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Abstract 

 

Traditional World Wide Web is human-centric, that is, information is available in human readable 

format. In older web sites information is static, usually in HTML, and is updated only when their 

owners devote time to edit it manually. On the other hand, modern sites have their content being 

dynamically pumped by databases and, although they exhibit some form of structure, the information 

is again targeting the human visitor of the web page. 

This gap aims to fill cover the semantic web, not by replacing the traditional web but by 

harmonically coexisting with it. Information in semantic web is in an absolutely structured format, 

aiming at its interpretation and editing by intelligent systems (without this to preclude its automated 

appearance in human-readable format).  

This thesis focuses on the use of intelligent systems in semantic web, giving emphasis in intelligent 

calendar applications. Its contribution is three-fold: Semantic representation of the information; its 

exploitation in specific application domains; and, finally, creating semantically annotated information 

from simple web pages. 

Initially, we have designed and proposed ontologies for semantically representing information that 

concerns daily human activities, in order to be exploited by intelligent calendar applications. Although 

we started the design of the ontologies having the already deployed intelligent calendar application 

SELFPLANNER in mind, the ontologies were developed fairly general so as to be usable in other similar 

systems as well. Furthermore, new concepts and use cases were added (e.g., meetings), that were not 

supported by the particular application. Finally, we have developed a library, named ONTPLANNER, to 

convert ontological descriptions of activities described with the proposed ontologies to Java objects, 

so as to directly insert them into an intelligent calendar application. This library has been integrated in 

the latest version of SELFPLANNER. 

Next, we have developed from the grounds a new intelligent system, aiming at the ontological 

description of educational objects, such as a university class. The new system, called COURSR, possesses 

descriptions of educational objects about their temporal aspects and requirements with a fine-grained 

level of detail. The system is able to connect with the student’s calendars, as well as with SELFPLANNER, 

to schedule simultaneously all of his activities, including educational, professional and personal ones. 

COURSR supports a new ontology about the structure and temporal aspects of educational objects. An 

interesting innovative feature concerns the use of natural (English) language to describe periodicity and 

constraints over their activities, with the underlying grammar and the parser having been developed 

from the grounds for this thesis. COURSR was evaluated with real users (teachers and students) with 

very promising results. 

Finally, within this thesis we have tried to extract semantic descriptions of activities from text in 

unknown pages. First we focused on information for educational objects, using university sites as the 

information source. However, the fine-grained level of information we were looking for was very 
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complex and in most cases not available. Thus, for intelligent systems like COURSR we propose their 

adoption from large educational institutions and their feeding with educational object descriptions. As 

a simpler use case, we examined the extraction of semantically annotated information concerning 

activities related to attending a scientific conference, like submitting a research paper, sending the 

camera ready version of it, preparing the presentation and, of course, going to the conference and 

attending it. We have developed a system, called FUZZYEXTRACTOR, that, by reading the unknown 

web page of a conference, extracts all the critical dates and created ontological descriptions of the 

related activities in a form ready to insert to the user’s intelligent calendar application. 

 

Keywords: Ontologies; semantic web; intelligent calendars; information extraction. 
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Περίληψη 

 

Ο παραδοσιακός παγκόσμιος ιστός (world wide web) χαρακτηρίζεται από τον ανθρωποκεντρικό 

προσανατολισμό του, δηλαδή, η πληροφορία βρίσκεται σε μορφή κατανοητή από τον άνθρωπο. Στους 

παλαιότερους ιστοτόπους η πληροφορία είναι στατική, συνήθως σε μορφή HTML, και σπάνια 

ενημερώνεται παρά μόνο όταν ο κάτοχος της ιστοσελίδας διαθέσει χρόνο για να την επεξεργαστεί 

χειρωνακτικά. Αλλά και οι πλέον σύγχρονες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο των οποίων δημιουργείται 

δυναμικά αντλώντας στοιχεία από βάσεις δεδομένων, μολονότι παρουσιάζουν κάποια υποτυπώδη δομή, η 

τελική πληροφορία και πάλι στοχεύει στην κατανόησή της από τον άνθρωπο επισκέπτη της ιστοσελίδας. 

Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει ο σημασιολογικός ιστός, στοχεύοντας όχι να αντικαταστήσει τον 

παραδοσιακό ιστό αλλά να συνυπάρξει αρμονικά μαζί του. Τα δεδομένα στον σημασιολογικό ιστό 

βρίσκονται σε μορφή απολύτως δομημένη, στοχεύοντας έτσι στην εύκολη κατανόησή τους και επεξεργασία 

από ευφυή συστήματα (χωρίς αυτό να αποκλείει ωστόσο την αυτοματοποιημένη εμφάνισή τους και σε 

μορφή κατανοητή από άνθρωπο).  

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη χρήση των ευφυών συστημάτων στον σημασιολογικό ιστό, 

δίνοντας έμφαση σε εφαρμογές ευφυών ηλεκτρονικών ημερολογίων. Η συνεισφορά της κινείται σε τρεις 

τομείς: Στη σημασιολογική αναπαράσταση της πληροφορίας, στη χρήση της σε συγκεκριμένα πεδία 

εφαρμογής και, τέλος, στη δυνατότητα δημιουργίας τέτοιας πληροφορίας από άγνωστες ιστοσελίδες. 

Αρχικά σχεδιάστηκαν και προτάθηκαν οντολογίες για τη σημασιολογική αναπαράσταση δεδομένων 

που αφορούν καθημερινές δραστηριότητες ενός χρήστη, με σκοπό τη χρήση τους σε εφαρμογές ευφυών 

ηλεκτρονικών ημερολογίων. Μολονότι η σχεδίαση έγινε έχοντας υπόψη μια συγκεκριμένη εφαρμογή 

ευφυούς ημερολογίου, ειδικότερα το σύστημα SELFPLANNER, εντούτοις αυτή διατηρήθηκε όσο το 

δυνατόν πιο γενική, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλα αντίστοιχα ευφυή συστήματα, ενώ 

προστέθηκαν έννοιες και περιπτώσεις χρήσης (π.χ., συναντήσεις) που δεν υποστηρίζονται από τη 

συγκεκριμένη εφαρμογή. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εφαρμογής μια βιβλιοθήκη, με 

όνομα ONTPLANNER, για τη μετατροπή της οντολογικής περιγραφής της πληροφορίας σε αντικείμενα 

Java, ώστε να είναι δυνατή η άμεση εισαγωγή των οντολογικών περιγραφών των καθημερινών 

δραστηριοτήτων στο σύστημα ευφυούς ημερολογίου. Η βιβλιοθήκη αυτή ενσωματώθηκε στην πλέον 

πρόσφατη έκδοση του συστήματος SELFPLANNER. 

Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε εξολοκλήρου ένα νέο σύστημα, το οποίο στοχεύει στην οντολογική 

περιγραφή εκπαιδευτικών αντικειμένων, όπως π.χ. ένα εξαμηνιαίο πανεπιστημιακό μάθημα. Το σύστημα 

COURSR κατέχει περιγραφές εκπαιδευτικών αντικειμένων σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας όσον αφορά την 

εσωτερική τους δομή και τις χρονικές τους απαιτήσεις. Έχοντας πρόσβαση στα ημερολόγια του χρήστη, 

αλλά και στην εφαρμογή ευφυούς ημερολογίου SELFPLANNER, είναι σε θέση να χρονοπρογραμματίσει 

ταυτόχρονα όλες τις δραστηριότητες του χρήστη, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και προσωπικές. Το 

σύστημα COURSR υποστηρίζει μια επιπλέον οντολογία για την περιγραφή των εκπαιδευτικών αντικειμένων. 

Ενδιαφέρουσα πρωτοτυπία του συστήματος είναι η χρήση φυσικής (αγγλικής) γλώσσας για την εισαγωγή 
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χρονικών περιγραφών και περιορισμών αναφορικά με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, με τη σχετική 

γραμματική αλλά και το πρόγραμμα συντακτικής ανάλυσης να έχουν αναπτυχθεί εξαρχής για τις ανάγκες 

της διατριβής. Το σύστημα COURSR αξιολογήθηκε από σημαντικό αριθμό τελικών χρηστών με ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

Τέλος, στα πλαίσια της διατριβής έγινε προσπάθεια να εξαχθούν σημασιολογικές περιγραφές 

δραστηριοτήτων από απλό κείμενο σε άγνωστες ιστοσελίδες. Διερευνήθηκε η περίπτωση των μαθημάτων 

των παραδοσιακών πανεπιστημίων, όπου όμως διαπιστώθηκε πως η διαθέσιμη πληροφορία αφενός είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκη, αφετέρου στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι διαθέσιμη. Κατά συνέπεια, για 

ευφυή συστήματα σαν το COURSR, προτείνεται η υιοθέτησή τους από μεγάλους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς και η τροφοδότησή τους με περιγραφές εκπαιδευτικών αντικειμένων. Ως πιο απλή περίπτωση 

εξετάστηκε η εξαγωγή σημασιολογικής περιγραφής δραστηριοτήτων που αφορούν επιστημονικά συνέδρια, 

όπως υποβολή ερευνητικής εργασίας, αναθεώρηση της εργασίας, προετοιμασία της παρουσίασης και τέλος 

παρακολούθηση του συνεδρίου. Αναπτύχθηκε λογισμικό, με όνομα FUZZYEXTRACTOR, το οποίο, 

διαβάζοντας την ιστοσελίδα ενός συνεδρίου, ανακαλύπτει τις κρίσιμες ημερομηνίες και δημιουργεί 

οντολογικές περιγραφές δραστηριοτήτων σχετικών με το συνέδριο, οι οποίες θα μπορούσαν να εισαχθούν 

στο ευφυές ηλεκτρονικό ημερολόγιο του χρήστη. 

 

Λέξεις κλειδιά: Οντολογίες, σημασιολογικός ιστός, ευφυή ημερολόγια, εξαγωγή πληροφορίας.  
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1.1 Σημασιολογικός Ιστός και Ευφυή Συστήματα 

Ως Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web1) στην παρούσα διατριβή θεωρούμε την κωδικοποίηση και 

την διάθεση πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό με τρόπο μοναδικά αναγνωρίσιμο από προγράμματα / 

ευφυείς πράκτορες, με σκοπό την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της και την παραγωγή νέας γνώσης, την 

απάντηση σε ερωτήματα ή τη λήψη αποφάσεων. Οι λειτουργικές αυτές απαιτήσεις αποκλείουν τη χρήση 

φυσικής γλώσσας για την περιγραφή της πληροφορίας, αναζητώντας αυστηρή σημασιολογία στη συγγραφή 

προτάσεων (του επιπέδου της μαθηματικής λογικής). Επιπλέον, επιβάλλουν τη χρήση παγκόσμια 

μοναδικών αναγνωριστικών για οποιαδήποτε οντότητα εμφανίζεται στις σημασιολογικές περιγραφές, είτε 

πρόκειται για υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο, ρήμα ή κατηγόρημα.  

Με όρους κλασικής Τεχνητής Νοημοσύνης είναι φανερό ότι πρόκειται για μεταφορά της Λογικής 

και της Συλλογιστικής, με έμφαση όχι μόνο στην Προτασιακή Λογική αλλά και σε Λογικές ανώτερης 

τάξης, από το προστατευμένο περιβάλλον μιας ελεγχόμενης τοπικής Βάσης Γνώσης στο αχανές και 

άναρχο περιβάλλον του διαδικτύου. Γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα της συλλογιστικής σε λογικές 

ανώτερης τάξης και με πλήρη εκφραστικότητα, αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία εφαρμογής της σε βάσεις 

γνώσης με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

Δημιουργείται λοιπόν η εντύπωση ότι το εγχείρημα φαίνεται εξαρχής καταδικασμένο να αποτύχει. 

Εξάλλου στις μέρες μας, περισσότερο από μια δεκαετία από την επινόηση της έννοιας του 

Σημασιολογικού Ιστού, ελάχιστα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της σημασιολογικής αναπαράστασης 

των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα. Η συντριπτική πλειοψηφία των δεδομένων είναι ακόμη σε μορφή 

κειμένου, ενώ ακόμη και σε περιπτώσεις που μεγάλος όγκος δεδομένων, συνήθως κυβερνητικών, 

καθίστανται διαθέσιμα στο ευρύ κοινό (open data), η αναπαράστασή τους σε σημασιολογική μορφή 

χρησιμοποιείται ως μία εναλλακτική μεταξύ άλλων σχεσιακών μορφών αναπαράστασης (π.χ., XML2). Στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία οι εμπορικές και προσωπικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν την παραδοσιακή 

μορφή περιγραφής των δεδομένων, προσανατολισμένη στον άνθρωπο, χωρίς καμία απόπειρα να 

συμπεριληφθούν σε αυτές κρυφές σημασιολογικές περιγραφές που να στοχεύουν στην άμεση επεξεργασία 

τους από ευφυή προγράμματα (φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, συνήθως από μεγάλες εταιρείες, όπως π.χ. 

η Google, που προσπαθούν να συμπεριλάβουν στα δεδομένα τους και σημασιολογική πληροφορία). 

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή είναι γνωστή σε όσους γνωρίζουν την ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Κάθε νέα τεχνολογία χαρακτηρίζεται στην αρχή από υψηλές προσδοκίες για γρήγορα αποτελέσματα και 

για επιτεύγματα που είναι εντυπωσιακά και άμεσα αντιληπτά από το ευρύ κοινό. Συνήθως οι προσδοκίες 

διαψεύδονται και τις διαδέχεται η απογοήτευση. Τελικά όμως η πρόοδος έρχεται, έστω και με 

καθυστέρηση, μέσα από μικρά βήματα σε εξειδικευμένα πεδία εφαρμογής τα οποία με το χρόνο γίνονται 

περισσότερα, μεγαλύτερα και σημαντικότερα, μέχρι που κάποια στιγμή εισβάλλουν στην καθημερινότητά 

μας και καθίστανται αναπόσπαστο μέρος της, χωρίς πλέον να εντυπωσιάζουν κανέναν. 

                                                           
1 http://www.w3.org/standards/semanticweb/ 
2 www.w3.org/XML/ 
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Κάπως έτσι εξελίσσεται και ο χώρος του Σημασιολογικού Ιστού. Χωρίς να έχει δημιουργηθεί ακόμη 

η μεγάλη έξυπνη εφαρμογή ή η παγκόσμια οντολογία (που ίσως τελικά και να μην χρειάζεται), πολλές 

επιμέρους εφαρμογές χρησιμοποιούν οντολογίες για την ανταλλαγή δεδομένων, ενώ ευφυή συστήματα 

εκμεταλλεύονται αυτά τα δεδομένα για να εξάγουν νέα συμπεράσματα ή να λάβουν αποφάσεις. Σε αυτό το 

πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα διδακτορική διατριβή, η οποία υιοθετεί τη σημασιολογική 

αναπαράσταση δεδομένων για υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων για ένα πολύ γνωστό πρόβλημα της 

καθημερινότητας, που είναι ο χρονοπρογραμματισμός καθημερινών δραστηριοτήτων, και εξετάζει 

διάφορες πτυχές του και εξειδικεύσεις του. 

1.2 Συνεισφορά της διατριβής 

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη χρήση οντολογιών για την περιγραφή δεδομένων τα οποία 

έχουν να κάνουν με καθημερινές δραστηριότητες ενός προσώπου, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ευφυή 

συστήματα τόσο για τη διαχείριση αυτής της πληροφορίας, όσο και για την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων 

στο πεδίο εφαρμογής των εκπαιδευτικών αντικειμένων. 

Η συνεισφορά της διατριβής εδράζεται σε τρεις τομείς: Αρχικά, η διατριβή προτείνει τη 

σημασιολογική περιγραφή καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως οικογενειακές υποχρεώσεις, 

επαγγελματικές υποχρεώσεις, συναντήσεις με τρίτους, κλπ. Αναπτύχθηκαν τρεις οντολογίες, στη γλώσσα 

OWL, οι οποίες περιγράφουν διάφορες πτυχές μιας καθημερινής δραστηριότητας όπως τη διάρκειά της, 

το πότε και πού μπορεί να λάβει χώρα, ποιοι συμμετέχουν, προτιμήσεις του χρήστη για διάφορες πτυχές 

της, κλπ. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε μια βιβλιοθήκη, με όνομα ONTPLANNER, η οποία μετασχηματίζει 

τις οντολογικές περιγραφές δραστηριοτήτων εκφρασμένες στις προτεινόμενες οντολογίες σε αντικείμενα 

Java, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε εφαρμογές ευφυούς ημερολογίου που υποστηρίζουν τη 

συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού. Η εν λόγω βιβλιοθήκη ενσωματώθηκε στην πλέον πρόσφατη 

έκδοση του συστήματος SELFPLANNER.  

Ο δεύτερος τομέας συνεισφοράς της διατριβής αφορά τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ευφυούς 

συστήματος για την περιγραφή εκπαιδευτικών αντικειμένων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 

αυτά, με έμφαση στις χρονικές απαιτήσεις και περιορισμούς τους. Το σύστημα, με όνομα COURSR, 

βασίζεται σε μια νέα οντολογία περιγραφής εκπαιδευτικών αντικειμένων, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια 

της διατριβής. Επιπλέον πρωτοτυπία του συστήματος COURSR είναι η υιοθέτηση φυσικής (αγγλικής) 

γλώσσας για την περιγραφή της περιοδικότητας και των χρονικών περιορισμών των επιμέρους 

δραστηριοτήτων ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου. Η υποκείμενη γραμματική, ο συντακτικός αναλυτής, 

καθώς και η μετατροπή των περιγραφών αυτών σε αντικείμενα της οντολογίας περιγραφής καθημερινών 

δραστηριοτήτων αποτελούν επίσης συνεισφορά της παρούσης διατριβής.  

