντοπισμού, 

εξαγωγής, ταξινόμησης και φιλτραρίσματος) της πληροφορίας.
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3.2 XML Σγιίιια (XML Schema)

3.2.1 Μειονεκτήματα του DTD

Μολονότι το DTD ήταν το πρώτο πρότυπο για τον ορισμό του τύπου ενός XML 

εγγράφου, φάνηκε ότι είχε ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα72 τα κυριότερα από τα 

οποία είναι:

- το ίδιο το DTD δεν ακολουθεί την σύνταξη της XML

- δεν υποστηρίζει τα namespaces

- δεν υποστηρίζει πολλούς τύπους δεδομένων

- δεν υποστηρίζει κληρονομικότητα στις δηλώσεις (ογκώδη DTD είναι δύσκολο να 

συντηρηθούν)

- δεν ορίζει τα στοιχεία εγγράφου (elements) σαν τύπους δεδομένων ώστε να δίνει τη 

δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του περιεχομένου των στοιχείων (για παράδειγμα 

την απαίτηση το περιεχόμενο ενός στοιχείου να είναι πάντα ένας θετικός ακέραιος73

- και γενικότερα οι σημασιολογικές δυνατότητές του είναι περιορισμένες.

3.2.2 XML Σχήματα (XML Schemata)

Αντίθετα το XML Σχήμα (XML Schema) είναι και το ίδιο ένα σωστά διατυπωμένο 

έγγραφο XML που επιτρέπει να ορίσουμε ένα «λεξιλόγιο» XML, το οποίο θα 

περιγράφει μια ομάδα από άλλα έγγραφα XML. Για την ακρίβεια ούτε τα έγγραφα 

XML, ούτε τα XML Σχήματα δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαν αυτόνομα 

έγγραφα αλλά μπορούν να υπάρχουν και σαν τμήματα εγγράφων που μπορούν να 

ανταλλάσσονται μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών.

Ένα στοιχείο είναι έγκυρο (valid) σύμφωνα με κάποιο XML σχήμα, εφόσον 

τηρούνται οι κανόνες που ορίζονται στο αντίστοιχο σχήμα. Αν όλα τα στοιχεία ενός 

εγγράφου XML είναι έγκυρα, τότε και ολόκληρο το έγγραφο είναι έγκυρο.

72 [Moeller]
73 [XML FAQ]
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Ακολουθεί ένα από τα πλέον κλασσικά παραδείγματα που δίνει το W3C που αφορά 

μια παραγγελία προϊόντων. Παραθέτουμε δύο αρχεία: το έγγραφο XML po.xml και 

το XML σχήμα po.xsd.

Purchase Order, po.xml
<?xml version-' 1,0"?>
<purchaseOrder orderDate-' 1999-10-20">

<shipTo country="US">
<name>Alice Smith</name>
<street>123 Maple Street<''street>
<city>Mill Valley</city>
<state>CA</ state>
<zip>90952</zip>

</shipTo>
<billTo country="US">

<name>Robert Smith</name>
<street>8 Oak Avenue</street>
<city>01d Town</city>
<state>PA</state>
<zip>95819</zip>

</billTo>
<comment>Hurry, my lawn is going wild!</comment>
<items>

<item partNum="872-AA">
<productName>Lawnmower</productName>
<quantity> 1 </quantity>
<USPrice> 148.95</U SPrice>
<comment>Confirm tliis is electric</comment>

</item>
<item partNum="926-AA">

<productN ame>B aby Monitor^productName>
<quantity> 1 </quantity>
<USPrice>39.98</USPrice>
<shipDate>l 999-05-2 l</shipDate>

</item>
</items>

</purchaseOrder>________________________________________________________________________________

Και σ’ αυτό το παράδειγμα βλέπουμε ένα έγγραφο XML που περιλαμβάνει ένα 

βασικό στοιχείο παραγγελίας (purchaseOrder) που αποτελείται από τα ένθετα 

στοιχεία του παραλήπτη (shipTo), του αποστολέα (billTo), κάποιο σχόλιο (comment) 

και τα προϊόντα (items).

Καθένα από τα στοιχεία του σχήματος που ακολουθεί φέρει ως πρόθεμα το «xsd:» το 

οποίο αναφέρεται στο namespace του XML σχήματος, μέσα από τη δήλωση: 

xmlns:xsd=http://www. w3.org/2001/XMLSchema

που εμφανίζεται ως ιδιότητα του στοιχείου schema. Το πρόθεμα xsd χρησιμοποιείται 

για να τονίσει την αναφορά στο namespace του XML σχήματος. Θα μπορούσε 

ωστόσο να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο πρόθεμα χωρίς καμία διαφορά. Η
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αναφορά αυτή αποσκοπεί στον προσδιορισμό των απλών τύπων που ορίζονται στο 

λεξιλόγιο του ίδιου του XML σχήματος και όχι στο σχήμα της εφαρμογής (po.xsd). 

Τα ένθετα στοιχεία με τη σειρά τους περιλαμβάνουν άλλα ένθετα στοιχεία κ.ο.κ. Τα 

στοιχεία ορίζονται με το στοιχείο element ενώ οι ιδιότητες με το στοιχείο attribute.

3.2.3 Ορισμός στοιχείων και ιδιοτήτων - απλού και σύνθετου τύπου 

Σε κάθε ορισμό στοιχείου συσχετίζεται ένα όνομα στοιχείου με έναν τύπο στοιχείου. 

Τα στοιχεία που περιέχουν ένθετα στοιχεία ή φέρουν ιδιότητες θεωρούνται στοιχεία 

σύνθετου τύπου (complex type), ενώ τα στοιχεία που περιέχουν αριθμούς και 

αλφαριθμητικά, αλλά δεν περιέχουν άλλα ένθετα στοιχεία θεωρούνται απλού τύπου 

(simple type). Οι σύνθετοι τύποι αλλά και ορισμένοι από τους απλούς τύπους 

ορίζονται στο σχήμα που ακολουθεί. Οι υπόλοιποι απλοί τύποι ορίζονται στις έτοιμες 

βιβλιοθήκες του XML σχήματος.

Οι νέοι σύνθετοι τύποι ορίζονται με χρήση του στοιχείου complexType και συνήθως 

αποτελούνται από τον ορισμό ενός συνόλου στοιχείων, και ιδιοτήτων. Με τον ορισμό 

ιδιοτήτων καθορίζονται οι ιδιότητες που μπορεί ή που πρέπει να εμφανίζονται, ενώ 

με τον ορισμό των στοιχείων καθορίζονται τα στοιχεία που μπορεί ή που πρέπει να 

εμφανίζονται, η πληθικότητά τους και η διάταξη με την οποία θα εμφανίζονται.

Έτσι σύμφωνα με το παράδειγμα κάθε στοιχείο τύπου USAddress (πχ όλοι οι 

αποστολείς ή οι παραλήπτες) που θα εμφανίζεται σε ένα XML έγγραφο που 

ακολουθεί το σχήμα po.xsd θα πρέπει να αποτελείται από πέντε στοιχεία και μια 

ιδιότητα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να έχουν τα ονόματα name, street, city, state και zip 

όπως ορίζεται στην ιδιότητα name του κάθε στοιχείου, και μάλιστα θα πρέπει να 

εμφανίζονται με την διάταξη που ορίστηκαν. Τα πρώτα τέσσερα στοιχεία θα 

περιέχουν ένα αλφαριθμητικό ενώ το πέμπτο έναν αριθμό. Τέλος το στοιχείο που θα 

έχει ως τύπο το USAddress μπορεί να περιέχει την ιδιότητα η οποία θα πρέπει να 

περιέχει το αλφαριθμητικό US.

Μπορούμε να παράγουμε νέους απλούς τύπους από υπάρχοντες απλούς τύπους με 

μια λίστα (list), μια ένωση (union), ή έναν περιορισμό (restriction). Μια ποικιλία από 

συνηθισμένους απλούς τύπους έχει ήδη προκαθοριστεί από το ίδιο το XML σχήμα
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και μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε με απλή αναφορά στον ορισμό τους (πχ 

integer, date, anyURI, unsignedLong).

Στον ορισμό του στοιχείου PurchaseOrderType δύο από της δηλώσεις στοιχείων (το 

shipTo και το billTo) συσχετίζονται με τον ίδιο σύνθετο τύπο (USAddress). Αντίθετα 

όλες οι ιδιότητες θα πρέπει να συσχετίζονται με απλούς τύπους, αφού μια ιδιότητα 

δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει ένθετα στοιχεία ή να έχει η ίδια δικές της ιδιότητες.

The Purchase Order Schema, po.xsd
<xsd:schemaxmlns:xsd="http://www.w3.org/'2001/XMLSchema">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">
Purchase order schema for Example.com.
Copyright 2000 Example.com. All rights reserved. 

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:element name—’purchaseOrder" type="PurchaseOrderType"/>

<xsd:element name="comment" type="xsd:string"/>

<xsd:complexType name="PurchaseOrderType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="shipTo" type="USAddress"/>
<xsd:element name="billTo" type="USAddress"/>
<xsd:element ref="comment" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="items" type="Items"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="orderDate" type="xsd:date’7> 

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="USAddress">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="street" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="city" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="state" type-'xsd:string'7>
<xsd:element name="zip" type="xsd:decimal’7>
</xsd:sequence>
<xsd: attribute name="country” type="xsd:NMTOKEN" 

fixed="US7>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Items">
<xsd:sequence>
<xsd:element name-’item" minOccurs="0" maxOccurs="imbounded"> 
<xsd:complexT ype>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="productName" type="xsd:string"/> 
<xsd:element name="quantity">
<xsd:simpleType>
<xsd:restrictionbase="xsd:positiveInteger">
<xsd:maxExclusive value="100"/> ______________
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</χ sd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="USPrice" type="xsd:decimal"/> 
<xsd:element ref="comnient" minOccurs=”0"/>
<xsd:element name="shipDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name-'partNum" type-'SKU" use-'required"/> 
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!-- Stock Keeping Unit, a code for identifying products --> 
<xsd:simpleType name=”SKU">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattem value="\d{3}-[A-Z] {2}"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:schema>

3.2.4 Περιορισμοίπληθικότητας στοιχείων και ιδιοτήτων

Στο XML Σχήμα μπορούμε να υποκαταστήσουμε τους ειδικούς χαρακτήρες («?», 

«+» και «*») του DTD με τις ιδιότητες περιορισμού πληθικότητας των στοιχείων 

minOccurs και maxOccurs. Για παράδειγμα το στοιχείο comment είναι προαιρετικό 

(minOccurs=”0”). Γενικά ένα στοιχείο είναι υποχρεωτικό όταν η ιδιότητα minOccurs 

παίρνει την τιμή 1 ή κάποια μεγαλύτερη τιμή. Η ιδιότητα maxOccurs ορίζει το μέγιστο 

αριθμό εμφανίσεων ενός στοιχείου και μπορεί να πάρει ως τιμή οποιοδήποτε θετικό 

ακέραιο ή την τιμή unbounded οπότε και οι επαναλήψεις μπορούν να είναι 

απεριόριστες. Φυσικά η τιμή του maxOccurs πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 

αυτή του minOccurs. Αν παραλειφθούν και οι δύο ιδιότητες πληθικότητας τότε το 

στοιχείο θα πρέπει να εμφανιστεί μία και μόνο φορά.

Αντίστοιχα για τις ιδιότητες μπορούμε να καθορίσουμε περιορισμούς πληθικότητας 

μέσω της ιδιότητας use. Οι ιδιότητες μπορούν να εμφανιστούν το πολύ μία φορά και 

επομένως το μόνο που μπορούμε να καθορίσουμε είναι αν μια ιδιότητα θα είναι 

υποχρεωτική (required), προαιρετική (optional), ή μη επιτρεπτή (prohibited).

3.2.5 Προεπιλεγμένες και σταθερές τιμές

Επιπλέον με την ιδιότητα προεπιλεγμένης τιμής (default) μπορούμε να ορίσουμε την 

προεπιλεγμένη τιμή ενός κενού στοιχείου, ή μιας ιδιότητας που παραλείπεται, και με
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την ιδιότητα της σταθερής τιμής (fixed) μπορούμε να ορίσουμε μια σταθερή τιμή που 

θα παίρνει το στοιχείο ή η ιδιότητα αντίστοιχα εφόσον εμφανιστούν.

3.2.6 Καθολικά και τοπικά στοιχεία και ιδιότητες

To XML σχήμα μας επιτρέπει ακόμη να ορίσουμε καθολικά στοιχεία (global 

elements) και καθολικές ιδιότητες (global attributes). Πρόκειται για τα στοιχεία που 

ορίζονται στο αμέσως επόμενο επίπεδο από αυτό του βασικού στοιχείου schema. Αφού 

οριστούν μια φορά μπορούμε να τα ξανααναφέρουμε στη συνέχεια με χρήση της 

ιδιότητας ref όπως φαίνεται και στο προηγούμενο παράδειγμα (po.xsd) για το 

στοιχείο comment που ορίζεται μια φορά αρχικά έξω από τον ορισμό των στοιχείων 

PurchaseOrder και Items και στη συνέχεια δηλώνεται και στα δύο με την αναφορά 

ref. Στα καθολικά στοιχεία και ιδιότητες δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι ιδιότητες 

περιορισμού πληθικότητας minOcuurs, maxOccurs και use.

Αντίστοιχα μπορούμε να ορίσουμε και τοπικά στοιχεία και ιδιότητες (local elements 

and attributes) σε χαμηλότερα επίπεδα. Οι τοπικές δηλώσεις όμως χαρακτηρίζονται 

ως ανώνυμες (anonymous) και επομένως δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτές σε 

άλλα σημεία. Αυτό όμως σημαίνει επιπλέον ότι μπορούμε να ξαναχρησιμοποιούμε τα 

ονόματα των τοπικών στοιχείων ξανά και ξανά χωρίς πρόβλημα. Για παράδειγμα 

μπορούμε να ορίσουμε το τοπικό στοιχείο «όνομα» σαν ένθετο στοιχείο τόσο σε έναν 

άνθρωπο όσο και σε ένα αντικείμενο.

3.2.7 Κληρονομικότητα (Inheritance) με επέκταση και με περιορισμό

Στα παραδείγματα που δώσαμε μέχρι τώρα τονίσαμε τη δημιουργία νέων στοιχείων

μέσα από τον ορισμό τους από μηδενική βάση. Στην πράξη συνήθως όταν

δημιουργούμε ένα νέο σχήμα αξιοποιούμε κάποιο, ή κάποια, έτοιμα σχήματα

τροποποιώντας κατάλληλα τους υπάρχοντες τύπους στοιχείων. To XML σχήμα

επιτρέπει μέσα από κατάλληλους μηχανισμούς τη δήλωση σύνθετων τύπων σαν

υποκατηγορία (sub-type) ενός υπάρχοντος τύπου. Έτσι έχουμε:

α) την κληρονομικότητα με επέκταση (inheritance by extension)·.

<complexType name="car">
<complexC ontent>
Extension base="u:vehicle">
<element name="wheel" minOccurs-'3" maxOccurs-'4"/>
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</extension>
</complexContent>

</complexType>

όπου δημιουργούμε τον τύπο car σαν υποκατηγορία του τύπου vehicle επεκτείνοντάς

τον με το στοιχείο wheel που μπορεί να πάρει τιμή 3 ή 4.

β) την κληρονομικότητα με περιορισμό (inheritance by restriction):

<complexType name="small_car">
<complexContent>
Restriction base="n:car">

<element name-'wheel" maxOccurs="3"/>
</extension>

</complexContent>
</complexType>____________ ___________

όπου δημιουργούμε το νέο τύπο small_car σαν υποκατηγορία του τύπου car 

περιορίζοντας τον στα στοιχεία που έχουν τρεις τροχούς.

3.2.8 Σχόλια (Annotations)

Στα σχήματα μπορούμε ακόμη να προσθέσουμε σχόλια για να διευκολύνουμε την 

κατανόησή τους είτε από τους ανθρώπους είτε από τα υπολογιστικά συστήματα: 

<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">
Purchase order schema for Example.com.
Copyright 2000 Example.com. All rights reserved.

</xsd: documentation>
</xsd: annotation>

Τα σχόλια στα XML σχήματα μπορούν να είναι δομημένα σε αντίθεση με τα απλά 

σχόλια <!— ... —> που συναντήσαμε στο XML.

3.2.9 Προβλήματα του XML σχήματος

Το σημαντικότερο πρόβλημα του XML σχήμα είναι ότι γενικά είναι πολύ 

πολύπλοκο74 (το ίδιο το πρότυπο είναι εκατοντάδες σελίδες και σε ιδιαίτερα τεχνική 

γλώσσα).

Η πολυπλοκότητα αυτή οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην έννοια του τύπου (type) 

που αυξάνει τις πιθανότητες σύγχυσης:

[Moeller]
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- στα έγγραφα XML έχουμε στοιχεία (elements) που έχουν ονόματα στοιχείων 

(element names)

- στα XML σχήματα έχουμε ορισμούς στοιχείων (element definitions) στους οποίους 

αντιστοιχούμε ονόματα στοιχείων (element names) σε ονόματα τύπων (type names),

- ορισμούς τύπων (type definitions) που συσχετίζουν ονόματα τύπων (type names) με 

περιγραφές στοιχείων (element descriptions) όπου τελικά περιγράφονται τα στοιχεία 

που θα περιλαμβάνει το XML έγγραφο.

Επιπλέον το XML δεν είναι 100% αυτό-περιγραφικό, δηλαδή χρειάζεται και πάλι ένα 

DTD για τον ορισμό του.

3.2.11 Document Structure Description

Είναι μια νέα γλώσσα σχημάτων που αναπτύχθηκε με τη συνεργασία των BRICS 

και AT&T Labs Research75 76 77.

Η γλώσσα αυτή σχεδιάστηκε με στόχο:

- να περιλαμβάνει λίγες και απλές γλωσσικές δομές

- να είναι εύκολα κατανοητή ακόμη και από ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερες 

τεχνικές γνώσεις

να είναι περισσότερο εκφραστική όσον αφορά πρακτικές εφαρμογές.

Τα κύρια πλεονεκτήματα78 της σε σχέση με το XML Σχήμα είναι:

η απλότητά της (όλο το κείμενο του προτύπου δεν ξεπερνά τις 15 σελίδες)

- δεν υπάρχει η έννοια του «τύπου», οι κανόνες συνδέονται απευθείας με 

τα στοιχεία

- είναι 100% αυτό-περιγραφική (υπάρχει δηλαδή ένα DSD που καθορίζει 

τα DSD).

75 Μέχρι σήμερα η κοινοπραξία του παγκόσμιου ιστού δεν φαίνεται να υιοθετεί όμως αυτό το πρότυπο.
76 http://www.brics.dk/
77 http://www.research.att.com/
78 [Moeller]
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3.2.12 Γραφικά Εργαλεία για τον ορισμό Xml Σχημάτων

Η κοινοπραξία του παγκόσμιου ιστού (W3C) προτείνει79 80 μια σειρά από εργαλεία που 

μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά το έργο όσων θα ενδιαφέρονταν ίσως να 

αναπτύξουν κάποια δική τους εφαρμογή XML σχημάτων.

Ένα από τα πολλά διαθέσιμα γραφικά εργαλεία 

ανάπτυξης XML Σχημάτων το οποίο θα 

παρουσιάσουμε πολύ σύντομα σαν αντιπροσωπευτικό 

των εφαρμογών αυτής της κατηγορίας είναι το
on

“xmlspy” της Altova. Η εταιρία παρέχει μια δοκιμαστική έκδοση (evaluation 

version) δωρεάν που μπορεί να εγκατασταθεί για έναν μήνα.

To xmlspy επιτρέπει τον έλεγχο σωστής διατύπωσης (well formed-ness) και τον 

έλεγχο εγκυρότητας (validation) ενός σχήματος, ενώ διευκολύνει την ανάπτυξη νέων 

(ή την επέκταση υπαρχόντων) Σχημάτων μέσα από ένα φιλικό προς το χρήστη 

γραφικό περιβάλλον όπου μπορεί να παρουσιαστεί σε μορφή αναπτυσσόμενων 

πινάκων το «γράφημα» του Σχήματος.

79 http://www.w3c.org/XML/Schema
80 http://www.altova.com/
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3.3 Πλαίσιο Πεοινοαφικ Πόοων (Resource Description Framework -RDF)

3.3.1 Εισαγωγή

To Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (στο εξής RDF) είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε 

από το W3C με στόχο την υποστήριξη κωδικοποίησης, ανταλλαγής και αξιοποίησης 

δομημένων μεταδεδομένων από διαφορετικές εφαρμογές μέσω Διαδικτύου. To RDF 

χρησιμοποιεί τη σύνταξη του XML και επομένως κατά μια έννοια μπορεί να 

θεωρηθεί σαν επέκτασή του. Μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές του RDF είναι η 

πρωτοβουλία Dublin Core (DC) που θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια.

3.3.2 Το μοντέλο του RDF

To RDF περιγράφει πόρους (Resources) στο διαδίκτυο. Ως πόρος ορίζεται κάθε 

αντικείμενο που μπορεί να προσδιοριστεί με μοναδικό τρόπο με μια αναφορά URI 

(Uniform Resource Identifier). Σε κάθε πόρο μπορούμε να αντιστοιχίσουμε κάποιες 

ιδιότητες (properties) στις οποίες θα δώσουμε τιμές (values).

Οι ιδιότητες (οι τύποι ιδιοτήτων σύμφωνα με το πρότυπο RDF) εκφράζουν τη 

σχέση81 ανάμεσα στους πόρους και στις τιμές τους. Οι τιμές στο RDF μπορεί να είναι 

είτε απλές (αλφαριθμητικά, αριθμοί κλπ) είτε άλλοι πόροι, που με τη σειρά τους 

μπορούν να έχουν κι άλλες ιδιότητες. Ένα σύνολο ιδιοτήτων που αναφέρονται στον 

ίδιο πόρο αποτελεί την περιγραφή του (description). Το μοντέλο αυτό μπορεί να 

αναπαρασταθεί γραφικά οπότε συμβολίζουμε:

- τον πόρο με έλλειψη

- την ιδιότητα (τον τύπο της ιδιότητας για να είμαστε πιο ακριβείς σύμφωνα με το 

RDF) με ένα βέλος

- και την τιμή α) αν είναι πόρος πάλι με έλλειψη, ενώ β) αν είναι απλή τιμή 

αναγράφουμε την τιμή της σε εισαγωγικά.

Έγγραφο X
Συντάκτης

« Αποστολίδης Γιάννης»

Διάγραμμα 3.3.1: το μοντέλο του RDF αποτελείται από τον πόρο, την ιδιότητα και την αντίστοιχη τιμή

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κολίτσης Γ. Αναστάσιος 79



Διπλωυατική Εονασία: Πηήτηττα ηοντελοποίησηε ννώστιο στον Πανκόσυιο Ιστό: Οντολονίεε. XML. RDF και OWL

Το παραπάνω διάγραμμα διατυπώνεται σαν πρόταση ως εξής:

«Ο συντάκτης του εγγράφου X είναι ο Αποστολίδης Γιάννης», όπου έχουμε ως πόρο 

το έγγραφο X, ως ιδιότητα το Συντάκτης και ως τιμή το Αποστολίδης Γιάννης. Στην 

παραπάνω πρόταση του RDF (RDF statement) αλλά και σε κάθε πρόταση του RDF, 

συναντάμε τα τρία βασικά δομικά στοιχεία: το υποκείμενο (subject) που είναι το 

έγγραφο X, το κατηγόρημα (predicate) που είναι ο συντάκτης και το αντικείμενο 

(object) που είναι ο Αποστολίδης Γιάννης. Τα τρία αυτά διακριτά δομικά στοιχεία 

(υποκείμενο, κατηγόρημα, αντικείμενο) αποτελούν την περίφημη τριάδα (triple) του 

μοντέλου RDF.

Αν όμως αυτό δεν ήταν αρκετό και θέλαμε περισσότερες λεπτομέρειες για το 

συντάκτη, τότε στη θέση της απλής τιμής θα έπρεπε να τοποθετήσουμε ένα νέο πόρο 

που με δικές του πιο λεπτομερείς ιδιότητες περιγράφει το πρόσωπο που είναι ο 

Συντάκτης.

email

-----------► “apostolidis@otenet.gr”

Όνομα

“Αποστολίδης Γιάννης"

Διάγραμμα 3.3.2: Σύνθετο μοντέλο όπου στη θέση της απλής τιμής 

έχουμε έναν νέο πόρο που με τη σειρά του έχει τις δικές του ιδιότητες.

Η χρήση ενός μοναδικού URI για κάθε πόρο επιτρέπει το συσχετισμό με τις 

αντίστοιχες ιδιότητες με σαφήνεια. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό καθώς ο νέος 

πόρος εκτός από Συντάκτης για το Έγγραφο X μπορεί επιπλέον να είναι και συντάκτης 

και άλλων εγγράφων ή υπάλληλος στην εταιρία Ζ κλπ. Η σαφήνεια στον 

προσδιορισμό των πόρων επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών 

αυτών από άλλες εφαρμογές. 81

81 Υπάρχει δηλαδή μια μικρή, αλλά ίσως σημαντική διαφοροποίηση από το μοντέλο Οντοτήτων- 
Σχέσεων, όπου η ιδιότητα δεν οριζόταν σαν σχέση αλλά σαν χαρακτηριστικό μιας οντότητας.
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To RDF επιτρέπει να καθορίσουμε πόρους σε πολλά επίπεδα. Για παράδειγμα για 

προσωπικά δεδομένα θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε την τιμή του ονόματος 

στο προηγούμενο διάγραμμα με ένα νέο πόρο ο οποίος θα περιγράφεται ακόμη 

αναλυτικότερα από τις ιδιότητες Όνομα, Επίθετο και Όνομα Πατρός, αναπαριστώντας 

την πληροφορία του ονόματος με ακόμη πιο δομημένο τρόπο. Αυτή η διαδικασία 

περιγραφικής ανάλυσης των διαθέσιμων πληροφοριών θα μπορούσε να συνεχίσει και 

σε περισσότερα επίπεδα. Οι ανάγκες της κάθε εφαρμογής είναι αυτές που κάθε φορά 

ορίζουν τα πρακτικά και λογικά όρια της ανάλυσής μας.

Επιπλέον το RDF επιτρέπει ακόμη συνθετότερες περιγραφές. Κάποιες φορές είναι 

σημαντικό να ορίζουμε την αξιοπιστία μιας περιγραφής: πχ «Σύμφωνα με τον Φορέα 

Ψ, ο Αποστολίδης Γιάννης είναι ο Συντάκτης του Εγγράφου X». Ακόμη ένα 

παράδειγμα mo σύνθετης περιγραφής έχουμε με την πρόταση: «Ο Αποστολίδης 

Γιάννης είναι ο Συντάκτης των Εγγράφων XI, Χ2 και Χ3. Μολονότι οι παραπάνω 

προτάσεις είναι περισσότερο σύνθετες μπορούμε να εφαρμόσουμε ακριβώς το ίδιο 

μοντέλο περιγραφής πόρων.

3.3.3 Σύνταξη στο RDF

To RDF είναι ένα απλό αλλά ταυτόχρονα ισχυρό μοντέλο περιγραφής πόρων. Για τη 

δημιουργία εγγράφων με βάση αυτό το μοντέλο (σε αναγνώσιμη μάλιστα μορφή από 

υπολογιστικά συστήματα ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ 

διαφορετικών εφαρμογών) απαιτείται η χρήση κάποιου προτύπου σύνταξης. Το ίδιο 

το RDF μοντέλο δεν καθορίζει κανένα πρότυπο σύνταξης. Το τρέχον πρότυπο του 

RDF ακολουθεί τη σύνταξη των εγγράφων XML.

Στο σημείο αυτό είναι κρίσιμο να τονιστεί ότι κάθε αυτόνομη κοινότητα ορίζει τα 

μεταδεδομένα για τα δεδομένα της με βάση τις δικές τις ανάγκες. Έτσι η ιδιότητα 

Συντάκτης μπορεί να έχει ευρύτερη ή στενότερη σημασία στις εφαρμογές δυο 

διαφορετικών φορέων - κοινοτήτων. Συχνά δύο εφαρμογές χρησιμοποιούν το ίδιο 

όνομα μιας ιδιότητας αλλά εννοούν δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. To RDF 

ξεπερνάει αυτό το πρόβλημα κάνοντας χρήση του μηχανισμού των namespaces του 

XML. Με το μηχανισμό αυτό εξασφαλίζεται η ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα σε 

ιδιότητες που έχουν ίδια ονομασία αφού κάθε φορά προηγείται η αναφορά του 

συγκεκριμένου namespace όπου ανήκουν και έπεται η αναφορά σε αυτές.
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Για παράδειγμα ο όρος Συντάκτης στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Dublin Core έχει 

οριστεί ως Creator82, οπότε στη θέση του ονόματος της ιδιότητας γράφουμε το 

σύνθετο όνομα DC:Creator (όπου με τη συντόμευση DC αναφερόμαστε στο 

namespace του Dublin Core).

« Αποστολίδης Γιάννης»

Διάγραμμα 3.3.3: Χρήση της ιδιότητας Creator του Dublin Core

Ακολουθεί η διατύπωση του προηγούμενου παραδείγματος ως XML έγγραφο: 

<?xml version=" 1,0"?>
<rdf:RDF xirins="http://www. w3.org/RDF/RDF/" prefix ="rdf" 

xmlns ="http://purl.oclc.org/DC/" prefix = ”dc"
>

<rdf:Description rdfiabout = "http://URI-rou εγγράφου-Χ">
<dc:Creator>Αποστολίδης Γid\^r^</DC:Creator>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

στο παραπάνω παράδειγμα δηλώνουμε το RDF και το Dublin Core με τις 

συντομεύσεις - προθέματα rdf και dc. To RDF παίζει το ρόλο του βασικού στοιχείου 

του XML που συμπεριλαμβάνει όλα τα ένθετα στοιχεία, ενώ το Dublin Core αποτελεί 

το «λεξιλόγιο» της εφαρμογής μας.