Το COURSR ολοκληρώνεται με το σύστημα SELFPLANNER, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη 

να προγραμματίσει ταυτόχρονα τόσο τις εκπαιδευτικές, όσο και τις μη εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, 

εξαιρουμένων μόνο εκείνων που έχουν εισαχθεί απευθείας στο ημερολόγιο Google Calendar του χρήστη. 
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Μάλιστα, προτείνεται μια αρχιτεκτονική που γενικεύει τον τρόπο διασύνδεσης του COURSR με το σύστημα 

SELFPLANNER, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων εξειδικευμένων συστημάτων 

προγραμματισμού δραστηριοτήτων με το κεντρικό σύστημα αποθήκευσης και προγραμματισμού των 

δραστηριοτήτων SELFPLANNER. Η παραπάνω διασύνδεση και αρχιτεκτονική αποτελεί μια από τις 

κεντρικότερες συνεισφορές της παρούσης διατριβής. 

Στον τρίτο τομέα συνεισφοράς, η διατριβή επιχειρεί να συνεισφέρει στον δύσκολο χώρο της εξαγωγής 

σημασιολογικής πληροφορίας από άγνωστες ιστοσελίδες. Αρχικά διερευνάται ο χώρος των εκπαιδευτικών 

αντικειμένων. Διαπιστώνεται ότι στην πλειοψηφία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

δεδομένα για χρονικές παραμέτρους εκπαιδευτικών αντικειμένων, ενώ όπου υπάρχουν αυτά είναι σε μη 

επεξεργάσιμη μορφή (π.χ., PDF). Σε κάποιες περιπτώσεις ανώτατων ιδρυμάτων (π.χ., το Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΕΑΠ) τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα αλλά μόνο σε όσους έχουν 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η 

τροφοδότηση του COURSR με τις χρονικές παραμέτρους των μαθημάτων μπορεί (και έχει νόημα) να γίνει 

μόνο από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τους διδάσκοντες αυτών.  

Ως ένα εναλλακτικό πεδίο εφαρμογής διερευνήθηκε αυτό των επιστημονικών συνεδρίων. Η πλήρης 

συμμετοχή σε ένα επιστημονικό συνέδριο περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων, όπως τη συγγραφή 

ερευνητικής εργασίας, την αναθεώρηση και οριστική υποβολή της (αν γίνει δεκτή), την προετοιμασία της 

σχετικής παρουσίασης και φυσικά την παρακολούθηση του συνεδρίου (όπου περιλαμβάνεται και η 

παρουσίαση της εργασίας). Στα πλαίσια της διατριβής αναπτύχθηκε πρόγραμμα το οποίο είναι σε θέση 

να εξάγει, υπό προϋποθέσεις, τις κρίσιμες ημερομηνίες από μια ιστοσελίδα συνεδρίου, και με βάση αυτές 

να δημιουργήσει σημασιολογικές περιγραφές των τεσσάρων παραπάνω δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η εισαγωγή τους σε ένα ευφυές σύστημα ηλεκτρονικού ημερολογίου. 

1.3 Δομή της Διατριβής 

Τα υπόλοιπα κεφάλαια της διατριβής δομούνται ως εξής:  

Το Κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο για τον σημασιολογικό ιστό. Ξεκινά 

με μια κριτική επισκόπηση του σημασιολογικού ιστού, παρουσιάζει τις τεχνολογίες RDF και RDF 

Schema, τις γλώσσες περιγραφής οντολογιών OWL και OWL2, τους τρόπους αναπαράστασης των 

σημασιολογικών δεδομένων, αναφέρεται στα συστήματα εξαγωγής συμπερασμάτων και τέλος σύντομα στα 

εργαλεία συγγραφής και αποθήκευσης σημασιολογικών δεδομένων. 

Το Κεφάλαιο 3 προτείνει τη χρήση οντολογιών OWL για την περιγραφή καθημερινών 

δραστηριοτήτων (εργασία, αγορές, συναντήσεις, οικογενειακές υποχρεώσεις, κλπ). Προτείνει τρεις γενικές 

οντολογίες που καλύπτουν τις σημαντικότερες πτυχές μιας καθημερινής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως 

πεδίου εφαρμογής. Επιπλέον, παρέχεται πληθώρα παραδειγμάτων που επιδεικνύουν τη χρήση των 

οντολογιών. Τέλος, παρουσιάζεται η λογισμική βιβλιοθήκη ONTPLANNER, η οποία αναπτύχθηκε με 

σκοπό την εισαγωγή δραστηριοτήτων που έχουν αναπαρασταθεί στις παραπάνω οντολογίες, στο ευφυές 
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ηλεκτρονικό ημερολόγιο SELFPLANNER. Η εν λόγω βιβλιοθήκη έχει ενσωματωθεί στην πλέον πρόσφατη 

έκδοση του συστήματος.  

Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει μια νέα διαδικτυακή εφαρμογή, με όνομα COURSR, η οποία 

επικεντρώνεται στην αναπαράσταση εκπαιδευτικών αντικειμένων, με έμφαση στις χρονικές παραμέτρους 

αυτών. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει την παρουσίαση του συστήματος, την υποκείμενη οντολογία περιγραφής 

των εκπαιδευτικών αντικειμένων, την γραμματική περιγραφής χρονικών απαιτήσεων και περιορισμών σε 

φυσική (αγγλική) γλώσσα και τέλος την αξιολόγηση του συστήματος από τελικούς χρήστες (εκπαιδευτικούς 

και φοιτητές). 

Το Κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει την προσπάθεια που κάναμε για εξαγωγή σημασιολογικής πληροφορίας 

από άγνωστες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, αφενός για εκπαιδευτικά αντικείμενα, αφετέρου για επιστημονικά 

συνέδρια. Η προσπάθεια αυτή δεν ευδοκίμησε στην πρώτη περίπτωση, λόγω της πολυπλοκότητας και της 

μη διαθεσιμότητας των απαιτούμενων δεδομένων. Στη δεύτερη περίπτωση περιγράφεται το λογισμικό που 

αναπτύχθηκε και το οποίο είναι σε θέση από άγνωστες ιστοσελίδες συνεδρίων να δημιουργήσει τις βασικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με έναν σύνεδρο, ο οποίος έχει υποβάλλει εργασία στο συνέδριο, αυτή 

έχει γίνει αποδεκτή και ο σύνεδρος πρόκειται να την παρουσιάσει αυτοπροσώπως. 

Το Κεφάλαιο 6 παρουσιάζει τα συμπεράσματα της διατριβής και περιλαμβάνει προτάσεις για 

περαιτέρω μελλοντική έρευνα. 

Τέλος, τα Παραρτήματα της διατριβής περιλαμβάνουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του 

συστήματος COURSR καθώς και αναλυτικά όλες τις οντολογίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της 

διατριβής και χρησιμοποιήθηκαν από τα αντίστοιχα συστήματα. 

1.4 Δημοσιεύσεις 

1.4.1 Εργασίες σε συνέδρια 

C1. K. Agnantis & I. Refanidis. Activity Ontologies for Intelligent Calendar Applications. Presented 

in the 7th Balkan Conference on Informatics (BCI-2015), Workshop on Ontologies & Knowledge Bases (WOKB 

2015), Craiova, Romania, September 2015. 

Η εργασία αυτή προτείνει τρεις οντολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 

περιγραφή καθημερινών δραστηριοτήτων (π.χ., αγορές, εργασία στο σπίτι ή στη δουλειά, 

οικογενειακές υποχρεώσεις, συναντήσεις με άλλα πρόσωπα), με σκοπό την αξιοποίησή τους από 

εφαρμογές ευφυών ημερολογίων. Οι οντολογίες παρουσιάζονται με λεπτομέρεια, ενώ δίνονται πολλά 

παραδείγματα χρήσης τους. Η εργασία αυτή αντιστοιχεί στο κεφάλαιο 3 της διατριβής, με την 

εξαίρεση του λογισμικού ONTPLANNER. 

C2. K. Agnantis and I. Refanidis. Scheduling Composite Educational Objects. In Proceedings of the 9th 

International Scheduling and Planning Applications Workshop (SPARK-2015), June 8th, 2015, Jerusalem 

Israel.  

Η εργασία αυτή περιγράφει την αρχική έκδοση ενός συστήματος προγραμματισμού σύνθετων 

εκπαιδευτικών αντικειμένων στο ημερολόγιο του χρήστη. Το σύστημα με όνομα COURSR κατέχει 
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αναλυτικές περιγραφές εκπαιδευτικών αντικειμένων, με έμφαση στα πανεπιστημιακά μαθήματα 

(συνήθους διάρκειας ενός εξαμήνου). Μια τέτοια περιγραφή περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους 

δραστηριότητες που σχετίζονται με το μάθημα, όπως παρακολουθήσεις διαλέξεων και εργαστηρίων, 

διάβασμα και εργασίες στο σπίτι, ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις, κλπ. Το σύστημα διαβάζει τα 

ημερολόγια του χρήστη στην υπηρεσία Google Calendar και χρονοπρογραμματίζει τις εκπαιδευτικές 

του δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να έχει τη δυνατότητα να επαναπρογραμματίσει τις μη 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η εργασία αυτή αντιστοιχεί σε μια αρχική έκδοση του κεφαλαίου 4 

της διατριβής, χωρίς την αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες. 

 Η ίδια εργασία παρουσιάστηκε και ως poster στα πλαίσια του 25th International Conference on 

Automated Planning & Scheduling, στις 9 και 10 Ιουνίου του 2015, στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ. 

1.4.2 Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά 

J1. K. Agnantis, A. Alexiadia & I. Refanidis. COURSR: An Integrated Time Management System for 

Lifelong Learners. Submitted to ACM Transactions on Intelligent Systems & Technology (October 2015). 

Το άρθρο αυτό επεκτείνει σημαντικά την εργασία C2, περιλαμβάνει ολόκληρη την ερευνητική 

συνεισφορά του 4ου κεφαλαίου της διατριβής. Ειδικότερα το άρθρο παρουσιάζει την πλέον πρόσφατη 

έκδοση του συστήματος COURSR (με υποστήριξη πλήρους ολοκλήρωσης με το σύστημα 

SELFPLANNER, υποστήριξη πολλαπλών ημερολογίων Google Calendar, κλπ), καθώς και την τελική 

αξιολόγηση του συστήματος από πραγματικούς χρήστες.  

J2. K. Agnantis, A. Alexiadia & I. Refanidis. Intelligent Calendar Assistants: A Holistic Framework 

based on Ontologies. Submitted to International Journal on Artificial Intelligence, Special Issue on 

Ontologies (October 2015). 

Το άρθρο αυτό αποτελεί σημαντική επέκταση της εργασίας C1, συμπεριλαμβάνοντας την ανάπτυξη 

μιας επιπλέον οντολογίας για την περιγραφή ανθρώπινων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 

επιστημονικά συνέδρια, την ανάπτυξη της λογισμικής βιβλιοθήκης ONTPLANNER για τη μετατροπή 

των οντολογιών σε προγραμματιστικά αντικείμενα Java, την ενσωμάτωση της βιβλιοθήκης στο σύστημα 

SELFPLANNER και τέλος την ανάπτυξης ενός πειραματικού συστήματος για την εξαγωγή οντολογικών 

περιγραφών δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια από το κείμενο 

που υπάρχει στις άγνωστες για το λογισμικό ιστοσελίδες αυτών.  
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Κεφάλαιο 2.  

Σημασιολογικός Ιστός και Ευφυή 

Συστήματα 
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Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση των τεχνολογιών που σχετίζονται 

με το Σημασιολογικό Ιστό και τα Ευφυή Συστήματα που αναπτύσσονται βασιζόμενα σε αυτόν. Η επιλογή 

των θεμάτων που παρουσιάζονται έγινε με κριτήριο την χρήση τους στο υπόλοιπο της διατριβής, 

διευκολύνοντας έτσι τον αναγνώστη και καθιστώντας την διατριβή σχετικά αυτοτελή. 

Η δομή του κεφαλαίου έχει ως εξής: Στην ενότητα 2.1 γίνεται μια εισαγωγή στον Σημασιολογικό 

Ιστό, τις έννοιες με τις οποίες σχετίζεται καθώς και τη σημασία και το ρόλο του Σημασιολογικού Ιστού 

στις σημερινές και μελλοντικές εφαρμογές στην Τεχνολογία, την Πληροφορική και το Διαδίκτυο. Η 

ενότητα 2.2 αναφέρεται στη θεμέλιο λίθο του Σημασιολογικού ιστού, που είναι το RDF, ενώ η ενότητα 

2.3 παρουσιάζει τους διάφορους τρόπους αναπαράστασης των σημασιολογικών δεδομένων. Στην ενότητα 

2.4 περιγράφεται η γλώσσα RDF Schema (RDFS), η οποία επεκτείνει την RDF, προσθέτοντας δομές που 

επιτρέπουν την περιγραφή του σχήματος των RDF δεδομένων. Οι ενότητες 2.5 και 2.6 ασχολούνται με 

τη γλώσσα συγγραφής οντολογιών OWL και την νεότερη έκδοσή της, την OWL 2, αντίστοιχα. Η ενότητα 

2.7 παρουσιάζει τα συστήματα εξαγωγής συμπερασμάτων (reasoner) και πώς, δανειζόμενα γνώση από την 

Περιγραφική Λογική, μπορούν να βοηθήσουν στην ανακάλυψη επιπλέον γνώσης μέσα από υπάρχοντα 

σημασιολογικά δεδομένα και οντολογίες. Τέλος, η ενότητα 2.8, περιγράφει δύο από τα βασικά εργαλεία 

που απαιτούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών που σχετίζονται με σημασιολογικά δεδομένα: Τους 

Συντάκτες Οντολογιών (Ontology editor), που επιτρέπουν τη συγγραφή και επεξεργασία των οντολογιών, 

και τα αποθετήρια σημασιολογικών δεδομένων (triplestores), τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

αποθήκευση και διαχείριση μεγάλου όγκου σημασιολογικών δεδομένων. 

2.1 Σημασιολογικός Ιστός – Semantic Web 

Ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) αποτελεί την μετεξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού, δηλαδή 

του γνωστού σε όλους World Wide Web (WWW). Σκοπός του Παγκόσμιου Ιστού ήταν η δυνατότητα 

διασύνδεσης όλων των διαθέσιμων πόρων (π.χ. έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο κ.α.) και η χρήση 

υπερσυνδέσεων (hyperlinks), έτσι ώστε κάποιος χρήστης να βρίσκει αυτό ακριβώς που αναζητά, 

μεταφερόμενος από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, έως ότου φτάσει στο στόχο του. Σκοπός του 

Σημασιολογικού ιστού πλέον δεν είναι η σύνδεση των εγγράφων, αλλά η σύνδεση των πάσης φύσεως 

δεδομένων. Με άλλα λόγια η μετεξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού από ένα τεράστιο δίκτυο εγγράφων, σε 

ένα εξίσου τεράστιο Δίκτυο Δεδομένων (Web of Data).  

Πατέρας του όρου “Σημασιολογικός Ιστός” και εμπνευστής της ιδέας είναι ο εφευρέτης του 

Διαδικτύου Tim Berners-Lee. Σε άρθρο του στο επιστημονικό περιοδικό Scientific American το 2002 

με τίτλο “The Semantic Web” [Berners-Lee, Hendler and Lassila, 2001], περιγράφει το Σημασιολογικό 

Ιστό ως τη μετεξέλιξη του υπάρχοντος Ιστού: «Ο Σημασιολογικός Ιστός αποτελεί προέκταση του 

υπάρχοντος Ιστού, στον οποίο η πληροφορία έχει ξεκάθαρα καθορισμένο νόημα επιτρέποντας την 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ υπολογιστών και ανθρώπων». Το μεγαλύτερο κομμάτι από το περιεχόμενο 

που βρίσκεται διαθέσιμο στον Ιστό είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί εύκολα να γίνει 
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προσβάσιμο και κατανοητό από τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, ένας χρήστης που θέλει να πάρει 

πληροφορίες για την απόβαση στη Νορμανδία, δεν έχει παρά να επισκεφτεί μια από τις δεκάδες μηχανές 

αναζήτησης που υπάρχουν στο Διαδίκτυο, να πληκτρολογήσει τους όρους της αναζήτησης (π.χ., απόβαση 

Νορμανδία) και η μηχανή θα του επιστρέψει μια πληθώρα σελίδων των οποίων το περιεχόμενό τους 

σχετίζεται κάπως με τους δύο όρους της αναζήτησης. Φυσικά υπάρχει και η περίπτωση να επιστραφεί ως 

αποτέλεσμα μια σελίδα που δεν έχει να κάνει με την απόβαση στη Νορμανδία κατά το Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η σελίδα http://en.wikipedia.org/wiki/Normandy, που είναι το άρθρο της 

Wikipedia για την περιοχή της Βόρειας Γαλλίας που ονομάζεται Νορμανδία. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή 

την περίπτωση ο χρήστης μπορεί διαβάζοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, είτε να την απορρίψει, αν 

δεν περιέχει πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, είτε με τη χρήση υπερσυνδέσεων, να μεταφερθεί σε άλλες 

σελίδες που πραγματικά περιέχουν πληροφορίες για την απόβαση στη Νορμανδία. 

Στην αντίστοιχη περίπτωση όπου ένα πρόγραμμα υπολογιστή θέλει να λάβει πληροφορίες για ένα 

γεγονός, χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα τεχνολογία του Διαδικτύου, δεν υπάρχουν και πολλές 

δυνατότητες ανάκτησης των πληροφοριών αυτών. Ένας υπολογιστής μπορεί απλά να διαβάσει (parse) την 

πληροφορία που περιέχει μια ιστοσελίδα, καθώς και τη δομή της (επικεφαλίδες, πίνακες κλπ), ή να 

αναγνωρίσει τις υπερσυνδέσεις που δείχνουν σε άλλες ιστοσελίδες, αλλά σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα 

δε θα μπορέσει ποτέ να κατανοήσει τη σημασία και τις έννοιες (semantics) που περιγράφονται στην ίδια 

την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ότι η ιστοσελίδα http://www.w3.org/People/Berners-Lee/ είναι η 

προσωπική σελίδα του Tim Berners-Lee ή ότι ο σύνδεσμος http://www.w3.org/ μεταφέρει σε μια νέα 

σελίδα που περιέχει το πλήρες βιογραφικό του.  

Όλοι αυτοί οι περιορισμοί οφείλονται στο γεγονός πως οι περισσότερες υπάρχουσες σελίδες στο 

Διαδίκτυο δεν έχουν κάποιο τρόπο να περιγράψουν σημασιολογικά έννοιες όπως “άνθρωπος”, 

“ηλεκτρονική διεύθυνση”, “βιογραφικό” και πολύ περισσότερο πιο σύνθετες έννοιες όπως “Το βιογραφικό 

του Steve Jobs” ή “η φυσική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας”. Ο Tim Berners-Lee 

οραματίστηκε το Σημασιολογικό Ιστό ως το εργαλείο που θα μετατρέψει το αόριστο περιεχόμενο των 

σελίδων του Διαδικτύου σε δομημένη πληροφορία της οποίας το νόημα και τη σημασία θα μπορούν 

εύκολα, γρήγορα και με αυτοματοποιημένο τρόπο να εξάγουν πράκτορες λογισμικού. Έχοντας μια τέτοια 

δυνατότητα, ο πράκτορας θα μπορεί σχετικά εύκολα να εκτελεί εκ μέρους του χρήστη πολύπλοκες και 

χρονοβόρες εργασίες. 

Οι [Daconta, Obrst and Smith, 2003] ορίζουν το Σημασιολογικό Ιστό ως έναν ιστό από έξυπνα 

δεδομένα τα οποία θα είναι εύκολα επεξεργάσιμα από έναν υπολογιστή. Το κλειδί στην επιτυχία του 

Σημασιολογικού Ιστού είναι η συστηματική και διαρκής προσπάθεια για τη δημιουργία “έξυπνων 

δεδομένων”. Ως έξυπνα δεδομένα ορίζονται τα δεδομένα που είναι ανεξάρτητα από την εφαρμογή που τα 

χρησιμοποιεί, έχουν τη δυνατότητα να ταξινομηθούν και να συμπτυχθούν με δεδομένα από εντελώς 

διαφορετικές πηγές και αποτελούν κομμάτι ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος πληροφοριών. 
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Σύμφωνα με το World Wide Web Consortium (W3C)3, τον οργανισμό που μεταξύ πολλών άλλων 

ηγείται της προσπάθειας ανάπτυξης και διάδοσης της χρήσης του Σημασιολογικού Ιστού, “ο 

Σημασιολογικός Ιστός παρέχει ένα κοινό πλαίσιο εργασίας που επιτρέπει στα δεδομένα να διαμοιράζονται 

και να επαναχρησιμοποιούνται μεταξύ εφαρμογών, επιχειρήσεων και κοινοτήτων”: 

 

The Semantic Web provides a common framework that allows data to be shared 

and reused across application, enterprise, and community boundaries. It is a 

collaborative effort led by W3C with participation from a large number of 

researchers and industrial partners. It is based on the Resource Description 

Framework (RDF)4. 

 

Όπως βλέπουμε, το W3C στην πραγματικότητα δεν δίνει τον ορισμό που Σημασιολογικού Ιστού, 

αλλά προσπαθεί να τον ορίσει περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του και τον σκοπό για τον οποίο 

δημιουργήθηκε. Η βασική ιδέα του W3C είναι ότι ο Σημασιολογικός Ιστός φέρνει στον υπάρχοντα Ιστό 

την ιδέα του να έχουμε δεδομένα καλώς ορισμένα και συνδεδεμένα με τέτοιο τρόπο ώστε η ανακάλυψη, 

αυτοματοποίηση, ενσωμάτωση και επαναχρησιμοποίησή τους από τις διάφορες εφαρμογές να είναι όσο 

το δυνατόν πιο γρήγορη, εύκολη και αποτελεσματική. 

Ο ιστοχώρος SemanticWeb.org αποτελεί μια ηλεκτρονική πύλη συγκέντρωσης πληροφοριών που 

έχουν να κάνουν με τις τεχνολογίες και την ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού. Στην κεντρική του 

σελίδα ορίζει ότι “Ο Σημασιολογικός Ιστός είναι η προέκταση του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) η οποία 

επιτρέπει τους ανθρώπους να διαμοιράζονται περιεχόμενο πέρα από τα όρια των εφαρμογών και των 

ιστοτόπων”: 

 

The Semantic Web is the extension of the World Wide Web that enables people 

to share content beyond the boundaries of applications and websites.5 

 

Σύμφωνα με το SemanticWeb.org ο σκοπός του Σημασιολογικού Ιστού είναι διττός. Πρώτον, να 

καθορίσει μια κοινή μορφή αναπαράστασης των δεδομένων (ή ένα σύνολο εναλλάξιμων μορφών 

αναπαράστασης) για την καλύτερη ενσωμάτωση και τον ευκολότερο συνδυασμό δεδομένων που 

προέρχονται από διαφορετικές πηγές, κάτι που ο αρχικός Ιστός δεν είναι εύκολο να πετύχει μιας και 

σκοπός του ήταν και είναι η εύκολη σύνδεση εγγράφων και όχι δεδομένων. Δεύτερον, να δημιουργήσει 

μια γλώσσα η οποία θα επιτρέπει σε κάποιον να ορίσει τη σχέση των δεδομένων που περιγράφει, με 

αντικείμενα του πραγματικού κόσμου. Επιτυγχάνοντας αυτές τις προθέσεις, ένας άνθρωπος ή ένας 

υπολογιστής θα μπορεί να ξεκινήσει την αναζήτηση δεδομένων για κάποιο αντικείμενο (π.χ. τον Πύργο 

                                                           
3 http://www.w3.org/ 
4 http://www.w3.org/2001/sw/ 
5 http://www.semanticweb.org/wiki/Main_Page 

http://www.w3.org/2001/sw/
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του Άιφελ) και να ακολουθήσει διάφορα μονοπάτια πληροφοριών από εντελώς διαφορετικές πηγές, τα 

οποία όμως θα συνδέονται σημασιολογικά μεταξύ τους, μιας και θα αναφέρονται στο ίδιο πράγμα. 

2.1.1 Μειονεκτήματα του Ιστού 

Οι [Fensel et. Al, 2005] εντοπίζουν τρεις περιπτώσεις στις οποίες ο απλός Ιστός κάνει δύσκολη ή και 

πολλές φορές αδύνατη την πρόσβαση και την επεξεργασία των πληροφοριών, παρόλο που αυτή η 

πληροφορία υπάρχει: 

 Αναζήτηση της Πληροφορίας: Πολλές φορές και μόνο η αναζήτηση και εύρεση της σωστής 

πληροφορίας αποδεικνύεται ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Αναζητώντας στον Ιστό μια 

συγκεκριμένη πληροφορία, ο χρήστης πρέπει να την εντοπίσει ανάμεσα σε μια τεράστια ποσότητα 

άσχετων με την αναζήτηση πληροφοριών, με αποτέλεσμα τελικά να μην μπορεί να τη βρει. Οι 

αναζητήσεις για παράδειγμα με τη χρήση μια μηχανής αναζήτησης είναι το λιγότερο μη ακριβείς, 

και συχνά επιστρέφουν χιλιάδες αποτελέσματα. Με την αλματώδη ανάπτυξη του Ιστού, που 

συνεπάγεται και την μεγάλη αύξηση των διαθέσιμων πληροφοριών, αυτό το φαινόμενο 

διογκώνεται και χειροτερεύει. Επιπλέον, ο χρήστης θα πρέπει χειροκίνητα να ελέγξει μια προς 

μια τις σελίδες που του επιστράφηκαν, ώστε να εξάγει την πληροφορία που επιθυμεί. Έτσι ακόμα 

και αν βρεθεί μια πραγματικά σχετική ιστοσελίδα, ο χρήστης μπορεί να δυσκολευτεί ή και να μην 

είναι σε θέση να εξάγει την πληροφορία που επιθυμεί, ακόμα και αν ξέρει ότι βρίσκεται στο σωστό 

μέρος. 

 Παρουσίαση της Πληροφορίας: Πολλές φορές για να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα της 

εύρεσης την πληροφορίας, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι αναγκασμένος να παρουσιάζει 

αυτή την πληροφορία με διαφόρους τρόπους και με διαφορετικό κάθε φορά πλαίσιο, έτσι ώστε η 

σελίδα να προσαρμόζεται στις ανάγκες και στα ερωτήματα των διαφορετικών χρηστών. Σε αυτή 

την περίπτωση η διατήρηση της συνοχής και της ορθότητας της πλεονάζουσας πληροφορίας είναι 

δύσκολο να υποστηριχτεί από τα υπάρχοντα εργαλεία, με αποτέλεσμα ο διαχειριστής της σελίδας 

να επωμίζεται το δύσκολο αυτό έργο, ώστε να μην υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ διαφορετικών 

σημείων εμφάνισης της πληροφορίας. Αυτός είναι και ο λόγος που σε πολλές περιπτώσεις 

μπορούμε να συναντήσουμε ιστοσελίδες που περιέχουν μη συνεπείς πληροφορίες ή ακόμη και 

αντιφατικό περιεχόμενο. 

 Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών είναι αυτός που πολλές φορές 

αποτελεί τροχοπέδη στην πλήρη αυτοματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και γενικά του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Για να υπερπηδηθούν αυτά τα εμπόδια, έχουν δημιουργηθεί πράκτορες 

λογισμικού (shopping agents) οι οποίοι με τη χρήση κατάλληλων προγραμμάτων περιτυλίγματος 

(wrapper) και ευρετικών αλγορίθμων (heuristics) προσπαθούν να εξάγουν πληροφορίες για 

προϊόντα μέσα από ημιδομημένα κείμενα (πχ. html). Ωστόσο, το κόστος της ανάπτυξης αλλά και 

της διατήρησης αυτού του λογισμικού είναι τις περισσότερες φορές πολύ υψηλό ή τουλάχιστον 

πολύ υψηλότερο σε σχέση με την υπηρεσία που προσφέρει. Έτσι από τη μία έχουμε τη μεγάλη 
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ανάπτυξη των business-to-business υπηρεσιών (δηλαδή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων), η 

οποία μπορεί να οδηγήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο σε νέα επίπεδα, αλλά από την άλλη ο τρόπος 

που είναι δομημένη η πληροφορία στο Διαδίκτυο και η μεγάλη ετερογένεια στο τρόπο 

αναπαράστασής της δημιουργεί αυξανόμενο κόστος στην εξαγωγή των πληροφοριών και στην 

περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών. 

 

Σύμφωνα με τους [Fensel et. al, 2005], “η τεχνολογία του Σημασιολογικού Ιστού θα κάνει δυνατό το 

δομικό και σημασιολογικό ορισμό των εγγράφων, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό εντελώς καινούριες 

δυνατότητες: έξυπνη αναζήτηση, αντί για αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά, απαντήσεις σε ερωτήματα 

αντί για εξαγωγή πληροφορίας, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εφαρμογών με τη χρήση καθορισμένων 

οντολογιών και ορισμό προσαρμοσμένης κατά περίσταση προβολής των πληροφοριών” 

Κατά τους [Daconta, Obrst and Smith, 2003], η ανάγκη του Σημασιολογικού Ιστού δεν περιορίζει 

τη χρήση του μόνο στο Διαδίκτυο, αλλά περιλαμβάνει ένα σύνολο υπηρεσιών και τεχνολογιών που θα 

μπορούν να εφαρμοστούν εξίσου και σε ένα πιο περιορισμένο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα ένα 

κλειστό εταιρικό δίκτυο. Ο Ιστός έτσι όπως είναι σήμερα διαμορφωμένος πάσχει από υπερφόρτωση 

πληροφοριών (information overload), πρόβλημα το οποίο διαρκώς επιδεινώνεται με τη μεγάλη ανάπτυξη 

του Διαδικτύου, των ηλεκτρονικών και άμεσων μηνυμάτων, αλλά και την τάση των ανθρώπων να παράγουν 

αντί να επαναχρησιμοποιούν υπάρχουσα γνώση ή πληροφορία. Εμπόδιο στην επαναχρησιμοποίηση της 

γνώσης αποτελούν τα μη ευέλικτα συστήματα, γνωστά ως “StovePipe systems”. Ένα τέτοιο σύστημα έχει 

αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα μέρη που το αποτελούν είναι πολύ στενά και με συγκεκριμένο 

τρόπο ενωμένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πληροφορία να μπορεί να ρέει και να γίνεται κατανοητή μόνο 

στα στενά πλαίσια του συστήματος, χωρίς να μπορεί να διαμοιραστεί και σε άλλα συστήματα ή 

οργανισμούς που μπορεί να τη χρειάζονται. Η χρήση τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού μπορεί να 

αποδειχθεί αρκετά πιο αποτελεσματική στη διάσπαση τέτοιων συστημάτων. Τέλος, σε πολλούς τομείς, η 

δυνατότητα συγχώνευσης πληροφοριών από εντελώς διαφορετικές πηγές μπορεί να είναι ύψιστης 

σημασίας, αλλά για την ώρα και με τη χρήση μόνο τεχνολογιών του υπάρχοντος Ιστού, είναι πολύ δύσκολο 

να υλοποιηθεί. Και εδώ ο Σημασιολογικός Ιστός μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των 

δυσκολιών. 

2.1.2 Το όραμα του Σημασιολογικού Ιστού 

Στον Σημασιολογικό Ιστό τα ίδια τα δεδομένα πλέον αποτελούν κομμάτι του Ιστού και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ή να επεξεργαστούν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εφαρμογή, πλατφόρμα ή δίκτυο. 

Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με τον Παγκόσμιο Ιστό όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, ο οποίος περιέχει 

σχεδόν απεριόριστες πληροφορίες αλλά όλες σε μορφή εγγράφων. Με τη χρήση των υπολογιστών 

μπορούμε να αναζητήσουμε τα έγγραφα αυτά, αλλά ακόμα και αν βρεθούν, κάποιος άνθρωπος θα πρέπει 

να τα διαβάσει και να τα κατανοήσει προτού μπορέσει να εξαχθεί κάποια χρήσιμη πληροφορία. Με άλλα 

λόγια, οι υπολογιστές μπορούν να μας παρουσιάσουν την πληροφορία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 



Ευφυή Συστήματα στον Σημασιολογικό Ιστό  Κωνσταντίνος Αγναντής 

Διδακτορική Διατριβή,              Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

13 
 

μπορούν να καταλάβουν ποιο κομμάτι της πληροφορίας, ανάλογα με την περίπτωση, είναι αρκετό να 

εμφανίσουν. Ο Σημασιολογικός Ιστός, από την άλλη μεριά, έχει να κάνει με τη διατήρηση και παρουσίαση 

τόσο δεδομένων όσο και εγγράφων στον Ιστό με τέτοιο τρόπο, ώστε οι υπολογιστές να μπορούν να τα 

επεξεργάζονται, να τα μετατρέπουν, να τα συγχωνεύουν ακόμα και να ενεργούν πάνω στα ίδια τα δεδομένα 

παράγοντας νέα πληροφορία. 

2.1.3 Σενάρια χρήσης στον Σημασιολογικό Ιστό 

Ας φανταστούμε το εξής σενάριο. Είστε σύμβουλος πληροφορικής και μόλις σας ανατέθηκε ένα 

καινούργιο έργο. Πρέπει να δημιουργήσετε μια σειρά από web services6 που βασίζονται στο πρωτόκολλο 

SOAP. Πρώτα, θα πρέπει να μάθετε κάποια πράγματα για το SOAP, έτσι αναζητείτε τον όρο 

χρησιμοποιώντας την αγαπημένη σας μηχανή αναζήτησης. Δυστυχώς τα αποτελέσματα που σας 

παρουσιάζονται δεν είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα. Στη λίστα των πολλών αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται 

σελίδες με καθαριστικά πιάτων, σαπούνια προσώπου, ακόμα και πληροφορίες για σαπουνόπερες της 

τηλεόρασης. Αφού φιλτράρετε μια μεγάλη λίστα αποτελεσμάτων και διαβάσετε το περιεχόμενο κάποιων 

από αυτές ώστε να καταλάβετε σε τι αναφέρονται, καταφέρνετε να βρείτε πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά του W3C SOAP7. 