Με το στοιχείο Description (του rdf) ορίζουμε την διεύθυνση UR1 του εγγράφου X, 

δηλαδή του πόρου που θέλουμε να περιγράφουμε. Το ένθετο στοιχείο dc. Creator 

αποτελεί την ιδιότητα του πόρου που παίρνει την τιμή «Αποστολίδης Γιάννης».

Στο παραπάνω παράδειγμα μπορούμε να περιγράφουμε τον πόρο με περισσότερες 

ιδιότητες όπως Συντάκτης, Τίτλος, Ημερομηνία κλπ που στο Dublin Core ορίζονται 

ως dc:Creator, dc:Title, dc:Date, οπότε έχουμε την ακόλουθη σύνταξη:

<?xml version=" 1.0"?>

82 Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Dublin Core ορίζεται ως creator (Συντάκτης): “person or organisation 
responsible for the creation of the intellectual content of the resource”, δηλαδή το πρόσωπο ή ο 
οργανισμός που είναι υπεύθυνο για τα πνευματικά δικαιώματα του πόρου.
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<rdf:RDF xrnlns=,,http://w\vw.w3.org/RDF/RDF/'' prefix ="rdf" 
xmlns ="http://purl.oclc.org/DC/" prefix = "dc"

>
<rdf:Description rdfiabout = "http://TJRI-rou εγγράφου-Χ"> 

<dc:Creator>ATiocm&i6qq Γιάwης</DC:Creator> 
<dc:Title>To RDF και οι εφαρμογές του </DC:TitIe>
<dc :Date>2003-01-20 </DC:Date>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Η σύνταξη που φαίνεται στο προηγούμενο παράδειγμα ονομάζεται σειριακή σύνταξη 

(serialisation syntax) του RDF. Επίσης προτείνεται και η συντομευμένη (abbreviated) 

σύνταξη που φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

<?xml version-' 1,0"?>
<rdf:RDF xml ns=" http://w\vw.w3.org/RDF/RDF/" prefix ="rdf' 

xmlns ="http://purl.oclc.org/DC/" prefix = "dc"
>

<rdf:Description rdfiabout = "http://URI-iou εγγράφου-Χ" 
dc:Creator=”AjrooToXi5r^ Γ ιάννης” 
dc:Title=”To RDF και οι εφαρμογές του” 
dc:Date=”2003-01-20 “

/>
</rdf:RDF>

Επιπλέον το RDF μας επιτρέπει να δίνουμε πολλαπλές τιμές σε μια ιδιότητα ενός 

πόρου. Έτσι αν για παράδειγμα είχαμε να κάνουμε με ένα έγγραφο με περισσότερους 

από έναν συντάκτες / συγγραφείς θα μπορούσαμε να το δηλώσουμε ως ομάδα (Bag):

<?xml version=" 1,0"?>
<rdf:RDF xmlns="http://www. w3.org/RDF/RDF/" prefix ="rdf" 

xmlns ="http://purl.oclc.org/DC/" prefix = "dc"
>

<rdf:Description rdfiabout = "http://URI-TOU εγγράφου-Χ">
<dc:Title>To μυθιστόρημα των Tsoadprov</DC:Title>
<dc:Creator>

<Bag>
<1ΐ>Στρατής Μυριβήλης</1ί>
<li>M. Καραγάτσης</1ϊ>
<li> Αγγελος Τερζάκης</1ί>
<11>Ηλίας Βενέζης</1ϊ>

</Bag>
</DC:Creator>

</ rdf:Description>
</rdf:RDF>

Σε κάποιες περιπτώσεις όμως ενδιαφέρει και η διάταξη των πολλαπλών τιμών μιας 

ιδιότητας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση μιας επιστημονικής δημοσίευσης 

όπου μας ενδιαφέρει να δείξουμε το βαθμό συνεισφοράς του κάθε συντάκτη στο 

έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή τις πολλαπλές τιμές μιας ιδιότητας θα έπρεπε να τις 

δηλώσουμε ως ακολουθία (sequence):
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<?xml version-Ί.0"?>
<rdf:RDF xmlns-'http://www.w3.org/RDF/RDF/" prefix ="rdf' 

xmlns =”http://purl.oclc.org/DC/" prefix = "dc"
>

<rdf:Description rdfiabout = "http://URI-rou εγγράφου-Χ"> 
<dc:Title>AutXc»pon:uai Epyaoia</DC:Title>
<dc:Creator>

<Seq>
<li>T. Κολίτσης</1ί>
<li>K. Ταραμπάνης</1ί>
<li>A. Γεωργίου</1ί>

</Seq>
</DC:Creator>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Τέλος υπάρχει και η περίπτωση όπου δίνουμε μια σειρά από εναλλακτικές τιμές όπως 

πχ εναλλακτικές διευθύνσεις που εξυπηρετούν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. 

Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε τη σύνταξη των εναλλακτικών τιμών 

(alternative):

<?xml version-' 1.0"?>
<rdf:RDF xmlns="http://www. w3.org/RDF/RDF/" prefix —"rdf1 

xmlns ="http://www.myURl.gr/Software/" prefix = "Sf'
>

<rdf:Description rdfiabout = "http://URI-TOU εγγράφου-Χ">
<Sf:Location>

<Alt>
<li>ftp://w\vr\v.software.gr/abc.exe</li>
<li>ftp://www.sofhvare.de/abc.exe </li>
<fi>ftp://www.sofhvare.uk/abc.exe </li>

</Alt>
<1 SfiLocation >

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Στην περίπτωση που θέλαμε να δώσουμε αναλυτικότερες πληροφορίες για το 

Συντάκτη του Εγγράφου X εξακολουθούμε να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το 

στοιχείο Creator του dc αλλά επιπλέον θέλουμε να δώσουμε πληροφορίες για τα 

προσωπικά δεδομένα του συντάκτη όπως το όνομα και το email που δεν ορίζονται 

στο «λεξιλόγιο» του Dublin Core. Έτσι πρέπει να αναζητήσουμε ένα άλλο 

«λεξιλόγιο» σε RDF που να ορίζει τις παραπάνω έννοιες. Ένα τέτοιο λεξιλόγιο είναι 

το vcard που περιγράφει τις συνήθεις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που 

περιλαμβάνονται σε μια τυπική επαγγελματική κάρτα (όνομα, email, τηλέφωνο κτλ).
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Το μοντέλο RDF του νέου αυτού παραδείγματος φαίνεται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί:

“Αποστολίδης Γιάννης"

Διάγραμμα 3.3.4: Χρήση της ιδιότητας Creator too Dublin Core

Αντίστοιχη σύνταξη έχουμε και για το πιο σύνθετο μοντέλο:

<?xxnl version-' 1.0"?>
<rdf:RDF xmlns—Tittpi//www. w3.org/RDF/RDF/" prefix ="rdf' 

xmlns ="http://purl.oclc.org,/DC/" prefix = "dc" 
xmlns = ,,http://person.org/BusinessCard/" prefix = "vcard"

>
<rdf:Description rdfrabout = "http://URI-ion εγγράφου-Χ">

<dc:Creator rdf:resource=”http://www.Sitename.gr/ApostolidisPage”/> 
</rdf:Description>

<rdf:Description about=" http://www.Sitename.gr/ApostolidisPage’’> 
<vcard:Name> Αποστολίδης Γ id\o^</vcard:Name> 
<vcard:Email>apostolidis@otenet.gr</vcard:Email>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

Σε αυτό το παράδειγμα δηλώνουμε τρία namespaces: το rdf, το Dublin Core και το 

vcard, στα οποία αναφερόμαστε με τις συντομεύσεις rdf, dc και vcard αντίστοιχα. 

Μόνο που στην περίπτωση αυτή η τιμή που συσχετίζεται με τον πόρο Έγγραφο X δεν 

είναι απλή τιμή αλλά ένας άλλος πόρος. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τους όρους 

του «λεξιλογίου» vcard για να δώσουμε τιμές στις αντίστοιχες ιδιότητες. To URI του 

συντάκτη αποτελεί το σύνδεσμο ανάμεσα σε δύο προτάσεις RDF.

To RDF επιτρέπει επιπλέον και την χρήση της ιδιότητας ID ως σύνδεσμο οπότε δεν 

χρειάζεται να δώσουμε το URI του ενδιάμεσου πόρου αλλά απλά ένα όνομα που να 

τον προσδιορίζει (identifier) :

<rdf:Description ID= "Identifier">
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</'rdf:Description>

ή ακόμη και την ολοκληρωτική παράλειψη της ενδιάμεσης διεύθυνσης οπότε μιλάμε 

για ανώνυμη (anonymous) αναφορά:

<rdf:Description>

</rdf:Description>__________  ' _________________ _______________ ' ·■■ _________

Συνήθως τα στοιχεία Description περιέχουν μια σειρά από στοιχεία XML. Τα 

στοιχεία αυτά αποτελούν τις ιδιότητες του πόρου που περιγράφει η συγκεκριμένη 

περιγραφή με κατηγόρημα το όνομα του κάθε στοιχείου. Υπάρχει όμως και η 

περίπτωση του κενού στοιχείου περιγραφής το οποίο όμως σε αυτήν την περίπτωση 

θα πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε μια ιδιότητα της οποίας η τιμή αποτελεί και το 

αντικείμενο του πόρου.

Η απλότητα του τριαδικού μοντέλου του RDF σε συνδυασμό με την ευελιξία του να 

συντάσσεται με διαφορετικές μορφές (που συχνά προκαλεί σύγχυση σε όσους 

προσπαθούν να μάθουν το μοντέλο RDF ή να το υλοποιήσουν σε κάποια εφαρμογή) 

επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή του σε υπάρχοντα XML έγγραφα.

3.3.4 Ενσωμάτωση του RDF σε έγγραφα HTML

Το W3C προτείνει στους διαχειριστές δικτυακών τόπων (webmasters) να ξεκινήσουν 

να επισημαίνουν (annotate) τις επικεφαλίδες (headers) των εγγράφων των 

ιστοσελίδων τους ακολουθώντας το πρότυπο του RDF και πιο συγκεκριμένα να 

αξιοποιήσουν το Dublin Core που ορίζει όπως θα δούμε στη συνέχεια μεταδεδομένα 

για καταλογογράφηση.

Ως εκτεθειμένο κείμενο (exposed content) στην γλώσσα html ορίζουμε ο,τιδήποτε 

βρίσκεται ανάμεσα στο χαρακτήρα «>» που κλείνει την ετικέτα ενός στοιχείου και 

στο χαρακτήρα «<» που ορίζει την αρχή της επόμενης ετικέτας. Κατά την 

ενσωμάτωση ενός τμήματος (fragment) μεταδεδομένων του RDF σε μια html σελίδα 

αποφεύγουμε να τα καταχωρήσουμε ως εκτεθειμένο κείμενο. Έτσι ακολουθούμε

συνήθως τη συντομευμένη σύνταξη του RDF:_____
xmlns:rdf=t'http://www.w3.or,g/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" ____________ __________________
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xmlns:dc="http://purl.org/metadata/dubIin_core#">
<rdf:Description about="http://www.dlib.org" 
dc:Title="D-Lib Program - Research in Digital Libraries" 
dc:Description-'The D-Lib program supports the community of people 
with research interests in digital libraries and electronic 
publishing."
dc:Publisher="Corporation For National Research Initiatives" 
dc: Date-' 1995-01 -07"/>

</rdf:RDF>

Για τις περιπτώσεις των πολλαπλών τιμών (containers) όπως οι ακολουθίες (Seq), οι

ομάδες (Bags) και οι εναλλακτικές τιμές (Alt) η κανονική σύνταξη:
______

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/metadata/dublin_core#">
<rdf:Description about="http://www. foo.com/cool.htrnT>
<dc:Creator>
<rdf:Seq ID="CreatorsAlphabeticalBySumame">

<rdf:li>Mary Andrew</rdf:li>
<rdf:li>Jacky Crystal</rdf:li>

</rdf:Seq>
</dc:Creator>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

μπορεί να γραφεί και χωρίς εκτεθειμένο κείμενο ως εξής: 
_____

xmlns:rdf="http://www. w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dc:="http://purl.org/metadata/dublin_core#"> 
<rdf:Description about="http://www.foo.com/cool.html"> 

<dc:Creator>
<rdf:Seq ID="CreatorsAlphabeticalBySumame" 

rdf:_l="Mary Andrew" 
rdf:_2="Jacky Crystal"/>

</dc:Creator>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>

Τέλος ένα ολοκληρωμένο html έγγραφο με rdf σήμανση θα ήταν κάπως έτσι:

<html> " '
<head>
<rdf:RDF
xmlnsrrdf-'http://www.w3.Org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns: dc="http ://purl .org/metadata/dublin_core#">
<rdf:Description about="">

<dc:Creator>
<rdf:Seq ID="CreatorsAlphabeticalBySumame" 
rdf:_l="Mary Andrew" 
rdf:_2="Jacky Crystal"/>

</dc:Creator>
</rdf:Description>

</rdf:RDF> ___________________
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</liead>
<body>
<P>This is a fine document.</P>
</body>
</html>______________ ___________
To παραπάνω html έγγραφο είναι αποδεκτό από όλους τους φυλλομετρητές

(browsers) που υποστηρίζουν την έκδοση 3.2 της html, ή ανώτερη, οπότε και το μόνο 

κείμενο που θα εμφανιστεί θα είναι η φράση «This is a fine document».

3.3.5 To RDF Σχήμα

Για να δηλώσουμε δικά μας «λεξιλόγια» πρέπει να δημιουργήσουμε το δικό μας RDF 

σχήμα. Με ένα RDF σχήμα ορίζουμε τις έγκυρες ιδιότητες για μια Περιγραφή RDF 

(RDF Description) καθώς επίσης και τους περιορισμούς των τιμών που μπορούμε να 

δώσουμε στις ιδιότητες αυτές. Στη συνέχεια αξιοποιούμε (όπως κάναμε στο 

παραπάνω παράδειγμα) το μηχανισμό των Namespaces του XML για να συνδέσουμε 

τα έγγραφά μας με τα σχήματα που χρειαζόμαστε.

Αναλυτικότερα με το RDF σχήμα καθορίζουμε τη σημασία, τα χαρακτηριστικά, και 

τις σχέσεις ενός συνόλου ιδιοτήτων. Σε αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται περιορισμοί 

για τις δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει μια ιδιότητα, καθώς επίσης και να 

καθοριστούν οι ιδιότητες που θα κληρονομηθούν από άλλα σχήματα. To RDF σχήμα 

βασίζεται στο ίδιο μοντέλο με το μοντέλο σύνταξης του RDF.

Στο παράδειγμα του RDF σχήματος που ακολουθεί ορίζονται δύο ιδιότητες, ο Τίτλος 

(Title) και ο Συντάκτης (Creator). Καθεμιά ορίζεται ως τύπος ’’property” με ετικέτα 

που να έχει κάποιο νόημα για τους ανθρώπους και με ένα μικρό σχόλιο - περιγραφή 

της. Φυσικά στη συνέχεια θα πρέπει να ορίσουμε και μια διεύθυνση URI για το XML 

namespace που θα αποτελεί την αναφορά για το σχήμα αυτό:

<? xml version-'1.0" ?>
<RDF xmlns = "http://w3.Org/TRTR-rdf-syntax#"

xmlns:RDFS = "http://w3.0rg/TWWD-rdf-schema#" >

description ID = "Title" >
<type resource = "http://w3.ore./TR/PR-rdf-syntax#Property" />
<RDFS:label> Title </RDFS:label>
<RDFS:comment> The name given to the resource, usually by the 

Creator or Publisher </RDFS:comment>
</Description>

description ID - "Creator" > ____________________ _______ ■■■' · .. Τ.-ί.
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<type resource = "http://w3.org'TR/PR-rdf-syntax#Property" />
<RDFS:label> Author or Creator </RJDFS:label>
<RDFS:comment> The person or organisation primarily responsible for 

the intellectual content of the resource </RDFS:comment>
</Description>

</RDF>____________________________________________________________________________________

Οι δυνατότητες που μας δίνει το μοντέλο RDF να προτυποποιήσουμε «λεξιλόγια» 

αναγνώσιμα από τον άνθρωπο και επεξεργάσιμα από τα υπολογιστικά συστήματα, 

αναμένεται να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την χρήση και ανταλλαγή 

μεταδεδομένων μεταξύ διαφορετικών φορέων και κοινοτήτων στο διαδίκτυο. Μέσα 

από RDF σχήματα, οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να ανιχνεύσουν μια σημασία 

ανάμεσα σε διάφορες RDF προτάσεις και να αξιολογήσουν σημασιολογικά τους 

πόρους του διαδικτύου.

Το κύριο πλεονέκτημα του RDF είναι ότι επικεντρώνει κυρίως σε σημασιολογικά 

θέματα μεταδεδομένων περισσότερο παρά σε θέματα σύνταξης και δομής τους. 

Επιπλέον με την αποδοχή του RDF, διαφορετικές κοινότητες ορίζουν και ταυτόχρονα 

δημοσιεύουν τα «λεξικά» που χρησιμοποιούν διευκολύνοντας έτσι την 

διαλειτουργικότητα, επαναχρησιμοποίηση και επαναξιοποίηση των διαθέσιμων 

πληροφοριών.

3.3.6 Dublin83 Core Metadata Initiative - DCMI

To DCMI είναι ένας οργανισμός που συστάθηκε με στόχο την προώθηση της 

ευρύτερης αποδοχής προτύπων μεταδεδομένων διαλειτουργικότητας και την 

ανάπτυξη ειδικευμένων λεξιλογίων μεταδεδομένων για την περιγραφή πόρων στο 

διαδίκτυο. Σήμερα το σύνολο μεταδεδομένων του Dublin Core αποτελεί την 

γνωστότερη εφαρμογή του προτύπου RDF. Το λεξιλόγιο αυτό σχεδιάστηκε για να 

διευκολύνει την ηλεκτρονική αναζήτηση πηγών στο Διαδίκτυο με παρόμοιο τρόπο με 

την αναζήτηση πόρων σε ένα βιβλιογραφικό κατάλογο μιας βιβλιοθήκης. To DC έχει 

συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών φορέων και οργανισμών για την αποδοχή του 

ως ένα κοινά αποδεκτό πρότυπο σημασιολογίας για την περιγραφή πόρων στο 

διαδίκτυο.
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Το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκε το πρότυπο Dublin Core είχε τους 

επιμέρους στόχους:

- απλότητα στη δημιουργία και συντήρηση

- ευρέως αποδεκτή σημασιολογία

- συμμόρφωση με τα υπάρχοντα και αναπτυσσόμενα πρότυπα

- διεθνή χαρακτήρα και εφαρμοσιμότητα

- επεκτασιμότητα

- διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα καταλογογράφησης

3.3.7 Το «λεξιλόγιο» too DC

Το κυριότερο από τα παραδοτέα της πρωτοβουλίας του Dublin Core ήταν ένα σύνολο 

εννοιών - μεταδεδομένων το οποίο μάλιστα το Σεπτέμβριο του 1998 

προτυποποιήθηκε από την IETF (Internet Engineering Task Force) ως το RFC 2413. 

Κάθε στοιχείο αυτού του συνόλου ορίστηκε σύμφωνα με τις δέκα ιδιότητες83 84 που 

ορίζονται από το ISO/IEC 11179 για την περιγραφή στοιχείων δεδομένων.

Τα στοιχεία που ορίστηκαν είναι τα ακόλουθα:

Title (Τίτλος85): ο τίτλος του πόρου

Creator (Συγγραφέας ή Δημιουργός): ο συντάκτης του πόρου (μπορεί να είναι φυσικό 

πρόσωπο ή οργανισμός)

Subject (Θέμα και Λέξεις κλειδιά): Το θέμα των περιεχομένων του πόρου. Συνήθως 

στο θέμα ενός πόρου συμπεριλαμβάνονται λέξεις κλειδιά που μπορεί να φανούν 

χρήσιμα για την θεματική ταξινόμησή του. To Dublin Core συνιστά να επιλέγονται 

τιμές από περιορισμένο σύνολο λέξεων κλειδιά ή να ακολουθείται κάποιο δημόσια 

διατυπωμένο σχήμα θεματικής ταξινόμησης.

83 Η πρωτοβουλία Dublin Core Metadata Initiative πήρε το όνομά της από την πρώτη συνάντηση των 
μελών της που έλαβε χώρα στο Δουβλίνο της πολιτείας Οχάιο των Ε.Π.Α. το 1995.
84 Οι ιδιότητες αυτές είναι: Name (όνομα), Identifier (όνομα μεταβλητής), Version (έκδοση), 
Registration Authority (υπεύθυνος φορέας), Language (γλώσσα), Definition (ορισμός), Obligation 
(υποχρεωτική εμφάνιση), Datatype (τύπος δεδομένων), Maximum Occurance (μέγιστη πληθικότητα) 
και Comment (Σχόλιο).
85 Σε παρένθεση δίνεται ο αντίστοιχος όρος για την ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το ελληνικό Dublin 
Core, http://www.ionio.gr/~sarantos/dc/dublincore 10.html
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Description (Περιγραφή): Στην περιγραφή μπορεί να συμπεριληφθούν μια περίληψη 

των περιεχομένων του πόρου, τα περιεχόμενά του, μια γραφική αναπαράσταση του 

περιεχομένου του, ή ακόμη και ελεύθερο κείμενο που να τον περιγράφει.

Publisher (Εκδότης): Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη διάθεση του πόρου 

(μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός).

Contributor (Άλλος Συνεργάτης): Μια οντότητα που συνεισέφερε στο περιεχόμενο 

του πόρου (μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός).

Date (Ημερομηνία): Μια ημερομηνία που συνδέεται με κάποιο γεγονός του κύκλου 

ζωής του πόρου. Τυπικά παραδείγματα τέτοιων ημερομηνιών είναι η ημερομηνία 

δημιουργίας ή η ημερομηνία διάθεσης του πόρου. Συνιστώμενη κωδικοποίηση της 

ημερομηνίας από το Dublin Core είναι η κωδικοποίηση με βάση το πρότυπο ISO 

8601 με τη μορφή YYYY-MM-DD.

Type (Τύπος Πόρου): αναφέρεται στη φύση ή το είδος του περιεχομένου του πόρου. 

Τυπικά περιλαμβάνει όρους που περιγράφουν γενικές κατηγορίες, λειτουργίες, κλπ. 

Συνιστάται και πάλι η επιλογή τιμών από περιορισμένη λίστα (ένα παράδειγμα είναι η 

προτεινόμενη λίστα τύπων86 του DC).

Format (Μορφότυπο): Η φυσική ή ψηφιακή μορφή διατύπωσης - κωδικοποίησης του 

πόρου. Τυπικά αναφέρεται στον τύπο του μέσου ή στις διαστάσεις (πχ. μέγεθος ή 

διάρκεια) του πόρου. Επίσης εδώ μπορούμε να δηλώσουμε τις απαιτήσεις σε υλικό 

και λογισμικό για να εμφανίσουμε και να διαχειριστούμε τον πόρο. Και εδώ 

συνιστάται η επιλογή τιμών από περιορισμένη λίστα μορφών (πχ. ΜΙΜΕ).

Identifier (Κωδικός Πόρου): τυποποιημένη αναφορά στον πόρο (πχ. Μια διεύθυνση 

URI (Uniform Resource Identifier), ή URL (Uniform Resource Locator), ο διεθνής 

κωδικός αριθμός κωδικοποίησης βιβλίων (International Standard Book Number - 

ISBN), κλπ.

Source (Πηγή): Αναφορά σε μια πηγή από όπου δημιουργήθηκε ο πόρος. Και εδώ 

πάλι το DC συστήνει να ακολουθήσουμε ένα τυποποιημένο σύστημα προσδιορισμού 

πηγών.

Language (Γλώσσα): Αναφέρεται στη γλώσσα του περιεχομένου του πόρου. 

Συνιστώμενη πρακτική είναι η συμμόρφωση με το RFC 1766 που περιλαμβάνει ένα 

διψήφιο κωδικό γλώσσας που ορίζεται στο ISO 639, ακολουθούμενο από ένα

86 όπου ορίζεται ότι ένας τύπος πόρου μπορεί να είναι κείμενο (text), ήχος (sound), εικόνα (image), 
λογισμικό (software) κλπ (http://dublincore.Org/documenis/dces/#dctl)
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διψήφιο κωδικό κράτους που ορίζεται στο ISO 3166. Τυπικό παράδειγμα είναι το “el” 

για τα ελληνικά, το “en” για τα αγγλικά, το “fr” για τα γαλλικά, ή το “en-gb” για τα 

αγγλικά που χρησιμοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και το “en-us” για τα αγγλικά 

που χρησιμοποιούν στις Ε.Π.Α.

Relation (Σχέση): Μια αναφορά σε κάποιο σχετικό πόρο που θα πρέπει να ακολουθεί 

κάποιο τυποποιημένο σύστημα.

Coverage (Κάλυψη): Το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εκτείνεται το περιεχόμενο του 

πόρου. Μπορεί να περιλαμβάνει χωρικό προσδιορισμό (γεωγραφικές συντεταγμένες, 

ή κάποιο τοπωνύμιο), χρονικό προσδιορισμό (ημερομηνία, τίτλο χρονικής περιόδου 

κλπ), διαχειριστική δικαιοδοσία (administrative jurisdiction) κλπ.

Rights (Δικαιώματα Χρήσης): Αφορά τα γενικότερα δικαιώματα επί του πόρου. 

Περιλαμβάνει τα πνευματικά δικαιώματα (Intellectual Property Rights - IPR), το 

Copyright, ιδιοκτησιακά δικαιώματα κλπ.

Στα δεκαπέντε αυτά στοιχεία του 1998, η επέκταση του προτύπου το 200287 

πρόσθεσε ακόμη 31 επιπλέον επεξηγηματικά στοιχεία (refinements) που πλέον όλα 

μαζί αριθμούν 46 και αποτελούν το σύνολο μεταδεδομένων του Dublin Core.

Είναι προφανής η προσπάθεια τυποποίησης τόσο μέσα από τον ορισμό του παραπάνω 

συνόλου μεταδεδομένων, όσο και από τους περιορισμούς των δυνατών τιμών τους σε 

συγκεκριμένα τυποποιημένα και κοινά αποδεκτά «λεξιλόγια» με προφανή στόχο την 

αποφυγή της σύγχυσης και της ασάφειας που θα προέκυπτε αν ο καθένας 

ακολουθούσε δικά του συστήματα κωδικοποίησης.

3.3.8 Παραδείγματα εγγράφων με χρήση του «λεξιλογίου» του Dublin Core 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα από την περιγραφή ενός δικτυακού τόπου με τα 

μεταδεδομένα του Dublin Core:

<rdf:RDF
xmlnsrrdf-'http://www.vv3.org/1999/02/22-rdf-syntax-nsrr1' 
xm]ns:dc="http://purl.org/metadata/dublin_core#">
<rdf:Description about=;"http://vi’ww.dlib.org">
<dc:Title>D-Lib Program - Research in Digital Libraries</dc:Title>
<dc:Description>The D-Lib program supports the community of people 
with research interests in digital libraries and electronic 
publishing.</dc:Description>
<dc:Publisher>Corporation For National Research Initiatives</dc:Publisher>_____________________

87 http://dublincore.org/documents/2002/10/06/curTent-elements/
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<dc:Date>1995-01-07</dc:Date>
<dc:Subject>

<rdf:Bag>
<rdf:li>Research; statistical methods</rdf:li> 
<rdf:li>Education, research, related topics</rdf:li> 
<rdf:li>Library use Studies</rdf:li>

</rdf:Bag>
</dc:Subject>
<dc:Type>World Wide Web Home Page</dc:Type>
<dc:Foimat>text/html</dc:Format>
<dc:Language>en</dc:Language>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Ακολουθεί ένα παράδειγμα από ένα περιοδικό:

<rdf:RDF
xmlns:rdf=''http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#''
xmlns:dc="http://purl.org/metadata/dublin_core#''
xmlns:dcq="http://purl.org/metadata/dublm_core_qualifiers#,'>
<rdf:Description about="http://www.dlib.org/dlib/may98/05contents.html"> 
<dc:Title>DLIB Magazine - The Magazine for Digital Library Research 
- May 1998</dc:Title>

<dc:Description>D-LIB magazine is a monthly compilation of 
contributed stories, commentary, and briefmgs.</dc:Description> 

<dc:Contributor rdf:parseType="Resource">
<dcq:AgentType

rdf:resource="http://purl.org/metadata/dublin_core_qualifiers#Editor"/> 
<rdf:value>Amy Friedlander</rdf:value>

</ dc: Contributor
<dc:Publisher>Coiporation for National Research Initiatives</dc:Publisher> 
<dc:Date>1998-01-05</dc:Date>
<dc :Type>electronic j oumal</dc :Type>
<dc:Subject>
<rdf:Bag>

<rdf:li>library use studies</rdf:li>
<rdf:li>magazines and newspapers</'rdf:li>

</rdf:Bag>
</dc:Subject>
<dc :F orniat>textditml</dc :Format> 
<dc:Identifier>um:issn:1082-9873</dc:Identifier>
<dc:Relation rdf:parseType="Resource">
<dcq:RelationType

rdf:resource="http://purl.org/metadata/dublin_core_qualifiers#IsPartOf7> 
<rdf:value resource="http://www.dlib.org7>

</dc:Relation>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>\

To τρίτο παράδειγμα αφορά ένα συγκεκριμένο άρθρο του περιοδικού του 

προηγούμενου παραδείγματος:
_____ - ■

xmlns:rdf="http://www. w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dc="http://purl.org/metadata/dublin_core#"
xmlns:dcq="http://purl.or,g/metadata/dublin core qualifiers#"> ________________
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<rdf:Description about=
"http://www.dlib. org-'dlib/rm^S/miller/OSrniller.html'^
<dc:Title>An Introduction to the Resource Description Framework</dc:Title>
<dc:Creator>Eric J. Miller</dc:Creator>
<dc:Description>Tlie Resource Description Framework (RDF) is an infrastructure that enables the 

encoding, exchange and reuse of structured metadata, rdf is an application of xml that imposes needed 
structural constraints to provide unambiguous methods of expressing semantics, rdf additionally 
provides a means for publishing both human-readable and machine-processable vocabularies designed 
to encourage the reuse and extension of metadata semantics among disparate information communities. 
The structural constraints rdf imposes to support the consistent encoding and exchange of standardized 
metadata provides for the interchangeability of separate packages of metadata defined by different 
resource description communities. </dc:Description>

<dc:Publisher>Corporation for National Research Initiatives</dc:Publisher>
<dc:Subject>
<rdf:Bag>

<rdf:li>machine-readable catalog record formats</rdf:li>
<rdf:li>applications of computer file organization and 
access methods</rdf:li>

</rdf:Bag>
</dc:Subject>
<dc:Rights>Copyright @ 1998 Eric Miller</dc:Rights>
<dc:Type>Electronic Document</dc:Type>
<dc:Format>text/html</dc:Format>
<dc: Language>en</dc: Language>
<dc:Relation rdf:parseType="Resource">
<dcq:RelationType

rdf:resource="http://purl.org/metadata/dublin_core_qualifiers#IsPartOf'/>
<rdf:value resource="http://www.dlib.org/dlib/may98/05contents.html"/>

</dc:Relation>
</rdf:Description>

</rdf:RDF> ________________
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3.4 Ontology Inference Laver (OIL)

3.4.1 Εισαγωγή

Για την υλοποίηση του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web) που θα επιτρέψει την 

ανάπτυξη νέων «έξυπνων» υπηρεσιών (information brokers, search agents, 

information filters) είναι αναγκαία η κωδικοποίηση της πληροφορίας σε ανώτερο 

επίπεδο από το συντακτικό. Πάνω από τα πρότυπα της XML και του XML Σχήματος 

που αφορούν κυρίως το συντακτικό επίπεδο, είδαμε ότι ορίζονται τα πρότυπα RDF 

και RDF σχήμα που προσδίδουν σε κάποιο βαθμό σημασιολογικό χαρακτήρα στις 

κωδικοποιημένες πληροφορίες.

Έτσι είδαμε ότι ενώ το XML Σχήμα καθορίζει για τα στοιχεία της εφαρμογής μας μια 

σειρά από τύπους δεδομένων (απλούς και σύνθετους) και επιτρέπει πέρα από τους 

βασικούς τύπους που ορίζονται από το ίδιο το πρότυπο, τη δημιουργία νέων τύπων 

από τον σχεδιαστή της εκάστοτε εφαρμογής, δεν περιλαμβάνει καθόλου τις έννοιες 

της κλάσης και των ιδιοτήτων μιας κλάσης και κατά συνέπεια δεν μπορεί να οριστεί η 

έννοια της κληρονομικότητας (inheritance)88. Απλά το XML Σχήμα δίνει τη 

δυνατότητα στο σχεδιαστή μιας εφαρμογής να επεκτείνει και να περιορίσει (extended 

και restricted Types) τους διαθέσιμους τύπους ορίζοντας νέους υπο-τύπους 

(subTypes).

Αντίθετα τα πρότυπα RDF και το RDF Σχήμα ορίζουν την έννοια της κλάσης (Class) 

και των ιδιοτήτων μιας κλάσης (Properties) και μάλιστα επιτρέπουν να ορίσουμε νέες 

κλάσεις και νέες ιδιότητες σαν υποσύνολα των ήδη υπαρχουσών (subClassOf και 

subPropertyOf) υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την έννοια της 

κληρονομικότητας.

Ωστόσο, τα πρότυπα αυτά (RDF και RDFS) δεν μπορούν να υποστηρίξουν λίγο πιο 

πολύπλοκες σημασιολογικές έννοιες που είναι χρήσιμες για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων (inference layer) μέσα από τις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες του

88 [Yolanda Gil]
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γνωστικού μας αντικειμένου (domain). Για παράδειγμα στα RDF και RDFS δεν 

ορίζεται η μεταβατική ιδιότητα (transitive property)89, δηλαδή αν: 

α) ορίσουμε την κλάση θηλαστικά,

β) ορίσουμε την κλάση άνθρωποι ως υποκλάση της κλάσης των θηλαστικών, 

γ) ορίσουμε την κλάση γυναίκες ως υποκλάση της κλάσης των ανθρώπων 

τότε δεν μπορεί κάποια υπολογιστική εφαρμογή να εξαγάγει το συμπέρασμα ότι οι 

γυναίκες, εφόσον ανήκουν στην κλάση άνθρωποι που ανήκουν στην κλάση 

θηλαστικά ανήκουν κι αυτές με τη σειρά τους στην κλάση θηλαστικά.

Επιπλέον τα πρότυπα RDF και RDFS δεν ορίζουν την έννοια της άρνησης 

(Negation)90 δηλαδή αν ορίσουμε μια κλάση ζώων που τρέφονται αποκλειστικά με 

φυτικές τροφές ως ΦΥΤΟΦΑΓΑ δεν μπορούμε να ορίσουμε τη νέα κλάση 

ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ως τα ζώα εκείνα που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΤΟΦΑΓΑ.

Τα δυο αυτά παραδείγματα δείχνουν με έναν απλουστευτικό τρόπο ότι υπάρχουν 

ανάγκες ορισμού ενός ανώτερου σημασιολογικού επιπέδου πάνω από τα RDF και 

RDFS. Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει το πρότυπο του Επιπέδου Εξαγωγής 

Συμπερασμάτων Οντολογιών (Ontology Inference Layer - OIL)91. To πρότυπο αυτό 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος On-To-Knowledge92 που ανήκε στο 

ευρύτερο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Τεχνολογίες της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας» (Information Society Technologies - 1ST) που έλαβε χώρα από το 

1999 ως το 2002. Στο έργο αυτό συμμετείχαν αρκετοί διεθνείς φορείς μεταξύ των 

οποίων το Stanford University93, το Vrije Universiteit Amsterdam Nederland94, το 

Department of Computer Science University of Manchester95, τα εργαστήρια Bell 

Labs Research96, το Ινστιτούτο AIFB, University of Karlsruhe97 και το Massachusetts 

Institute of Technology98.

89 [Yolanda Gil]
90 [Yolanda Gil]
91 Σε αρκετές αναφορές (πχ http://xml.coverpages.org/oil.htmn συναντάμε το ίδιο πρότυπο με λίγο 
παραλλαγμένο όνομα και σαν Ontology Interchange Language - OIL.
92 http://www.ontoknowledee.org/
93 http://www.stanford.edu/
94 http://www.cs.vu.nl/index-en.html
95 http://www.cs.man.ac.uk/
96 http://www.bell-labs.com/
97 http://www.aifb.uni-karlsruhe.de/
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Ένα από τα παραδοτέα του έργου αυτού ήταν και το πρότυπο-γλώσσα OIL. Το 

πρότυπο αυτό ήταν μια από τις πρώτες διεθνείς προσπάθειες ορισμού οντολογιών σε 

κάποια «γλώσσα» κατάλληλη για την αναπαράσταση και την ανταλλαγή 

πληροφοριών μέσω του παγκόσμιου ιστού. To OIL συνδυάζει"

α. τις ευρύτατα διαδεδομένες αρχές μοντελοποίησης των γλωσσών που 

βασίζονται στην έννοια των πλαισίων (frame-based languages)98 99 100 

β. τις δυνατότητες εξαγωγής συμπερασμάτων που παρέχει η περιγραφική 

λογική (description logics)101

γ. και είναι συμβατό για μετάδοση μέσω του παγκόσμιου ιστού (αφού 

βασίζεται πάνω στο RDFS,

ενώ συμπεριλαμβάνει και τη σημασιολογική ερμηνεία των όρων μιας οντολογίας 

«περιγράφοντας» έτσι πληροφορίες που υπονοούνται.

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την απλή έκδοση του OIL (Standard OIL), 

που καλύπτει τις βασικές ανάγκες μοντελοποίησης. Υπάρχουν δυο ανώτερες εκδόσεις 

υπερσύνολα του OIL, το Instance OIL και το Heavy OIL που υποστηρίζουν επιπλέον 

δυνατότητες αναπαράστασης πληροφορίας και εξαγωγής συμπερασμάτων102.

3.4.2 Περιγραφή του OIL

Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μια εισαγωγική περιγραφή στα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά του OIL. Το κανονιστικό πρότυπο του OIL σε μορφή 

αναγνώσιμη από υπολογιστικά συστήματα (machine readable) διατίθεται σαν XML

98 http://www.mit.edu/
99 http://www.ontoknowledge.org/oil/index.shtml
100 Οι γλώσσες που βασίζονται στην έννοια των πλαισίων (frame-based languages) υιοθετούν ως 
βασική έννοια μοντελοποίησης την κλάση που έχει συγκεκριμένες ιδιότητες (attributes). Οι ιδιότητες 
αυτές δεν είναι καθολικές αλλά αφορούν αποκλειστικά τις κλάσεις για τις οποίες έχουν οριστεί. Έτσι 
επικεντρωνόμαστε στη μοντελοποίηση μόνο εκείνης της οπτικής γωνίας του γνωστικού αντικειμένου 
που μας ενδιαφέρει για την εφαρμογή μας.
101 Η περιγραφική λογική (description logic) αναπαριστά τη γνώση με τη μορφή κλάσεων (δηλαδή 
εννοιών (concepts)) και περιορισμών που οδηγούν σε αυτόματη κατάταξη των εννοιών σε ταξινομίες 
(taxonomies). Οι κλάσεις αυτές συνήθως ορίζονται με τη μορφή περιγραφών που καθορίζουν τις 
ιδιότητες που θα πρέπει να ισχύουν προκειμένου ένα αντικείμενο να «ανήκει» σε μια κλάση. Οι 
περιγραφές αυτές γίνονται με μια κατάλληλη γλώσσα που επιτρέπει το σχηματισμό συνθετότερων 
περιγραφών μέσα από περιορισμούς και δυαδικές σχέσεις που συσχετίζουν τις διάφορες κλάσεις και 
κατά συνέπεια και τα μέλη τους μεταξύ τους.
102 [Bechhofer κ.α]
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DTD103, σαν XML Σχήμα104 και σαν RDF Σχήμα105. Για να διευκολυνθούν οι 

άνθρωποι αναγνώστες του προτύπου έχει αναπτυχθεί και μια ψευδο-σύνταξη106 

(pseudo syntax) όπου οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες ενώ η 

ομαδοποίηση ακολουθεί τον κλασσικό εγκιβωτισμό παραγράφων (εσοχές). Στην 

σύντομη περιγραφή μας θα ακολουθήσουμε αυτήν την ψευδο-σύνταξη για να 

διευκολύνουμε όσο γίνεται την παρουσίαση των βασικών αρχών μοντελοποίησης του 

OIL.

Μια οντολογία που διατυπώνεται σύμφωνα με το πρότυπο OIL ξεκινά και τελειώνει 

με τις λέξεις κλειδιά begin-ontology και end-ontology και αποτελείται από δυο 

ενότητες:

α) την περιγραφή της οντολογίας (Ontology container) με μεταδεδομένα που 

ακολουθούν το πρότυπο του Dublin Core (πχ title, creator, subject κλπ) και 

β) τον ορισμό της οντολογίας (Ontology definition).

Μια οντολογία μπορεί να περιλαμβάνει ορισμούς (definitions) αξιωμάτων (axioms), 

κλάσεων (classes), δυαδικών σχέσεων (slots), και περιορισμών σχέσεων (slot- 

constraints)107.

Καταρχήν θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε τμήματα

άλλων οντολογιών που έχουμε ορίσει με βάση το OIL με μια δήλωση συμπερίληψης

(import) που θα κάνει μια αναφορά σε κάποιο URL με βάση το μηχανισμό των XML 
108namespaces .

Τα αξιώματα δηλώνουν κάποια πρόσθετα στοιχεία για τις κλάσεις μιας οντολογίας 

όπως για παράδειγμα ότι οι κλάσεις ΦΥΤΟΦΑΓΑ και ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ είναι ξένες 

μεταξύ τους (disjoint), δηλαδή ότι δεν έχουν κοινά στοιχεία. Επιπλέον μπορεί να 

ορίσουμε ότι η κλάση Α καλύπτεται (covered) από τις Β Γ και Δ, δηλώνοντας ότι 

κάθε μέλος της κλάσης Α θα ανήκει τουλάχιστον σε μια κλάση από τις Β, Γ ή Δ. Αν

103 http://www.ontoknowledge.org/oil/dtd
104 http://www.ontoknowledge.org/oil/xml-schema
105 http://www.ontoknowledge.org/oil/rdf-schema
106 Η επίσημη περιγραφή αυτής της ψευδο-σύνταξης διατίθεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση 
http://www.ontoknowledge.org/oil/svndax
107 [Bechhofer κ.α]
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οι κλάσεις Β, Γ και Δ που καλύπτουν την Α είναι ταυτόχρονα και ξένες μεταξύ τους 

τότε λέμε ότι η κλάση Α καλύπτεται από τις ξένες κλάσεις (disjoint cover) Β, Γ και Δ. 

Τέλος με το αξίωμα της ισοδυναμίας (equivalent) δηλώνουμε ότι δυο κλάσεις έχουν 

τα ίδια ακριβώς στοιχεία.

Οι κλάσεις (classes) στο OIL ορίζονται σαν συλλογές αντικειμένων. Με τον ορισμό 

μια κλάσης (class-def) συσχετίζουμε το όνομα μιας κλάσης με την περιγραφή της. Ο 

τύπος (type) του ορισμού μιας κλάσης μπορεί να είναι στοιχειώδης (primitive) ή 

καθορισμένος (defined). Όταν ο τύπος μιας κλάσης είναι στοιχειώδης τότε ο ορισμός 

της λαμβάνεται ως αναγκαία αλλά όχι και ως ικανή συνθήκη. Αντίθετα αν ο τύπος 

μιας κλάσης είναι καθορισμένος τότε ο ορισμός της λαμβάνεται ως αναγκαία και 

ικανή συνθήκη. Για παράδειγμα αν ορίσουμε μια κλάση ελεφάντων ως υποκλάση (βλ 

παρακάτω) της κλάσης φυτοφάγα, με τον περιορισμό το χρώμα τους να είναι γκρι, αν 

ο τύπος της είναι στοιχειώδης τότε όλοι οι ελέφαντες πρέπει να έχουν γκρι χρώμα 

αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλα ζώα με γκρι δέρμα που δεν είναι ελέφαντες. Αν 

αντίθετα ο τύπος της κλάσης σαρκοφάγα οριζόταν ως καθορισμένος και η κλάση 

αυτή οριζόταν ως τα ζώα που τρώνε κρέας, τότε όλα τα σαρκοφάγα ζώα στην 

οντολογία μας θα πρέπει αναγκαστικά να τρώνε κρέας αλλά επιπλέον και κάθε ζώο 

που τρώει κρέας αναγκαστικά θα πρέπει να ανήκει στην κλάση σαρκοφάγα.

Μια κλάση μπορεί να σχετίζεται με άλλες κλάσεις (πχ μια κλάση να είναι υπο-κλάση 

(sub-class) μιας άλλης κλάσης). Για παράδειγμα μπορούμε να ορίσουμε την κλάση 

Person ως:

Class-def person

Subclass-of mammal

Αυτό σημαίνει αυτόματα πως κάθε μέλος (instance) της κλάσης person θα είναι και 

μέλος της κλάσης mammal.

Στο πρότυπο του OIL ορίζονται και κάποια προκαθορισμένα ονόματα κλάσεων όπως 

το top ή thing που αντιστοιχεί στην mo γενική κλάση, και το bottom που αντιστοιχεί 

στην κλάση του κενού. Έτσι κάθε κλάση είναι υπο-κλάση της κλάσης top και 108

108 [Fensel]
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συνεπακόλουθα κάθε στοιχείο ανήκει στην κλάση αυτή, ενώ αντίθετα η κλάση 

bottom είναι υποκλάση κάθε άλλης κλάσης και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να είναι 

μέλος της.

Επιπλέον μπορούμε να ορίσουμε απαριθμητικές κλάσεις (enumerated classes) όπου 

απλά απαριθμούμε τα στοιχεία της κλάσης. Για παράδειγμα η έκφραση (one-of 

Τάσος Κώστας), ορίζει μια κλάση με δυο στοιχεία τον Τάσο και τον Κώστα.

To OIL υποστηρίζει δύο τύπους δεδομένων: ακέραιους (integers) και αλφαριθμητικά 

(strings). Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να ορίσουμε και μια περιοχή τιμών 

(range) για κάποιο τύπο δεδομένων. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε τις εκφράσεις:

- (min 21)
- (less-than 100)
- (greater-than abc)
- (range 1 10)
- ((min 1) and (max 10))_____________________________________________________________________

Οι κλάσεις επίσης μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες για το πως τα μέλη τους 

σχετίζονται με άλλα αντικείμενα.

Οι δυαδικές σχέσεις (slots)109 είναι σχέσεις που συσχετίζουν στοιχεία από δυο

κλάσεις. Έτσι κάθε δυαδική σχέση ορίζει ένα ζεύγος στοιχείων (x,y) που ικανοποιούν

τις συνθήκες που περιγράφουν - ορίζουν τη σχέση. Στον ορισμό μια σχέσης ορίζουμε

την περιοχή τιμών που παίρνει το χ-«υποκείμενο» (domain) και την περιοχή τιμών που

παίρνει το γ-«αντικείμενο» (range) της σχέσης. Έτσι με τις παρακάτω εκφράσεις

ορίζουμε τη σχέση «τρώει» για τα φυτοφάγα έτσι ώστε τα «υποκείμενα» της σχέσης

να ανήκουν στην κλάση ζώα ενώ τα «αντικείμενα» να ανήκουν στην κλάση φυτά:

Slot-def herbivore
domain animal

_____  range plant______________________________________________________________________________

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα δυνατότητα είναι αυτή της αντίστροφης σχέσης (inverse). 

Έτσι μπορούμε να ορίσουμε τη σχέση τρώγεται (eaten-by) σαν αντίστροφη της 

σχέσης τρώει (eats) : 

slot-def eats ___________

109 Κάποιες φορές οι δυαδικές σχέσεις (slots) εμφανίζονται και με την ονομασία ιδιότητες (attributes), 
[Bechhofer κα].
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inverse eaten-by

Δυο δυαδικές σχέσεις μπορεί να συνδέονταν μεταξύ τους με την έννοια της υπο- 

σχέσης (subslot). Έτσι για παράδειγμα η σχέση έχει-κόρη ορίζεται ως:

Slot-def has-daughter

Subslot-of has-child

Δηλαδή ορίζεται ως υπο-σχέση της σχέσης έχει-παιδί, δηλαδή κάθε ζεύγος (x,y) που 

είναι μέλος της σχέσης κόρη πρέπει να είναι και μέλος της σχέσης έχει-παιδί.

Για τις δυαδικές σχέσεις μπορούν ακόμη να οριστούν και περιορισμοί σχέσεων (slot-

constraints). Ουσιαστικά οι περιορισμοί σχέσεων παίζουν το ρόλο του ορισμού

κλάσεων των οποίων τα μέλη είναι όσα στοιχεία ικανοποιούν τη συνθήκη του

περιορισμού. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε περιορισμούς στις τιμές που μπορεί να

πάρει μια δυαδική σχέση. Οι περιορισμοί που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι

οι εξής δύο: έχει-τιμή (has-value) και η τιμή είναι-τύπου (value-type). Στην πρώτη

περίπτωση ο περιορισμός είναι ικανή συνθήκη, ενώ στη δεύτερη είναι αναγκαία. Για

παράδειγμα ορίζουμε τον περιορισμό στη σχέση τρώει ως εξής:

slot-constraint eats
has-value zebra

ορίζοντας την κλάση των ζώων που τρώνε ζέβρες, αλλά δεν περιορίζονται 

αναγκαστικά σε αυτές. Δηλαδή μπορεί τα μέλη αυτής της κλάσης να τρώνε και κάτι 

άλλο.

Ενώ αν ορίσουμε τον περιορισμό «τρώνε κρέας» για τα σαρκοφάγο, τότε εννοούμε 

πως οποιοδήποτε τέτοιο ζώο δεν τρώει τίποτε άλλο εκτός από κρέας:

slot-constraint eats
value-type meat

Μπορούμε ακόμη να ορίσουμε περιορισμούς στην πληθικότητα (cardinality) 

καθορίζοντας των αριθμό των μελών που μπορεί να έχει μια δυαδική σχέση. Έτσι 

μπορούμε να ορίσουμε την κλάση των γονέων που έχουν μια ή δυο κόρες που είναι 

γιατροί ως εξής:

slot-constraint has-daughter
max-cardinality 2 doctor 
min-cardinality 1 doctor
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Αν θέλαμε να ορίσουμε τον ίδιο αριθμό για τον περιορισμό μέγιστης και ελάχιστης

πληθικότητας μπορούμε να το δηλώσουμε στο OIL ως εξής:

slot-constraint has-daughter 
cardinality 1 doctor

Επίσης μπορούμε να ορίσουμε ένα απαριθμητικό σύνολο δυνατών τιμών ενός

περιορισμού. Για παράδειγμα μπορεί να θέλουμε να ορίσουμε ότι ένα κρασί μπορεί

να έχει-χρώμα λευκό, ροζέ ή κόκκινο:

slot-constraint has-color
value-type (one-of Red White Rose)

Επίσης μπορούμε να ορίσουμε συγκεκριμένες τιμές. Έτσι για παράδειγμα μπορούμε

να ορίσουμε το λευκό κρασί ως μια υπο-κλάση της κλάσης κρασί για την οποία η

σχέση έχει-χρώμα μπορεί να πάρει την τιμή (has-jiller) λευκό:

class-def white-wine
subclass-of wine 
slot-constraint has-color 

has-filler white

Οι παραπάνω περιγραφές μπορούν να συνδυαστούν με τελεστές (και (and), ή (or), όχι 

(not)) της Άλγεβρας του Boole. Οι σχέσεις αυτές μπορούν να οριστούν και 

αναδρομικά (recursive) οπότε να προκόψουν συνθετότερες εκφράσεις:

(not (meat or fish))

Τέλος για μια δυαδική σχέση μπορούμε να ορίσουμε ότι είναι: 

μεταβατική (transitive), 

αντιμεταθετική (symmetric) 

συναρτησιακή (functional)

Έτσι μπορούμε να ορίσουμε ότι η σχέση μεγαλύτερος (bigger) είναι μεταβατική, ότι η

σχέση συζώ με κάποιον (live-with) είναι αντιμεταθετική, ενώ η σχέση έχει μητέρα

(has-mother) είναι συναρτησιακή ως εξής:

slot-def bigger
properties transitive

slot-def lives-with
properties symmetric

slot-def has-mother
properties functional
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Μια πιο πλήρης περιγραφή της γλώσσας OIL, η συντακτική και σημασιολογική 

προδιαγραφή της και αρκετά άρθρα και μελέτες περίπτωσης είναι διαθέσιμα στη 

διεύθυνση: http://www.ontoknowledge.org/oil.

3.4.3 Παράδειγμα εφαρμογής του OIL

Στη συνέχεια παραθέτουμε110 ένα παράδειγμα μιας οντολογίας στη γλώσσα OIL.

Αρχικά στην ενότητα της περιγραφής μεταδεδομένων της οντολογίας μας (ontology

container) ορίζονται με βάση τα στοιχεία του Dublin Core κάποια μεταδεδομένα που

περιγράφουν την οντολογία και στη συνέχεια οι κλάσεις, οι δυαδικές σχέσεις και οι

περιορισμοί μιας οντολογίας - δείγμα για τα αφρικανικά ζώα:

ontology-container
title "African animals" 
creator "Ian Horrocks" 
subject "animal, food, vegetarians"
description "A didactic example ontology describing African and Asian animals"
description.release "1.01"
publisher "I. Horrocks"
type "ontology"
format "pseudo-xml"
format "pdf'
identifier "http://\v\vw.cs.vu.nl/~dieter/oil/TR',oil.pdfl 
source "http://www.africa.com/nature/ammals.html" 
language "OIL" 
language "en-uk"
relation.hasPart "http://www.ontosRus.com/animals/jungle.onto"

ontology-definitions 
slot-def eats

inverse is-eaten-by 
slot-def lias-part

inverse is-part-of 
properties transitive 

slot-def comes-from 
slot-def age

range (min 0) 
properties functional 

slot-def weight 
range (min 0) 
properties functional 

slot-def colour 
range string 
properties functional 

class-def animal 
class-def plant 
disjoint animal plant 
class-def tree

subclass-of plant
class-def branch ______

110 [Bechhofer κ.α]
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slot-constraint is-part-of 
has-value tree 

class-def leaf
slot-constraint is-part-of 

has-value branch 
class-def defined carnivore 

subclass-of animal 
slot-constraint eats 

value-type animal 
class-def defined herbivore 

subclass-of animal 
slot-constraint eats

value-type (plant or (slot-constraint is-part-of has-value plant)) 
disjoint carnivore herbivore 
class-def giraffe

subclass-of animal 
slot-constraint eats 

value-type leaf 
class-def lion

subclass-of animal 
slot-constraint eats

value-type herbivore 
class-def tasty-plant 

subclass-of plant 
slot-constraint eaten-by

has-value herbivore carnivore 
class-def elephant

subclass-of animal 
slot-constraint eats 

value-type plant 
slot-constraint colour 

has-filler "grey" 
class-def defined adult-elephant 

subclass-of elephant 
slot-constraint age 

has-value (min 20)
covered adult-elephant by (slot-constraint weight has-value (range 5000 8000)) 
class-def defined affican-elephant 

subclass-of elephant 
slot-constraint comes-from 

has-filler Africa 
class-def defined indian-elephant 

subclass-of elephant 
slot-constraint comes-from 

has-filler India
disjoint-covered elephant by affican-elephant indian-elephant 
class-def kenyan-elephant 

subclass-of elephant 
disjoint kenyan-elephant indian-elephant 
class-def defined african-animal 

subclass-of animal 
slot-constraint comes-from

has-value ((one-of Africa) or (slot-constraint is-part-of has-filler Africa)) 
class-def defined asian-animal 

subclass-of animal 
slot-constraint comes-from

has-value ((one-of Asia) or (slot-constraint is-part-of has-filler Asia)) 
class-def defined large-animal 

subclass-of animal
slot-constraint weight ____________________________________________________
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has-value (min 1000) 
class-def continent 
class-def country

instance-of Africa continent 
instance-of Asia continent 
instance-of India country 
related is-part-of India Asia

Κλείνοντας το παράδειγμα της παραπάνω οντολογίας σημειώνουμε τα ακόλουθα:

• Ορίζεται η κλάση σαρκοφάγα (carnivore) και εΕάγουιιε το συιιπέρασμα ότι η 

κλάση λιοντάρια (lion) είναι υπο-κλάση της κλάσης σαρκοφάγα αφού τα 

λιοντάρια τρώνε φυτοφάγα που είναι ζώα.

• Ορίζεται η κλάση φυτοφάγα (herbivore) και εΕάνουμε το συιιπέρασιια ότι η 

κλάση καμηλοπάρδαλη (giraffe) είναι υπο-κλάση της κλάσης φυτοφάγα. 

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή η εξαγωγή του συμπεράσματος αυτού είναι πιο 

σύνθετη και ισχύει μόνο και μόνο επειδή η σχέση έχει-ως-τμήμα (has-part) 

είναι μεταβατική και η σχέση είναι-τμήμα-του (is-part-of) είναι η αντίστροφή 

της. Δηλαδή η καμηλοπάρδαλη τρώει φύλλα που είναι-τμήμα-των κλαδιών 

που με τη σειρά τους είναι-τμήμα-των δέντρων που είναι φυτά.

• Η κλάση ενήλικος ελέφαντας (adult elephant) ορίζεται ως οι ελέφαντες που 

έχουν ηλικία μεγαλύτερη του 20. Επίσης ένας ενήλικος ελέφαντας έχει βάρος 

στην περιοχή τιμών από 5000 ως 8000 και επομένως μπορεί να χαρακτηριστεί 

σαν υπο-κλάση της κλάσης μεγάλο-ζώο (large-animal).

• Η κλάση ελέφαντας-από-την-Κένυα είναι ασυμβίβαστη (disjoint) με την 

κλάση ινδικός-ελέφαντας. Ταυτόχρονα όμως ισχύει το ότι οι κλάσεις ινδικός- 

ελέφαντας και αφρικανικός-ελέφαντας είναι ασυμβίβαστες και μάλιστα η 

ένωσή τους καλύπτει ολόκληρη την κλάση των ελεφάντων. Επομένως η 

κλάση ελέφαντας-από-την-Κένυα είναι υποκλάση της κλάσης αφρικανικός- 

ελέφαντας.