Εξαιτίας των πολλών διαφορετικών σημασιολογικών εννοιών της λέξης “soap” (που σημαίνει σαπούνι 

στα αγγλικά), η ποιότητα των αποτελεσμάτων που λαμβάνετε ποικίλει αρκετά και επιπλέον πρέπει να 

ψάξετε αρκετά ώστε να καταφέρετε να εξάγετε από τις διάφορες “σωστές” ιστοσελίδες, τις πληροφορίες 

που αναζητάτε. Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον που θα αξιοποιεί το Σημασιολογικό Ιστό, θα μπορούσατε να 

χρησιμοποιήσετε έναν πράκτορα λογισμικού (σχεδιασμένο να λειτουργεί στον Σημασιολογικό Ιστό) ώστε 

να αναζητήσει πληροφορίες για το “SOAP”, όπου το SOAP είναι ένας είδος τεχνολογίας που 

χρησιμοποιείται στα Web Services. Αυτή τη φορά, τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα είναι όλα σχετικά. 

Ο πράκτορας λογισμικού μπορεί επίσης να αναζητήσει πληροφορίες που αφορούν τις προδιαγραφές του 

SOAP μέσα στο εταιρικό σας δίκτυο και να ανακαλύψει αν κάποιος συνάδελφός σας έχει ασχοληθεί με 

παρόμοια έργα ή έχει ανεβάσει στο εταιρικό δίκτυο έρευνες για θέματα που αφορούν το SOAP. Με βάση 

τη σημασιολογική πληροφορία που σχετίζεται με το SOAP, ο πράκτορας μπορεί ταυτόχρονα να σας 

εμφανίσει μια λίστα από παρόμοιες τεχνολογίες. Τώρα μπορείτε να γνωρίζετε ότι το WSDL8, η XML και 

τo URI είναι όλες τεχνολογίες που σχετίζονται με το SOAP και θα πρέπει να κάνετε κάποια έρευνα και 

για αυτά, πριν ξεκινήσετε το έργο σας. Έχοντας διαθέσιμη όλη αυτή την πληροφορία που επιστράφηκε 

από τον πράκτορα, μπορείτε να διαβάσετε για τα χαρακτηριστικά των σχετικών τεχνολογιών και να 

στείλετε ηλεκτρονικά μηνύματα σε συναδέλφους που έχουν ασχοληθεί με θέματα σχετικά με το SOAP, 

ώστε να τους ζητήσετε πληροφορίες πριν ξεκινήσετε το νέο έργο. 

                                                           
6 www.w3.org/2002/ws/ 
7 www.w3.org/TR/soap/ 
8 www.w3.org/TR/wsdl 
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Υποθέστε τώρα ότι έχουν περάσει κάποια χρόνια. Εσείς συνεχίζετε να είστε σύμβουλος πληροφορικής 

και σήμερα απολαμβάνετε ένα δείπνο εργασίας με έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες σας. Η εταιρεία 

του πελάτη έχει ένα επείγον έργο στο παράρτημα του Λονδίνου για το οποίο σας χρειάζεται ως σύμβουλο 

για δύο εβδομάδες και σας ζητά να μεταβείτε εκεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να αρχίσετε να 

εργάζεστε πάνω σε αυτό. Βγάζετε το κινητό σας, ενεργοποιείτε τον ευφυή λογισμικό πράκτορα και του 

δίνετε εντολές να κλείσει μια non-stop πτήση για το Λονδίνο που να ξεκινάει πριν από τις 10πμ το επόμενο 

πρωί. Θέλετε μια θέση στο παράθυρο, αν υπάρχει διαθέσιμη. Μόλις ο πράκτορας βρει μια αποδεκτή 

πτήση με διαθέσιμη θέση στο παράθυρο, κάνει την κράτηση χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα 

και χρησιμοποιεί τη λογιστική σας εφαρμογή για να αναθέσει τα έξοδα στο λογαριασμό του πελάτη σας. 

Επίσης σας προειδοποιεί ότι, εξαιτίας του ταξιδιού, θα χάσετε το ραντεβού με τον οφθαλμίατρο σας και 

προσθέτει μια σημείωση στο ημερολόγιό σας για να σας υπενθυμίσει να το αναπρογραμματίσετε. Κατόπιν, 

ορίζετε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την παραμονή σας στο 

Λονδίνο, έτσι ο πράκτορας αναζητά διαθέσιμη υπηρεσία ενοικίασης, η οποία βρίσκεται κοντά στο χώρο 

που θα είστε εσείς και έχει υψηλή αξιολόγηση από παλιότερους πελάτες της, ενώ κλείνει ένα ραντεβού ώστε 

να σας παραδώσουν το αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο, 30 λεπτά αφού προσγειωθείτε. Ο πράκτορας επίσης 

κάνει κράτηση στο αγαπημένο σας ξενοδοχείο στο Λονδίνο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα χαμηλότερη 

τιμή με τη χρήση της κάρτας μέλους που διαθέτετε. Τέλος, ο πράκτορας ανανεώνει το ημερολόγιό σας 

και το ημερολόγιο του προϊσταμένου σας με τις πληροφορίες για το ταξίδι και εκτυπώνει τα απαραίτητα 

έγγραφα στον εκτυπωτή του γραφείου σας. 

Με λίγες και απλές ενέργειες, ο ευφυής πράκτορας χρησιμοποιώντας τον σημασιολογικό ιστό 

εντόπισε και έκανε κρατήσεις πτήσης, ξενοδοχείου και αυτοκινήτου, μετά ανανέωσε τη λογιστική 

εφαρμογή και το ημερολόγιο αυτόματα. Ελέγχοντας το ημερολόγιο, κατάφερε ακόμα και να ανιχνεύσει 

ότι υπάρχει πρόβλημα με το ραντεβού στον οφθαλμίατρο. Για να τα πετύχει όλα αυτά, ο πράκτορας 

έπρεπε να ανακαλύψει, να ερμηνεύσει, να συνδυάσει και να ενεργήσει πάνω σε πληροφορίες προερχόμενες 

από πολλές και διαφορετικές πηγές. Φυσικά αυτό το παράδειγμα δεν αποτελεί σημερινή πραγματικότητα, 

ωστόσο αποτελεί το μακροπρόθεσμο όραμα της χρήσης του Σημασιολογικού Ιστού. Το όραμα αυτό δεν 

ξέρουμε αν θα πραγματοποιηθεί κάποτε ή όχι, το μέλλον μόνο μπορεί να δείξει. Ωστόσο, από μόνο του 

είναι σημαντικό ώστε να μας δώσει μια εικόνα των δυνατοτήτων που προσδοκούμε να προσφέρει η 

τεχνολογία του Σημασιολογικού Ιστού. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα δύο προηγούμενα παραδείγματα, η λίστα των σεναρίων που εν δυνάμει 

μπορούν να βοηθηθούν από τις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού καθώς αυτές διαρκώς εξελίσσονται, 

περιορίζεται μόνο από τη φαντασία μας. Οι δυνατότητες που ανοίγονται είναι απεριόριστες: από 

επιστημονική έρευνα, εγκληματολογική έρευνα και λογοτεχνική ανάλυση, ως αγορές προϊόντων, 

αναζήτηση παλιών φίλων και προγραμματισμό διακοπών, όταν οι υπολογιστές θα είναι σε θέση να 

βρίσκουν, να παρουσιάζουν και να ενεργούν πάνω στα δεδομένα με ουσιαστικό τρόπο. 

Ο σημασιολογικός ευφυής πράκτορας χρησιμοποιεί τις τεχνικές της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να 

μπορεί βασιζόμενος σε δομημένα σύνολα πληροφοριών και κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων να 
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“κατανοήσει” τη σχέση μεταξύ διαφορετικών πηγών δεδομένων. Ο υπολογιστής στην πραγματικότητα δε 

χρειάζεται να κατανοεί την πληροφορία με τον τρόπο που την αντιλαμβάνεται κάποιος άνθρωπος, αρκεί 

να έχει αρκετή πληροφορία ώστε να μπορεί να κάνει λογικές συνδέσεις και να παίρνει λογικές αποφάσεις. 

2.1.4 Ενοποίηση δεδομένων στο διαδίκτυο 

Στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί τρόποι μοντελοποίησης των δεδομένων, μερικοί εκ των οποίων 

χρησιμοποιούνται χρόνια και έχουν μελετηθεί επισταμένως. Επομένως η μοντελοποίηση των δεδομένων 

με τον νέο τρόπο που οι εμπνευστές του Σημασιολογικού Ιστού προτείνουν, δεν έρχεται για να αναιρέσει 

τη χρησιμότητα των παλαιών. Αντίθετα έρχεται ως ένα επιπλέον εργαλείο που μπορεί σε κάποιες 

περιπτώσεις να συνεργαστεί με τις υπάρχουσες τεχνολογίες μοντελοποίησης και αποθήκευσης των 

δεδομένων, ενώ σε άλλες να τις επεκτείνει ή να τις αντικαταστήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να απαλείψει 

πιθανά μειονεκτήματα που οι παλιοί τρόποι μπορεί να έχουν. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε με συντομία τις συνηθισμένες μεθόδους μοντελοποίησης των 

δεδομένων που κάποιος μπορεί να συναντήσει και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα δυνατά σημεία και τις 

αδυναμίες τους στην περίπτωση που θέλουμε να ενσωματώσουμε δεδομένα από διαφορετικές πηγές στον 

Ιστό. 

 

Δεδομένα σε απλούς πίνακες 

Η πιο απλή, διαδεδομένη και γνωστή σε όλους μορφή μοντελοποίησης των δεδομένων είναι τα 

δεδομένα σε απλούς πίνακες. Τέτοιες περιπτώσεις συναντούμε όταν για παράδειγμα αποθηκεύουμε 

δεδομένα σε φύλλα του Excel ή σε HTML πίνακες. Το πλεονέκτημα αυτής της μορφής, λόγω της 

απλότητάς της, είναι ότι πολύ εύκολα μπορούμε να τα διαβάσουμε και να τα χειριστούμε. Ο Πίνακας 2.1, 

δείχνει ένα παράδειγμα αποθήκευσης πληροφοριών για τα θέατρα της πόλης. 

 

Πίνακας 2.1. Ένας πίνακας με στοιχεία για τα θέατρα της πόλης 

Ονομασία Διεύθυνση Παράσταση Λειτουργία 

Αμαλία Τσιμισκή 12 Πανικός Δε, Τρ, Πε 

Κολοσσαίον Μ. Αλεξάνδρου 123 Σκρούτζ Τρ, Σα 

Ράδιοσιτι Ολύμπου 127 “55” Πε 

Λιμάνι Πανεπιστημίου 13 Ο θυμός Δε, Τε 

Βακούρα Λ. Στρατού 23 Οδυσσεβάχ Πα, Κυ 

Τέχνης Μ. Αλεξάνδρου 100 Το πάρκο Πε 

 

Δεδομένα που αποθηκεύονται σε πίνακες μπορούν σε γενικές γραμμές εύκολα να αναπαρασταθούν, 

να ταξινομηθούν, να εκτυπωθούν ή να επεξεργαστούν. Στην πραγματικότητα, για παράδειγμα τα δεδομένα 

που κρατάμε σε ένα φύλλο του Excel μπορεί να μην σκεφτόμαστε καν ότι είναι “μοντελοποιημένα”, 

ωστόσο η τοποθέτηση των δεδομένων σε γραμμές και στήλες δίνει στο καθένα μια ξεχωριστή σημασία. 
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Σε αντίθεση με άλλα είδη μοντελοποίησης που θα δούμε παρακάτω, δεν υπάρχουν και πολλοί τρόποι να 

ερμηνεύσουμε τα δεδομένα σε έναν τέτοιου είδους πίνακα. 

Και σε αυτή την απλή περίπτωση αποθήκευσης και μοντελοποίησης δεδομένων είναι ενδιαφέρον να 

δούμε ότι υπάρχει ένα είδος σημασιολογικής προσέγγισης των δεδομένων. Σε ποια στήλη και σε ποια 

γραμμή βρίσκεται ένα δεδομένο, για παράδειγμα το όνομα της παράστασης, βοηθά τον χρήστη που 

διαβάζει τα δεδομένα να καταλάβει τη σημασία τους. Το γεγονός ότι ο τίτλος “Ο θυμός” βρίσκεται στην 

στήλη “Παράσταση” και στην ίδια γραμμή με το δεδομένο “Λιμάνι”, μας λέει άμεσα ότι “Στο θέατρο με 

την ονομασία Λιμάνι παίζεται η παράσταση Ο θυμός”. Φυσικά μπορούμε να εξάγουμε αυτή την 

πληροφορία, γιατί γνωρίζουμε τις έννοιες Παράσταση και Ονομασία και ξέρουμε πώς να διαβάσουμε ένα 

πίνακα. Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να φαίνεται απλή και τετριμμένη, αλλά είναι σημαντική για να 

κατανοήσουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τα δεδομένα. 

Είναι προφανές πως υπάρχουν περιορισμοί όταν τα δεδομένα αποθηκεύονται με αυτό τον τρόπο. Για 

παράδειγμα ας δούμε την τελευταία στήλη “Λειτουργία”. Εδώ σε μια στήλη αναφέρονται όλες οι μέρες 

(χωρισμένες με κόμμα) που είναι σε λειτουργία το κάθε θέατρο. Ήδη η μορφοποίηση της στήλης δεν είναι 

η καλύτερη δυνατή: Για ένα άνθρωπο ίσως είναι εύκολο να αντιληφθεί το περιεχόμενο, αλλά δε συμβαίνει 

το ίδιο και για μια μηχανή που θα προσπαθήσει να διαβάσει τα δεδομένα. Τα πράγματα γίνονται ακόμα 

πιο δύσκολα σε περίπτωση που θελήσουμε να εμπλουτίσουμε τη στήλη “Λειτουργία” με επιπλέον στοιχεία, 

όπως για παράδειγμα τις ώρες των παραστάσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση τα δεδομένα που θα 

αποθηκεύονταν στη στήλη θα ήταν ακόμα πιο σύνθετα και δύσκολα θα τα καταλάβει ένα πρόγραμμα. Η 

μόνη λύση θα ήταν να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα τόσο εξειδικευμένο που ναι μεν θα μπορεί να 

κατανοήσει το συγκεκριμένο πίνακα δεδομένων, με τη συγκεκριμένη μορφοποίηση των δεδομένων που 

αυτός θα περιέχει, αλλά θα είναι άχρηστο για επαναχρησιμοποίηση από κάποιον άλλο. 

Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει με τη χρήση αυτών των απλών πινάκων, είναι ότι δεν μπορούν 

να υπάρχουν αναφορές του ενός σε δεδομένα του άλλου. Έστω για παράδειγμα ότι εκτός του 

προηγούμενου πίνακα, κάποιος συνάδερφος μας συντηρεί επίσης έναν πίνακα με πληροφορίες για τις 

θεατρικές παραστάσεις. Έτσι στον πίνακά του περιέχονται δεδομένα για το είδος της παράστασης, τους 

πρωταγωνιστές, την πλοκή και τη διάρκειά της (Πίνακας 2.2). 

 

Πίνακας 2.2. Ένας πίνακας με στοιχεία για τις θεατρικές παραστάσεις 

Παράσταση Είδος Πρωταγωνιστής Διάρκεια 

Πανικός Κωμωδία Κ.Λ., Μ.Δ. 78 

Έκρηξη Δράμα Φ.Χ. 67 

Skroutz Παιδικό Γ.Μ., Ν.Ξ. 70 

The park Αστυνομικό Ν.Φ. 80 

Οδύσσε-βαχ Κωμωδία Δ.Δ. 55 

 

Δυστυχώς ένα πρόγραμμα δεν είναι σε θέση να συνδυάσει τα δεδομένα από τους δύο αυτούς πίνακες, 

ώστε για παράδειγμα να μας εμφανίσει την εξής πληροφορία: “Στο θέατρο Αμαλία παίζεται η κωμωδία 
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Πανικός με πρωταγωνιστές τους Κ.Λ και Μ. Δ. και διαρκεί 78 λεπτά”. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

δύο πίνακες δημιουργήθηκαν χωρίς ο ένας να γνωρίζει την ύπαρξη του άλλου, επομένως δεν υπάρχει μια 

κοινή “συμφωνία” στο πώς θα γράφεται το όνομα της παράστασης, που αποτελεί την κοινή πληροφορία 

μεταξύ των δύο πινάκων. Μπορεί στον ένα πίνακα τα ονόματα των παραστάσεων να γράφονται με πεζά 

γράμματα ενώ στον άλλον με κεφαλαία, στον ένα με ελληνικούς χαρακτήρες και στον άλλον με λατινικούς, 

κοκ, δυσκολεύοντας έτσι τη σύγκριση και τον συνδυασμό των πληροφοριών από ένα πρόγραμμα που θα 

θελήσει να εκμεταλλευτεί όλη την πληροφορία για να παράξει κάτι περισσότερο. Ακόμη και στην 

περίπτωση που υπάρχουν δύο διαφορετικές παραστάσεις με τον ίδιο ακριβώς τίτλο, πάλι το πρόγραμμα 

δε θα είναι σε θέση να εξάγει σωστό αποτέλεσμα διακρίνοντάς τες. Κατά συνέπεια, η ανάγκη για ένα πιο 

εξεζητημένο τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων είναι φανερό ότι είναι επιβεβλημένη. 

 

Σχεσιακά Δεδομένα 

Ο καθένας που ασχολείται με ανάπτυξη εφαρμογών ή αποθήκευση δεδομένων, γνωρίζει τις σχεσιακές 

βάσεις δεδομένων, μιας και χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε είδος εφαρμογής, είτε εμπορικής είτε όχι. 