• Τέλος η Αφρική και η Ασία ορίζονται σαν ήπειροι και η Ινδία σαν χώρα που 

ανήκει στην Ασία. Εποιιένοκ μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο ινδικός- 

ελέφαντας είναι υποκλάση της κλάσης ασιατικό-ζώο.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε ένα αναλυτικότερο παράδειγμα του OIL, 

το “C.I.A. World Factbook”, μια πραγματική οντολογία που έχει αναπτύξει και 

διαθέτει ελεύθερα από το δικτυακό της τόπο η Υπηρεσία Πληροφοριών των Ε.Π.Α. -
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C.I.A., όπου παρουσιάζει στοιχεία και πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει για όλα 

τα κράτη του Κόσμου. Η μελέτη περίπτωσης αυτής της οντολογίας παρουσιάζει 

διπλό ενδιαφέρον, τόσο από άποψη σχεδίασης της οντολογίας, όσο και από άποψη 

περιεχομένου. Η παρουσίασή μας στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας θα 

αρκεστεί στο να παραθέσει τρία αποσπάσματα της οντολογίας:

- την ίδια την οντολογία με τη μορφή της ψευδο-σύνταξης του oil,

την ίδια την οντολογία με τη μορφή της πραγματικής σύνταξής της σε 

XML / RDF,

και τέλος ένα απόσπασμα από τα πραγματικά δεδομένα που 

παρουσιάζονται και που αφορούν την Ελλάδα.

3.4.4 To OIL σαν επέκταση των RDF/RDFS

Το κυριότερο σημείο επέκτασης του RDFS σε OIL είναι η κλάση 

oil:ClassExpression, που ορίζεται σαν υπο-κλάση του rdfs:Resource (που θυμίζουμε 

ότι είναι η πιο γενική κλάση του RDFS). Στο ίδιο το OIL η κλάση rdfs:Class ορίζεται 

ως υποκλάση του oil:ClassExpression και έτσι εξασφαλίζεται μεγάλος βαθμός 

συμβατότητας προς τα πίσω αφού πλέον οι υπάρχουσες κλάσεις του RDFS είναι 

προσβάσιμες μέσα από τις εκφράσεις του OIL. Οι υπόλοιπες υποκλάσεις του 

oiFClassExpression είναι οι τελεστές της άλγεβρας του Boole oil:AND, oil:OR και 

oil:NOT καθώς επίσης και η κλάση oiPSlotConstraint που είναι επίσης και υπο

κλάση του rdfs:Constraint Resource. Έτσι η κλάση oiFClassExpression «αγκαλιάζει» 

όλους τους δυνατούς τρόπους περιγραφής κλάσεων στο OIL.

Επιπλέον οι δυαδικές σχέσεις στο OIL αποτελούν στοιχεία του rdf: Property ή υπο- 

ιδιοτήτων του. Η έννοια της υπο-σχέσης εκφράζεται επίσης σαν δήλωση του rdf ως 

εξής: rdfs:subPropertyOf.

Επομένως μπορούμε να πούμε ότι το OIL βασίζεται στο RDF και αποτελεί ένα νέο 

ξεχωριστό namespace. Κάποιες από τις στοιχειώδεις δηλώσεις του OIL εκφράζονται 

κατευθείαν σε αυτό το namespace ενώ κάποιες άλλες (πρόκειται για όσες το 

επεκτείνουν) εκφράζονται σε ένα νέο namespace με το πρόθεμα oil.
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3.4.5 Περιορισμοί του OIL

Μολονότι το OIL ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση των γλωσσών για 

την υλοποίηση οντολογιών που θα επιτρέπουν και τη διεξαγωγή λογικών 

συμπερασμάτων, ωστόσο θα μπορούσε να ενσωματώνει και ορισμένα επιπλέον 

χαρακτηριστικά που θα το έκαναν mo πλήρες.

Έτσι ενώ υποστηρίζει ορισμένες ιδιότητες (μεταβατική, αντιμεταθετική και 

συναρτησιακή), δεν υποστηρίζει κάποιες άλλες περισσότερο σύνθετες όπως τη 

γραμμικότητα (linearity), την ανακλαστικότητα (reflexivity), την ασυμμετρία 

(asymmetry) κλπ.

Επιπλέον δεν υποστηρίζει λογική δεύτερης τάξης (second order logic), δηλαδή δεν 

μπορεί να αντιμετωπίσει τις ίδιες της προτάσεις του OIL ως αντικείμενα της ίδιας της 

γλώσσας.
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3.5 Γλώσσες DAML και DAML+OIL

3.5.1 Εισαγωγή

Η γλώσσα DAML (Darpa Agent Mark-up Language111) αναπτύχθηκε (Αύγουστος 

2000) με χρηματοδότηση της Υπηρεσίας DARPA112 του Υπουργείου Άμυνας των 

Ε.Π.Α. Η γλώσσα αυτή επέκτεινε το πρότυπο του RDF σε επίπεδο σημασιολογικής 

μοντελοποίησης, ενώ είναι φανερό113 ότι η συντακτική της ομάδα114 είχε επηρεαστεί 

έντονα από άλλες πρωτοβουλίες, όπως η Ontolingua και η γλώσσα SHOE.

Αργότερα (Δεκέμβριος 2001) η γλώσσα DAML αντικαταστάθηκε από τη γλώσσα 

DAML+OIL115 που προέκυψε από τη συνδυασμένη προσπάθεια επιστημόνων από 

Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα. Μπορούμε 

μάλιστα να πούμε ότι στην ουσία προέρχεται από τη συγχώνευση των γλωσσών 

DAML και OIL (Ontology Inference Layer) και αποτελεί τη φυσική συνέχειά τους. 

Και η νέα αυτή γλώσσα βασίζεται στο RDF ενώ ταυτόχρονα το επεκτείνει 

υποστηρίζοντας μεγαλύτερη ποικιλία αρχών μοντελοποίησης.

Σήμερα (καλοκαίρι του 2003) το πρότυπο αυτό έχει υιοθετηθεί από την κοινοπραξία 

του παγκόσμιου ιστού και αν και δεν αποτελεί ακόμη σύσταση (Recommendation) 

του W3C, έχει ήδη δημοσιευτεί (Απρίλιος 2003) το προσχέδιό της (working draft) με 

την ονομασία Web Ontology Language (OWL116) που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα 

διεθνώς αποδεκτό πρότυπο.

111 http://www.daml.org/language
112 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) http://www.darpa.mil/. Η υπηρεσία αυτή 
έχει συσταθεί από το 1958 από το Υπουργείο Άμυνας των Ε.Π.Α. με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη 
στις νέες τεχνολογίες, σαν απάντηση στην εκτόξευση του Σοβιετικού πυραύλου Sputnik.H υπηρεσία 
αυτή ανέπτυξε το διαδίκτυο υπολογιστών ARPAnet που θεωρείται ο πρόδρομος του σημερινού 
Διαδικτύου - Internet και αρχικά σχεδιάστηκε για στρατιωτικούς σκοπούς.
113 [McGuiness κ.α., 2002]
114 Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν επιστήμονες τόσο από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και 
Ερευνητικούς Οργανισμούς (Stanford, MIT, κα) όσο και από Ιδιωτικές εταιρίες (όπως πχ η 
στρατιωτική βιομηχανία Lockheed Martin, η NOKIA κ.α.) http://www.daml.org/researchers.html.
115 http://www.daml.org/2001/03/daml+oil-index.html
116 http://www.w3c.org/2Q01/sw/WebQnt/
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Σχηματικά μπορούμε να απεικονίσουμε τα παραπάνω στο ακόλουθο διάγραμμα:

Αιάνοαιηια3.5.1 Σνηυατική σνέση ανάαεσα <mc «νλώσσεο> 

RDF. OIL. DAML. DAML+OIL και OWL

Ο δικτυακός τόπος του DAML117 είναι εξαιρετικά οργανωμένος και διαθέτει στους 

επισκέπτες του τα ακόλουθα:

Μια εισαγωγική περιγραφή118 της γλώσσας DAML+OIL Με 

παραδείγματα για τους νέους χρήστες.

Μια αναλυτική περιγραφή119 της γλώσσας DAML+OIL και των 

προγενέστερων εκδόσεών της.

Μια βιβλιοθήκη120 των οντολογιών που έχουν αναπτυχθεί σε αυτήν την 

γλώσσα

Μια συλλογή από εργαλεία121 και εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για να 

διευκολύνουν τους χρήστες της,

καθώς επίσης και μια σειρά από άλλους χρήσιμους συνδέσμους.

117 http://www.daml.org/
118 http://www.daml.org/roadmap.html
119 http://www.daml.org/language/
120 http://www.daml.org/ontoloeies/
121 http://www.daml.org/tools/
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3.5.2 Σύγκριση των XML Σχήμα, RDF Σχήμα και DAML+OIL 

Η Yolanda Gil καν ο Varun Ratnakar δίνουν στη σελίδα τους122 τα αποτελέσματα μιας 

ενδιαφέρουσας μελέτης που συγκρίνει τις δυνατότητες των XML Σχήμα, RDF Σχήμα 

και DAML. Την οποία παραθέτουμε στη συνέχεια:

122 http://trellis.semanticvveb.org/expect/web/semanticvveb/comparison.html
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Όπως βλέπουμε στον παραπάνω Πίνακα τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του 

DAML+OIL που του προσδίδουν ισχυρότερες δυνατότητες από τα XML Σχήματα 

και RDF Σχήματα είναι η δυνατότητα ορισμού:

μεταβατικής ιδιότητας σε ιδιότητες (transitive property),

- άρνησης (negation),

ξένων μεταξύ τους κλάσεων (disjoint),

μιας κλάσης με απαρίθμηση των στοιχείων της (enumeration),

- ικανών και αναγκαίων συνθηκών για συμμετοχή σε μια κλάση

Επιπλέον υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά (όπως οι περιορισμοί πληθικότητας, οι 

τοπικοί ορισμοί των πεδίων τιμών domain και range κ.α.) στα οποία DAML+OEL 

εμφανίζει ισχυρότερες διαχειριστικές δυνατότητες από τα RDF Σχήματα.

Επειδή όπως αναφέραμε αρχικά η γλώσσα DAML+OIL τείνει να αντικατασταθεί 

σύντομα από την γλώσσα OWL, δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με την ανάλυσή 

της, αλλά θα προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα όπου θα δούμε εκτενέστερα το 

υπό σύσταση πρότυπο OWL του W3C.
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3.6 Web Ontology Language (OWL)

3.6.1 Εισαγωγή

Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα το πρότυπο της γλώσσας OWL είναι υπό 

σύσταση (W3C Working Draft, Απρίλιος 2003). Όπως φαίνεται στο ακόλουθο 

διάγραμμα και αυτό χρησιμοποιεί την XML σύνταξη ενώ σε σημασιολογικό επίπεδο 

είναι μια επέκταση του RDF(S).

OWL

RDF

-<

XML

>- Σημασιολογικό Επίπεδο

Σύνταξη

Διάγραμμα 3.6.1 To OWL αποτελεί μια επέκταση του RDF 

που βασίζεται όσον αφορά τη σύνταξή του στο XML

To OWL αναμένεται να επιτρέπει εξαγωγή συμπερασμάτων σε ακόμη μεγαλύτερο 

βαθμό από τους προκατόχους του OIL και DAML+OIL.

Στο προσχέδιο της σύστασης του OWL αναφέρεται ότι θα προτυποποιηθούν τρεις 

διαφορετικές εκδόσεις του OWL που η καθεμιά θα καλύπτει τις ανάγκες χρηστών με 

διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων. Έτσι θα «κυκλοφορήσουν» οι εκδόσεις OWL Lite, 

OWL DL και OWL Full με αυξανόμενες εκφραστικές δυνατότητες. Η καθεμιά από 

αυτές θα είναι το υποσύνολο της άλλης όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

Διάγραμμα 3.6.2 Γραφική αναπαράσταση των τριών εκδόσεων της γλώσσας OWL 

Το πλεονέκτημα της έκδοσης OWL Full είναι ότι εκμεταλλεύεται στο έπακρο όλες τις 

δυνατότητες της γλώσσας. Αντίθετα οι εκδόσεις OWL DL και OWL Lite είναι πιο 

απλές στη δομή τους και έτσι επιτρέπουν την ευκολότερη ανάπτυξη εφαρμογών και
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εργαλείων χάνοντας φυσικά τις πιο σύνθετες δυνατότητες της γλώσσας.Έτσι το OWL 

Lite υποστηρίζει καλύτερα εφαρμογές των οποίων οι απαιτήσεις περιορίζονται σε 

ιεραρχική ταξινόμηση των οντοτήτων και απλούς περιορισμούς. Για παράδειγμα ενώ 

υποστηρίζει περιορισμούς πληθικότητας, μπορεί να τους δίνει μόνο τις τιμές 0 ή 

1.Είναι πολύ ευκολότερη η ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης του OWL Lite σε 

σχέση με τις άλλες δυο εκδόσεις και επιπλέον το OWL Lite επιτρέπει ευκολότερα την 

αναβάθμιση σε αυτό άλλων ταξινομιών και θησαυρών.

To OWL DL (Description Logic OWL) αφορά τους χρήστες που θέλουν τη μέγιστη 

δυνατότητα έκφρασης, διατηρώντας παράλληλα υπολογιστική ολοκλήρωση (η 

εξαγωγή συμπερασμάτων είναι εγγυημένη, ενώ όλοι οι υπολογισμοί θα τελειώνουν σε 

πεπερασμένο χρόνο). To OWL DL συμπεριλαμβάνει όλες τις δομές της γλώσσας 

OWL με ορισμένους όμως περιορισμούς (πχ ενώ μια κλάση μπορεί να οριστεί σαν 

υπο-κλάση μιας άλλης, δεν μπορεί να αποτελέσει μέλος (στιγμιότυπο) μια άλλης).

Τέλος το OWL Full υποστηρίζει τους χρήστες που επιθυμούν τη μέγιστη εκφραστική 

δυνατότητα και την συντακτική «ελευθερία», που όμως δεν εγγυάται πάντα 

υπολογιστικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα στο OWL Full μπορούμε να ορίσουμε 

μια κλάση είτε σαν ένα σύνολο στιγμιότυπων είτε να ορίσουμε την ίδια ως ένα 

στιγμιότυπο μιας άλλης κλάσης. Σύμφωνα με το W3C θεωρείται απίθανη η ανάπτυξη 

οποιουδήποτε εργαλείου εξαγωγής συμπερασμάτων που να μπορεί να υποστηρίξει 

συμπερασματολογικά το 100% κάθε χαρακτηριστικού του OWL Full.

3.6.2 Συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του προτύπου OWL Lite 

Στη συνέχεια αυτής της ενότητας θα δώσουμε μια συνοπτική περιγραφή των 

βασικότερων χαρακτηριστικών του OWL Lite μέσα από απλά παραδείγματα 

τονίζοντας ιδιαίτερα εκείνα τα χαρακτηριστικά του που το επεκτείνουν σε 

σημασιολογικό επίπεδο.

Στον ακόλουθο Πίνακα παραθέτουμε τα συστατικά (τις γλωσσικές δομές) της 

γλώσσας OWL Lite. Όπως διαπιστώνουμε αρκετά από αυτά παραμένουν όπως στο 

RDF(S). 123

123 [OWL Overview]
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RDF Schema Features:

• Class

• rdf:Propertv

• rdfs.subClassOf

• rdfs.subProvertvOf

• rdfs:domain

• rdfs:ranee

• Individual

(In)Equality:
• eauivalentClass

• eauivalentPropertv

• samelndividualAs

• differentFrom

• allDifferent

Property Characteristics:

• inverseOf

• TransitivePropertv

• SvmmetricPropertv

• FunctionalPropertv

• InverseFunctionalPropertv

Property Type Restrictions: Restricted Cardinality: Header Information:

• allValuesFrom • minCardinalitv (onlv 0 • imports

or 1)
• someValuesFrom • prior Version

• maxCardinalitv (onlv
• backwardCompatibleWith

0 or 1)

Class Intersection: • cardinalitv (onlv 0 or
• incompatibleWith

• intersectionOf 1)

Datatypes

Ενώ στον επόμενο Πίνακα δίνουμε τις πρόσθετες γλωσσικές δομές των OWL DL και

OWL Full

Class Axioms: Boolean Combinations of Class Expressions:

• oneOf • union Of

• disiointWith • intersectionOf

• eauivalentClass
(applied to class expressions)

• complementOf

• rdfs:subClassOf
(applied to class expressions)

Arbitrary Cardinality: Filler Information:

• minCardinalitv • hasValue

• maxCardinalitv

• cardinalitv
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Κατά την παρουσίασή μας αυτή θα χρησιμοποιήσουμε τους ακόλουθους 

συμβολισμούς:

Διάγραμμα 3.6.3 Με το παραπάνω γράφημα συμβολίζουμε ότι 

κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει μόνο έναν τόπο γέννησης

Δ ιάγραμμα 3.6.4 Με το παραπάνω γράφημα συμβολίζουμε ότι κάθε οδηγός μπορεί να έχει μόνο μια 

άδεια οδήγησης, αλλά ταυτόχρονα και κάθε αριθμός αδείας οδήγησης αντιστοιχεί σε έναν μόνο οδηγό.

Στην ακόλουθη περιγραφή θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα μια οντολογία με 

γνωστικό αντικείμενο των υδάτινων πόρων. Μια γραφική απεικόνισή της δίνεται στο 

ακόλουθο διάγραμμα:

Διάγραμμα 3.6.5 Γραφική απεικόνιση της οντολογίας με γνωστικό αντικείμενο τους υδάτινους πόρους

που θα χρησιμοποιήσουμε στο παράδειγμά μας.

3.6.2.1 Συναρτησιακή Ιδιότητα (Functional Property)

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο αρχεία που περιγράφουν τον ποταμό Yangtze: 

Yangtze-docl.rdf

<?xml version-' 1.0"?>
<River rdf:about="http;//www.cluna.org/rivers#Yangtze"____________________________________
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xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns=’’http://wvv"w.geodesy.org/water/naturalJy-occurTing#''> 

<emptiesInto rdf:resource=''http://www.china.org/geography#Ea$tChinaSea"/> 
</River>

Yangtze-doc2.rdf

<?xml version=" 1.0"?>
<River rdf:about=''http://www.china.org/rivers#Yangtze''

xmks:rdf-'http://www.w3.Org/1999/O2/22-rdf-syntax-ns#1' 
xrrdns-'http://www.ge0desy.0rg/water/naturally-0ccurring#">

<emptiesInto rdf:resource="http://www.national-geographic.org#S1001-x-302"/>
</River>

Αν η σχέση «εκβάλλει» ορίζεται ως συνάρτηση τότε μπορούμε να εξαγάγουμε το 

συμπέρασμα ότι αφού ο ποταμός Yangtze εκβάλλει και στην «Ανατολική Θάλασσα 

της Κίνας» και στην οντότητα «S1001 -χ-302» τότε οι δύο αυτές έννοιες αφορούν 

(συμβολίζουν στην οντολογία μας) το ίδιο ακριβώς αντικείμενο.

3.6.2.2 Συμμετρική (Αντιμεταθετική) Ιδιότητα (Symmetric Property)

Αν δεχτούμε ότι η σχέση «Συνδέομαι_με» (connectsTo) έχει οριστεί σε μια

Οντολογία στη γλώσσα OWL ως Συμμετρική τότε βρίσκοντας το παρακάτω αρχείο

που «υπακούει» στην συγκεκριμένη οντολογία (δηλαδή το σχήμα που έχουμε ορίσει

σε OWL), μπορούμε να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι αφού ο ποταμός Yangtze

συνδέεται με τον ποταμό Wu, τότε και ο Wu θα συνδέεται με τον Yangtze:

<?xml version-' 1,0"?>
<River rdf:ID="Yangtze"

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns-'http://www.ge0desy.0rg/water/naturally-0ccurring#''>

<connectsTo>
<River rdf:about="http://www.china.org/rivers#Wu"/>

</connectsTo>
</River>

3.6.2.3 Μεταβατική Ιδιότητα (Transitive Property)

Ας υποθέσουμε τώρα ότι σε δυο διαφορετικούς δικτυακούς τόπους βρίσκουμε τα

παρακάτω δυο αρχεία:

EastChinaSea.rdf

<?xml versions" 1.0"?>
<Sea rdf:ID="EastChinaSea"

xmlns:rdf-'http://www.w3.Org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xml ns="http:/7www.geodesy.org/water/naturally-occunmg#">

<containedIn>
<Sea rdf:about="http://www.china.gov#ChinaSea"/>

</containedIn>
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</Sea>

και ChinaSea.rdf:

<?xml version-'1.0"?>
<Sea rdf:about="http:/Avww.china.gov#ChinaSea"

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmIns="http://www.geodesy.org/water/natiirally-occurrmg#">

<containedIn>
Ocean rdf:about="http://www.geodesy.org#PacificOcean'7> 

</containedIn>
</Sea>

Αν και πάλι έχουμε ορίσει στην οντολογία μας ότι για τη σχέση «Περιέχομαι_σε» 

(Containedln) ισχύει η μεταβατική ιδιότητα, τότε η εφαρμογή μας μπορεί να εξαγάγει 

το συμπέρασμα ότι η ανατολική θάλασσα της Κίνας είναι υποσύνολο του Ειρηνικού 

Ωκεανού.

3.6.2.4 Ιδιότητα Αντιστρόφου (Inverse Property)

Με το ακόλουθο αρχείο:

<?xml version-’ 1.0"?>
<River rdf:ID="Yangtze"

xmlns:rdi="http:/Avww.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xndns="http://\vww.geodesy.org/water/naturally-occurring#"> 

<emptiesInto rdf:resource-’http://www.china.Org/geography#EastChinaSea7> 
</River>

ορίζεται ότι ο ποταμός Yangtze συνδέεται με τη σχέση «Εκβάλλει» (emptieslnto) 

στην Ανατολική Θάλασσα της Κίνας. Αν έχουμε ορίσει ακόμη ότι η σχέση 

«εκβάλλει» είναι η αντίστροφη της σχέσης «είναι_ο_αποδέκτης» (feedsFrom) τότε η 

εφαρμογή μας μπορεί να εξαγάγει το συμπέρασμα ότι η Ανατολική Θάλασσα της 

Κίνας είναι ο αποδέκτης του ποταμού Yangtze.

3.6.2.5 Ιδιότητα Αντιστροφής της Συνάρτησης (Inverse Functional Property) 

Από τα δύο παρακάτω αρχεία:

EastChinaSea.rdf

<?xml version=" 1.0"?>
<Sea rdf:ID="EastChinaSea" xmIns:rdf="http://ww\v.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns="http://ww\v.geodesy.org/water/namrally-occurnng"">
<feedsFrom>

<River rdf:about="http://www.china.org/rivers#Yangtze"/>
</feedsFrom>

</Sea>
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καν S1001-x-302.rdf:

<?xml version-' 1.0"?>
<Sea rdf:ID="S1001-.x-302" xmlns:rdi="http://\vw\v.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns="http://www.geodesy.org,/water/natiirally-occuiTing#">
<feedsFrom>

<River rdf:about="http://\vww.china.org.''rivers#Yangtze"/'>
</feedsFrom>

</Sea>

πληροφορούμαστε ότι η Ανατολική Θάλασσα της Κίνας «είναι_ο_αποδέκτης» του 

ποταμού Yangtze αλλά ταυτόχρονα ότι και η οντότητα S1001 -χ-302 

«είναι_ο_αποδέκτης» του ποταμού Yangtze. Εφόσον έχουμε ορίσει ότι για τη σχέση 

«είναι_ο_αποδέκτης» ισχύει η ιδιότητα της αντιστροφής της συνάρτησης η εφαρμογή 

μπορεί να συμπεράνει ότι η «Ανατολική Θάλασσα της Κίνας» και η οντότητα 

«S1001 -χ-302» αφορούν (συμβολίζουν στην οντολογία μας) το ίδιο ακριβώς 

αντικείμενο.

3.6.3 Συνοπτική περιγραφή της σύνταξης των χαρακτηριστικών του προτύπου OWL 

Στα προηγούμενα παράδειγμα πήραμε μια γεύση από τα χαρακτηριστικά του OWL 

που επιτρέπουν την ανάπτυξη εφαρμογών με δυνατότητες εξαγωγής συμπερασμάτων. 

Στη συνέχεια θα κάνουμε και μια μικρή αναφορά στην σύνταξη του OWL που ορίζει 

αυτές τις ιδιότητες.

3.6.3.1 Ιδιότητα Αντικειμένου και Ιδιότητα Τύπου δεδομένων

Στο RDF Σχήμα είχαμε ορίσει με την ιδιότητα rdf:Property και συσχετίζαμε:

έναν πόρο (Resource) με έναν άλλο πόρο, (πχ ένα «ποτάμι» εκβάλλει σε 

μια «θάλασσα»)

έναν πόρο με έναν τύπο δεδομένων (πχ η κλάση «ποτάμι» συνδέεται με 

την ιδιότητα «μήκος» με έναν μη αρνητικό ακέραιο)

Στο πρότυπο του OWL όμως γίνεται η διάκριση ανάμεσα στις δυο παραπάνω 

περιπτώσεις:

Η ιδιότητα owl:ObjectProperty συνδέει έναν πόρο με έναν άλλο πόρο.

Ενώ η ιδιότητα owl:DatatypeProperty συνδέει έναν πόρο με έναν τύπο 

δεδομένων που ορίζεται σε κάποιο XML Σχήμα.
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Δηλαδή:

Διάγραμμα 3.6.6 Γραφική απεικόνιση της Ιδιότητας Αντικειμένου 

και της Ιδιότητας Τόπου Δεδομένων.

Και οι δυο όμως ιδιότητες είναι υπο-κλάσεις της ιδιότητας rdf:Property.

Έτσι ενώ στο πρότυπο RDFS θα ορίζαμε:

rdf: Property rdf:ID="emptiesInto">
<rdfs:doniainrdf:resource="#River"/> 
<rdfs:range rdf:resonrce="#BodyOfWater"/>

</rdf:Property>

<rdf:Property rdf:ID="length">
<rdfs:domain rdf:resource="#River"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/200l/XMLSchema#nonNegativeInteger"/>

</rdf:Property>

Στο OWL ορίζουμε:

<owI:ObjectProperty rdf:ID="einptiesInto"> 
<rdfs:domain rdf:resource-'#River7> 
<rdfs:range rdf:resource="#BodyOfWater'7> 

</owI:ObjectProperty>

<owI:DatatypePropertv rdf:ID-'length">
<rdfs:doniain rdf:resource="#River"/>
<rdfs:range rdf:resource=="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger"/>

</owI:DatatypeProperty>

που εξ ορισμού είναι ξένα μεταξύ τους.

3.6.3.2 Μηχανισμός ονοματοδοσίας του OWL (OWL namespace)

Ο μηχανισμός ονοματοδοσίας για το owl βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://www.w3.Org/2002/07/owl#
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και δηλώνεται ως εξής:

<?xml version-' 1.0”?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://\v'ww.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:rdfs="http://www.w3.org,/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:owl="http://wvvw.\v3.org/2002/07/owl#" 

xml:base="http://www.geodesy.org/water/naturally-occurring"> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="emptiesInto"> 

<rdfs:domainrdf:resource="#River"/>
<rdfs:range rdf:resource="#BodyOfW ater"/>

<J owl: ObjectProperty>

</rdf:RDF>

3.6.3.3 Σύνταξη Ιδιοτήτων μιας Σχέσης στο OWL

Με τη σύνταξη που ακολουθεί ορίζουμε ότι η σχέση «ΣυνδέεταιΜε» (ConnectsTo) 

είναι μια σχέση μεταξύ αντικειμένων (ObjectProperty) και μάλιστα πιο συγκεκριμένα 

είναι μια συμμετρική (symmetric) σχέση αντικειμένων:

<?xml version-11,0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.vv3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:rdfs="http://w\vw.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:owl="http://www.vv3.org/2002/07/owl#" 
xml:base="http://wvvw.geodesy.org/vvater/naturally-occurring">

<ovvl:ObjectProperty rdf:ID="connectsTo">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Synime(ricProperty"/> 

<rdfs:domain rdf:resource="#NaturallyOccurringWaterSource"/> ■ .
<rdfs:range rdf:resource="#NaturallyOccurringWaterSource"/>

</owl: Obj ectProperty>

</rdf:RDF>

Προσέξτε ότι ενώ και οι δύο παρακάτω συντάξεις είναι ισοδύναμες:

<ovvl:ObjectProperty rdf:ID="connectsTo">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#SymmetricProperty"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#NatiirallyOccurxingWaterSource"/>
<rdfs:range rdf:resource="#NaturallyOccurringWaterSource"/>

</owl: Obj ectProperty>

<owl:SyminetricProperty rdf:ID="connectsTo">
<rdfs:domain rdf:resource="#NaturallyOccurringWaterSource"/>
<rdfs:range rdf:resource="#NaturallyOccurringWaterSource"/>

</owl:SymmetricProperty> : / . ;
Και ορίζουν ότι η σχέση «ΣυνδέεταιΜε» είναι συμμετρική, είναι προτιμότερη η

πρώτη γιατί έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να ορίσουμε για την ίδια σχέση ότι για 

παράδειγμα εκτός από συμμετρική είναι και μεταβατική προσθέτοντας ακόμη μια 

δήλωση “rdf:type”.
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Αντίστοιχα με τον ακόλουθο κώδικα ορίζουμε ότι η σχέση «ΠεριεχεταιΣε» 

(Containedln) είναι μεταβατική (transitive) :

<?xml version-11.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdi=''http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:rdfs="http:/7v^vw.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlnsiowl-’http://www.w3.Org/2002/07/owl#" 
xnd:base="http://www.geodesy.org/water/naturally-occurring,'>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="containedIn">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#TransitiveProperty"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Sea"/>
<rdfs:range rdf:resource="#BodyOf\Vater"/>

</owl :Obj ectProperty>

</rdf:RDF>

Με τον ίδιο τρόπο ορίζουμε τη Συναρτησιακή Ιδιότητα (Functional Property):

<?xml version=" 1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://\vww.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xnilns:rdfs="http://w\vw.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
xnd:base="http://www.geodesy.org/water/naturally-occurring''>

<owl:ObjectProperty rdf:lD="eniptiesInto">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#River"/>
<rdfs:range rdf:resource="#BodyOfW ater"/>

</owl:ObjectProperty>

</rdf:RDF>

την Ιδιότητα Αντιστροφής (Inverse Property):

<?xnol version-’ 1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/l999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
xml :base="http:// www.geodesy.org/ water/naturally-occurri ng">

<owl:ObjectProperty rdf:ID="emptiesInto">
<rdf:type Ydf:resource="http://www. w3.org/2002/07/ow!iiFunctionalProperty"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#River"/>
<rdfs:range rdf:resource="#BodyOfWater’7>

</owl:ObjectProperty>

<owl:Obj ectProperty rdf: ID="feedsFrom">
<owl:inverseOf rdf:resouree="#emptiesInto"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#BodyOfW ater"/>
<rdfs:range rdf:resource="#River"/>

</owl:ObjectProperty>

</rdf:RDF>
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Και τέλος την ιδιότητα της Αντίστροφης Συνάρτησης (Inverse Functional 

Property):

<?xml version-Ί ,0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:rdfs="hrtp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:owl="http:/7vvww.w3.org/2002/07/ovvl#" 
xml:base="http://\vw\v.geodesy.org/water/naturally-occuning">

<ovvl:ObjectProperty rdf:ID="emptieslnto">
<rdf:type rdf:resowce= "http://www.w3.org/2002/07/owl^FunctionalProperty "/>
<rdfs:domain rdf:resource-'#River'7>
<rdfs:range rdf:resource="#BodyOf\Vater"/>

</owl:ObjectProperty>

<o\vl:ObjectProperty rdf:rD="feedsFrom">
<rdf:type rdf:resouree="http://w\vw.w3.org/2002/07/owI#InverseFunctionalPropertv"/>
<owl:inverseOf rdf: resource-"Uemptieslnto "f>
<rdfs:domain rdf:resource-'#BodyOfW ater"/>
<rdfs:range rdf:resource="#River"/>

</ovvl:ObjectProperty>

</rdf:RDF>
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3.6.4 Εργαλεία που διευκολύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών στην γλώσσα OWL 

Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε124 μια σειρά από εργαλεία που διευκολύνουν 

σημαντικά την ανάπτυξη εφαρμογών στη γλώσσα OWL:

- RDF Instance Creator (RIC):

http://www.mindswap.org/~mhgrove/RIC/RIC.shtml, με περιορισμένες 

δυνατότητες υποστήριξης της γλώσσας OWL,

OilEd: http://oiled.man.ac.uk/, είναι ένας επεξεργαστής οντολογιών που 

είδαμε και στο κεφάλαιο 2. Κυρίως υποστηρίζει τη γλώσσα OIL+DAML 

αλλά μπορεί να εξαγάγει δεδομένα και σε OWL,

OWL Validator, http://owl.bbn.com/validator/. υποστηρίζει τον έλεγχο της 

εγκυρότητας ενός OWL αρχείου,

- Dumpont: http://www.daml.org/2001/Q3/dumpont/. πρόκειται για ένα

απλό περιβάλλον που μας επιτρέπει να δούμε την ιεραρχία των ιδιοτήτων 

σε διάφορες γλώσσες μεταξύ των οποίων και της γλώσσας OWL, (πχ 

http://www.daml.Org/cgi-bin/dumpont7http://www.w3.org/2002/07/own 

OWL Ontology Validator:

http://phoebus.cs.man.ac.uk:9999/OWL/Validator, πρόκειται για μια 

ειδική έκδοση που ελέγχει την εγκυρότητα για τις εκδόσεις OWL Lite, 

OWL DL, και OWL Full,

- Euler: http://www.agfa.com/w3c/euler/, είναι μια μηχανή εξαγωγής 

συμπερασμάτων που έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά στα πρότυπα 

παραδείγματα της OWL (OWL Test Cases),

Chimaera: http://www.ksl.stanford.edu/software/chimaera/, που είναι ένα 

περιβάλλον ανάπτυξης Οντολογιών με διαγνωστικά εργαλεία, και 

περιορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας,

DAML+OIL Tools Page: http://www.daml.org/tools/, και φυσικά σχεδόν 

το σύνολο των εργαλείων που διατίθενται στη σελίδα εργαλείων για τη 

γλώσσα DAML+OIL, αφού τα περισσότερα από αυτά υποστηρίζουν την 

εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων OWL.

124 [Παρουσίαση του Roger Costelo για το πρότυπο OWL]
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3.6.5 Παραδείγματα

Για παράδειγμα μια γραφική αναπαράσταση της παρακάτω οντολογίας:

<rdf:RDF
xmlns:owl = "http://www.w3.Org/2002/07/owl#"
xinlns:rdf = "http://www.w3.Org/l999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs= "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
cowl:Class rdf:ID="ConsumableThing"/>
cowl:Class rdf:ID="PotableLiquid">
crdfs:subClassOf rdf:resource="#ConsumableThing"/>
</owl:Class>
cowl:Class rdf:ID="Wine">
crdfs:subClassOf rdf:resource="#PotableLiquid"/> 
c/owl:Class>
cowl .-Class rdf: ID= "Producer" />
cowl:Class rdf:ID="Winery">
crdfs:subClassOf rdf:resource="#Producer"/>
c/owl: Class:»
cowl:0bjectProperty rdf:ID="hasMaker"> 
crdfs:domain rdf:resource="#ConsumableThing"/> 
crdfs:range rdf:resource="#Producer"/> 
c/owl :0bjectProperty> 
c/rdf:RDF>

θα ήταν το ακόλουθο διάγραμμα:

Ενώ αντίστοιχα θα μπορούσαμε να ορίσουμε το κρασί ως ένα πόσιμο υγρό που 
παρασκευάζεται σε κάποιο οινοποιείο ως εξής:

[...]
cowl-.Class rdf : ID="Wine">
crdfs:subClassOf rdf:resource="#PotableLiquid"/> 
crdfs:subClassOf> 
cowl:Restriction>
cowl:onProperty rdf:resource="#hasMaker"/>
cowl:allValuesFrom rdf:resource="#Winery"/>_______
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</owl:Restriction> 
c/rdfs:subClassOf> 
c/owl:Class>
[.·.] _______________

Τέλος μπορούμε να προσθέσουμε την ιδιότητα έχειΧρώμα (hasColor) στην κλάση

των κρασιών και να ορίσουμε τις δυνατές τιμές της απαριθμητικά ως εξής:
__

<owl:Class rdf:ID="WineColor"> 
cowl .-oneOf rdf :parseType="Collection"> 
cowl:Thing rdf:about="#White"/> 
cowl:Thing rdf:about="#Rose"/> 
cowl -.Thing rdf .· about="#Red"/>
</owl:oneOf>
</owl:Class>
cowl:ObjectProperty rdf:ID="hasColor"> 
crdfs:domain rdf:resource="#Wine"/> 
crdfs:range rdf:resource="# WineColor"/> 
c/owl:ObjectProperty>
i-i
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3.6.6 Πλεονεκτήματα της χρήσης της γλώσσας OWL

Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να ξαναδούμε συνολικά τι κερδίζουμε αν κατά την 

ανάπτυξη μιας εφαρμογής αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του νέου προτύπου OWL:

Για την ομάδα που αναπτύσσει την εφαρμογή:

α) Ανάπτυξη λιγότερου κώδικα και κατά συνέπεια εξοικονόμηση χρόνου και 

χρημάτων,

β) Αξιοποίηση μιας πληθώρας έτοιμων εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί και 

διατίθενται για να διευκολύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλοντα XML / 

OWL,

γ) Επεκτασιμότητα, αφού η οντολογία μας σε γλώσσα OWL μπορεί να αναπτυχθεί 

ανεξάρτητα από την εφαρμογή αλλά και το αντίστροφο δηλαδή ανάπτυξη νέων 

εφαρμογών που θα αξιοποιούν μεγάλο μέρος κοινόχρηστου κώδικα (αυτού του 

ορισμού της οντολογίας).

δ) Αλληλεπιδραστικότητα με εφαρμογές άλλων φορέων, αφού μιλάμε πλέον μια 

κοινή γλώσσα σε σημασιολογικό επίπεδο που δίνει τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε 

προβλήματα διαφορετικής ορολογίας, αλλά ακόμη και να αντιληφθούμε καλύτερα το 

δημόσια και ρητά διατυπωμένο σημασιολογικό μοντέλο των άλλων.

Η αξιοποίηση όμως του OWL εμφανίζει πλεονεκτήματα και για την ευρύτερη 

κοινότητα των ανθρώπων (χρηστών):

α) Η ύπαρξη ενός διεθνώς αποδεκτού προτύπου σημασιολογικής γλώσσας θα αυξήσει 

τις δυνατότητες αλληλεπιδραστικότητας λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά προς 

όφελος του τελικού χρήστη,

β) Διάθεση μιας σειράς εργαλείων που να υποστηρίζουν την OWL διευκολύνοντας 

την αξιοποίησή της από τον τελικό χρήστη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Παραδείγματα εφαρμογής

"The Semantic Web is not a separate Web but an 

extension of the current one, in which information 

is given well-defined meaning, better enabling 

computers and people to work in cooperation "

Tim Berners-Lee, James Hendler, Ora Lassila 

"The Semantic Web ", Scientific American, May 2001.

4.1 Ενσωμάτωση ιιεταδεδομένων σε αργεία siKOvac

4.1.1 Εισαγωγή

Η ψηφιακή φωτογραφία (και γενικότερα η ψηφιακή εικόνα) ήταν μια από τις 

γνωστικές περιοχές που συγκέντρωσαν από νωρίς μεγάλο ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη εφαρμογών μεταδεδομένων. Οι περισσότερες συλλογές ψηφιακών 

φωτογραφιών και εικόνων που διατίθενται μέσω του Διαδικτύου συνήθως 

παρουσιάζονται μέσα από κάποια αρχική σελίδα με μικρά δείγματα (thumbnails) των 

εικόνων της συλλογής, που το καθένα αποτελεί σύνδεσμο για το αντίστοιχο πλήρες 

αρχείο εικόνας. Έτσι ο χρήστης, αφού δει των κατάλογο των δειγμάτων, μπορεί να 

επιλέξει και να κατεβάσει (σε καλύτερη ανάλυση από αυτή του δείγματος) μόνο 

εκείνες τις εικόνες που τον ενδιαφέρουν.

Οι μέχρι σήμερα δυνατότητες αναζήτησης ψηφιοποιημένων εικόνων μέσα από τον 

παγκόσμιο ιστό ήταν αρκετά περιορισμένες και μπορούν να διακριθούν στις 

ακόλουθες κατηγορίες:

• Μεμονωμένες εφαρμογές αναζήτησης που η καθεμιά αφορά συγκεκριμένο 

δικτυακό τόπο. Οι εφαρμογές αυτές βασίζονται σε μεταδεδομένα που 

καταχωρούνται σε ιδιωτικές βάσεις δεδομένων και καλύπτουν περιορισμένο 

αριθμό εικόνων (συνήθως αφορούν τη συλλογή εικόνων του οργανισμού που 

ανέπτυξε την εφαρμογή ή και ορισμένων ακόμη συνεργαζόμενων φορέων),

• Ισχυρές αλλά γενικού περιεχομένου βάσεις δεδομένων όπως το altavista, το 

Infoseek και ο Lycos που ταξινομούν στους καταλόγους τους το κείμενο που
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βρίσκουν στην ιδιότητα «alt» της ετικέτας EMG όλων των ιστοσελίδων που 

σαρώνουν για να καταχωρήσουν στους καταλόγους τους,

• Ειδικές βάσεις δεδομένων (όπως για παράδειγμα το Image Surfer125 126) για 

εικόνες, οι οποίες σαρώνουν τακτικά τον παγκόσμιο ιστό συλλέγοντας λέξεις 

κλειδιά από ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν εικόνες. Συνήθως για κάθε 

εικόνα αποθηκεύουν στους καταλόγους τους, ένα μικρό της αντίγραφο- 

δείγμα, τη διεύθυνσή τους στο Διαδίκτυο url, τον τύπο της εικόνας (GIF, JPG, 

κλπ), το μέγεθος του αρχείου της, την ημερομηνία του τελευταίου εντοπισμού 

της, καθώς επίσης και λέξεις κλειδιά για να διευκολύνουν την αναζήτησή 

τους,

• Και τέλος σε συστήματα ανάκτησης εικόνων που βασίζουν τη δημιουργία 

ερωτημάτων αναζήτησης στο περιεχόμενο των εικόνων, δηλαδή σε 

χαρακτηριστικά τους όπως χρωματικά ιστογράμματα, σύνθεση χρώματος, 

σχηματικές δομές κλπ και την ανάκτησή τους σε συντελεστές συσχέτισης.

Όλα τα παραπάνω μοντέλα εμφανίζουν μια σειρά από μειονεκτήματα:

• Τα μεταδεδομένα που συνοδεύουν τις εικόνες βρίσκονται σε ανεξάρτητες 

βάσεις δεδομένων. Κάθε αλλαγή στα αποθηκευμένα αρχεία πρέπει να 

συνοδεύεται από αλλαγή στα αντίστοιχα μεταδεδομένα και το αντίστροφο. 

Παραλείψεις στην παραπάνω παράλληλη διαδικασία δημιουργούν 

προβλήματα εσφαλμένων αναφορών στους συνδέσμους που οδηγούν στα 

αρχεία εικόνας,

• Όταν δυο φορείς ανταλλάσσουν αρχεία εικόνας θα πρέπει να φροντίσουν να 

ανταλλάξουν και τα μεταδεδομένα που τα συνοδεύουν,

• Τα μεταδεδομένα που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των εικόνων είναι 

ελλιπή αφού δεν προκύπτουν από δομημένο σχεδίασμά. Οι απαιτήσεις 

δομημένων μεταδεδομένων είναι ιδιαίτερα αυξημένες για τα αρχεία εικόνας 

που εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία και απαιτούν περίπλοκη διαχείριση

Για το σκοπό αυτό έχουν προταθεί κάποια νέα μοντέλα ενσωμάτωσης μεταδεδομένων 

στο ίδιο το αρχείο εικόνας με δομημένη μορφή που θα βασίζεται στη σύνταξη της

125 http://isurf.interpix.com
126 http://vads.ahds.ac.uk/index.html
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XML και στο λογικό μοντέλο του RDF. Έτσι τα αρχεία αυτά θα φέρουν 

ενσωματωμένα πλουσιότερα μεταδεδομένα που θα περιγράφουν το περιεχόμενο αλλά 

και άλλα χαρακτηριστικά της εικόνας, επιτρέποντας την διαχείρισή τους από 

ισχυρότερα εργαλεία αναζήτησης, και επεξεργασίας.

Τα μοντέλα αυτά προτείνουν την δημιουργία υποσυστημάτων που θα διευκολύνουν :

• την εισαγωγή και αποθήκευση των μεταδεδομένων στο αρχείο εικόνας

• την επεξεργασία, ανανέωση και διόρθωσή τους

• την εξαγωγή τους από το αρχείο εικόνας

• την αναζήτηση και ανάκτησή τους μέσα από τον παγκόσμιο ιστό με ειδικές 

εφαρμογές που μπορούν να ανακτήσουν τα μεταδεδομένα από τα αρχεία 

εικόνας και να τα παρουσιάσουν μέσω HTML σε κάποιον φυλλομετρητή.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε ένα απλό παράδειγμα RDF 

γραφήματος που «περιγράφει» τα διάφορα γεγονότα που σχετίζονται με την ιστορική 

διαδρομή μιας ψηφιακής εικόνας από την αρχική δημιουργία του θέματός της, μέχρι 

την τελική διάθεσή της ως ψηφιακό αρχείο στον παγκόσμιο ιστό. 127 128

127 http://www.dlib.org/dlib/ianuarv97/oclc/01vveibel.html
128 http://www.niso.org/news/events workshops/imagerpt.html
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Διάγραμμα 4.1.1: Ένα RDFμοντέλο που αφορά μεταδεόομένα του ιστορικού ενός αρχείου εικόνας 

[πηγή: ΤΑ SI metadata - image description, indexing and cataloguing]

Η χρήση μάλιστα του RDF επιτρέπει το συνδυασμό πολλαπλών σχημάτων 

(λεξιλογίων) ώστε να καλύπτονται με ευελιξία οι εκάστοτε απαιτήσεις.
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4.1.2 Εφαρμογή RDFpic - Ενσωμάτωση RDF σε αρχεία JPG

Το W3C έχει αναπτύξει την εφαρμογή RDF-pic με την οποία γίνεται η ενσωμάτωση 

μεταδεδομένων σε αρχεία εικόνας μορφής jpg. Τα μεταδεδομένα βασίζονται σε 

ειδικά RDF σχήματα που έχουν αναπτυχθεί για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Επιπλέον 

δίνεται η δυνατότητα επιλεκτικής ανάκτησης από το αρχείο είτε της πρωτογενούς 

πληροφορίας (εικόνας), είτε μόνο των μεταδεδομένων που την περιγράφουν.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της εφαρμογής δημιουργήθηκε ένα φιλικό γραφικό 

περιβάλλον εισαγωγής και επεξεργασίας μεταδεδομένων (Εικόνα 4.1.1). Το 

περιβάλλον αυτό είναι ιδιαίτερα απλό και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνει 

την εισαγωγή μεταδεδομένων για μεγάλο αριθμό εικόνων. Έτσι σε αρκετά πεδία 

διατηρεί τις τιμές που δόθηκαν στην προηγούμενη φωτογραφία σαν προκαθορισμένες 

τιμές (default values) εκμεταλλευόμενο το ότι συνήθως οι φωτογραφίες ανήκουν σε 

μια σειρά με κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι περιορίζει σημαντικά τον χρόνο εισαγωγής 

δεδομένων. Το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε Java και διατίθεται129 και ο 

εκτελέσιμος και ο πηγαίος κώδικάς του.

Εικόνα 4.1.1: Το γραφικό περιβάλλον του RDFpic είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη

129 http://iigsaw.w3.org/rdfoic/
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Τα μεταδεδομένα που εισάγονται με το RDFpic αποθηκεύονται σε μπλοκ σχολίων 

(comment blocks) του jpg, σύμφωνα με το οποίο μπορούν να περιέχουν χαρακτήρες 

κειμένου. Η διάκριση των σχολίων που περιέχουν μεταδεδομένα σύμφωνα με τα RDF 

σχήματα από τα άλλα σχόλια επαφίεται σε ευρετικούς αλγορίθμους (heuristics). Το 

πρότυπο jpg περιορίζει το μέγεθος του κάθε μπλοκ σχολίων στα 64Κ, αλλά στη 

σπάνια (τυπικά απαιτούνται μερικές εκατοντάδες bytes) περίπτωση που ο χώρος 

αυτός δεν θα επαρκεί για τα μεταδεδομένα μας μπορούμε απλά να χρησιμοποιήσουμε 

περισσότερα μπλοκ σχολίων.

Για την ανάκτηση τώρα της εικόνας ή των μεταδεδομένων που την περιγράφουν 

χρησιμοποιούνται τεχνικές content negotiation. Έτσι η αναζήτηση των αρχείων 

εικόνας με βάση τα μεταδεδομένα μπορεί να γίνει και μέσα από απλούς 

φυλλομετρητές κειμένου (πχ lynx), και επιπλέον είναι δυνατή η περαιτέρω 

επεξεργασία τους (των μεταδεδομένων). Ένα υποσύστημα του Jigsaw server130 

εξυπηρετεί είτε αιτήσεις για δεδομένα εικόνας είτε αιτήσεις για τις RDF περιγραφές 

τους. Για κάθε αρχείο εικόνας δημιουργείται ένα πλαίσιο (frame) που προσομοιώνει 

τους δυο διαφορετικούς πόρους (κείμενο και εικόνα) πίσω από το ίδιο URI (αυτό που 

δείχνει το αρχείο εικόνας). Επίσης δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο 

κείμενο των μεταδεδομένων αν προσθέσουμε μετά από το URI του αρχείου εικόνας 

τον χαρακτήρα «;» και τον κατάλληλο τύπο ΜΙΜΕ.

Τα μεταδεδομένα που χρησιμοποιεί η εφαρμογή περιγράφονται σε τρία RDF 

σχήματα:

• Το σχήμα Dublin Core, (τίτλος, δημιουργός, ημερομηνία κ.α.).

• Ένα τεχνικό σχήμα που αφορά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής 

όπως τον τύπο της, τον τύπο του φιλμ, την ημερομηνία εμφάνισης του φιλμ, 

κλπ

• Και το σχήμα του περιεχομένου που ορίζει κάποιες βασικές κατηγορίες με 

βάση τις οποίες η εφαρμογή προτείνει τη θεματική κατάταξη των 

φωτογραφιών.

Αναλυτικότερη περιγραφή των τριών σχημάτων δίνεται στην αντίστοιχη σημείωση 

(Note) του W3C.

130 htty://www. w3c.org/Jigsaw/Doc/PiOgrammer/design.htm]
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Όλα τα μεταδεδομένα είναι προαιρετικά. Όσο περισσότερα όμως συμπεριληφθούν 

τόσο πληρέστερη θα είναι η περιγραφή της εικόνας και τόσο ευκολότερη η 

αναζήτησή της μέσω του Διαδικτύου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει μάλιστα η περίπτωση ορισμένων φωτογραφικών μηχανών 

που επιτρέπουν και σήμερα στο χρήστη να προσθέτει μεταδεδομένα στις 

φωτογραφίες του. Μελλοντικά ίσως ακολουθηθεί κάποια κοινή σύμβαση που να 

ακολουθεί την πρόταση του W3C, ή να δημιουργηθεί κάποιο πρόγραμμα μετατροπής 

τους στη μορφή του RDF pic.

Το W3C αναφέρει επίσης ότι ενδιαφέρεται σε επόμενο στάδιο για την ανάπτυξη μιας 

μηχανής αναζήτησης που θα επιτρέπει τη δημιουργία ερωτημάτων με βάση τα 

μεταδεδομένα καθώς και για τη μελλοντική επέκταση της εφαρμογής αυτής και σε 

άλλες μορφές αρχείων εικόνας πέρα από το jpg.

Για την καλύτερη παρουσίαση της εφαρμογής έχει στηθεί ένας πιλοτικός 

εξυπηρετητής,131 όπου διατίθενται ορισμένες φωτογραφίες με ενσωματωμένα 

μεταδεδομένα.

4.1.3 Εφαρμογή ενσωμάτωσης RDF σε αρχεία PNG

Μια παρόμοια εφαρμογή αναπτύχθηκε από τους Jane Hunter και Zhimin Zhan 

[Hunter], αλλά για αρχεία εικόνας μορφής PNG132. Η εφαρμογή αυτή αξιοποίησε τη 

δυνατότητα του ίδιου του προτύπου PNG να ενσωματώνει μεταδεδομένα με τη 

μορφή λέξεων-κλειδιά (keywords), αλλά και το RDF για τον προσδιορισμό των 

σχημάτων των χρησιμοποιούμενων μεταδεδομένων.

Στα πλαίσια αυτής της εφαρμογής αναπτύχθηκαν τα παρακάτω υποσυστήματα:

• Μια εφαρμογή σε java (Peggie) για την εισαγωγή και επεξεργασία 

μεταδεδομένων σε αρχεία εικόνας (Εικόνα 4.1.2)

131 http://iigsaw.w3.org/Yves/Australia/1998/04/
132 Portable Network Graphics Format (http://www,graphicswiz.com/png'png,htmll
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• Επέκταση της μηχανής αναζήτησης HotMeta133 με απλό κώδικα που της δίνει 

τις δυνατότητες αναζήτησης εικόνων. Έτσι όταν η μηχανή αναζήτησης 

HotMeta εντοπίσει ένα αρχείο PNG, το ανοίγει, εξάγει τα μεταδεδομένα και 

τα αποθηκεύει στον κατάλογό της επιτρέποντας ισχυρότερη αναζήτηση.

• Τέλος αναπτύχθηκε ένα ακόμη υποσύστημα που δημιουργεί εικόνες-δείγματα 

(thumbnails) που εμπεριέχουν μεταδεδομένα. Κάνοντας κλικ σε ένα PNG 

δείγμα «τρέχει» ένα CGI script που «ανοίγει» την εικόνα δείγμα, εξάγει τα 

μεταδεδομένα και οδηγεί στο πλήρες αρχείο της εικόνας.

________________________ ______ Image details _________

TitlefNative of Tana, New Hebrides Group [Now Vanuatu] Labourer fror 

Creator! (SCHEME-LCNAF) State Library of Queensland, Internet Services U 

Subjectf(SCHEME - LCSH) Photograph collection - Queensland !

Description Carte-de-viste print stamped on reverse, Messrs Boag & Mills, Au

Publisher] State Library of Queensland____________________________________ 1

Co ntr i b uto r\ i

-Datej 1997 1

Typeflmage/photograph 1

Formatj image/png |

Identifier! (SCHEME-URI) http://www.slq.qld.gov.au/172000.png 1

Sou reel (SCHEME-URI) http://www.slq.qld.gov.au/plate102.htm! 1

Language}"(SCHEME-NISOZ39.53) Eng j

Relation! (SCHEME-URI) http://www.slq.qld.gov.au/boagphothtm 1

CoveragejToulden Plantation, Mackay district Queensland, ca. 1874 

Ritfhtsf~(SCHEME-URI) http://www.slq.qld.gov.au/crighthtm

"Εικόνα 4.1.2: Γραφικό περιβάλλον εισαγωγής μεταόεδομένων σε αρχεία εικόνας μορφής PNG

Για να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα τροποποίησαν [Hunter] τα στοιχεία του 

Dublin Core, ώστε τα νέα μεταδεδομένα να είναι πιο κατάλληλα για την περιγραφή 

εικόνων. Επιπλέον η εφαρμογή δίνει σε δεύτερο επίπεδο τη δυνατότητα καταχώρισης 

μεταδεδομένων που αφορούν ένα τμήμα μόνο της εικόνας και όχι το σύνολό της.

Και τα δυο απλά αυτά παραδείγματα δίνουν με εποπτικό τρόπο μια μικρή γεύση από 

τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν από την αξιοποίηση μεταδεδομένων, 

που βασίζονται σε RDF σχήματα, στην αναζήτηση πληροφορίας στο δίκτυο. Τα 

εργαλεία που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα ισχυρά και ουσιαστικά μας εισάγουν σε μια 

άλλη αντίληψη του νέου σημασιολογικού παγκόσμιου ιστού (semantic web).

133 http://www.dstc.edu.au/Research/Proiects/hotmeta/
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4.1.4 Βιβλιογραφία - Αναφορές στο Διαδίκτυο

[Hunter J., Zhan Ζ., 1999], "An Indexing and Querying System for Online Images Based on the PNG 

Format and Embedded Metadata" in: ARLIS/ANZ Conference. Sep 1999. Brisbane, Australia, 

(διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http ://archive.dstc .edu. au/RDU/staff/i ane-

hunter/PNG/paper.htmD

[W3C, 2002], “Describing and retrieving photos using RDF and HTTP”, W3C Note, April 2002, 

(διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/photo-rdfl

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κολίτσης Γ. Αναστάσιος 145

http://www.w3.org/TR/photo-rdfl


Διπλωυαηκή Εονασία: Πηότηπα uovTr.Xoxninrmc wfbrmc στον Πανκόοιιιο Ιστό: Οντολονίεα XML RDF και OWL

4.2. Μελέτη περίπτωσης του OIL - CIA World Factbook

4.2.1 Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε ένα αναλυτικότερο παράδειγμα του OIL, το 

“C.I.A. World Factbook”134, μια πραγματική οντολογία που έχει αναπτύξει και 

διαθέτει ελεύθερα από το δικτυακό της τόπο η Υπηρεσία Πληροφοριών των Ε.Π.Α. - 

C.I.A., όπου παρουσιάζει στοιχεία και πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει για όλα τα 

κράτη του Κόσμου. Η μελέτη περίπτωσης αυτής της οντολογίας παρουσιάζει διπλό 

ενδιαφέρον, τόσο από άποψη σχεδίασης της οντολογίας, όσο και από άποψη 

περιεχομένου.

Η οντολογία αυτή αποτελεί στην ουσία μια συλλογή πληροφοριών που περιγράφουν 

τις σημαντικότερες, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών των Ε.Π.Α., 

παραμέτρους αξιολόγησης της κάθε χώρας, όπως για παράδειγμα την οικονομία της, 

τις μεταφορές της, τις τηλεπικοινωνίες της, την πολιτική κατάστασή της, την 

στρατιωτική της δύναμη, κ.α. Σύμφωνα με τους δημιουργούς αυτής της οντολογίας, 

οι πληροφορίες που παρατίθενται έχουν συλλεγεί με τη βοήθεια των κυβερνητικών 

υπηρεσιών της κάθε χώρας.

Η περιγραφή της κάθε χώρας είναι μια κλάση που αποτελείται από τις ειδικότερες 

κλάσεις που περιγράφουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά της.

Η «έκδοση» αυτή είναι ετήσια και διατίθεται135 δωρεάν για κάθε ενδιαφερόμενο 

μέσω Διαδικτύου. Επίσης διατίθεται136 και η περιγραφή της οντολογίας από την 

σκοπιά της περιγραφικής λογικής, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 

OntoBroker.

Η παρουσίασή μας στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας θα αρκεστεί στο να 

παραθέσει τρία αποσπάσματα της οντολογίας:

την ίδια την οντολογία με τη μορφή της ψευδο-σύνταξης του oil,

134 http://www.ontoknowledge.org/oil/case-studies/CIA Report.pdf
135 http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html
136 http://www.aifb.uni-karlsruhe.de/WDS/broker/wrapper/
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την ίδια την οντολογία με τη μορφή της πραγματικής σύνταξής της σε 

XML/RDF,

και τέλος ένα απόσπασμα από τα πραγματικά δεδομένα που 

παρουσιάζονται και που αφορούν την Ελλάδα.