Πολλά γνωστά και πολυχρησιμοποιημένα προϊόντα, όπως είναι η MySQL, η ORACLE DB ή ο Microsoft 

SQL Server, αποτελούν αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας πολλών ετών. Επομένως η χρησιμότητα είναι 

δεδομένη και μη αμφισβητήσιμη. Οι σχεσιακές βάσεις αποτελούν πολύ ισχυρά εργαλεία για την 

αποθήκευση μεγάλης κλίμακας δεδομένων, όπου το μοντέλο αποθήκευσης των δεδομένων είναι ξεκάθαρα 

ορισμένο και γνωστό εκ των προτέρων. 

Πέραν των τεχνολογιών που βρίσκονται πίσω από μια σχεσιακή βάση δεδομένων, αυτό που το κάνει 

να διαφέρει από τους απλούς πίνακες που είδαμε προηγουμένως είναι ότι επιτρέπει στους πίνακες της 

βάσης να συνδυαστούν με έναν καθορισμένο τρόπο. Για να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα από το 

προηγούμενο παράδειγμα με τα θέατρα (Πίνακας 2.1) μπορούμε να ορίσουμε ένα σχήμα σαν αυτό που 

φαίνεται στην Εικόνα 2.1Εικόνα 2.1. Τώρα με τη χρήση αυτού του σχήματος, μπορούμε να 

αποθηκεύσουμε τα δεδομένα μας με ένα πιο χρήσιμο και ξεκάθαρο τρόπο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 

2.2. 

Με αυτή τη μορφή αποθήκευσης των δεδομένων και με τη χρήση ενός SQL ερωτήματος, μπορούμε 

πλέον να εξάγουμε πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Έτσι για παράδειγμα μπορούμε να μάθουμε αν 

υπάρχουν και ποια είναι τα θέατρα που είναι ανοιχτά την Κυριακή και η παράσταση τελειώνει πριν από τις 

8 το απόγευμα, με ένα ερώτημα της μορφής: 

 
SELECT t.name, t.performance, h.startTime, h.endTime 

FROM Theater t, Hour h 

WHERE t.theaterID=h.thaterID 

AND h.day=”Κυρ” 

AND h.endTime<20 
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Εικόνα 2.1. Σχήμα δεδομένων θεάτρου 

το οποίο θα επιστρέψει ένα αποτέλεσμα σαν το παρακάτω: 

 

| t.name   | t.performance | h.startTime | h.endTime | 

------------------------------------------------------ 

| Βακούρα  | Οδυσσεβάχ     | 15          | 17        | 

 

Με τη χρήση της σχεσιακής μοντελοποίησης των δεδομένων, η σημασιολογία τους γίνεται αρκετά 

πιο ξεκάθαρη. Η έννοια των τιμών πλέον καθορίζεται από το σχήμα της βάσης. Κοιτώντας τους πίνακες 

κάποιος πολύ εύκολα μπορεί να αντιληφθεί τις διάφορες οντότητες που μοντελοποιούνται: υπάρχει ένας 

τύπος που λέγεται “Theater”, ένας άλλος που λέγεται “day” κοκ. Επίσης μπορεί να διακρίνει τις σχέσεις 

και τη διασύνδεση των οντοτήτων αυτών. Επιπλέον μπορεί το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων 

να μην γνωρίζει τι στην πραγματικότητα σημαίνει “Θέατρο”, ωστόσο μπορεί με ευκολία να απαντήσει 

ερωτήματα που αφορούν θέατρα και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους. 

Η αποθήκευση των δεδομένων σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων είναι ιδανική στις περιπτώσεις που η 

μοντελοποίησή τους είναι απολύτως γνωστή και κατανοητή. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν η βάση 

δεδομένων και η εφαρμογή που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί από κοινού 

για το σκοπό αυτό. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που μια βάση δεδομένων σχεδιασμένη για μια 

συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να εκμεταλλευτούν τα δεδομένα της και άλλες 

εφαρμογές, ωστόσο αυτό μπορεί να φανεί λειτουργικό στις περιπτώσεις όπου το σχήμα αποτελείται από 

ένα μικρό σύνολο συγκεκριμένων πεδίων. Για παράδειγμα μια βάση δεδομένων που αποθηκεύει 

τηλεφωνικές επαφές, σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να γνωρίζουμε τι είδους δεδομένων αποθηκεύει και σε 

ποια μορφή. 
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Εικόνα 2.2. Η σχεσιακή βάση δεδομένων για τα θέατρα 

Ωστόσο, όπως έχει προαναφερθεί, τα δεδομένα που υπάρχουν και διακινούνται στον Παγκόσμιο Ιστό 

χαρακτηρίζονται από συνεχείς αλλαγές στη μορφή και τον τύπο τους. Επίσης συνεχώς εμφανίζονται νέες 

πληροφορίες που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε ή παλιές πληροφορίες παύουν να υπάρχουν ή να 

ισχύουν. Επομένως είναι δύσκολο για κάποιον που θέλει να αναπτύξει μια εφαρμογή να είναι σίγουρος για 

το τι δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και σε τι μορφή, ανά πάσα στιγμή. Πολύ δυσκολότερη είναι η συντήρηση 

και ανάπτυξη της βάσης δεδομένων ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανταποκριθεί σε καινούρια 

δεδομένα που μπορεί να γίνουν διαθέσιμα. Σε πολλές περιπτώσεις το σχήμα που φιλοξενεί τα δεδομένα 

θα χρειαστεί τροποποιήσεις ώστε να ενταχθούν και οι νέες πληροφορίες. 

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα από το παλιό σχήμα θα πρέπει να τροποποιηθούν και να 

μεταφερθούν επιτυχώς στο νέο σχήμα. Η διαδικασία που ονομάζεται Μετάβαση σχήματος (Schema 

Migration) πολλές φορές είναι αρκετά επίπονη και επιρρεπής σε σφάλματα. Επίσης δεν πρέπει να 

μεταφερθούν μόνο τα δεδομένα, αλλά και ερωτήματα ή κώδικας που έχει γραφτεί για το παλιό σχήμα. 

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές όπως οι αποθηκευμένες 

διαδικασίες (stored database procedures) [Stonebraker, Anton and Hanson, 1987] και η 

αντικειμενοσχεσιακή χαρτογράφηση (Object-relational mapping - ORM) [Barry and Stanienda, 1998], 

που σκοπό έχουν την αποσύνδεση του σχήματος μιας βάσης δεδομένων από τη λογική της εφαρμογής, 

έτσι ώστε να μειωθεί και το κόστος μια πιθανής αλλαγής σχήματος. Οι τεχνικές αυτές, αν και χρήσιμες σε 

πολλές περιπτώσεις, φέρνουν με τη σειρά τους άλλου είδους προβλήματα και περιορισμούς. 

 

Σημασιολογικές Σχέσεις 

Το ερώτημα που προκύπτει με βάση τα προηγούμενα είναι αν είναι δυνατόν να ορίσουμε κάποιου 

είδους σχήμα, τέτοιο ώστε να είναι αρκετά ευέλικτο για να μπορεί να χειριστεί μια μεγάλη ποικιλία από 

δεδομένα που εν δυνάμει μπορούν να αλλάξουν τύπο ή μορφή, ενώ παράλληλα να διατηρηθεί σχετικά 

απλό και ευανάγνωστο. Την απάντηση προσπαθεί να δώσει το σχήμα που προτείνει ο Σημασιολογικός 

Ιστός για την παρουσίαση και αποθήκευση των δεδομένων και το οποίο ονομάζεται RDF9. Το τι ακριβώς 

                                                           
9 http://www.w3.org/RDF/ 
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είναι το RDF και πώς λειτουργεί θα το δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε επόμενη ενότητα αυτού του 

κεφαλαίου. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να δούμε πώς ένα μοναδικό κελί ενός πίνακα 

(μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων ή ενός φύλλου του excel) αναπαρίσταται και χειρίζεται στο RDF. 

Παρατηρώντας έναν οποιοδήποτε πίνακα, μπορούμε να δούμε ότι κάθε κελί του μπορεί να 

αναπαρασταθεί με τρεις τιμές: τη γραμμή στην οποία βρίσκεται, τη στήλη στην οποία βρίσκεται, και το 

ίδιο το δεδομένο που βρίσκεται στο κελί. Έτσι για παράδειγμα αν θέλουμε να κωδικοποιήσουμε τις δύο 

πρώτες γραμμές του Πίνακα 2.1, τότε θα σχηματιζόταν ο Πίνακας 2.3, κάθε γραμμή του οποίου 

αναπαριστά ένα δεδομένο (datum). Λόγω του ότι το αποτελούν πάντα τρία στοιχεία ονομάζεται τριπλέτα 

(triple). 

 

Πίνακας 2.3. Δείγμα αναπαράστασης δεδομένων σε τριπλέτες 

Subject Predicate Object 

Γραμμή 1 Ονομασία Αμαλία 

Γραμμή 1 Διεύθυνση Τσιμισκή 12 

Γραμμή 1 Παράσταση Πανικός 

Γραμμή 1 Λειτουργία Δε, Τρ, Πε 

Γραμμή 2 Ονομασία Κολοσσαίον 

Γραμμή 2 Διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 123 

Γραμμή 2 Παράσταση Σκρούτζ 

Γραμμή 2 Λειτουργία Τρ, Σα 

 

Με μια τέτοια μοντελοποίηση των δεδομένων πετυχαίνουμε σε μεγάλο βαθμό και τους δύο στόχους 

της απλότητας και της ευελιξίας. Το σχήμα το οποίο προκύπτει είναι πολύ απλό, ευανάγνωστο και εύκολα 

κατανοητό, ενώ αφού κάθε μοναδικό δεδομένο μπορεί να μοντελοποιηθεί πάντα με μια τριάδα τιμών, 

οποιαδήποτε μεταγενέστερη ανάγκη για να συμπεριλάβουμε νέα δεδομένα ή ακόμα και διαφορετικούς 

τύπους αυτών, απλά επιτυγχάνεται με την προσθήκη των αντίστοιχων τριπλετών που περιγράφουν τα 

δεδομένα, χωρίς την ανάγκη επανασχεδιασμού του σχήματος. 

 

Τι προσφέρει το πρότυπο RDF στον Σημασιολογικό Ιστό 

Στον Σημασιολογικό Ιστό ο υπολογιστής αναλαμβάνει την περιήγηση για μας. Ο Σημασιολογικός 

Ιστός επιτρέπει στους υπολογιστές να αναζητούν πληροφορίες κατανεμημένες σε ολόκληρο το Web, να 

τις συνδυάζουν και στη συνέχεια να εκτελούν τις κατάλληλες ενέργειες με βάση τις νέες πληροφορίες που 

παρήγαγαν. Σε αναλογία με το Web που μπορούμε να το φανταστούμε ως μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα 

κατανεμημένων εγγράφων, ο Σημασιολογικός Ιστός αποτελεί μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα 

κατανεμημένης γνώσης. Το RDF είναι το W3C πρότυπο για την κωδικοποίησης αυτής της γνώσης. 

Φυσικά και στο απλό Web υπάρχει η γνώση, αλλά δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 

υπολογιστές. Αν σκεφτούμε μια οποιαδήποτε σελίδα στο Web, η οποία μπορεί να περιέχει πολλές 

πληροφορίες χρήσιμες για έναν άνθρωπο, αλλά ο υπολογιστής που εμφανίζει τη σελίδα αυτή αυτό που 
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αντιλαμβάνεται είναι ένα σύνολο από πληροφορίες παρουσίασης της σελίδας, όπως σήμανση HTML, 

εικόνες, flash κλπ., πληροφορίες που χρειάζεται μόνο για να κατανοήσει με τι τρόπο πρέπει να εμφανίσει 

τη σελίδα στον τελικό χρήστη. Το πραγματικό περιεχόμενο, η γνώση δηλαδή που περιέχεται μέσα στη 

σελίδα, δεν είναι ορατή. 

Αυτό που ο όρος “σημασιολογικός”10 χαρακτηρίζει στον Σημασιολογικό Ιστό, δεν είναι ότι οι 

υπολογιστές πλέον θα μπορούν να κατανοήσουν το νόημα των πάντων, αλλά ότι ένα μηχάνημα θα μπορεί 

μηχανικά να χειριστεί λογικές έννοιες, έτσι ώστε να παράγει ένα χρήσιμο αποτέλεσμα. Έτσι, ας 

φανταστούμε ένα καινούριο Web όπου οι υπολογιστές μπορούν να διαχειριστούν το πραγματικό 

περιεχόμενο και το περιεχόμενο αυτό βρίσκεται σε ένα δίκτυο από βάσεις δεδομένων. Ένας 

“σημασιολογικός” ιστοχώρος δημοσιεύει μια βάση δεδομένων για μια γραμμή παραγωγής με προϊόντα 

και περιγραφές, ενώ ένας άλλος δημοσιεύει μια βάση δεδομένων με προϊόντα που βρίσκονται στην 

αποθήκη. Ποιο πρότυπο θα μπορούσε να διευκολύνει τη δημιουργία μιας εφαρμογής που θα μπορεί να 

συνδυάσει κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, έτσι ώστε ο υπολογιστής να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις 

τρεις αυτές πηγές για να βοηθήσει τον τελικό χρήστη να πάρει την καλύτερη απόφαση αγοράς; 

Φυσικά τίποτα δεν εμποδίζει κάποιον από το να γράψει ένα πρόγραμμα ώστε να πετύχει τον 

παραπάνω στόχο, με την ίδια λογική που τίποτα δεν εμπόδιζε κάποιον να ανταλλάσσει δεδομένα προτού 

εμφανιστεί το πρότυπο XML. Ωστόσο κύριος σκοπός των πρότυπων είναι ακριβώς το να διευκολύνουν τη 

δημιουργία εφαρμογών, και μάλιστα με έμφαση σε αποκεντρωμένα συστήματα.  

Μερικές από τις απαιτήσεις που ένα πρότυπο για κατανεμημένη γνώση θα θέλαμε να εκπληρώνει θα 

ήταν οι εξής: 

1. Τα έγγραφα στον Σημασιολογικό Ιστό θα πρέπει να μπορούν να εκφράζουν την πληροφορία με 

έναν ευέλικτο τρόπο. Ο πραγματικός κόσμος και οι πληροφορίες που τον αποτελούν δεν μπορούν 

εύκολα να αποθηκευτούν σε πίνακες (π.χ. βάσεις δεδομένων) ή σε ιεραρχίες (π.χ. ΧΜL αρχεία). 

Για παράδειγμα η πληροφορία για τις ταινίες, τις σειρές και τους ηθοποιούς στην Εικόνα 2.3 

μπορεί να αναπαρασταθεί πολύ εύστοχα σε ένα γράφο παρά σε έναν πίνακα ή ένα XML αρχείο. 

Η σχεδίαση γράφων δεν είναι και ο πιο εύκολος τρόπος για να κινηθούμε στον Σημασιολογικό 

Ιστό, επομένως χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μια πιο εύχρηστη και απλή αναπαράσταση των 

γράφων με μορφή πίνακα. Αν συγκρίνουμε την Εικόνα 2.3 με τα δεδομένα που περιέχει ο Πίνακας 

2.4 μπορούμε να δούμε ότι κάθε γραμμή του πίνακα αναπαριστά μια ακμή του γράφου. Η πρώτη 

στήλη έχει το όνομα του κόμβου εκκίνησης, η δεύτερη στήλη έχει το όνομα της ακμής, ενώ η 

τρίτη έχει το όνομα του κόμβου τερματισμού. Είτε λοιπόν αναπαραστήσουμε την πληροφορία 

σαν εικόνα, είτε σαν πίνακα, είναι ακριβώς το ίδιο. Και οι δύο τρόποι περιγράφουν ένα γράφο 

πληροφοριών. 

 

 

                                                           
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Semantics 
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Εικόνα 2.3. Γράφος RDF που αναπαριστά πληροφορίες και σχέσεις μεταξύ ταινιών, σειρών και ηθοποιών 

Πίνακας 2.4. Αναπαράσταση γράφου σε μορφή πίνακα 

Κόμβος εκκίνησης Όνομα ακμής Κόμβος τερματισμού 

michael_hall has_name Michael C. Hall 

michael_hall played_in dexter 

dexter is_a tv_series 

the_wire is_a tv_series 

… … … 

 

2. Τα έγγραφα στον Σημασιολογικό Ιστό πρέπει να μπορούν να συσχετίζονται μεταξύ τους. Ένα 

έγγραφο με τιμές προϊόντων που δημοσιεύτηκε από μια πηγή και ένα έγγραφο με αξιολογήσεις 

προϊόντων που δημοσιεύτηκε από κάποιο ανεξάρτητο καταναλωτή, θα πρέπει να υπάρχει τρόπος 

να δειχθεί ότι αναφέρονται στα ίδια προϊόντα. Το να χρησιμοποιηθούν απλά τα ονόματα των 

προϊόντων φυσικά δεν είναι αρκετό. Η πιθανότητα δύο ή και περισσότερα εντελώς διαφορετικά 

προϊόντα να έχουν ακριβώς το ίδιο όνομα είναι κάτι περισσότερο από μεγάλη. Η όσο το δυνατόν 

εξάλειψη της ασάφειας στον Σημασιολογικό Ιστό είναι καίριας σημασίας, ώστε οι υπολογιστές να 

επεξεργάζονται τις πληροφορίες με ένα μεγάλο βαθμό βεβαιότητας. Για να εκπληρωθεί αυτό 

απαιτείται η ύπαρξη παγκόσμια μοναδικών αναγνωριστικών τα οποία θα μπορούν να αποδοθούν 

χωρίς την ανάγκη ύπαρξης μιας κεντρικής αρχής. 

3. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν λεξιλόγια, για να γίνονται δηλώσεις για πράγματα (γεγονότα, 

καταστάσεις κλπ), ενώ τα διάφορα λεξιλόγια θα πρέπει να μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. 

Ένα λεξιλόγιο για τους ηθοποιούς και ένα λεξιλόγιο για ταινίες και σειρές τηλεόρασης που έχουν 

αναπτυχθεί από εντελώς διαφορετικές πηγές, θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

κοινού στο ίδιο έγγραφο και να μπορούν να αναφέρονται σε ίδια πράγματα. 
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Αυτές είναι κάποιες από τις βασικές απαιτήσεις που το πρότυπο του RDF προσπαθεί καλύψει. Το 

RDF δημιουργήθηκε αρχικά το 1999 [Lassila and Swick, 1999] ως ένα πρότυπο πάνω στο XML για την 

κωδικοποίηση μεταδεδομένων (metadata) – δηλαδή για δεδομένα για τα δεδομένα. Μεταδεδομένα 

μπορεί να αποτελούν το όνομα του συγγραφέα ενός εγγράφου ή η ημερομηνία δημιουργίας μια 

ιστοσελίδας κλπ, δηλαδή συνοδευτικές πληροφορίες για περιεχόμενο που υπάρχει στο Web. Αν και η 

σημασία και τα χαρακτηριστικά του RDF ανανεώθηκαν το 2004 [Manola and Miller, 2004], στις μέρες 

μας το RDF έχει εξελιχθεί σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο και σημαντικότερο. 

2.2 Το πρότυπο RDF 

Το RDF αποτελεί μια γενική μέθοδο για την αποικοδόμηση της γνώσης σε μικρά κομμάτια. Τα 

κομμάτια αυτά, εκτός της πληροφορίας, περιέχουν και κάποιους κανόνες για τη σημασιολογία (δηλαδή το 

νόημα) της. Στόχος είναι η ύπαρξη μιας μεθόδου που θα είναι τόσο απλή, ώστε να μπορεί να εκφράσει 

οποιοδήποτε γεγονός, αλλά ταυτόχρονα να είναι και τόσο καλά δομημένη, ώστε οι εφαρμογές των 

υπολογιστών να μπορούν να εκτελούν χρήσιμες λειτουργίες με τη γνώση αυτή που είναι εκφρασμένη μέσω 

του RDF. Το RDF είναι ίσως καλύτερα να το αποκαλούμε ως μέθοδο παρά ως μια μορφή δεδομένων 

(data format), μιας και ο καθένας μπορεί να αναπαραστήσει αυτά τα κομμάτια πληροφορίας με μια σειρά 

από διαφορετικούς τρόπους, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσει την αρχική πληροφορία και δομή της 

γνώσης, με τον ίδιο τρόπο που διαφορετικές (ανθρώπινες) γλώσσες μπορούν να εκφράσουν το ίδιο νόημα 

ή μια γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να υλοποιήσει την ίδια δομή δεδομένων με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους. 

Σε ένα βαθμό, το RDF μπορεί να συγκριθεί με το XML. Και το XML έχει σχεδιαστεί να είναι απλό 

και εφαρμόσιμο για οποιοδήποτε τύπο δεδομένων. Ωστόσο το XML αποτελεί περισσότερο ένα πρότυπο 

αναπαράστασης δεδομένων για την αποθήκευσή τους σε ένα αρχείο. Αποτελεί την επιλεγμένη λύση σε 

περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με ιεραρχημένα δεδομένα, είτε αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται σε 

ένα αρχείο στο δίσκο, είτε βρίσκονται στη μνήμη του υπολογιστή και έχουμε πρόσβαση μέσω ενός DOM 

API. 

Αυτό που κάνει το RDF να διαφέρει από το XML είναι ότι το RDF είναι σχεδιασμένο να αναπαριστά 

γνώση σε έναν κατανεμημένο κόσμο. Το γεγονός ότι το RDF είναι σχεδιασμένο για γνώση και όχι για 

δεδομένα, σημαίνει ότι ασχολείται κυρίως με το νόημα των δεδομένων ή της πληροφορίας πιο γενικά. 

Οτιδήποτε εμφανίζεται στο RDF σημαίνει και κάτι. Μπορεί να αναφέρεται σε ένα αντικείμενο από τον 

πραγματικό κόσμο, όπως είναι ένα μουσείο ή ένας καλλιτέχνης, αλλά μπορεί να αναφέρεται και σε κάποια 

αφηρημένη έννοια, όπως η κατάσταση του να είσαι αδερφός με κάποιον άλλο ή να είσαι παντρεμένος. Έτσι 

βάζοντας στη σειρά τρεις τέτοιες οντότητες (πραγματικές ή αφηρημένες), το πρότυπο του RDF μπορεί να 

αναπαραστήσει ένα γεγονός. Για παράδειγμα το νόημα της τριπλέτας (Νίκος, Γιώργος, η κατάσταση του 

να είναι αδερφός), μπορεί να είναι ότι ο Νίκος είναι αδερφός του Γιώργου. Τοποθετώντας πολλά τέτοια 
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γεγονότα μαζί, μπορούμε να αναπαραστήσουμε μια μορφή γνώσης. Νεότερα πρότυπα που έχουν βασιστεί 

πάνω στο RDF, συμπεριλαμβανομένων των RDFS και OWL που θα δούμε στη συνέχεια, προσθέτουν στο 

RDF επιπλέον νοήματα, ώστε να μπορούν να εξαχθούν από τα υπάρχοντα δεδομένα πιο σύνθετα λογικά 

συμπεράσματα. 

Από την άλλη, το XML δεν ενδιαφέρεται πολύ για το νόημα των δεδομένων. Ένας XML κόμβος δε 

χρειάζεται να έχει κάποιου είδους συσχέτιση με μια συγκεκριμένη έννοια και το πρότυπο του XML δεν 

ασχολείται με το πώς μπορούμε να εξάγουμε γεγονότα από ένα XML έγγραφο. Για παράδειγμα, εάν 

είχαμε μερικά XML έγγραφα των οποίων ο αρχικός τους κόμβος ήταν γραμμένος σε μια ξένη γλώσσα 

που δεν καταλαβαίναμε, τότε δε θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω με τα δεδομένα αυτά, πέραν 

από το να τα παρουσιάσουμε στην οθόνη. Αντίθετα, ένα έγγραφο RDF που περιέχει ένα κόμβο που δεν 

καταλαβαίνουμε, μπορεί να φανεί χρήσιμο και επεξεργάσιμο, μιας και το RDF ορίζει από μόνο του κάποιο 

βασικό επίπεδο νοήματος. Φυσικά, ο καθένας θα μπορούσε να σχεδιάσει ένα νέο πρότυπο, πάνω στο 

XML, για να μπορεί να εξάγει πληροφορία και γεγονότα από ένα XML έγγραφο, αλλά στο τέλος 

πιθανότατα θα αποδειχθεί ότι το νέο αυτό πρότυπο είναι ένας νέος επαναπροσδιορισμός του RDF. 

Η δεύτερη βασική πτυχή του RDF είναι η καλή προσαρμογή του στις περιπτώσεις κατανεμημένης 

πληροφορίας. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμογές RDF μπορούν να συνδυάζουν έγγραφα RDF που έχουν 

δημοσιευθεί από διαφορετικές και ανεξάρτητες πηγές και μπορούν να μάθουν νέες πληροφορίες, οι οποίες 

δεν θα μπορούσαν να εξαχθούν από το κάθε έγγραφο ξεχωριστά. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: 

πρώτον, ενώνοντας τα έγγραφα μέσω της χρήσης κοινών λεξιλογίων και, δεύτερον, επιτρέποντας το κάθε 

έγγραφο να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λεξιλόγιο. Αυτό προσδίδει ένα πολύ μεγάλο βαθμό ευελιξίας στον 

τρόπο έκφρασης και αναπαράστασης γεγονότων για ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων, χρησιμοποιώντας 

πληροφορία από ένα εξίσου ευρύ φάσμα πηγών. 

2.2.1 Τριπλέτες γνώσης 

Το RDF παρέχει μια γενική και ευέλικτη μέθοδο αναπαράστασης γνώσης με τη χρήση μικρών 

κομματιών πληροφορίας που ονομάζονται τριπλέτες (triples), οι οποίες επίσης εμπεριέχουν κανόνες για 

τη σημασιολογία (νόημα) των κομματιών αυτών. 

Θεμέλιο κομμάτι αποτελεί η διάσπαση της γνώσης σε κομμάτια και η δημιουργία ενός 

κατευθυνόμενου γράφου που θα την αναπαριστά. Κάθε ακμή του γράφου αναπαριστά ένα γεγονός ή μια 

σχέση μεταξύ δύο πραγμάτων. Η ακμή στην Εικόνα 2.3 που ονομάζεται played_in και ξεκινά από τον 

κόμβο michael_hall και καταλήγει στον κόμβο dexter, αναπαριστά το γεγονός ότι ο ηθοποιός Michael C. 

Hall έπαιξε στην τηλεοπτική σειρά “Dexter”. Ένα γεγονός που αναπαρίσταται με αυτόν τον τρόπο 

αποτελείται από τρία τμήματα: ένα υποκείμενο (subject), ένα κατηγόρημα (predicate) και ένα αντικείμενο 

(object). Το υποκείμενο είναι ο αρχικός κόμβος, το κατηγορούμενο είναι το όνομα της ακμής και το 

αντικείμενο είναι ο τελικός κόμβος. 

Τα έγγραφα που αποτελούν τις προδιαγραφές του RDF στην ουσία περιγράφουν δύο πράγματα. 

Πρώτον, σκιαγραφούν το αφηρημένο μοντέλο [Klyne and Carroll, 2004], δηλαδή πώς μπορεί να 
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αναπαρασταθεί η γνώση για τον κόσμο με τη χρήση τριπλετών και, δεύτερον, περιγράφουν πώς μπορούν 

οι τριπλέτες αυτές να κωδικοποιηθούν σε XML [Beckett, 2004]. 

2.2.2 Το αφηρημένο RDF μοντέλο: Δηλώσεις 

Το RDF παρέχει μια γενική μέθοδο διάσπασης την πληροφορίας σε κομμάτια. Η έμφαση δίνεται 

στη λέξη “γενική” γιατί η ίδια μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε τύπο πληροφορίας. 

Η μέθοδος είναι η εξής απλή: Αναπαράσταση της πληροφορίας ως μια λίστα από δηλώσεις της μορφής: 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το υποκείμενο και το αντικείμενο αποτελούν ονόματα για δύο πράγματα στον κόσμο, ενώ το 

κατηγόρημα αποτελεί το όνομα της σχέσης μεταξύ των δύο αυτών. Τις περισσότερες φορές το 

κατηγόρημα μπορεί να εκφραστεί ως ρήμα. 

Ο Πίνακας 2.5 δείχνει πώς διασπάσαμε την πληροφορία που αφορά το ποδήλατό του Νίκου. 

 

Πίνακας 2.5. Αναπαράσταση γνώσης σε τριπλέτες 

Υποκείμενο Κατηγόρημα Αντικείμενο 

Νίκος κατέχει το_ποδήλατο 

το_ποδήλατο έχει_χρώμα μπλε 

το_ποδήλατο έχει κλειδαριά 

το_ποδήλατο έχει παγούρι 

 

Οι τέσσερις αυτές γραμμές του πίνακα δηλώνουν ισάριθμα γεγονότα. Κάθε γραμμή ονομάζεται 

δήλωση (statement) ή τριπλέτα (triple). Τα υποκείμενα, κατηγορήματα και αντικείμενα στο RDF είναι απλά 

ονόματα για διάφορα πράγματα: πραγματικά αντικείμενα, όπως το_ποδήλατο και αφηρημένες έννοιες όπως 

το έχει. Τα ονόματα αυτά δεν έχουν κάποια εσωτερική δομή ή σημασία από μόνα τους. Δεν έχει σημασία 

τι όνομα θα επιλέξουμε για ένα αντικείμενο ή μια έννοια, αρκεί το όνομα να έχει συνέπεια σε ολόκληρο 

το έγγραφο. Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να αναφερθούμε σε μια άλλη δήλωση στο ίδιο πρόσωπο που 

προηγουμένως ονομάσαμε Νίκος, θα πρέπει πάλι να αναφερθούμε με ακριβώς το ίδιο όνομα και όχι π.χ. 

Νικόλας. 

Τα ονόματα στις RDF δηλώσεις λέγεται ότι αναφέρονται σε ή δηλώνουν πράγματα από τον κόσμο. 

Τα πράγματα που δηλώνουν ονομάζονται πηγές (resources), κόμβοι (nodes) ή οντότητες (entities). Οι όροι 

αυτοί σε γενικές γραμμές αποτελούν συνώνυμα. Για παράδειγμα το όνομα το_ποδήλατο δηλώνει το 

πραγματικό ποδήλατο του Νίκου, το οποίο και είναι μια οντότητα στον πραγματικό κόσμο. Η διάκριση 

μεταξύ ονομάτων και των οντοτήτων που αυτά δηλώνουν είναι λεπτή αλλά σημαντική, γιατί δύο ονόματα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναφέρουν την ίδια οντότητα. Το αντίθετο δεν μπορεί να ισχύει: Ένα 

μοναδικό όνομα δεν μπορεί να δηλώνει δύο διαφορετικές οντότητες. Εάν κάποιος αναφέρεται σε κάτι με 

το όνομα Χ σε ένα σημείο και το X χρησιμοποιείται και σε άλλο σημείο, τότε τα δύο X αναφέρονται στην 

ίδια οντότητα. 
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Τα κατηγορήματα αποτελούν πάντα τις σχέσεις μεταξύ δύο πραγμάτων. Το κατηγόρημα κατέχει 

δείχνει τη σχέση μεταξύ ενός κατόχου και ενός κατεχόμενου. Το περιέχει δηλώνει τη σχέση μεταξύ ενός 

“δοχείου” και του περιεχομένου του. Στο RDF, η σειρά του υποκειμένου και του αντικειμένου είναι πολύ 

σημαντική. 

2.2.3 Χρήση των URIs για την ονομασία των οντοτήτων 

Το RDF εξ’ ορισμού χρησιμοποιείται και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Αν θελήσουμε να 

δημοσιεύσουμε την πληροφορία που δείχνει ο Πίνακας 2.5 θα υπήρχε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το όνομα το_ποδήλατο γιατί κάποιος άλλος μπορεί να χρησιμοποιήσει ακριβώς το ίδιο 

όνομα για το δικό του ποδήλατο. Με βάση το γεγονός που αναφέραμε πριν για τη σχέση των ονομάτων 

με τις ίδιες τις οντότητες, τα εργαλεία που θα προσπαθούσαν να επεξεργαστούν τα RDF δεδομένα θα 

θεωρούσαν ότι τα δύο παραδείγματα από το_ποδήλατο αναφέρονται στο ίδιο πράγμα του πραγματικού 

κόσμου, ενώ η αλήθεια είναι ότι αναφέρονται σε δύο εντελώς διαφορετικά ποδήλατα. Μια άλλη βασική 

πτυχή του RDF είναι ότι τα ονόματα θα πρέπει να είναι παγκοσμίως μοναδικά, με την έννοια ότι δεν 

μπορεί κάποιος να επιλέξει ένα όνομα, το οποίο κάποιος άλλος μπορεί ευλόγως να χρησιμοποιήσει για να 

αναφερθεί σε κάτι διαφορετικό. Επισήμως, τα ονόματα για υποκείμενα, κατηγορήματα και αντικείμενα θα 

πρέπει να αποτελούν Uniform Resource Identifiers (URIs)11,12. 

Ένα URI μπορεί να έχει την ίδια σύνταξη ή την ίδια μορφή με μια ηλεκτρονική διεύθυνση μιας 

ιστοσελίδας. Έτσι σε έγγραφα RDF, περιέχονται URI όπως http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-

syntax-ns#type, όπου το URI αυτό αποτελεί το παγκόσμιο αναγνωριστικό κάποιας συγκεκριμένης 

οντότητας. 

Στον Σημασιολογικό Ιστό, τα URI αντιμετωπίζονται με έναν κάπως πιο ασυνεπή τρόπο. Το γεγονός 

ότι ένα URI μοιάζει με μια ηλεκτρονική διεύθυνση είναι εντελώς συμπτωματικό. Μπορεί όντως να υπάρχει 

ή να μην υπάρχει κάποιος ιστοχώρος σε αυτή τη διεύθυνση, αλλά δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο στο 

RDF. Εκτός από τα URI που βασίζονται στο http, υπάρχουν και άλλοι τύποι που αποτελούν URI. Για 

παράδειγμα, το URN13 αποτελεί ένα υποσύνολο του URI και χρησιμοποιείται για πράγματα όπως η 

αναγνώριση βιβλίων από τον αριθμό ISBN, π.χ. urn:isbn:122344556. Ένα άλλο υποσύνολο των URI είναι 

το TAG14 το οποίο έχει γενική χρήση και προκύπτουν URI της μορφής tag:sandro@hawke.org, 2001-

06-05:Taiko. 