4.2.2 Η Οντολογία με τη μορφή της ψευδο-σύνταξης137 του OIL

<!— Comments -->
<!-- Elements that are absent in Karlsruhe OntoBroker ontology but present in their facts are in blue 
—>
<!— This file has the following structure: —>
<!-- Supporting slots, Classes (Geography, Environment, etc.), Main class Country —> 

ontology-container
title "The World Factbook 1999 by CIA" 
creator "Borys Omelayenko" 
subject "Country descriptions"
description "Case study for OIL: ontology for the CIA World Factbook"
description.release " 1.0"
publisher "Borys Omelayenko"
type "ontology"
format "OIL"
identifier "http.V/ww'w.cs.vu.nl/~borys/oiFCIA-in-OIL.oil" 
source "http://www.odci.gov/cia/publications/factbook,/index.html" 
language "OIL" 
language "en-uk"

ontology-definitions

class-def Object 
class-def STRING

<!-- Supporting slots —> 
slot-def Location 
slot-def Geographic_coordinates 
slot-def Map_references 
slot-def Area
slot-def Area_comparative 
slot-def Land_boundaries 
slot-def Coastline 
slot-def Maritime_claims 
slot-def Climate 
slot-def Terrain 
slot-def Elevation_extremes 
slot-def Natural_resources 
slot-def Land_use 
slot-def Irrigated_land 
slot-def Natural hazards

137 http://www, ontoknowledge.org/oil/case-studies/CI A-in-OIL.oil.txt
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slot-def Current_issues 
slot-def Intemational_agreements 
slot-def Geography_note

slot-def Population
slot-def Age_structure
slot-def Population_growth_rate
slot-def Birth rate
slot-def Death_rate
slot-def Net_migration_rate
slot-def Sex_ratio
slot-def Infant_mortality_rate
slot-def Life_expectancy_at_birth
slot-def Total_fertility_rate
slot-def Nationality
slot-def Ethnic_groups
slot-def Religions
slot-def Languages
slot-def Literacy

slot-def Country_name
slot-def Data_code
slot-def Govemment_type
slot-def National_capital
slot-def Administrative_divisions
slot-def Dependentareas
slot-def Independence
slot-def Nationalholiday
slot-def Constitution
slot-def Legal_system
slot-def Suffrage
slot-def Executive_branch
slot-def Legislative_branch
slot-def Judicial_branch
slot-def Political_piarties_and_leaders
slot-def Political__pressure_groups_and_leaders
slot-def Intematonal_organistion_participation
slot-def Flag_description
slot-def Diplomatic_representation_in_the_Us
slot-def Diplomatic_representation_from_the_Us

slot-def Economy_overview 
slot-def GDP
slot-def GDP_real_growth_rate
slot-def GDP_per_capita
slot-def GDP_composition_by_sector
slot-def Inflation_rate_consumer_price_index
slot-def Labor_force
slot-def Unemploymentrate
slot-def Budget
slot-def Industries
slot-def Industrial_production_growth_rate
slot-def Electricity_capacity
slot-def Electricity_production
slot-def Electricity_consumption_per_capita
slot-def Agriculture_products
slot-def Exports
slot-def Imports
slot-def Debt external
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slot-def Economic_aid 
slot-def Currency 
slot-def Exchange_rates 
slot-def Fiscal_year

slot-def Telephones 
slot-def Telephone_system 
slot-def Radio_broadcast_stations 
slot-def Radios
slot-def Television_broadcast_stations 
slot-def Televisions

slot-def Railways 
slot-def Highways 
slot-def W aterways 
slot-def Pipelines 
slot-def Ports_and_harbors 
slot-def Merchant_marine 
slot-def Airports
slot-def Airports_with_paved_runways 
slot-def Airports_with_unpaved_runways 
slot-def Heliports

slot-def Military_branches
slot-def Military_manpower_military_age
slot-def Military_nianpower_availabilty
slot-def Military_manpower_fit_for_military_service
slot-def Military_manpower_reaching_rnilitary_age_annually
slot-def Military_expenditures_dollar_figure
slot-def Militart_expenditures_percent_of_GDP

slot-def Disputes_intenational 
slot-def Ulicit_drugs

slot-def Transnational_Issues 
slot-def Historical__perspective 
slot-def People_note 
slot-def Dependency_status 
slot-def Govemment_note 
slot-def Communications_note 
slot-def Transportation_note 
slot-def Military_note

<!-- Classes -->

class-def Geography
subclass-of Object 

slot-constraint Location
value-type STRING 

slot-constraint Geographic_coordinates 
value-type STRING 

slot-constraint Map_references 
value-type STRING 

slot-constraint Area
value-type STRING 

slot-constraint Area_comparative 
_________ value-type STRING_________
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slot-constraint Land_boundaries 
value-type STRING 

slot-constraint Coastline
value-type STRING 

slot-constraint Maritime_claims 
value-type STRING 

slot-constraint Climate
value-type STRING 

slot-constraint Terrain
value-type STRING 

slot-constraint Elevation_extremes 
value-type STRING 

slot-constraint Natural_resources 
value-type STRING 

slot-constraint Land_use
value-type STRING 

slot-constraint Irrigated_land 
value-type STRING 

slot-constraint Natural_hazards 
value-type STRING

class-def Environment 
subclass-of Object 
slot-constraint Current_issues 

value-type STRING 
slot-constraint International_agreements 

value-type STRING 
slot-constraint Geography_note 

value-type STRING

class-def People 
subclass-of Object 
slot-constraint Population

value-type STRING 
slot-constraint Age_structure 

value-type STRING 
slot-constraint Population_growth_rate 

value-type STRING 
slot-constraint Birth_rate

value-type STRING 
slot-constraint Death_rate

value-type STRING 
slot-constraint Net_migration_rate 

value-type STRING 
slot-constraint Sex_ratio

value-type STRING 
slot-constraint Infant_mortality_rate 

value-type STRING
slot-constraint Life_expectancy_at_birth 

value-type STRING 
slot-constraint Total_fertility_rate 

value-type STRING 
slot-constraint Nationality

value-type STRING 
slot-constraint Ethmc_groups 

value-type STRING 
slot-constraint Religions

value-type STRING 
slot-constraint Languages 
________ value-type STRING___________
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slot-constraint Literacy
value-type STRING 

slot-constraint People_note 
value-type STRING

class-def Government 
subclass-of Object 
slot-constraint Country_name 

value-type STRING 
slot-constraint Data_code

value-type STRING 
slot-constraint Dependency_status 

value-type STRING 
slot-constraint Govemment_type 

value-type STRING 
slot-constraint National_capital 

value-type STRING 
slot-constraint Administrative_divisions 

value-type STRING 
slot-constraint Dependent_areas 

value-type STRING 
slot-constraint Independence 

value-type STRING 
slot-constraint National_holiday 

value-type STRING 
slot-constraint Constitution 

value-type STRING 
slot-constraint Legal_system 

value-type STRING 
slot-constraint Suffrage

value-type STRING 
slot-constraint Executive_branch 

value-type STRING 
slot-constraint Legislative_branch 

value-type STRING 
slot-constraint Judicial_branch 

value-type STRING
slot-constraint Political_parties_and_leaders 

value-type STRING
slot-constraint Political_pressure_groups_and_leaders 

value-type STRING
slot-constraint Internatonal_organistionjparticipation 

value-type STRING 
slot-constraint Flag_description 

value-type STRING
slot-constraint Diplomatic_representation_in_the_Us 

value-type STRING
slot-constraint Diplomatic_representation_from_the_Us 

value-type STRING 
slot-constraint Government_note 

value-type STRING

class-def Economy 
subclass-of Object 
slot-constraint Economyoverview 

value-type STRING 
slot-constraint GDP

value-type STRING 
slot-constraint GDP_real_gro\vth_rate 
________ value-type STRING____________ _________
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slot-constraint GDP_per_capita 
value-type STRING

slot-constraint GDP_composition_by_sector 
value-type STRING

slot-constraint Inflation_rate_consumer_price_index 
value-type STRING 

slot-constraint Labor_force 
value-type STRING 

slot-constraint Unemploymentjrate 
value-type STRING 

slot-constraint Budget
value-type STRING 

slot-constraint Industries
value-type STRING

slot-constraint Industrial_production_growth_rate 
value-type STRING 

slot-constraint Electricity_capacity 
value-type STRING 

slot-constraint Electricity_production 
value-type STRING

slot-constraint Electricity_consumption_per_capita 
value-type STRING 

slot-constraint Agriculture_products 
value-type STRING 

slot-constraint Exports
value-type STRING 

slot-constraint Imports
value-type STRING 

slot-constraint Debt_extemal 
value-type STRING 

slot-constraint Economic_aid 
value-type STRING 

slot-constraint Currency
value-type STRING 

slot-constraint Exchange_rates 
value-type STRING 

slot-constraint Fiscal_year
value-type STRING

class-def Communications 
subclass-of Object 
slot-constraint Telephones

value-type STRING 
slot-constraint Telephone_system 

value-type STRING
slot-constraint Radio_broadcast_stations 

value-type STRING 
slot-constraint Radios

value-type STRING
slot-constraint T elevision_broadcastjstations 

value-type STRING 
slot-constraint Televisions

value-type STRING 
slot-constraint Communications_note 

value-type STRING

class-def Transportations 
subclass-of Object______
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slot-constraint Railways
value-type STRING 

slot-constraint Highways
value-type STRING 

slot-constraint Waterways
value-type STRING 

slot-constraint Pipelines
value-type STRING 

slot-constraint Ports_and_harbors 
value-type STRING 

slot-constraint Merchant_marine 
value-type STRING 

slot-constraint Airports
value-type STRING

slot-constraint Aiiports_with_paved_runways 
value-type STRING

slot-constraint Airports_with_unpaved_runways 
value-type STRING 

slot-constraint Heliports
value-type STRING 

slot-constraint Transportation_note 
value-type STRING

class-def Military 
subclass-of Object 
slot-constraint Military_branches 

value-type STRING
slot-constraint Military_manpower_military_age 

value-type STRING
slot-constraint Military_raanpower_availabilty 

value-type STRING
slot-constraint Military_manpower_fit_for_military_service 

value-type STRING
slot-constraint Military_manpower_reaching_military_age_annually 

value-type STRING
slot-constraint Military_expenditures_dolIar_figure 

value-type STRING
slot-constraint Military_expenditures_percent_of_GDP 

value-type STRING 
slot-constraint Military_note 

value-type STRING

class-def Transnationallssues 
subclass-of Object 
slot-constraint Disputes_intenational 

value-type STRING 
slot-constraint Illicit_drugs 

value-type STRING

<!-- Core class — > 
class-def Country
subclass-of Object, Geography, Environment, Economy, Military, People, Government, 
Communications. Transportations, Transnationallssues

slot-constraint Name
value-type STRING 

slot-constraint Map
value-type STRING 

slot-constraint Flag
________ value-type STRING____________
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ΔιπλίϋΐΜχτική Εργασία: Πρότυπα uovrcXoKoirumc yvcoovc στον Πα.νκόοαιο ίοτό: OvroXoyicQ, XML, RDF και OWL

4.2.3 Η Οντολογία με τη μορφή σύνταξης XML /RDF138

<?xml version-'1.0" encoding="lSO-8859-l" Τ> 
- cr
edited with XML Spy v3.0 NT (http://wnvw.xtDlspy.e0n3) by Borys Qmelayenko Vrije

Lbuversiteit)
—>

-<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http:/Mww.w3.org/TR/1999/PR-rdf-schcma-19990303#" 
xmlns:oil="http://wvvw.ontoknohvedge.org/oil/rdfschema" 
xmlns:dc="http://purLorg/dc/eIements/l.l/" 
xmlns:dcq="hrtp://purI.org/dc/qualitlers/l. 1/" 
xmlns:ont2="http://xvww .semanticweb.org/oil/ontology-exainple">

- <rdf:Description about=”">
<dc:Title>" CIA factbook country description "</dc:Title>
<dc:Creator>"Borys Omelayenko"</dc:Creator>
<dc:subject>"Country descriptions"</dc:subject>
<dc:Description>" Case study for OIL: representation of CIA factbook 

"</dc:Description>
<dcq:description.release>"1.0"</dcq:description.release>
<dc:publisher>"B. Omelayenko"</dc:publisher> 
<dc:type>"ontology"</dc:type>
<dc:format>"oir,</dc:format>
<dc:format>"pdP'</dc:format>
<dc:identifier>"http://www.cs.vu.nl/~borys"</dc:identifier>
<dc:source>"to be added"</dc:source>
<dc:language>" OIL "</dc :language>
<dc:language>"en-uk"</dc:language>

</rdf:Description>
- <!—
Ontology definition 
—>

-<!--

—>
<rdfs:Class rdf:ID="Object" /> 
<rdfs:Class rdf;ID="STRING" /> 

- <!—

_>

Supporting slots 
->
<rdf:Property rdf:ID="Location" />
<rdf:Property rdf:ID="Geographic_coordinates" /> 
<rdf:Property idf:ID="Map_references" l> 
<rdf:Property rdf: ID="Area” />
<rdf:Property rdf:ID="Area_comparative" /> 
<rdf:Property rdf:ID="Land_boundaries" /> 
<rdf:Property rdf:ID="Coastline" />
<rdf:Property rdf:ID="Maritime_cIaims" /> 
<rdf:Property rdf:ID="Climate" />
<rdf:Property rdf:ID="Terrain" />
<rdf:Property rdf:ID="Elevation_extremes" /> 
<rdf:Property rdf:ID-’Naturalresources" /> 
<rdf:Property rdf:ID="Land use" />

138 http://www.ontoknowledee.org/oil/case-studies/CIA-in-OIL.rdf
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Αιπλωαατική Εονασία: Πρότυπα ιιοντελοποίησνΓ woitmc στον Πανκόσιιιο Ιστό: Οντολσνίεε. XML. RDF και OWL

<rdf:Property rdf:ID="Irrigated_Iand" /> .
<rdf:Property rdf:lD="Natural_hazards" /> .
<rdf:Property rdf:!D="Current_issues" f>
<rdf:Property rdf:ID-'Internationalagreements” f>
<rdf:Property rdf:ID-’Geography_note"/>
<rdf:Property rdf:lD="Population" />
<rdf:Property rdf:ID="Age_structure"/>
<rdf:Property rdf:ID="Population_growth_rate" />
<rdf:Property rdf:ID="Birth_rate" />
<rdf:Property rdi':ID="Death_rate" />
<rdf:Property rdf:ID="Net_migration_rate" />
<rdf:Property rdf:ID="Sex_ratio" f>
<rdf:Property rdf:ID="Infant_mortality_rate" />
<rdf:Property rdf:ID="Life_expectancy_at_birth" f>
<rdf:Property rdf:ID="Total_fertiIity_rate" />
<rdf:Property rdf:ID="NationaIity" />
<rdf:Property rdf:ED="Ethnic_groups" />
<rdf:Property rdf:ID="ReIigions" />
<rdf:Property rdf:ID="Languages" />
<rdf:Property rdf:E)=''Literacy" />
<rdf:Property rdf:ID="Country7_name" />
<rdf:Property rdf:ID="Data_code" f>
<rdf:Property rdf:ID="Government_type" t>
<rdf:Property rdf:ED-'National_capital" />
<rdf:Property rdf:ID="Administrative_di visions" />
<rdf:Property rdf:ID="Dependent_areas" />
<rdf:Property rdf:ID="Independence" />
<rdf:Property rdf:ID="National_ho]iday" />
<rdf:Property rdf:ID="Constitution" />
<rdf:Property rdf:ID="Legal_system" />
<rdf:Property rdf:ID="Suffrage" />
<rdf:Property rdf:ID="Executive_branch" />
<rdf:Property rdf:ID="Legislative_branch" />
<rdf:Property rdf:ID="Judicial_branch" />
<rdf:Property rdf:ID="PoIiticaI_parties_and_Ieaders" /> 
<rdf:Property rdf:ID="PoIiticaI_pressure_groups_and_leaders" /> 
<rdf:Property rdf:ID="Internatonal_organistion_participation" t> 
<rdf:Property rdf:ID="FIag_description" />
<rdf:Property rdf;ID="DipIomatic_representation_in_the_Us" /> 
<rdf:Property rdf:ID="DipIomatic_representation_from_the_Us" /> 
<rdf:Property idf:ID="Economy_overview" />
<rdf:Property rdf;ID="GDP" />
<rdf:Property rdf:ID="GDP_real_growth_rate" />
<rdf:Property rdf:ID="GDPjper_capita" />
<rdf:Property rdf:ID="GDP_composition_by_sector" l> 
<rdf:Property rdf:ID="Innation_rate_consumer_price_index" /> 
<rdf:Property rdf:ID="Labor_force" />
<rdf:Property rdf:ID="Unemployment_rate" />
<rdf:Property rdf:lD="Budget" />
<rdf:Property rdf:lD="Industries" />
<rdf:Property rdf:ID="Industrial_production_growth_rate" /> 
<rdf:Property rdf:lD="Electricity_capacity" />
<rdf:Property rdf:ID="EIectricity_production" />
<rdf:Property rdf:!D-'Electricity_consumption_per_capita" /> 
<rdf:Property rdf:ID="Agriculture_products" t>
<rdf:Property rdf:ID="Exports" />
<rdf:Property rdf:ID="Imports" />
<rdf:Property rdf:ID="Debt_externaI" />
<rdf:Property rdf:ID="Economic_aid" />
<rdf:Property rdf:ID="Currency" />___________ ______ ^
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Διπλωαατική Εσνασία: Ποότοπα υσντελοποίησηε τνώσηε στον Πανκόσιιιο Ιστό: Οντολονίεε. XML. RDF και OWL

<rdf:Property rdf:LD="Exchange_rates" />
<rdf:Property rdf:ID="FiscaI_year" />
<rdf:Property rdf:ID="Telephones" />
<rdf:Property rdf:ID="TeIephone_system" />
<rdf:Property rdf:ID="Radio_broadcast_stations" />
<rdf:Property rdf:ID="Radios" />
<rdf:Property rdf:ID="Television_broadcast_stations" />
<rdf:Property rdf:ID="Televisions" !>
<rdf:Property rdf:ID="Raiivvays" t>
<rdf:Property rdf:ID="Highways" />
<rdf:Property rdf:ID="Waterways" />
<rdf:Property rdf:ID="Pipeiines" />
<rdf:Property rdf:ID-'Ports_and_harbors" />
<rdf:Property rdf:ID="Merchant_marine" />
<rdf:Property rdf:ID=" Airports" />
<rdf:Property rdf:ID="Airports_withj3aved_runways” f>
<rdf:Property rdf:ID="Airports_with_unpaved_runways" />
<rdf:Property rdf:ID="Hdiports" />
<rdf:Property rdf:ID="Military_branches" />
<rdf:Property rdf:ID="Military_manpo\ver_military_age" />
<rdf:Property rdf:ID="Military_manpower_availabilty" />
<rdf:Property rdf:ID="Military_manpower_fit_for_military_service" /> 
<rdf:Property rdf:ID="MiIitary_manpovver_reaching_military_age_annualIy,7> 
<rdf:Property rdf:ID="MiIitary_expenditures_doIlar_rigure" />
<rdf:Property rdf:ID-'MiHtart_expenditures__percent_of_GDP" l>
<rdf:Property rdf:ID="Disputes_intenational" />
<rdf:Property rdf:ID="Illicit_drugs" />
<rdf:Property rdf:ID="Transnational_Issues" />
<rdf:Property rdf:ID="Historical_perspective" />
<rdf:Property rdf:ID="PeopIe_note” />
<rdf:Property rdf:ID="Dependency_status" />
<rdf:Property rdf:ID="Government_note'7>
<rdf:Property rdf:ID="Communications_note" />
<rdf:Property rdf:ID-Transportation_note" />
<rdf:Property rdf:ID="Military_note" />

Main classes 
—>

- <rdfs:CIass rdf:ID="Geography">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Object" />

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Location" />
<oil:liasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlot€onstraint>
z <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Geograpliic_coordinates" t> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint> 

z <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Map_references" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" t>

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint> ·

; <oil:hasSlotConstraint>
; <oil:ValueType>_______________ .____________________________________
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Διπλωαατική Envnnia: Πρότυπη υοντελοποίηωισ wcbcrnc στον Πανκόσυιο Ιστό: Οντολονίεο. XML. RDF και OWL

<oil:hasProperty rdf:resource="#Area" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRIjNG" !> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

; <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Area_comparative" /> 
<oil:liasClass rdf:resource="#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil :hasSlotConstraint>

; <oil:hasSlotConstxaint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource=”#Land_boundaries" !> 
<oil:hasCIass rdf:resource="#STRING” t> 

</oil:ValueTvpe>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Coastline" !> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oiI:hasSlotConstraint>

2 <oiI:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oiI:hasProperty rdf:resource="#Maritime_claims" !> 
<oil:hasClass rdf:resource=”#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Climate" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Terrain" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Elevation_extremes" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING” /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource=”#Natural_resources" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRlNG" />

</oil: VaIueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Land_use" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κολίτσης Γ. Αναστάσιος I5S



Διπλωιιατική Εαναπία: Πρότυπη ιιηντελοποίησηα yvciiCTC στον Πανκόσαιο Ιστό: Οντολσνίεε. XML. RDF και OWL

<oil:hasProperty rdf:resource="#IrrigatedJand” /> 
<oil:hasClass rdf:resource-'#STRING''/>

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
; <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Natural_hazards" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

</rdfs:Class>
; <rdfs:Class rdf:ID="Environment">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Object"/>
- <oil:hasSlotConstraint>

- <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource="#Current Jssues" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

; <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource=''#InternationaI_agreements" /> 
<oil:hasClass rdf:resource=’’#STRING" />

</ oil: V alueT ype>
</oiI:hasSlotConstTamt>

; <oil:hasSlotConstraint>
; <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Geography_note" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil: ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

</rdfs:Class>
- <rdfs:Class rdf:ID="People">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Object" />
- <oil:hasSlotCoastraint>

; <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource="#Population" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint> 

r <oil:hasSlotConstraint>
: <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Age_structure" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING” />

</oiI:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
: <oiI:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Population_grovvth_rate" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" t>

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Birth_rate" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING” />

</oil: ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
; <oil:ValueType>_______________________________________________
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Διπλωααηκη Εονασία: Ποόηιπα ιιοντελοποίησσε γνώσησ στον Ποτνκόσίΐιο Ιστό: Οντολογίες, XML, RDF και OWL

<oil:hasProperty rdf:resource="#Death_rate" />
<oil:hasCIass rdf:resource="#STRING” f>

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
; <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Net_raigration_rate'' /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:liasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
; <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Sex_ratio" !>
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" I>

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Infant_mortality_rate" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oiI:hasProperty rdf:resource="#Life_expectancy_at_birth" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#TotaI_fertility_rate" /> 
<oil:hasClass rdf;resource="#STRING” />

</oil: Val ueType>
</oil:hasSlotCoostraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
; <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Nationality" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
z <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Ethnic_groups” /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" f>

</oiI:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Religions" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil: ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource=”#Languages" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
<yoil:hasSlotConstxaint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>
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διπλωματική Εονασΐα: Ποόηπα τισντελοποίησηε wawic στον Πανκήιτιιιο Ιστό: Οντολονίεα XML. RDFκαι OWL

<oil:hasProperty rdf:resource="#Literacy" />
<oil:hasClass rdf:resource-"#STRING" t>

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
; <oil:ValueType>

<oil:liasProperty rdf:resource=”#People_note" /> 
<oil:hasClass rdf:resource=',#STRHSIG" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

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

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Object" !> 
z <oil:hasSlotConstraint>

- <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource="#Country_name” /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Data_code" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint> 

z <oil:hasSlotConstraint> 
z <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Dependency_status" /> 
<oiI:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oiI:hasSlotCoiistraint>

; <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Government_type" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint> 

z <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#National_capital" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

Z <oil:hasSlotConstraint> 
z <oil:VaIueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Administrative_divisions" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</ oil :hasSlotConstraint> 

z <oil:hasSlotConstramt>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Dependent_areas" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstramt>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Independence" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
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Διπλωιιατική Εηνασία: Ποόνιπα αοντελοποίησνΐ γνώσης στον Πανκόσωο Ιστό: Οντολονίεε. XML. RDF και OWL

</oil:hasSlotConstraint>
; <oil:hasSlotConstraint> 

ζ <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource="#National_holiday" t>
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING” t>

</oil: ValueT ype>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstramt>
; <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Constitution" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING"/>

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstxaint>

- <oil:hasSlotConstramt>
; <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Legal_system" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" f>

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
: <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Suffrage" />
<oiI:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
; <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Executive_branch" />
<oil:hasClass rdf:resource=”#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlot€onstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource=l'#Legislative_branch" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil: ValueTyp e>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Judicial_branch" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstrainP*
2 <oiI:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#PoIitical_parties_and_leaders” /> 
<oil:liasClass rdf:resource="#STRING" f>

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstxaint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty
rdf:resource="#PoliticaIjpressure_groups_and_leaders" /> 

<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />
</oil:ValueType>

</oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:ValueType>
<oil:hasProperty

___________ rdf:resource=ll#Internatonal organistion participation" />
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Διπλωυατική Εονασία: Πρότυπα ιιοντελοποίησησ ννώσηε στον Πανκόσσιο Ιστό: Ovrolovirc XML. RDF και OWL

<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />
</oil:ValueType>

</oil:hasSlotConstraint>
- <oil:hasSlotConstraint>

: <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource=”#FIag_description" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil :hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty
rdf:resource-'#Diplomatic_representation_in_the_Us'' /> 

<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />
</oil:ValueTvpe>

</oiI:hasSlotConstraint>
2 <oil:hasSlotConstxaint>

2 <oil:ValueT>pe>
<oil:hasProperty

rdf:resource=''#Diplomatic_representation_from_the_Us" t> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oiI:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Government_note" />
<oil:hasClass rdf:resource-’#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

</rdfs:Class>
2 <rdfs:Class rdf:ID-'Economy">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Object" />
2 <oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource="#Economy_overvievv" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#GDP" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#GDP_real_grovvth_rate" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</o il: ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#GDP_per_capita" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" t>

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstxaint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#GDP_composition_by_sector" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />
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</oiI:ValueType>
</oil:kasSlotConstraint>

; <oil:hasSlotConstraint>
; <oil:ValueType>

<oil:hasProperty
rdf:resource="#Inflation_rate_consumer_price_index" /> 

<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" t>
</o i 1: ValueType>

</oil:hasSlotConstraint>
; <oil:hasSlotConstraint>

- <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource="#Labor_force" i>
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint> 

z <oiI:hasSlotConstraint> 
z <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resouΓce="#Unemploymeπt_ratel, /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" !>

</oii:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Budget" t>
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

; <oil:hasSlotConstraint> 
z <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Industries" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
z <oil:ValueType>

<oil:hasProperty
rdf:resource="#IndustriaI_production_growth_rate" /> 

<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />
</oil:ValueType>

</oil:hasSlotConstraint>
- <oil:hasSlotConstraint>

- <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource="#EIectricity_capacity" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING” t>

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
; <oil:ValueType>

<oil:liasProperty rdf:resource="#Electricity_production" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:Va!ueType>
</oil:hasSlotConstraint>

: <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty
rdf:resource="#Electricity_consumption_per_capita" /> 

<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />
</oil:ValueType>

</oil:hasSlotConstraint>
- <oil:hasSlotConstraint>
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- <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource="#AgricuIture_products" t> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" !> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint> 

x <oil:hasSlotConstraint>
X <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource=”#Exports" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint> 

x <oil:hasSlotConstraint> 
x <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Imports" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstxainP· 

x <oiI:hasSlotConstraint> 
x <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Debt_externaI" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint> 

x <oil:hasSlotConstraint> 
x <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Economic_aid" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil: ValueType>
</oiI:hasSlotConstraint> 

x <oil:hasSlotConstraint> 
x <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Currency" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint> 

x <oil:hasSlotConstraint> 
x <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Exchange_rates" /> 
<oiI:hasClass rdf:resource="#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSIotConstraint> 

x <oil:hasSlotConstraint> 
x <oil:VaIueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Fiscal_year" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

</rdfs:Class>
x <rdfs:Class rdf:ID=”Communications">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Object" /> 
x <oil:hasSlotConstraint> 

x <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource="#Teiephones" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" t>

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint> 

x <oil:hasSlotConstxaint> 
x <oil;ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#TeIephone_system" !> 
<oil:hasCIass rdf:resource="#STRING" /> _____________
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</oil: ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:liasProperty rdf:resource="#Radio_broadcast_stations" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" l>

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource=”#Radios" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oiI:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#TeIevision_broadcast_stations" f> 
<oil:hasClass rdf:resonrce="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#TeIevisions" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Communications_note" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

</rdfs:Class>
2 <rdfs:Class rdf:ID="Transportations">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Object" />
2 <oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource="#Raihvays" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Highvvays" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlot€onstraint>

2 <oil:hasSlot€onstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource=”#Waterways" />
<oil:liasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

2 <oil:hasSlotConstraint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#PipeIines"/>
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING” />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
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2 <oiI:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource="#Ports_and_harbors" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" t>

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

; <oil:hasSlotConstraint>
; <oil:ValueType>

<oil:liasProperty rdf:resource="#Merchant_marme" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil: V alueT ype>
</oiI:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource=”#Airports" f>
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf;resource="#Airports_vvith_paved_runvvays" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotCoiistraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Airports_vvith_unpaved_runways"
/>

<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />
</oil:ValueType>

</oil:hasSlotConstraint>
- <oil:hasSlotConstraint>

- <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource="#HeIiports" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Transportation_note" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oi!:hasSlotConstraint>

</rdfs:Class>
- <rdfs:Class rdf:ID="Military">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Object" />
- <oil:hasSlotConstraint>

- <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource="#Military_branches" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING” />

</oiI: V alueT ype>
</oil:hasSlotConstraiut>

- <oil:hasSlotConstxaint>
; <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Military_manpower_niilitary_age"
/>

<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />
</oil:ValueType>

</oil:hasSlotConstraint>
- <oil:hasSlotConstxaint>

; <oil:ValueType>_____________________________________________________
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<oil:hasProperty rdf:resource="#Military_manpovver_availabilty" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" t>

</oil:ValueType>
</oil :hasSlotConstraint>.

- <oil:hasSlotConstxaint>
2 <oil:ValueType>

<oil:hasProperty
rdf:resource="#Military_manpower_f1t_for_military_service"
/>

<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />
</oil:ValueT\pe>

</oil:hasSlotConstraint>
: <oil:hasSlotConstraint>

: <oil:ValueType>
<oiI:hasProperty

rdf:resource=”#Military_manpovver_reaching_miIitary_age_a 
nnually" />

<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />
</oil:ValueType>

</oil:hasSlotConstxainP·
= <oil:hasSlotConstraint>

- <oil:ValueType>
<oil:hasProperty

rdf:resource="#MiIitary_expenditures_doIIar_figure" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
; <oil:ValueType>

<oil:hasProperty
rdf:resource="#MiIitary_expenditures_percen(_of_GDP" t>

<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />
</oil:ValueType>

</oil:hasSlotConstraint>
: <oil:hasSlotConstraint>

- <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource="#Military_note" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:liasSlotConstraint>

</rdfs:Class>
- <rdfs:Class rdf:ED="TransnationaIIssues">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Object" />
- <oil:hasSlotConstraint>

- <oil:ValueType>
<oil:hasProperty rdf:resource=”#Disputes_intenational" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" l>

</oil: ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

= <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Illicit_drugs'' />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" />

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

-<!„

Core class 
—>

</rdfs:Class>
- <rdfs:Class rdf:ID-"Country">______________________________________________
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<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Object" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource-'#Geography" I> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Environment" /> 
<rdfs:subClassOf rdf:resouxce="#Economy" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Military" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#People" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Government” /> 
<rdfs:subClassOfrdf:resource="#Communications" /> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Transportations" /> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#TransnationalIssues" />

- <oil:hasSlotConstxaint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource=”#Name" />
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource=,'#Map" />
<oil:hasClass rdf:resource-’#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstramt>

- <oiI:hasSlotConstraint>
; <oil:ValueTvpe>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Flag"/>
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueT>pe>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Current_issues” /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

~ <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#Historical_perspective" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING" /> 

</oil:ValueType>
</oil:hasSlotConstraint>

- <oil:hasSlotConstraint>
- <oil:ValueType>

<oil:hasProperty rdf:resource="#TransnationaI_Issues" /> 
<oil:hasClass rdf:resource="#STRING” />

</oil:ValueTyp e>
</oil:hasSlotConstraini>

</rdfs:Class>
</rdf:RDF>
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4.2.4 Απόσπασμα των στοιχείων της οντολογίας που αφορούν την Ελλάδα

Το απόσπασμα που παραθέτουμε προέρχεται από ένα ενιαίο αρχείο139 που αφορά 

όλες τις χώρες, αλλά φυσικά το μέγεθος του είναι έξω από τα πλαίσια της 

διπλωματικής παρούσας εργασίας.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-l" ?>
- <!— edited with XML Spy v3.0 NT (http://www.xmlspy.com) by Borys 

Omelayenko (Vrije Universiteit) ->
- <!~ CIA facts ->
- <!— <!DOCTYPE rdfVRDF SYSTEM "http://www.ontoknowledge.org/oil/c^

facts.dtd">
-->

- <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:ciafb="http://w wvv.onloknowledge.org/oil/case-studies/">

(...)

; <rdf:Description about="http://www.odci.gov/cia/pub!ications/factbook/gr.html">
<rdf:type resource="#Country" />
<ciafb:Name>Greece</ciafb:Name>
<ciafb:Flag

resource="http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/figures/gr-t.gif'
/>

<ciafb:Map
resource="http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/figures/gr- 
150.gif" />

<ciafb:Location>Southern Europe, bordering the Aegean Sea, Ionian Sea, and 
the Mediterranean Sea, between Albania and Turkey</ciafb:Location> 

<ciafb:Geograpliic_coordinates>39 00 N, 22 00
E</ciafb:Geographic_coordinates> 

<ciafb:Map_references>Europe</ciatb:Map_references>
<ciafb:Area>total: 131,940 sq kni land: 130,800 sq km water: 1,140 sq 

km</ciafb:Area>
<ciafb:Area_comparative>slightly smaller than

Alabama</ciafb:Area_comparative>
<ciaib:Land_boimdaries>total: 1,210 km border countries : Albania 282 km,

Bulgaria 494 km, Turkey 206 km, The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 228 km</ciafb:Land_boundaries>

<ciafb:Coastline>13,676 km</ciaib:Coastline>
<ciafb:Maritime_claims>continental shelf: 200-m depth or to the depth of 

exploitation territorial sea : 6 nm</ciafb:Maritime_claims>
<ciafb:Climate>temperate; mild, wet winters; hot, dry 
summers</ciafb:Climate>

<ciafb:Terrain>mostly mountains with ranges extending into sea as peninsulas 
or chains of islands</ciafb:Terrain>

<ciafb:Elevation_extremes>lowest point: Mediterranean Sea 0 m highest point 
: Mount Olympus 2,917 m</ciafb:Elevation_extremes>

<ciafb:Natural_resources>bauxite, lignite, magnesite, petroleum, 
marble</ciafb:Natural_resources>

<ciafb:Land_use>arabIe land : 19% permanent crops: 8% permanent 
pastures: 41% forests and woodland: 20% other: 12% (1993 

___________ est.)</ciafb:Land use> __________________________________________________________

139
http://www.ontoknowledge.ore/oil/case-studies/CIA-facts.rdf
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<ciafb:Irrigated_land>13,140 sq km (1993 est.)</ciafb:Irrigated_land> 
<ciafb:Natural_hazards>severe earthquakes</ciafb:Natural_hazards>

<ciafb:Enviroument_current_issues>air pollution; water
poIlution</ciafb:Environment_current_issues> 

<ciafb:Environment_intemational_agreements>party to : Air Pollution, 
Antarctic-Environmental Protocol, Antarctic Treaty, Biodiversity, 
Climate Change, Endangered Species, Environmental Modification, 
Hazardous Wastes, Law of the Sea, Marine Dumping, Nuclear Test Ban, 
Ozone Layer Protection, Ship Pollution, Tropical Timber 83, Wetlands 
signed, but not ratified: Air Pollution-Nitrogen Oxides, Air Pollution- 
Sulphur 94, Air Pollution-Volatile Organic Compounds, Desertification, 
Tropical Timber 94</ciafb:Environment_intemationa]_agreements> 

<ciafb:Geography_note>strategic location dominating the Aegean Sea and 
southern approach to Turkish Straits; a peninsular country, possessing 
an archipelago of about 2,000 islands</ciafb:Geography_note> 

<ciafb:Population>10,616,055 (July 1997 est.)</ciafb:Population> 
<ciafb:Age_structure>0-14 years: 17% (male 905,146; female 845,929) 15-64 

years: 67% (male 3,583,854; female 3,565,882) 65 years and over: 16% 
(male 759,648; female 955,596) (July 1997 est.)</ciafb:Age_structure>

<ciafb:Population_growth_rate>0.44% (1997
est.)</ciatb:Population_growth_rate>

<ciafb:Birth_rate>9.75 births/1,000 population (1997 est.)</ciafb:Birth_rate> 
<ciafb:Death_rate>9.32 deaths/1,000 population (1997 est.)</ciafb:Death_rate> 

<ciafb:Net_migration_rate>3.95 migrant(s)/l,000 population (1997
est.)</ciafb:Net_migration_rate>

<ciafb:Sex_ratio>at birth: 1.07 male(s)/female under 15 years: 1.07 
male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.8 
male(s)/female total population: 0.98 male(s)/female (1997
est.)</ciafb:Sex_ratio>

<ciafb:Infant_mortality_rate>7.4 deaths/1,000 live births (1997
est.)</ciafb:Infant_mortality_rate> ·

<ciafb:Life_expectancy_at_birth>total population: 78.17 years male: 75.64 
years female: 80.89 years (1997 est.)</ciafb:Life_expectancy_at_birth>
<c iafb:Total_fertility_rate>l .33 children born/woman (1997
est.)</ciafb:Total_fertility_rate>

<ciafb:Nationality>noun: Greek(s) adjective: Greek</cialb:Nationality> 
<ciafb:Ethnic_groups>Greek 98%, other 2% note: the Greek Government 

states there are no ethnic divisions in Greece</ciafb:Ethnic_groups> 
<ciafb:Religions>Greek Orthodox 98%, Muslim 1.3%, other

0.7%</ciafb:Religions>
<ciafb:Languages>Greek (official), English, French</ciafb:Languages> 
<ciafb:Literacy>definition: age 15 and over can read and write total 

population: 95% male: 98% female : 93% (1991 est.)</ciafb:Literacy> 
<ciafb:Country_name>conventional long form: Hellenic Republic conventional 

short form: Greece local long form : Elliniki Dhimokratia local short 
form: Ellas former : Kingdom of Greece</ciafb:Country_name> 

<ciafb:Data_code>GR</ciafb:Data_code>
<ciafb:Government_type>parliamentary republic; monarchy rejected by 

referendum 8 December 1974</ciafb:Government_type> 
<ciafb:National_capital>Athens</ciaib:National_capital>
<ciafb:Administrative_divisiotis>51 prefectures (nomoi, singular - nomos)and 1 

autonomous region*; Ayion Oros* (Mt. Athos), Aitolia kai Akarnania, 
Akhaia, Argolis, Arkadhia, Arta. Attiki, Dhodhekanisos, Drama, 
Evritania, Evros, Ewoia, Fiorina, Fokis, Fthiotis, Grevena, Ilia, Imathia, 
Ioannina, Iraklion, Kardhitsa, Kastoria, Kavala, Kefallinia, Kerkira, 
Khalkidhiki, Khania, Khios, Kikladhes, Kilkis, Korinthia, Kozani, 
Lakonia, Larisa, Lasithi, Lesvos, Levkas, Magnisia, Messinia. Pella, 
Pieria, Preveza, Rethimni, Rodhopi, Samos, Serrai, Thesprotia, 
Thessaloniki, Trikala, Voiotia, Xanthi,
Zakinthos</ciafb:Administrative divisions> _____
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<ciafb:Independence>1829 (from the Ottoman Empire)</ciafb:Independence> 
<ciafb:National_holiday>Independence Day, 25 March (1821) (proclamation of 

the war of mdependence)</ciafb:National_holiday>
<ciafb:Constitution>ll June 1975</ciafb:Constitution>
<ciafb:Legal_systerri>based on codified Roman law; judiciary divided into 

civil, criminal, and administrative courts</ciafb:Legal_system> 
<ciafb:Suffrage>18 years of age; universal and compulsory</ciafb:Suflrage> 
<ciafb:Executive_branch>chief of state: President Konstandinos (Kostis) 

STEPHANOPOULOS (since 10 March 1995) head of government : 
Prime Minister Konstandinos SIMITIS (since 19 January 1996) cabinet: 
Cabinet appointed by the president on the recommendation of the prime 
minister elections: president elected by Chamber of Deputies for a five- 
year term; election last held 10 March 1995 (next to be held by NA 
March 2000); prime minister appointed by the president election results: 
Konstandinos STEPHANOPOULOS elected president; percent of 
Chamber of Deputies vote - NA</ciafb:Executive_branch> 

<ciafb:Legisiative_branch>unicameral Chamber of Deputies or Vouli ton 
Ellinon (300 seats; members are elected by direct popular vote to serve 
four-year terms) elections: elections last held 22 September 1996 (next to 
be held by NA September 2000) election results: percent of vote by partv 
- PASOK 41.5%, ND 38.1%, KKE 5.6%, Coalition of the Left and 
Progress 5.1%, DIKKI 4.4%, Political Spring 2.9%; seats by party - 
PASOK 162, ND 108, KKE 11, Coalition of the Left and Progress 10, 
DIKKI 9</ciafb:Legislative_branch>

<ciafb:Judicial_branch>Supreme Judicial Court, judges appointed for life by 
the president after consultation with a judicial council; Special Supreme 
Tribunal, judges appointed for life by the president after consultation 
with a judicial council</ciaib:Judicial_branch> 

<ciatb:Politicaljparties_and_leaders>New Democracy or ND (conservative) 
[Konstandinos KARAMANLIS]; Panhellenic Socialist Movement or 
PASOK [Konstandinos SIMITIS]; Communist Party or KKE [Aleka 
PAPARIGA]; Political Spring [Andonios SAMARAS!; Coalition of the 
Left and Progress (Synaspismos) [Nikolaos KONSTANDOPOULOS]; 
Democratic Social Movement or DIKKI (Dhimitrios TSOVOLASJ; 
Rainbow Coalition [Pavlos
VOSKOPOULOS[</ciafb:Political_parties_and_leaders> 

<ciafb:Interaational_organization_participation>Australia Group, BIS, BSEC, 
CCC, CE, CERN, EBRD, ECE, EIB, EU, FAO, G- 6, IAEA, IBRD, 
ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, 
IMF, IMO, Inmarsat, Intelsat, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, 
MINURSO, MTCR, NACC, NAM (guest), NATO, NEA, NSG, OAS 
(observer), OECD, OSCE, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, 
UNIDO, UNIKOM, UNMIBH, UNOMIG, UPU, WEU, VVFTU, WHO, 
WIPO, WMO, WToO, WTrO,
ZC</ciafb:Intemational_organization_participation> 

<ciafb:Diplomatic_representation_in_the_US>chief of mission: Ambassador 
Loukas TSILAS chancery : 2221 Massachusetts Avenue NW, 
Washington, DC 20008 telephone: [1] (202) 939-5800 FAX: [1] (202) 939- 
5824 consulate(s) general: Boston, Chicago, Los Angeles, New York, and 
San Francisco consulate(s) : Atlanta, Houston, and New
Orleans</ciafb:Diplomatic_representation_in_the_US> 

<ciafb:Diplomatic_representation_from_the_US>chief of mission: Ambassador 
Thomas Μ. T. NILES embassy: 91 Vasilissis Sophias Boulevard, 10160 
Athens mailing address: PSC 108, APO AE 09842 telephone: [30] (1) 
721-2951, 8401 FAX: [30[ (1) 645-6282 consulate(s) general: 
Thessaloniki</ciafb:Diplomatic_representation_from_the_US> 

<ciafb:Flag_description>nine equal horizontal stripes of blue alternating with 
white; there is a blue square in the upper hoist-side corner bearing a 
white cross; the cross symbolizes Greek Orthodoxy, the established 
religion of the country</ciafb:Fla,g description> _________ : " r.:/'-

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κολίτσης Γ. Αναστάσιος 172



Διπλωυατική Εονασϊα: Πρότυπα υοντελοποίησησ ννώσηε στον Πανκόσαιο Ιστό: Οντολονίεε. XML. RDF και OWL

<ciafb:Economy_overview>Greece has a mixed capitalist economy with the 
public sector accounting for roughly half of GDP. Tourism is a major 
source of foreign exchange, and agriculture is self-sufficient, except for 
meat, dairy products, and animal feedstuffs. Macroeconomic problems 
include mediocre GDP growth, the huge public sector, substantial budget 
deficits, and 10% unemployment. The government's hard drachma 
policy and public sector wage restraint are largely responsible for the 
downward trend in inflation, now at the lowest level in 22 years. 
Investment is likely to be the primary engine for economic growth in 
1997. Athens continues to rely heavily on EU aid, which currently 
amounts to about 4% of GDP. Despite widespread protests from unions 
and farmers. Prime Minister SIMITIS presented a tough 1997 budget to 
help bring Greece closer to meeting the EU criteria for participating in 
economic and monetary union. SIMITIS faces strong opposition to 
further privatization and further austerity. Plans to increase defense 
spending could undermine SIMITIS's goal to curb government 
expenditures.</ciafb:Economy_overview>

<ciafb:GDP>purchasing power parity - S106.9 billion (1996 est.)</ciafb:GDP> 
<ciafb:GDP_real_growth_rate>2.2% (1996 est.)</ciafb:GDP_real_growth_rate> 

<ciafb:GDP__per_capita>purchasing power parity - $10,000 (1996
est.)</ciafb:GDP__per_capita>

<ciafb:GDP_composition_by_sector>agriculture: 11% industry: 25% services : 
64% (1994)</ciafb:GDP_composition_by_sector>

<ciafb:Inflation_rate_consumer_price_index>8.6% (1996
est.)</ciafb:Inflation_rate_consumer_price_mdex>

<ciafb:Labor_force>total: 4.21 million by occupation : services 52%, 
agriculture 23%, industry 25% (1995)</ciafb:Labor_force> 

<ciafb:Unemployment_rate>10% (1996 est.)</ciafb:Unemployment_rate> 
<ciafb:Budget>revenues: S33 billion (excluding privatization receipts) 

expenditures: $45 billion, including capital expenditures of SNA (1996 
est.)</ciafb:Budget>

<ciafb:Industries>tourism; food and tobacco processing, textiles; chemicals, 
metal products; mining, petroleum</ciafb:Industries>

<ciafb:Industrial_production_growth_rate>1.8% (1996
est.)</ciafb:Industrial_production_growth_rate> 

<ciafb:Electricity_capacity>8.61 million kW (1994)</ciafb:Electricity_capacity> 
<ciafb:Electricity_production>41.5 billion kWh

(1995)</ciafb:Electricity_production> 
<ciafb:Electricity_consumptionjper_capita>3,466 kWh (1995 

est.)</ciafb:Electricity_consumption_per_capita> 
<ciafb:Agriculture_products>wheat, corn, barley, sugar beets, olives, tomatoes, 

wine, tobacco, potatoes; meat, dairy
products</ciafb:Agriculture_products>

<ciafb:Exports>total value: $5.9 billion (f.o.b., 1995) commodities : 
manufactured goods 53%, foodstuffs 34%, fuels 5% (1994) partners: EU 
60% (Germany 22%, Italy 14%, France 6%, UK 6%), US 3% 
(1995)</ciafb:Exports>

<ciafb:Imports>total value: $20.3 billion (f.o.b., 1995) commodities:
manufactured goods 72%, foodstuffs 15%, fuels 10% (1994) partners : 
EU 70% (Italy 18%, Germany 16%, France 8%, UK 6%) US 4% 
(1995)</ciafb:Imports>

<ciafb:Debt_extemal>$34.2 billion (1996 est.)</ciafb:Debt_extemal> 
<ciafb:Economic_aid>recipient: ODA, $NA</ciafb:Economic_aid> 
<ciafb:Currency>l drachma (Dr) = 100 lepta</ciafb:Currency> 
<ciafb:Exchange_rates>drachmae (Dr) per USS1 - 251.55 (January 1997), 

240.71 (1996), 231.66 (1995), 242.60 (1994), 229.26 (1993), 190.62 
(1992)</ciafb: Exchange_rates>

<ciafb:Fiscal_year>calendar year</ciafb:Fiscal_year> 
<ciafb:Telephones>5,571,293 (1993 est.)</ciafb:Telephones>

<ciafb:Telephone system>adequate, modern networks reach all areas;
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microwave radio relay carries most traffic; extensive open-wire network; 
submarine cables to off-shore islands domestic: microwave radio relay, 
open wire, and submarine cable international: tropospheric scatter; 8 
submarine cables; satellite earth stations - 2 Intelsat (1 Atlantic Ocean 
and 1 Indian Ocean), 1 Eutelsat, and 1 Inmarsat (Indian Ocean 
Region)</ciafb:Telephone_system>

<ciafb:Radio_broadcast_stations>AM 29, FM 17 (repeaters 20), shortwave 
0</ciafb:Radio_broadcast_stations>

<ciafb:Radios>NA</ciafb:Radios>
<ciafb:Television_broadcast_stations>361 (1987

est.)</ciafb:Television_broadcast_stations>
<ciafb:Televisions>2.3 million (1993 est.)</ciafb:Televisions> 
<ciafb:Railways>total: 2,474 km standard gauge: 1,565 km 1.435-m gauge (36 

km electrified; 100 km double track) narrow gauge: 887 km 1.000-m 
gauge; 22 km 0.750-m gauge (a rack type railway for steep 
grades)</ciafb:Railways>

<ciafb:Highways>total : 116,440 km paved: 106,775 km (including 420 km of 
expressways) unpaved: 9,665 km (1995 est.)</ciafb:Highways> 

<ciatb:Waterways>80 km; system consists of three coastal canals; including 
the Corinth Canal (6 km) which crosses the Isthmus of Corinth 
connecting the Gulf of Corinth with the Saronic Gulf and shortens the 
sea voyage from the Adriatic to Piraievs (Piraeus) by 325 km; and three 
unconnected rivers</ciafb:Waterways>

<ciafb:Pipelines>crude oil 26 km; petroleum products 547 
km</ciafb:Pipelines>

<ciafb:Ports_and_harbors>Alexandroupolis, Elevsis, Iraklion (Crete), Kavala, 
Kerkira, Khalkis, Igoumenitsa, Lavrion, Patrai, Piraievs (Piraeus), 
Thessaloniki, Volos</ciafb:Ports_and_liarbors> 

<ciafb:Merchant_rnarine>total: 984 ships (1,000 GRT or over) totaling 
27,571,920 GRT/49,674,832 DWT ships by type: bulk 433, cargo 85, 
chemical tanker 22, combination bulk 16, combination ore/oil 18, 
container 39, liquefied gas tanker 4, multi-function large load carrier 1, 
oil tanker 239, passenger 15, passenger-cargo 2, refrigerated cargo 6, 
roll-on/roll-off cargo 18, short-sea passenger 82, specialized tanker 3, 
vehicle carrier 1 note: Greece owns an additional 1,883 ships (1,000 GRT 
or over) totaling 67,631,159 DWT operating under the registries of The 
Bahamas, Belize, Cayman Islands, Cyprus, Honduras, Liberia, Malta, 
Panama, Saint Vincent and the Grenadines, Singapore, Syria, Vanuatu 
(1996 est.)</ciafb:Merchant_marine>

<ciafb:Airports>78 (1996 est.)</ciafb:Airports>
<ciaib:Airports_with_paved runways>totaI : 75 over 3,047 m: 5 2,438 to 3,047 

m: 15 1,524 to 2,437 m: 16 914 to 1,523 m : 18 under 914 m: 21 (1996 
est.)</ciafb:Airports_with_paved_mnways> 

<ciafb:Airports_with_unpaved_runways>total : 3 914 to 1,523 m: 3 (1996 
est.)</ciafb:Airports_with_unpaved_runways>

<ciafb:Heliports>l (1996 est.)</ciafb:Heliports>
<ciafb:Military_branches>Hellenic Army, Hellenic Navy, Hellenic Air Force, 

National Guard, Police</ciafb:Military_branches>
<ciafb:Military_manpower_military_age>21 years of

age</ciafb:Military_manpower_military_age> 
<ciafb:Military_manpower_availability>males age 15-49: 2,677,826 (1997 

est.)</ciafb:Military_manpower_availability> 
<ciafb:Military_manpovver_fit_for_military_service>males : 2,050,740 (1997 

est.)</ciafb:Military_manpower_fit_for_military_service> 
<ciaib:Military_manpower_reaching_military_age_annually>males : 80,102

(1997 est.)</ciafb:Military_manpower_reaching_military_age_annually>
<ciafb:Military_expenditures_dollar_figure>$4.9 billion

(1995)</ciafb:Military_expenditures_dollar_figure>
<ciafb:Military_expenditures__percent_of_GDP>4.6% 

(1995)</ciatb:Military expenditures percent of GDP>________________ _
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I ....................................... ........... . .
1995, Skopje and Athens signed an interim accord resolving their dispute 
over symbols and certain constitutional provisions; Athens also lifted its 
economic embargo on the Former Yugoslav Republic of 
Macedonia</ciafb:Disputes_intemational>

<ciafb:Illicit_drugs>a gateway to Europe for traffickers smuggling cannabis 
and heroin from the Middle East and Southwest Asia to the West and 
precursor chemicals to the East; some South American cocaine transits 
or is consumed in Greece</ciafb:Illicit drugs>

‘ 84" "Μί
</rdf:RDF>

</rdf:Description>
f-RDF> ________
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4.2.5 Βιβλιογραφία — Αναφορές στο Διαδίκτοο

[AIFB], Η έκδοση του «C.I.A. World Factbook» εκφρασμένη σε περιγραφική λογική. Διατίθεται στο 

Διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.aifb.uni-karlsnihe.de/WBS/broker/wrapper/

[CIA], «C.I.A. World Factbook», διατίθεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: 

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html

[Ontoknowledge], «CIA Report», διατίθεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: 

http://www.ontoknowledge.org/oil/case-studies/CIA Report.pdf

[Ontoknowledge], Η οντολογία του «C.I.A. World Factbook» με τη μορφή ψευδο-σύνταξης OIL 

διατίθεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.ontoknowledge.org/oil/case-studies/CIA-in- 

OIL.oil.txt

[Ontoknowledge], Η οντολογία του «C.I.A. World Factbook» με τη μορφή σύνταξης XML / RDF 

διατίθεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.ontoknowledge.org/oil/case-studies/CIA-in- 

OIL.rdf

[Ontoknowledge], Το αρχείο των δεδομένων για όλες τις χώρες διατίθεται στο Διαδίκτυο στη 

διεύθυνση: http://www.ontoknowledge.org/oil/case-studies/CIA-facts.rdf
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4.3 Παοάδειναα DAML και OWL; Wine Ontology

4.3.1 Εισαγωγή

Από τη στιγμή που θα αναπτυχθεί μια οντολογία για ένα γνωστικό αντικείμενο, 

ανοίγει ο δρόμος για μια πληθώρα εφαρμογών που μπορούμε χωρίς υπερβολή να 

πούμε ότι περιορίζονται μόνο από τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας. Στην ενότητα 

αυτή παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα140 αξιοποίησης μιας οντολογίας που αφορά το 

κρασί (wine ontology).

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί αρκετοί δικτυακοί τόποι που αυτοπροσδιορίζονται 

ως «πύλες» στο αντικείμενο του κρασιού (wine portals). Μια αναζήτηση στο Google 

του όρου «wine portal” δίνει περίπου 220.000 αποτελέσματα. Μια από τις πρώτες 

προτάσεις είναι ο δικτυακός τόπος “Wine-Portal” (στη διεύθυνση: http://www.wine- 

portal.com/) στον οποίο βρίσκουμε συνδέσμους για μια σειρά από άλλους σχετικούς 

δικτυακούς τόπους. Οι περισσότεροι από αυτούς απλά δίνουν κάποιες πληροφορίες 

για διάφορα θέματα (πχ για το ταίριασμα του κάθε φαγητού με το κατάλληλο κρασί, 

με πληροφορίες για τα κρασιά ως δώρα κλπ). Μια σχετικά μεγάλη κατηγορία 

ιστοσελίδων δίνει πληροφορίες για σημεία πώλησης κρασιών ταξινομημένα κατά 

χώρες καθώς και μια σειρά από πληροφορίες και υπηρεσίες.

Ο τελικός χρήστης που επισκέπτεται αυτές τις σελίδες δεν μπορεί να αντιληφθεί 

πάντα αν και σε ποιο βαθμό οι πληροφορίες που συγκεντρώνει είναι αποτέλεσμα 

κάποιας αξιοποίησης κάποιας οντολογίας. Είναι ωστόσο σαφές ότι τέτοιου είδους 

«πύλες» θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις όποιες 

διαθέσιμες οντολογίες που αφορούν το αντικείμενό τους. Έτσι η κατηγοριοποίηση 

των διαφόρων τύπων κρασιού σε κλάσεις θα επέτρεπε την αναζήτηση πληροφοριών 

μέσω ερωτημάτων (queries) που αυτόματα θα ενημερώνονταν για περαιτέρω 

πληροφορίες, υπο-κλάσεις κλπ που θα εκμεταλλεύονταν τις ισχυρές δυνατότητες 

εξαγωγής συμπερασμάτων των οντολογιών για να απαντήσουν σε μια σειρά από 

σύνθετα ερωτήματα.

140 Παράδειγμα από το W3C OWL - Web Ontology Guide http://www,w3.org/TR/owl-guide/
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4.3.2 “Πράκτορας” αναζήτησης πληροφοριών για το κρασί (wine-agent)

Το Εργαστήριο KSL (Knowledge Systems Lab) του Πανεπιστημίου 

του Stanford έχει αναπτύξει μια πιλοτική εφαρμογή πράκτορα 

αναζήτησης πληροφοριών για κρασιά (wine agent)141 που στοχεύει 

να προτείνει το κατάλληλο κρασί που θα πρέπει να συνοδεύει ένα 

συγκεκριμένο φαγητό. Η εφαρμογή αυτή αξιοποιεί την οντολογία142 

που έχει αναπτυχθεί για τα κρασιά στα πλαίσια του προγράμματος DAML.

Ο «πράκτορας» αυτός μπορεί να παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες στο χρήστη και να 

προτείνει πχ το κατάλληλο κρασί με δεδομένο ένα σύνολο από περιορισμούς που θα 

καθορίσει ο χρήστης (όπως το είδος του φαγητού), μπορεί στη συνέχεια να 

αναζητήσει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο τύπο κρασιού, καθώς και επιπλέον 

πληροφορίες (όπως για παράδειγμα η θερμοκρασία ή ακόμη και το είδος του 

ποτηριού που θα πρέπει να σερβιριστεί το συγκεκριμένο κρασί κλπ).

Στη συνέχεια περιγράφουμε πιο αναλυτικά ένα πρωτότυπο παράδειγμα: Ας 

υποθέσουμε ότι σχεδιάζουμε να παραθέσουμε ένα γεύμα σε κάποιους φίλους μας που 

τους αρέσει το καλό κρασί. Καταρχήν θα πρέπει να γνωρίζουμε το είδος του κρασιού 

που ταιριάζει με τα πιάτα που θα σερβίρουμε (πχ ζυμαρικά με κάποια συγκεκριμένη 

κόκκινη σάλτσα). Επιπλέον θα πρέπει να βρούμε πού μπορούμε να προμηθευτούμε τα 

απαραίτητα (και μάλιστα στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων).

Έχοντας διαθέσιμη μια οντολογία για κρασιά ο «πράκτορας» μπορεί να αναζητήσει 

και να προτείνει ως μια πιθανή επιλογή κατάλληλου κρασιού τον τύπο κρασιού 

“Zinfandef’ και μάλιστα ένα συγκεκριμένο κρασί (το Marietta Zinfandel). Στη 

συνέχεια αφού αποφασίσουμε τελικά ότι θα σερβίρουμε αυτό το κρασί, ο 

«πράκτοράς» μας μπορεί να αναζητήσει κάποιο προσβάσιμο και οικονομικά προσιτό 

σημείο πώλησης αυτού του κρασιού (φιλτράροντας τις δυνατές επιλογές με βάση την 

δική μας διεύθυνση και την τοποθεσία των καταστημάτων καθώς επίσης και των 

τιμών τους εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο από τα 

καταστήματα).

141 http://www, ksl.stanford.edu/pcople/dlm/webont/wineAuent
l4~ http://www.daml.oru ontolouies/76

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κολίτσης Γ. Αναστάσιος 178

http://www,_ksl.stanford.edu/pcople/dlm/webont/wineAuent
http://www.daml.oru_ontolouies/76


Διπλωαατική Εονασία: Πηήτυπα αηντελοποίησης γνώσησ στον Πανκόσαιο Ιστό: OvroXovisc. XML. RDF και OWL

Ο «πράκτοράς» μας για να πετύχει τα παραπάνω μπορεί να επισκεφτεί έναν δικτυακό
tt . 143τοπο όπως πχ το wme.com

wine.com Product Search: Find Wines, Racks, Cellars, Accessories, aid more - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ή Back tJ} | ^Search SFavorites 0Hstory | Ιξ^·*· slfr S3 ^ M ©

Address © http ://www.whe.com/search/defaultasp?ct= 1631

iWine.com View Cart γ®? | Sign In | (my ««oanl j | Help

|/\Γ home shop corporate wine 
gift center gifting dubs

fine top top gourmet
wine sellers rated accessories toaa

home | customer care | about wine || gift packaging & gift cards | NEW! Unitec

Shipping to: |CA Ή Ί1L t California Search 1 ...............  ►

Product Search
Quick Search

Power Search
Any Pick d Any Type

| Any Price | Any Winery/Manufacturer d

Σελίδα αναζήτησης του δικτυακού τόπου wine.com

να αναζητήσει μια λίστα από τα διαθέσιμα zinfandel και να εντοπίσει ανάμεσα σε 

αυτά το Marrieta143 144 Zinfandel145 και στη συνέχεια μπορεί να αναζητήσει κάποιο 

προσβάσιμο σημείο πώλησης σε κάποια καλή τιμή (πχ discounted price of €13.99)

Επιπλέον ο «πράκτορας» μπορεί να συγκεντρώσει και από άλλους δικτυακούς 

τόπους, όπως πχτο “Wine Spectator”,146 άλλες πληροφορίες όπως για παράδειγμα μια 

περιγραφή των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου τύπου κρασιού που μας

143 http://www.wine.com/
144 http://www.b-21 .com/marietta/
145 http://www.mariettacellars.com/welcome.html
146 http://www, winespectator.com/Wine/Home
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προτείνει. Αν μάλιστα δεν μπορεί να βρεθεί περιγραφή για το συγκεκριμένο κρασί, 

τότε ο «πράκτορας» μπορεί να αναζητήσει από την οντολογία κάποια άλλα παρόμοια 

κρασιά (πχ λίγο διαφορετικές ποικιλίες από την ίδια περιοχή κλπ).

Επιπλέον ο «πράκτορας» μπορεί να «θεωρήσει» καλό να μας προτείνει να 

διαβάσουμε κάποια σχετικά βιβλία είτε γενικά για κρασιά, είτε ειδικότερα για τα 

κρασιά κάποιας συγκεκριμένης περιοχής, ή ακόμη και για το συγκεκριμένο κρασί που 

επιλέξαμε. Έτσι θα μπορούσε πχ να μας δώσει μια λίστα από προτεινόμενα βιβλία για 

τα κρασιά zinfandel από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Amazon.com147.

Ακόμη μπορεί να ενδιαφερόμαστε να βρούμε και τα απαραίτητα αξεσουάρ 

για το γεύμα μας, όπως για παράδειγμα το κατάλληλο ποτήρι για το κρασί 

μας. Ο «πράκτοράς» μας πάλι θα κληθεί να μας υποδείξει ότι πχ μια από 

τις γνωστότερες κατασκευάστριες εταιρίες υαλικών που ειδικεύεται στο 

κρασί είναι η εταιρία “Riedel”,148 από όπου μπορούμε να πληροφορηθούμε 

ότι το κατάλληλο σετ ποτηριών για το κρασί Zinfandel κοστίζει149 σε 

προσφορά $63.95 τα 4 ποτήρια, (ή $59.95 αν αγοράσουμε δυο τετράδες). Επίσης ο 

πράκτοράς μας μπορεί να βρει ότι το ίδιο ποτήρι διατίθεται και από το Amazon150 

αλλά στην τιμή των $79.99 η εξάδα και να κάνει την σύγκριση τιμών και να υποδείξει 

την οικονομικότερη αγορά.

Τέλος ο «πράκτοράς» μας μπορεί να μας προτείνει από το δικτυακό 

τόπο «Wine Enthusiast”151 και κάποια ακόμη αξεσουάρ όπως βάσεις 

αποθήκευσης μπουκαλιών, εκδρομικές τσάντες-ψυγεία για 

μεταφορά του κρασιού σε πικ νικ, ανοιχτήρια κλπ, δίνοντάς μας 

αναλυτικές περιγραφές και τιμές152.

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index%3Dbooks%26field- 
kevwords%3Dzinfandel%26search-type%3Dss%26ba%3D 1/102-9182645-8994546
148 http://www.riedelcrvstal.com/index.htm
149

http://www.wineenthusiast.com/shoppmg/prod detail/main.asp?cat=GW&catID=2&sl=0&productID= 
4099&uid=8F.539ACF-42AF-4EE4-BB3E-5BB42C28A8BC
150 http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/B00006E9SS/aid=l 033070213/sr=8- 
2/ref=sr 8 2/102-9182645-8994546?v=glance&s=home-garden&n=507846
151 http://www.wineenthusiast.com/
152 http://www. wineenthusiast.com/content/gate wav/eatewav.asp?cat=CS&uid=8E539ACF-42AF- 
4EE4-BB3E-5BB42C28A8BC
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Στην ενότητα αυτή είδαμε κάποιες δυνατότητες αξιοποίησης των οντολογιών σε μια 

απλή εφαρμογή αναζήτησης τύπων κρασιού, συνδυασμών με φαγητό και κάποια 

σχετικά αξεσουάρ.
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4.3.3 Πως λειτουργεί ο πράκτορας Wine Agent

Ο πράκτορας “Wine Agent” αποτελεί ένα ενδιάμεσο επίπεδο επικοινωνίας ανάμεσα 

στον τελικό χρήστη, ένα σύστημα εξαγωγής συμπερασμάτων (logical reasoner), το 

JTP153, και την οντολογία που αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα στο 

αντικείμενο των κρασιών. Οι λειτουργίες του ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: α) 

ανατρέχει στην οντολογία, β) διεκπεραιώνει ερωτήματα και γ) παρουσιάζει 

αποτελέσματα.

Η οντολογία ορίζει ιεραρχικά 149 κλάσεις και 18 ιδιότητες, που κατηγοριοποιούν και 

περιγράφουν διάφορα κρασιά και τα φαγητά με τα οποία συνδυάζονται. Ο ορισμός 

της έννοιας του κρασιού στην οντολογία γίνεται ως εξής:

<rdfs:Class rdf:ID="WINE">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#POTABLE-LIQUID"/>
<rdfs:subClassOf>

<daml:Restriction>
<daml:onProperty rdf:resource="#MAKER"/>
<daml:minCardinality>

1
</daml:minCardinality>

</dam]:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>

<daml:Restriction>
<daml:onProperty rdf:resource="#MAKER"/>
<daml:toClass rdf:resource="#WINERY"/>

</daml:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subCIassOi>

<daml:Restriction>
<daml:onProperty rdf:resource="#GRAPE-SLOT"/>
<daml:minCardinality>

1
</daml:minCardinality>

</dam]:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassO£>

<daml:Restriction>
<daml:onProperty rdf:resource="#GRAPE-SLOT'7>
<daml:toClass rdf:resource-'#WINE-GRAPEM/> gg . ,

</daml: Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>

<daml: Restriction
<daml:onProperty rdf:resource="#REGION7>
<daml: minC ardinality>

1
</daml:minCardinality>

</daml:Restriction>
</rdfs:subClassOP> ________________

153 http://www.ksl.stanrord.edu/software/JTP/
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<rdfs:subClassO£>
<danil:Restriction>

<daml:onProperty rdf:resource="#REGION'7> 
<daml:toClassrdf:resource="#WINE-REGION"/> 

</daml: Res trie tion>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>

<daml:Restriction>
<daml:onProperty rdf:resource="#SUGAR"/> 
<daml:minCardinality>

1
</daml: minCardmality>

</daml:Restriction>
</rdfs:subCIassO£>
<rdfs:subClassOf>

<daral:Restriction>
<damI:onProperty rdf:resource-’#SUGAR"/> 
<daml:toClass rdf:resource="#WINE-SUGAR"/> 

</daml:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>

<daml:Restriction>
<daml :onProperty rdfiresource—'#FL A V 0R"/> 
<daml:minCardinality>

1
</daml:minCardinality>

</daml;Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>

<daml:Restriction>
<daml:onProperty rdf:resource="#FLAVOR"/> 
<daml:toClass rdf:resource="#WINE-FLAVOR7> 

</daml:Restriction>
</rdfs:subClassO£>
<rdfs:subClassOF>

<damI:Restriction>
<damI:onProperty rdf:resource="#BODY"/> 
<danil: minCardinal ity>

1
</daml:minCardinality>

</daml:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassO£>

<daml:Restriction>
<daml:onProperty rdf:resource="#BODY"/> 
<daml:toClass rdf:resource="#WINE-BODY"/> 

</daml:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>

<daml: Restric tion>
<daml:onProperty rdf:resource="#COLOR"/> 
<daml:minCardinality>

1
</daml:minCardinality>

</daml:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOF>

<daml:Restiiction>___________
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<daml:onProperty rdf:resource="#COLOR"/> 
<daml:toClass rdf:resource="#WINE-COLOR"/> 

</dam]:Restriction>
</rdfs:subClassO£>

</rdfs:Class>

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό το κρασί είναι υγρό (PORTABLE-LIQUID) που 

παράγεται από τουλάχιστον έναν παραγωγό (MAKER) ο οποίος πρέπει να ανήκει 

στον τύπο «οινοποιός» (WINERY) και να παράγεται από τουλάχιστον μια ποικιλία 

σταφυλιού (GRAPE-SLOT), (σε άλλο σημείο της οντολογίας ορίζεται ο περιορισμός 

ότι το σταφύλι αυτό πρέπει να ανήκει σε συγκεκριμένο σύνολο ποικιλιών σταφυλιού 

που είναι κατάλληλα για οινοποίηση. Στη συνέχεια καθορίζεται ότι το κρασί 

προέρχεται από κάποια συγκεκριμένη οινοπαραγωγό περιοχή (WINE-REGION) και 

το σημαντικότερο για τον πράκτορα “wine agent” ότι κάθε κρασί έχει τέσσερις 

ιδιότητες: α) χρώμα (COLOR), β) σάκχαρα (SUGAR), γ) το πόσο δυνατό είναι 

(BODY) και δ) γεύση (FLAVOR).

Στη συνέχεια στην οντολογία ορίζεται η έννοια το γεύματος ως εξής:

<rdfs: Class rdf: ID="ME AL-COURSE">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#CONSUMABLE-THING"/> 
<rdfs:subClassOf>

<daml:Restriction>
<daml:onProperty rdf:resource="#FOOD7>
<daml:minCardinality>

1
</daml :minCardinality>

</danil: Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>

<daml:Restriction>
<dani!:onProperty rdf:resource="#FOOD"/>
<daml:toClass rdf:resource="#EDIBLE-THING"/>

</daml:Restriction>
</rdfs :subCIassO f>
<rdfs:subClassOf>

<danil:Restriction>
<daml: onProperty rdfiresource-'#DRINK7>
<daml:minCardinality>

1
</daml:minCardiiiality>

</daml:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassO£>

<daml:Restriction>
<daml: onProperty rdf:resource=”#DRINK"/>
<daml:toClass rdf:resource="#WINE"/>

</daml: Restriction 
</rdfs:subClassOt>
<daml:disjoint\Vith rdf:resource="#POTABLE-LIQUID"/>
<daml:disjointWith rdf:resource="#EDIBLE-THING"/>_______________ ___
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</rdfs:Class>

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό ένα γεύμα (MEAL-COURSE) είναι 

καταναλώσιμο αγαθό (CONSUMABLE-THING) που αποτελείται από τουλάχιστον 

ένα φαγητό (FOOD) και τουλάχιστον ένα ποτό (DRINK) με τον περιορισμό να είναι 

κρασί (WINE). Έτσι όταν ένα χρήστης καθορίσει ένα φαγητό, ο «πράκτορας» θα 

αναζητήσει τα κρασιά με τα οποία συνδυάζεται σύμφωνα με τους ορισμούς που 

έχουν γίνει. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το ακόλουθο:

<rdfs:Class rdf:ID="PASTA-WITH-SPICY-RED-SAUCE-COURSE"> 
<daml:intersectionOfrdf:parseType="daml:collection">

<rdfs:Class rdf:about="#MEAL-COURSE"/>
<daml:Restriction>

<daml:onProperty rdf:resource="#FOOD"/>
<daml: toClass rdf:resource="#P ASTA-W ΓΓΗ-SPICY-RED-S AUCE"/> 

</daml:Restriction>
</daml:intersectionOf>
<rdfs:subClassOf

rdf:resource="#DRINK-HAS-RED-COLOR-RESTRICTION"/>
<rdfs:subClassOf

rdf:resource="#DRINK-HAS-FULL-BODY-RESTRICTION"/>
<rdfs:subClassOf

rdf:resource="#DRINK-HAS-STRONG-FLAVOR-RESTRICTION"/>
<rdfs:subClassOf

rdf:resource="#DRINK-HAS-DRY-SUGAR-RESTRICTION7>
</rdfs:Class>

Ο χρήστης έχει επιλέξει σαν φαγητό ζυμαρικά με κόκκινη σάλτσα (PASTA-WITH- 

SPICY-RED-SAUCE-COURSE). Το φαγητό αυτό ανήκει σε μια υποκλάση με 

περιορισμούς στα χαρακτηριστικά του κρασιού που το συνοδεύουν (πχ κόκκινο 

κρασί) καθορίζοντας με αυστηρό τρόπο τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων κρασιών 

με τα οποία μπορεί να συνδυαστεί.

Ένα κρασί που ταιριάζει με το παραπάνω φαγητό είναι το ακόλουθο:

<rdf:Description
rdf:ID="CHATEAU-LAFITE-ROTHSCHILD-PAUILLAC">

<rdf:type rdf:resource="#PAUILLAC"/> 
<MAKERrdf:resource="#CHATEAU-LAFITE-ROTHSCHILD"/>

________</rdf:Description>________ _______________________  ' - · ~____________
το «CHATEAU-LAFITE-ROTHSCHILD-PAUILLAC» που περιγράφεται ως 

«PAUILLAC» που παράγεται από την οινοπαραγωγό εταιρία «CHATEAU-LAFITE- 

ROTHSCHILD». Μέσα από άλλες δηλώσεις (statements) της οντολογίας μπορούμε 

να εξαγάγουμε τα ακόλουθα: ότι το κρασί αυτό είναι ένα κόκκινο κρασί τύπου 

“medoc” που προέογεται από το Bordeux της Γαλλίαο κλπ. Και ακόμη:
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<rdfs:CIass rdf:ID="PAULLLAC">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#FULL-BODY-RESTRICTION"/>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#STRONG-FLAVOR-RESTRICTION"/>
<rdfs:subClassOf rdf:resource=

"#CABERNET-SAUVlGNON-INDrVIDUAL-GRAPE-SLOT-RESTRICTION,,/> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource=

"#GRAPE-SLOT-MAX-C ARDINALITY-1 -RESTRICTI0N’7>
<daml: intersectionOf rdf:parseT ype=”daml: collection'^

<rdfs:Class rdf:about="#MEDOC'7>
<daml:Restriction>

<daml:onProperty rdf:resource="#REGION7>
<daml:hasValue rdf:resource="#PAUILLAC-INDIVIDUAL7>

</daml:Restriction>
</daml:mtersectionOf>

_______ </rdfs:Class>_____________________________________________________________________________
ότι το “Paulilac” είναι ένα δυνατό κρασί (full bodied) με δυνατή γεύση που

φτιάχνεται αποκλειστικά από σταφύλια caberet Sauvignon. Επιπλέον καθορίζεται ότι 

τα “paulilac” ανήκουν στην γενικότερη κατηγορία των κρασιών “Medoc” που 

χαρακτηρίζονται - ξεχωρίζουν από την περιοχή παραγωγής τους. Έτσι καθορίζεται 

ότι τα κρασιά αυτά είναι κόκκινα και £ηρά.

Επειδή όλα τα παραπάνω έχουν καθοριστεί σε μια αυστηρά τυποποιημένη γλώσσα 

αναγνώσιμη από υπολογιστικά συστήματα, είναι μια σχετικά απλή διαδικασία ο 

συσχετισμός κρασιών με φαγητά από «μηχανές» εξαγωγής συμπερασμάτων. Ο 

συγκεκριμένος «πράκτορας» του εργαστηρίου KSL του Πανεπιστημίου του Stanford 

χρησιμοποιεί την «μηχανή» JTP154 που αναπτύχθηκε και συντηρείται από το ίδιο 

εργαστήριο. Στα ακόλουθα αποσπάσματα για οικονομία χώρου η πραγματική 

διεύθυνση του namespace αντικαταστάθηκε από την http://ral .stanford.edu/wkb. Στο 

ακόλουθο απόσπασμα ορίζεται ένα νέο πιάτο το “NEW-C0URSE9” για τη 

διαχείριση ενός ερωτήματος που θα θέσει ο χρήστης και δηλώνεται ότι ο τύπος του 

θα είναι “ PASTA-WITH-SPICY-RED-SAUCE-COURSE ”. Το ποτό που αντιστοιχεί 

στο πιάτο αυτό είναι μια μεταβλητή με όνομα “WINE9”.

Assert:
(|http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#|::type

|http://ral.stanford.edu/wkb#|::|NEW-COURSE9|
|http://ral.stanford.edu/wkb#|::|PASTA-WITH-SPICY-RED-SAUCE-COURSED

Assert:
(|http://ral.stanford.edu/vvkb#|::|DRINK|
|http://ra 1 .Stanford. edu/wkb#|::|NEW-C0URSE9|

_______ |http://ral.stanford.edu/wkb#|::lWINE91) ___________________ ___________________________
Και τώρα που έχουν δημιουργηθεί οι μεταβλητές για το πιάτο και το κρασί που του 

αντιστοιχεί ο «πράκτορας» μπορεί να αναζητήσει το κατάλληλο κρασί με βάση τους

154 http://www.ksl.stanford.edu/software/JTP/
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περιορισμούς που έχουν οριστεί στη βάση γνώσης που έχει εκ των προτέρων 

δημιουργηθεί. Συγκεκριμένα στην αναζήτησή του «ψάχνει» για τις ιδιότητες 

COLOR, SUGAR, BODY και FLAVOR του «WINE9» που να ταιριάζουν με τους 

περιορισμούς που έχουν οριστεί για το παραπάνω πιάτο.

Query:
(|http://ra 1 .stanford.edu/wkb#|::|COLORj 

|http://ra 1 .stanford.edu/wkb#|::|WINE9|
?x)

X = |http://ral.stanford.edu/wkb#|::|RED| 

Query:
((http ://ra 1. s tanfo rd. edu/ wkb#[:: | SU G ARj 
|http ://ra 1 .Stanford. edu/wkb#|:: |WINE91 
?x)

X — |http://ral.stanford.edu/wkb#|::PRY| 

Query:
(|http://ral.stanford.edu/wkb#|::|BODY|
|http://ral.stanford.edu/wkb#|::(WINE9|
?x)

X = |http://ral.stanford.edu/wkb#|::[FULL| 

Query:
(jhttp://ral.stanford.edu/wkb#|::|FLAVOR| 
[http ://ra 1 .stanford.edu/wkb#|:: [WTNE91 
?x)

X = |http://ral.stanford.edu/wkb#|::|STRONG|__________________________ ' ________
Με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξε από τη βάση γνώσης για τις ιδιότητες που

πρέπει να έχει το κρασί «WINE9» ο «πράκτορας» κάνει νέα αναζήτηση για να βρει 

ποια κρασιά ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια δηλαδή τα κρασιά που να έχουν 

στις ιδιότητες COLOR, SUGAR, BODY και FLAVOR τις αντίστοιχες τιμές RED, 

DRY, FULL και STRONG.

Query:
(AND
(|http://wvw.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#|::type
?x
|http://ral.stanford.edu/wkb#|::|\VINEi)

(|http://ral.stanford.edu/wkb#|::|COLOR|
?x
|http://ral.Stanford.edu/wkb#|::|RED|)

(|http://ral.Stanford.edu''wkbrr|::|SUGARj 
?x
jhttp://'ral.Stanford.edu/\vkb#|::|DRYi) 

(Ihttp^/ral.stanford.edaVkbSlulBODYl
?x
|http://ral.stanford.edu/vvkb#|::|FULL|) 

(|http://ral.stanford.edu/\vkb#|::|FLAVOR|
?x
|http://ral.stanford.edu/wkb#|::[STRONG|))_______
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---------- >
Χ = |http://ral.staiiFord.edu/wkb#l::|CHATEAU-LAFITE-RQTHSCHILD-PAUILLAC|

Και βρίσκει ότι το κρασί που ικανοποιεί τους παραπάνω περιορισμούς είναι το

CHATEAU-LAFITE-ROTHSCHILD-PAUILLAC. Και τέλος αναζητά τον τύπο

κρασιού στον οποίο να ανήκει το παραπάνω κρασί και βρίσκει ότι αυτός είναι το

CHATEAU-LAFITE-ROTHSCHILD και ότι το PAU1LLAC είναι ένα μέλος

(στιγμιότυπο) της παραπάνω κλάσης.

Query:
(AND
(|http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#|::type
|http://ral.stanford.edu/wkb#|::|CHATEAU-LAFITE-ROTHSCHILD-PAUILLAC|
?x)
flhttp://'www. w3 .org/2000/01 /rdf-sche ma#|:: IsubClassOfl 
?x
|http://ra 1 .stanford.edu/wkb#|:: | WINE|))

X = [http://ra 1.Stanford.edu/wkb#l:: [PAUILLAQ

Αν υποθέσουμε τώρα ότι έστω ένα μικρό μέρος του παγκόσμιου ιστού (κάποιοι 

συνεργαζόμενοι φορείς) αποφασίζουν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο μοντέλο 

σημασιολογικής σήμανσης (semantic markup) των σελίδων τους, τότε έχουμε ένα 

κατανεμημένο μοντέλο μεταξύ των φορέων αυτών. Έτσι ένας οινοποιός μπορεί να 

επισημάνει τις σελίδες του με βάση την παραπάνω οντολογία διευκολύνοντας κατά 

πολύ τους πελάτες του και δίνοντάς τους έναν επιπρόσθετο λόγο να τον προτιμήσουν 

ως προμηθευτή.

Όλη αυτή η πληροφορία θα είναι άμεσα επεξεργάσιμη αυτόματα από υπολογιστές 

(από λογισμικό, δηλαδή «πράκτορες») που θα δίνουν άμεσα ακριβείς πληροφορίες σε 

κάθε ενδιαφερόμενο από όλο τον κόσμο. Αντίστοιχες εφαρμογές φυσικά μπορούν να 

αναπτυχθούν και για κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Συμπεράσματα και κατευθύνσεις 

για μελλοντική διερεύνηση.
“The technical advantages of knowledge modeling are obvious. 

Knowledge bases can be automatically checked for consistency; 

they support inference mechanisms which derive data which have not been 

explicitly stored; they also offer extensive request and navigation facilities. 

However, the most immediate benefit of knowledge base design lies in 

the modeling process itself, through the effort of explication, 

organization and structuration [sic] of the knowledge it requires. " 

Francois Rechenmann, Editorial: Bioinformatics, July 2000, 

INRIA, Rhone-Alpes, Grenoble, France 

(http: //bioinformatics, oupiournals. ore/cei/screenpdf/16/5/41 l.pdf)

Κλείνοντας αυτή τη διπλωματική εργασία που είχε περισσότερο το ρόλο μιας πρώτης 

«ξενάγησής» μας στο «θαυμαστό νέο κόσμο» του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic 

Web) μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στην απαρχή μιας νέας φάσης 

αξιοποίησης νέων δυνατοτήτων του Διαδικτύου.

Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα και οι ρυθμοί παραγωγής και διακίνησης 

της πληροφορίας αυξάνονται ολοένα και πιο γρήγορα, ο «Σημασιολογικός Ιστός» 

υπόσχεται στον άνθρωπο μια πολύ σημαντική βοήθεια: Στο δύσκολο έργο της 

διαχείρισης των αυξανόμενων πληροφοριακών πηγών θα έχει ως σύμμαχο τις 

«μηχανές» που σαν «έξυπνοι βοηθοί» θα αναζητούν ανάμεσα στην πληθώρα της 

διαθέσιμης πληροφορίας στο Διαδίκτυο, θα εντοπίζουν (με φιλτράρισμα) και θα 

υποδεικνύουν στον τελικό χρήστη με ακρίβεια μόνο εκείνους τους πόρους που τον 

ενδιαφέρουν. Για να το πετύχουν αυτό θα χρειαστούν τη βοήθεια εννοιολογικών 

μοντέλων ρητά και δημόσια διατυπωμένων με τη μορφή των οντολογιών.

Έτσι κάθε φορέας και οργανισμός θα μπορεί να δημοσιεύει εννοιολογικά μοντέλα 

που θα αφορούν το γνωστικό του αντικείμενο, διευκολύνοντας άλλους φορείς που 

αλληλεπιδρούν μαζί του, να κατανοήσουν σε πρώτο επίπεδο το λογικό μοντέλο που
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χρησιμοποιεί και στη συνέχεια να αξιοποιήσουν με τον αποδοτικότερο τρόπο τη 

διαθέσιμη πληροφορία.

Μέχρι σήμερα έχει γίνει σημαντική έρευνα από ένα μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων, 

Ερευνητικών Ινστιτούτων, Κυβερνήσεων αλλά και ιδιωτικών φορέων, που επιτρέπει 

την ανάπτυξη των πρώτων πιλοτικών εφαρμογών. Μια τέτοια διαδικασία πέρα από τα 

προφανή πλεονεκτήματα στο επίπεδο της συνεργασίας με τρίτους φορείς, 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη και για το εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης ή 

ενός οργανισμού, αφού η ίδια η διαδικασία της μοντελοποίησης μας βοηθάει συχνά 

να αντιληφθούμε καλύτερα τις διαδικασίες που χρησιμοποιούμε και τις 

πληροφοριακές μας ανάγκες. Στο σημείο αυτό διαφαίνεται ένα μεγάλο περιθώριο 

ανάπτυξης συνεργασιών ανάμεσα στα Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα που έχουν την 

τεχνογνωσία και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Ταυτόχρονα ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επέκταση της έρευνας από πιο 

διευρυμένες επιστημονικές ομάδες που δεν θα περιορίζονται μόνο σε επιστήμονες 

Πληροφορικής αλλά μπορούν να συμπεριλάβουν επιστήμονες από το χώρο της 

Γλωσσολογίας και της Φιλοσοφίας που πιθανόν να προτείνουν νέες οπτικές γωνίες 

θεώρησης των οντολογιών και των γλωσσών έκφρασής τους βασισμένες στην 

μακρόχρονη και πληρέστερη θεωρητική τους κατάρτιση.

Τέλος αναγκαία είναι και περαιτέρω βήματα τυποποίησης προτύπων 

διαλειτουργικότητας σε επίπεδο διεθνών οργανισμών και έμπρακτης αποδοχής τους 

από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς με την ανάπτυξη εφαρμογών, 

που θα επιτρέψουν την ταχύτερη διάδοσή τους στο ευρύ κοινό.

Τα παραπάνω ζητήματα μελλοντικής έρευνας είναι μόνο ενδεικτικά του πλούσιου 

πεδίου επιστημονικής έρευνας που προσφέρει ο Σημασιολογικός Ιστός, μέσα σε ένα 

νέο περιβάλλον αποθήκευσης και διακίνησης της πληροφορίας που θέτει ταυτόχρονα 

νέες απαιτήσεις αλλά και νέες προκλήσεις.
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