Το URL15 αποτελεί ίσως το πιο γνωστό υποσύνολο του URI, μιας και χρησιμοποιείται για να 

αναγνωρίζονται οι διευθύνσεις των ιστοχώρων με μοναδικό τρόπο. Αυτή είναι και η βασική διαφορά 

                                                           
11 Στα ελληνικά το URI μπορούμε να το ορίσουμε ως Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρου 
12 Από τεχνικής άποψης, τα ονόματα μπορούν να είναι IRIs (Internationalized Resource Identifiers) αλλά η 
διάκριση αυτή δεν είναι σημαντική 
13 Universal Resource Name 
14 http://www.taguri.org/ 
15 Uniform Resource Locator 
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μεταξύ ενός URL και ενός URI. Το URL είναι ένα URI το οποίο ονοματίζει κάτι στον Ιστό που μπορούμε 

να ανακτήσουμε (π.χ. ένα αρχείο html ή μια φωτογραφία). 

Παρ’ όλο αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί περισσότερο σαν σύμβαση και πολύ λιγότερο σαν 

υποχρεωτικός κανόνας η προσδοκία ότι όταν κάποιος δημοσιεύει RDF δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούν 

URI της μορφής http:, τότε σε εκείνη τη διεύθυνση να υπάρχει πραγματικά κάτι, έτσι ώστε εφαρμογές που 

χειρίζονται RDF να έχουν πρόσβαση στη σελίδα και να μπορούν να πάρουν κάποια πληροφορία. 

Τα URI χρησιμοποιούνται ως παγκόσμια ονόματα γιατί παρέχουν μια μέθοδο αξιοποίησης των 

διαθέσιμων ονομάτων με τέτοιο τρόπο ώστε οι ιδιοκτήτες τους να είναι προφανείς. Έτσι για παράδειγμα 

όταν κάποια URI ξεκινούν με http://www.mydata.gr/, εμμέσως μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο 

διαχειριστής της συγκεκριμένης ιστοσελίδας είναι και αυτός που χειρίζεται τα συγκεκριμένα URI. Κατά 

σύμβαση, όταν υπάρχει ένας ξεκάθαρος ιδιοκτήτης ενός URI, κανείς άλλος εκτός του ίδιου δεν μπορεί να 

δημιουργήσει μια καινούρια οντότητα με αυτό το URI. Κάτι τέτοιο βοηθά στο να αποτραπούν τυχαίες 

συγκρούσεις ονομάτων. Εάν ο καθένας δημιουργεί URI με βάση το χώρο των URI που αυτός ελέγχει, 

μπορεί να είναι σχεδόν σίγουρος ότι κανείς άλλος δε θα χρησιμοποιήσει το ίδιο URI για να δηλώσει κάτι 

διαφορετικό. 

Επειδή ένα URI μπορεί να γίνει αρκετά μεγάλο, σε αρκετές μορφές αναπαράστασης RDF 

χρησιμοποιούνται συντομεύσεις, δανειζόμενοι την έννοια των namespaces που χρησιμοποιείται στα XML 

αρχεία. Όπως και σε ένα XML έγγραφο, ένα namespace συνήθως δηλώνεται στην αρχή του RDF 

εγγράφου και κατόπιν χρησιμοποιείται η συντομευμένη μορφή του. Έτσι για παράδειγμα αν ορίσουμε τη 

συντόμευση myns για το URI http://this.is.my.long.url.gr/index. html# και θέλουμε να αναφερθούμε 

στον πόρο http://this.is.my.long.url.gr/index.html#my_resource τότε αντικαθιστώντας το URI του 

namespace με τη συντομογραφία του και το χαρακτήρα “:”, μπορούμε να αναφερθούμε στον ίδιο πόρο 

με το συντομευμένο όνομα myns:my_resource. Φυσικά το πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί ένα 

namespace εξαρτάται από την αναπαράσταση που θα επιλέξουμε για να γράψουμε τις RDF εκφράσεις, και 

η οποία περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. 

Έτσι χρησιμοποιώντας URI τα οποία θα αντικαταστήσουν τα απλά ονόματα και εκμεταλλευόμενοι 

την ευκολία που προσφέρει η χρήση των χώρων ονομάτων, μπορούμε να μετατρέψουμε την 

αναπαράσταση που έχει ο Πίνακας 2.5 σε αυτήν που έχει ο Πίνακας 2.6. 

 

Πίνακας 2.6. Αναπαράσταση γνώσης σε τριπλέτες με χρήση URI και namespace 

Namespaces  

myns  http://my.long.url.gr/index.html#  

exmpl  http://example.org/    

Subject  Predicate Object   

myns:Nikos  exmpl:owns myns:his_bike   

myns:his_bike  exmpl:has_color exmpl:blue   

myns:his_bike  exmpl:has myns:padlock   

myns:his_bike  exmpl:has myns:flask   
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Όπως είδαμε ως τώρα, υπάρχουν τρεις τύποι πραγμάτων που σχετίζονται με το RDF: 

 Πόροι (Resources) που αποτελούν πράγματα ή έννοιες του πραγματικού κόσμου. 

 Μοναδικά ονόματα για τους πόρους, που είναι το URI. 

 Εκφράσεις RDF, που είναι τριπλέτες ή γραμμές ενός πίνακα. 

Εκτός αυτών των τριών, υπάρχουν άλλοι δύο τύποι: οι κυριολεκτικές τιμές και οι ανώνυμοι κόμβοι. 

2.2.4 Κυριολεκτικές Τιμές 

Οι κυριολεκτικές τιμές (literal values) είναι απλό κείμενο που χρησιμοποιείται ως αντικείμενο μέσα 

σε μια τριπλέτα RDF. Σε αντίθεση με τα ονόματα (δηλ. URI) που αποτελούν ένα αναγνωριστικό για ένα 

αντικείμενο του πραγματικού κόσμου, οι κυριολεκτικές τιμές είναι δεδομένα κειμένου που μπαίνουν στο 

γράφο και χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για να συσχετίσουν μια ταινία με το τίτλο της, ένα βιβλίο με 

την τιμή του, έναν άνθρωπο με το όνομά του κλπ. (Πίνακας 2.7) 

 

Πίνακας 2.7. Χρήσεις των κυριολεκτικών τιμών στο RDF 

Subject Predicate Object 

myns:Nikos exmpl:name ”Nikos Nikolaou” 

myns:got exmpl:title ”Game of Thrones” 

myns:got exmpl:price ”23€” 

myns:got exmpl:isbn ”1122343234” 

 

Οι κυριολεκτικές τιμές μπορούν προαιρετικά να περιέχουν και κάποια μεταδεδομένα για τον 

ευκολότερο χειρισμό τους. Υπάρχει η ετικέτα γλώσσας (language tag), η οποία ορίζει τη γλώσσα που είναι 

γραμμένο το κείμενο. Έτσι η κυριολεκτική τιμή “Euro”, με την Αγγλική ετικέτα γλώσσας μπορεί να 

εμφανιστεί ως “Euro@en” ή με την Ελληνική ετικέτα γλώσσας ως “Ευρώ@el”. Η ετικέτα γλώσσας είναι 

ένα απαρχαιωμένο χαρακτηριστικό του RDF και γενικά αποφεύγεται όπου αυτό είναι δυνατό. 

Ένα δεύτερο μεταδεδομένο που μπορεί να εισαχθεί σε μια κυριολεκτική τιμή, είναι ένα URI που να 

δείχνει τον τύπο δεδομένων της τιμής. Ο τύπος δεδομένων δείχνει πώς πρέπει να ερμηνευτεί το κείμενο, 

δηλαδή αν είναι ένας ακέραιος αριθμός, μια ημερομηνία, μια δυαδική τιμή (boolean) κλπ. Ο τύπος 

δεδομένων μπορεί να είναι οποιοδήποτε URI, ωστόσο κατά σύμβαση χρησιμοποιούνται οι τύποι 

δεδομένων που ορίζονται στο XML Schema16. Σημειογραφικά, όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε 

τύπους δεδομένων, γράφουμε την κυριολεκτική τιμή μέσα σε αποστρόφους, ακολουθούμενη από δύο 

χαρακτήρες ‘ˆ’ και στο τέλος το URI του τύπου δεδομένων, όπως δείχνει ο Πίνακας 2.8. 

 

                                                           
16 http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/ 
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Πίνακας 2.8. Κυριολεκτικές τιμές με τύπο δεδομένων στο RDF 

Datatype notation  
Τιμή χωρίς τύπο δεδομένων:  

”12.43”  
Τιμή με χρήση namespace του τύπου δεδομένων:  

”12.43”ˆˆxsd:double  
Τιμή με χρήση πλήρους URI του τύπου δεδομένων:  

”12.43”ˆˆ<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double> 

 

Η χρήση του τύπου δεδομένων στην περιγραφή μιας τιμής εισάγει την έννοια της λεκτικής 

αναπαράστασης (lexical representation) [Biron et al., 2004], δηλαδή τον τρόπο που αναπαρίσταται μία 

τιμή. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει μόνο μια μοναδική λεκτική αναπαράσταση μιας τιμής (π.χ., 

η λεκτική αναπαράσταση της λέξης “game” είναι προφανώς το string “game”). Ωστόσο, και κυρίως στις 

περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με αριθμούς, μπορούν να υπάρχουν πολλαπλές λεκτικές 

αναπαραστάσεις για τον ίδιο αριθμό. Έτσι για παράδειγμα τα string “5.3”^^xsd:double, 

“05.3”^^xsd:double και “5.3000”^^xsd:double αποτελούν διαφορετικές λεκτικές αναπαραστάσεις για την 

ίδια τιμή και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται (δηλαδή ως η ίδια τιμή). Ωστόσο χωρίς τη χρήση του τύπου 

δεδομένων δεν μπορούν και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ίδιες τιμές. 

Το RDF λαμβάνει υπόψιν του τόσο τις ετικέτες γλώσσας, όσο και τους τύπους δεδομένων. Μια τιμή 

χωρίς ετικέτα γλώσσας ή τύπο δεδομένων είναι διαφορετική από μια τιμή με ετικέτα γλώσσα και επίσης 

διαφορετική από μια τιμή με τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, οι τέσσερις RDF δηλώσεις που δείχνει ο 

Πίνακας 2.9, δηλώνουν τέσσερα διαφορετικά γεγονότα, κανένα από τα οποία δεν μπορεί να εξαχθεί από 

τα υπόλοιπα. 

Πίνακας 2.9. Παραδείγματα διαφορετικών κυριολεκτικών τιμών 

Subject Predicate Object 

myns:Nikos exmpl:name ”Nikos Nikolaou” 

myns:Nikos exmpl:name ”Nikos Nikolaou”@en 

myns:Nikos exmpl:name ”Νίκος Νικολάου”@el 

myns:Nikos exmpl:name ”Nikos Nikolaou”ˆˆxsd:string 

2.2.5 Ανώνυμοι Κόμβοι 

Οι ανώνυμοι (ή κενοί) κόμβοι (anonymous/blank nodes ή bnodes) αναπαριστούν κόμβους χωρίς όνομα 

σε έναν RDF γράφο. Ο κόμβος παραμένει ανώνυμος είτε γιατί ο συγγραφέας του RDF εγγράφου δε 

γνωρίζει, είτε δε θέλει, είτε δε χρειάζεται να του δώσει κάποιο όνομα. Είναι κάτι αντίστοιχο για παράδειγμα 

της φράσης “Ο Νίκος είναι φίλος με κάποιον”, χωρίς να θέλουμε να πούμε με ποιον. Το γεγονός που μας 

ενδιαφέρει είναι ότι ο Νίκος έχει κάποιο φίλο και όχι το ποιος είναι αυτός. 

Φυσικά, το πραγματικό αντικείμενο στο οποίο ο ανώνυμος κόμβος αναφέρεται, δε σημαίνει ότι είναι 

ανώνυμο και αυτό (π.χ., ο φίλος του Νίκου έχει ένα πραγματικό όνομα). Επίσης, ο ανώνυμος κόμβος μέσα 

σε ένα RDF έγγραφο μπορεί να έχει ένα “τοπικό” αναγνωριστικό, έτσι ώστε να μπορεί να αναφερθεί σε 
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πάνω από μια RDF δηλώσεις μέσα στο ίδιο το έγγραφο. Παρόλα αυτά σε καμία περίπτωση δε μπορούμε 

να θεωρήσουμε ένα τοπικό αναγνωριστικό ως παγκόσμια μοναδικό (URI) και κατά συνέπεια ο κόμβος 

αυτός δεν έχει κάποιο νόημα εκτός του εγγράφου που τον περιέχει. 

Ο Πίνακας 2.10 παρουσιάζει ένα παράδειγμα χρήσης ενός ανώνυμου κόμβου μέσα σε ένα έγγραφο 

RDF. 

Πίνακας 2.10. Χρήση ενός ανώνυμου κόμβου στο RDF 

Subject Predicate  Object  

myns:Nikos exmpl:is_reading  <urn:isbn:1122343234>  

<urn:isbn:1122343234> exmpl:price  ”23€”  

<urn:isbn:1122343234> exmpl:title  ”Game of Thrones”  

<urn:isbn:1122343234> exmpl:author  _:anon1  

_:anon1 exmpl:first_name  ”George”  

_:anon1 exmpl:last_name  ”Martin”  

 

Για το διαχωρισμό μεταξύ των URI, των συντομευμένων URI (χρήση namespace), των ανώνυμων 

κόμβων και των κυριολεκτικών τιμών, συνήθως χρησιμοποιούνται οι εξής συμβάσεις: 

1. Τα πλήρη URI εσωκλείονται σε αγκύλες (π.χ. <urn:isbn:1122343234>). 

2. Τα συντομευμένα URI γράφονται σαν απλό κείμενο (χωρίς αγκύλες) αλλά ένα ‘:’ διαχωρίζει το 

namespace από το υπόλοιπο όνομα του πόρου (π.χ. exmpl:price). 

3. Οι ανώνυμοι κόμβοι γράφονται όπως και τα συντομευμένα URI, με τη διαφορά ότι το namespace 

είναι ο χαρακτήρας ‘_’ (π.χ. _:anon1) 

4. Οι κυριολεκτικές τιμές εσωκλείονται σε διπλά εισαγωγικά (π.χ. “George”). 

 

Ο Πίνακας 2.10 περιλαμβάνει τον ανώνυμο κόμβο που αναφέρεται με το τοπικό αναγνωριστικό 

_:anon1. Αυτό που γνωρίζουμε για τη συγκεκριμένη οντότητα/πόρο είναι ότι αποτελεί το συγγραφέα του 

<urn:isbn:1122343234>, έχει όνομα George και επίθετο Martin. Επειδή δεν χρησιμοποιείται κανένα 

παγκόσμια μοναδικό αναγνωριστικό για αυτή την οντότητα, δεν υπάρχει τρόπος, χρησιμοποιώντας RDF 

δεδομένα από άλλη πηγή ή έγγραφο, να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Οτιδήποτε μπορούμε να 

μάθουμε και να πούμε για αυτό το συγγραφέα που ονομάζεται “George Martin” βρίσκεται μόνο στο 

συγκεκριμένο RDF έγγραφο. 

Σε αντίθεση με τον κανόνα που δηλώνει ότι τα URI είναι παγκόσμια, τα τοπικά αναγνωριστικά που 

χρησιμοποιούνται για την ονομασία των ανώνυμων κόμβων είναι ρητά μη παγκόσμια. Το ίδιο τοπικό 

αναγνωριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο διαφορετικά RDF έγγραφα, αναφερόμενο σε δυο 

εντελώς διαφορετικούς πόρους. Ωστόσο ένα τοπικό αναγνωριστικό δεν αποτελεί μέρος της πληροφορίας 

που περιέχει ένα έγγραφο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα του ανώνυμου κόμβου, 

χωρίς να υπάρχει φόβος για απώλεια πληροφορίας, αρκεί φυσικά να αλλαχτεί το όνομα όπου συναντάται 

μέσα στο έγγραφο. 
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Οι ανώνυμοι κόμβοι συνήθως χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να αναλύσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό 

την τιμή ενός πόρου. Για παράδειγμα μπορούμε να σπάσουμε την πληροφορία για το όνομα “Billy Bob 

Thornton” σε τρία τμήματα: όνομα, μεσαίο όνομα και επίθετο. Η δημιουργία ενός ανώνυμου κόμβου ο 

οποίος “κρατά” τις τρεις αυτές τιμές, μετασχηματίζει το όνομα από ένα απλό κείμενο, σε ένα καλύτερα 

δομημένο αντικείμενο. Δεν υπάρχει λόγος να δώσουμε στον κόμβο αυτό ένα πραγματικό URI, ώστε να 

μπορέσει να συνδεθεί και με άλλα RDF δεδομένα, μιας και απλά αναπαριστά μια ακολουθία χαρακτήρων 

και τίποτα περισσότερο. 

2.3 Εναλλακτικές σημειογραφίες 

Το μοντέλο δεδομένων που χρησιμοποιεί το RDF είναι αρκετά απλό. Μπορούμε να εκφράσουμε 

κάθε είδους RDF δήλωση είτε ως [υποκείμενο, κατηγόρημα, αντικείμενο] σε μορφή πίνακα είτε ως ένα 

γράφο αποτελούμενο από κόμβους και ακμές. Ωστόσο αυτές οι μορφές αναπαράστασης RDF, όσο απλές 

και αν φαίνονται, δεν αποτελούν πάντα τον καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο αποτύπωσης της 

πληροφορίας σε κείμενο (serialization). Για παράδειγμα, η πληροφορία που κωδικοποιείται σε μια εικόνα 

με μορφή γράφου μπορεί να είναι απολύτως κατανοητή για έναν άνθρωπο, όχι όμως και για έναν 

υπολογιστή που θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Αλλά ακόμη και ένας γράφος που περιέχει δεκάδες ή 

εκατοντάδες κόμβους και ακμές, παύει να είναι χρήσιμος ακόμα και για ανάγνωση από ανθρώπους. Ένας 

πίνακας από τριπλέτες από τη μια δυσκολεύει ένα χρήστη να αντιληφθεί τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων 

που περιέχονται στο RDF, από την άλλη όμως μπορεί πλέον να γίνει επεξεργάσιμη η πληροφορία από 

έναν υπολογιστή, ωστόσο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποτελεσματική αναπαράσταση αφού έχουμε 

μεγάλα ποσά πλεονάζουσας πληροφορίας. 

Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί και ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως πολλά πρότυπα αναπαράστασης 

της RDF πληροφορίας, που κάνουν εύκολη την αποτύπωση και ανταλλαγή της πληροφορίας αυτής. Στις 

επόμενες υποενότητες θα ασχοληθούμε με τις πλέον γνωστές και ευρύτερα διαδεδομένες μορφές 

αποτύπωσης σε κείμενο: η N-Triples, η απλούστερη μορφή αναπαράστασης, η N3, μια πιο συμπαγής 

αναπαράσταση της N-Triple, η Turtle, ένα υποσύνολο της N3, η RDF/XML, ίσως η πιο διαδεδομένη 

μορφή αναπαράστασης και τέλος δύο μορφές αναπαράστασης που μπορούν να εμπεριέχονται μέσα σε 

άλλες μορφές (για παράδειγμα XHTML) που είναι τα Microformats και η RDFa. 

Η Εικόνα 2.4 παρουσιάζει πληροφορίες για τον John Doe, σε μορφή γράφου. Στις επόμενες 

υποενότητες, θα περιγράψουμε πώς αναπαρίσταται ο συγκεκριμένος γράφος, ανάλογα τον τρόπο 

αναπαράστασης που χρησιμοποιούμε. 
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Εικόνα 2.4. Γράφος RDF με πληροφορίες για τον John Doe 

2.3.1 N-triples 

Η πιο απλή μορφή αναπαράστασης RDF πληροφορίας ονομάζεται N-Triples [Grant and Beckett, 

2004]. Ταυτόχρονα αποτελεί και την πιο περιγραφική μορφή, μιας και ομοιάζει με την αναπαράσταση σε 

πίνακα που αποτελείται από τις τριπλέτες [υποκείμενο κατηγόρημα αντικείμενο] που έχουμε δει ως τώρα.  

Κάθε γραμμή στην N-Triple αναπαριστά μια μοναδική δήλωση RDF, η οποία και περιέχει το 

υποκείμενο, το κατηγόρημα, το αντικείμενο και στο τέλος μια τελεία ’.’ που καθορίζει το τέλος της 

δήλωσης. Εκτός των literal τιμών και των ανώνυμων κόμβων, όλοι οι άλλοι πόροι αναφέρονται με 

ολόκληρο το URI το οποίο και περιέχεται μέσα σε αγκύλες ‘<’, ‘>’. Οι ανώνυμοι κόμβοι αναπαρίστανται 

με τη μορφή _:name, όπου name είναι ένα οποιοδήποτε αλφαριθμητικό το οποίο όμως πρέπει να ξεκινά 

με ένα γράμμα. Οι κυριολεκτικές (literal) τιμές εσωκλείονται μέσα σε διπλά εισαγωγικά (“ ”). Κάποιοι 

ειδικοί χαρακτήρες δεν μπορούν να εμπεριέχονται μέσα στη τιμή ως έχουν, όποτε πρέπει να 

αντικατασταθούν με άλλους, όπως δείχνει ο Πίνακας 2.11. Έτσι για παράδειγμα η τιμή: 

“a strange\value” κωδικοποιείται ως “a\tstrange\\value”. 

Οι literal τιμές, προαιρετικά μπορούν να περιέχουν ετικέτες γλώσσας, με τη μορφή “literal”@lang, 

όπου το lang είναι ο κωδικός μιας γλώσσας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 639 (language codes). Επίσης 

μπορούν περιέχουν πληροφορίες για τον τύπο της τιμής, με τη μορφή “literal”ˆˆtype, όπου το type  

συνήθως είναι ένας από τους XSD τύπους δεδομένων [Peterson et al., 2011]. 
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Πίνακας 2.11. Χαρακτήρες που πρέπει να αντικατασταθούν μέσα σε ένα literal 

Χαρακτήρας Αντικατάσταση με 

 \\ 

” \” 

tab \t 

νέα γραμμή \n 

 

Συνήθως τα αρχεία που περιέχουν δεδομένα σε μορφή N-Triples έχουν την κατάληξη .nt, ενώ όταν 

μεταφέρονται μέσω του HTTP πρωτοκόλλου χρησιμοποιούν τον mime-type text/plain1 και 

χρησιμοποιείται 7-bit κωδικοποίηση χαρακτήρων. Η επίσημη μορφή κωδικοποίησης RDF σε N-Triples 

βρίσκεται στο http: //www.w3.org/TR/rdf-testcases/#ntriples. 

Ο γράφος στην Εικόνα 2.4 μπορεί να αναπαρασταθεί σε N-Triple μορφή, ως εξής: 

 
<http://example.org/person#johndoe> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>  

<http://xmlns.com/foaf/0.1/Person>. 

 

<http://example.org/person#johndoe> <http://xmlns.com/foaf/0.1/nick> ”Johny”. 

 

<http://example.org/person#johndoe> <http://xmlns.com/foaf/0.1/name> ”John Doe”. 

 

<http://example.org/person#johndoe> <http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox> 

<mailto:john.doe@example.org>. 

 

<http://example.org/person#johndoe> <http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage> 

<http://www.example.org/john.doe>. 

 

<http://example.org/person#johndoe> <http://xmlns.com/foaf/0.1/interest> 

<http://www.w3.org/RDF/>. 

 

<http://example.org/person#johndoe> <http://xmlns.com/foaf/0.1/knows> 

<http://example.org/person#nicknoe>. 

 

<http://example.org/person#johndoe> <http://xmlns.com/foaf/0.1/knows> _:a1. 

 

<http://www.w3.org/RDF/> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> 

<http://xmlns.com/foaf/0.1/Document>. 

 

<http://www.w3.org/RDF/> <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label>  

”Resource Description Framework”. 

 

<http://example.org/person#nicknoe> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> 

<http://xmlns.com/foaf/0.1/Person>. 

 

<http://example.org/person#nicknoe> <http://xmlns.com/foaf/0.1/name> ”Nick Noe”. 

 

<http://example.org/person#nicknoe> <http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox> 

<mailto:nick.noe@example.org>. 

 

_:a1 <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> 

<http://xmlns.com/foaf/0.1/Person>. 

 

_:a1 <http://xmlns.com/foaf/0.1/name> ”Mary Emas”. 

 

_:a1 <http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox> <mailto:mary.emas@google.com>. 

 

Εξαιτίας των περιορισμών του εκτυπωμένου εγγράφου, δεν μπορούμε να χωρέσουμε κάθε δήλωση 

σε μια γραμμή, όπως είναι το σωστό. Η μορφή N-Triple δεν επιτρέπει μια δήλωση να εκτείνεται σε 
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περισσότερες της μίας γραμμής. Ένα πραγματικό αρχείο N-Triple θα περιείχε ολόκληρη την τριπλέτα 

(ως την τελεία) σε μια μοναδική γραμμή. 

2.3.2 Turtle 

Αν και η αναπαράσταση N-Triples είναι απλή και σημαντικό της πλεονέκτημα είναι η ευκολία στην 

κατανόησή της, δημιουργεί προβλήματα όταν έχουμε να μεταφέρουμε μέσω δικτύου ένα πολύ μεγάλο 

όγκο RDF πληροφοριών κωδικοποιημένων στη συγκεκριμένη μορφή. Όπως φαίνεται και παραπάνω, 

υπάρχει μεγάλη επανάληψη πληροφορίας. Υπάρχουν υποκείμενα (subject) που εμφανίζονται σε πολλές και 

διαφορετικές τριπλέτες, ενώ πολλά και μακροσκελή URI επαναλαμβάνονται προσθέτοντας πλεονάζουσα 

πληροφορία η οποία έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους χρόνους μετάδοσης και επεξεργασίας των 

δεδομένων. Προσθέτοντας κάποιες απλές δομές που είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα 

της Ν-Triples, η μορφή αναπαράστασης Turtle (Terse RDF Triple Language) καταφέρνει να διατηρήσει 

την αναγνωσιμότητα και απλότητα των δηλώσεων RDF, περιορίζοντας σημαντικά τις πληροφορίες που 

επαναλαμβάνονται. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της Turtle είναι ότι χρησιμοποιεί σύντομα ονόματα (qnames), με 

παρόμοιο τρόπο που χρησιμοποιούνται και στο XML. Έτσι τη θέση των μακροσκελών URI, παίρνουν 

σύντομα ονόματα (qname) μειώνοντας κατά πολύ το μέγεθος και κατ’ επέκταση αυξάνοντας την 

αναγνωσιμότητα της κάθε τριπλέτας. Ο ορισμός των qname γίνεται στην αρχή κάθε εγγράφου. Έτσι για 

παράδειγμα η τριπλέτα: 
 

<http://example.org/person#johndoe> 

<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> 

<http://xmlns.com/foaf/0.1/Person> . 

μετατρέπεται σε: 
 

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

@prefix expl: <http://example.org/person#> 

 

expl:johndoe rdf:type foaf:Person . 

 

Σε ένα RDF γράφο, όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 2.4, κάθε κόμβος μπορεί να συνδέεται με 

περισσότερους του ενός άλλους κόμβους και κάθε σύνδεση αντιστοιχίζεται σε μια τριπλέτα RDF. Αυτό 

σημαίνει ότι πολλές τριπλέτες μοιράζονται το ίδιο υποκείμενο. Η Turtle παρέχει μια συντομευμένη 

αναπαράσταση που μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Αρχικά γράφεται μια τριπλέτα στη 

γνωστή μορφή subject\predicate\object, αλλά στο τέλος αντί της τελείας που θα τερμάτιζε τη δήλωση, 

μπαίνει ένα ερωτηματικό (;) που δείχνει ότι η επόμενη δήλωση μοιράζεται το ίδιο υποκείμενο με αυτή. 

Έτσι στην επόμενη (ή επόμενες) δήλωση αρκεί να γράψουμε το κατηγόρημα και το αντικείμενο, ως εξής: 
 

expl:johndoe rdf:type foaf:Person, 

foaf:nick ”Johny”, 

foaf:name ”John Doe”, 

foaf:mbox <mailto:john.doe@example.org> . 
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Δηλώσεις που μοιράζονται όχι μόνο το υποκείμενο, αλλά και το κατηγόρημα, μπορούν να γραφτούν 

σε μια γραμμή χωρίζοντας τα αντικείμενα με κόμμα (,). Έτσι οι τρεις δηλώσεις: 
 

expl:johndoe foaf:nick ”Johny” . 

expl:johndoe foaf:nick ”Johnie” . 

expl:johndoe foaf:nick ”J.” . 

μπορούν να αντικατασταθούν με την εξής μία: 
 

expl:johndoe foaf:nick ”Johny”, ”Johnie”, ”J.” . 

Επιπλέον η Turtle προσφέρει ένα τρόπο αναπαράστασης των ανώνυμων κόμβων, έτσι ώστε να μη 

χρειάζεται να ορίσουμε ένα εσωτερικό όνομα για αυτόν. Έτσι ο ανώνυμος κόμβος στην Εικόνα 2.4 μπορεί 

να γραφεί ως εξής: 
 

[a foaf:Person, 

foaf:name ”Mary Emas”, 

foaf:mbox <mailto:mary.emas@google.com>] . 

Τέλος η Turtle μορφή χρησιμοποιεί κάποιες συντομογραφίες για βελτίωση της αναγνωσιμότητας και 

της σαφήνειας. Μια από τις πιο διαδεδομένες συντομεύσεις αποτελεί η χρήση της λέξης a στη θέση της 

rdf:type, μιας και το συγκεκριμένο κατηγόρημα χρησιμοποιείται κατά κόρον σε RDF δεδομένα. Έτσι, ο 

γράφος στην Εικόνα 2.4 μπορεί να αναπαρασταθεί σε Turtle μορφή, ως εξής: 
 

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

@prefix expl: <http://example.org/person#> 

 

expl:johndoe a foaf:Person, foaf:nick ”Johny”,  

foaf:name ”John Doe”, 

foaf:mbox <mailto:john.doe@example.org>,  

foaf:homepage <http://www.example.org/john.doe>,  

foaf:interest <http://www.w3.org/RDF/>,  

foaf:knows expl:nicknoe, [a foaf:Person, 

foaf:name ”Mary Emas”, 

foaf:mbox <mailto:mary.emas@google.com>] .  

 

<http://www.w3.org/RDF/> rdf:type foaf:Document, rdfs:label ”Resource Description 

Framework” .  

 

expl:nicknoe a foaf:Person, 

foaf:name ”Nick Noe”, 

foaf:mbox <mailto:nick.noe@example.org> . 

Τα αρχεία που περιέχουν δεδομένα σε μορφή Turtle, συνήθως έχουν κατάληξη .ttl, ενώ όταν 

αποστέλνονται μέσω http, έχουν media type text/turtle. Το περιεχόμενο ενός αρχείου Turtle, είναι 

πάντοτε κωδικοποιημένο σε UTF-8. 

2.3.3 N3 

Η αναπαράσταση N3 (Notation3) αναπτύχθηκε από τους [Berners-Lee and Connolly, 2011]. 

Αποτελεί υπερσύνολο της αναπαράστασης Turtle. Η βασική τους διαφορά είναι πως η N3 περιέχει (εκτός 

των συντομεύσεων που ισχύουν στην Turtle) μεταβλητές, λογικούς κανόνες και λειτουργικά 

κατηγορήματα. Η N3 αναπαράσταση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά που δεν περιέχει 

η Turtle (χωρίς να αποτελούν μια πλήρη λίστα): 

• { ... } 
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• is of 

• paths όπως :a.:b.:c και :aˆ:bˆ:c 

• @keywords 

• => συνεπάγεται 

• = ισοδυναμία 

• @forAll 

• @forSome 

• <= 

Για παράδειγμα με χρήση της N3 έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε τον εξής κανόνα: 
 

{ @forAll f. @forSome n. n does f }. 

που σημαίνει πως για κάθε f, υπάρχουν κάποια n για τα οποία ισχύει η δήλωση n does f, ή αλλιώς σε 

μαθηματική αναπαράσταση: 

∀f; ∃n : n does f 

Πέραν αυτών των κανόνων και των επιπλέον χαρακτηριστικών, η αναπαράσταση ενός γράφου με N3 

μορφή δε διαφέρει σε σχεδόν κανένα σημείο με την αναπαράσταση Turtle. Στα περισσότερα βιβλία και 

online οδηγούς αναπαράστασης RDF, δεν υπάρχει καν διαχωρισμός μεταξύ των δύο αυτών μορφών. Για 

παράδειγμα, η αναπαράσταση του γράφου στην Εικόνα 2.4 σε μορφή N3 είναι ακριβώς ίδια με αυτή της 

Turtle. 

Τα αρχεία που περιέχουν δεδομένα σε μορφή Notation3, συνήθως έχουν κατάληξη .n3, ενώ όταν 

αποστέλνονται μέσω http, έχουν media type text/n3. Το περιεχόμενο ενός αρχείου N3, είναι πάντοτε 

κωδικοποιημένο σε UTF-8. 

2.3.4 RDF/XML 

Μια από τις πιο συνήθεις μορφές αναπαράστασης δεδομένων RDF είναι η αναπαράστασή τους σε 

μορφή XML. Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη μορφή ευλόγως ονομάζεται RDF/XML και η 

δημοτικότητά της οφείλεται στη διαδεδομένη χρήση του XML στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, υπάρχει 

πληθώρα εργαλείων και API σε διάφορες γλώσσες που μπορούν να διαβάσουν, να γράψουν ή να 

επεξεργαστούν XML δεδομένα. Επομένως η δημοσίευση RDF δεδομένων σε μορφή XML υπερτερεί 

έναντι των προηγουμένων στο γεγονός πως ο καθένας μπορεί να τα διαβάσει άμεσα, με τη χρήση γνωστών 

και ευρέως χρησιμοποιούμενων εργαλείων. 

Ωστόσο, ένα από τα μειονεκτήματα που πολλοί προσδίδουν στη συγκεκριμένη μορφή είναι ότι 

εξαιτίας των πολλών συντομεύσεων που χρησιμοποιεί, δυσκολεύει την ανάγνωση των δεδομένων από τους 

ανθρώπους. Όπως συνήθως συμβαίνει στα XML έγγραφα, το αρχικό στοιχείο (top-level element), 

συνήθως χρησιμοποιείται για να ορίσει (αν υπάρχουν) τους XML namespace που θα χρησιμοποιηθούν σε 

ολόκληρο το έγγραφο. 
 

<rdf:RDF 

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

xmlns:foaf=”http://xmlns.com/foaf/0.1/”> 
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Σύμφωνα με το RDF/XML κάθε RDF γράφος αποτελείται από μια σειρά από διαδρομές (path). Η 

κάθε διαδρομή, με τη σειρά της, αποτελείται από κόμβους (subject) που μέσω των ακμών (predicate) 

ενώνονται με άλλους κόμβους (object). Έτσι μια διαδρομή αποτελείται από μια σειρά κόμβων 

συνδεόμενοι μεταξύ τους με ακμές. 

Η περιγραφή μιας διαδρομής ξεκινά πάντα με ένα κόμβο, χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο 

rdf:description. Η ιδιότητα (attribute) rdf:about κρατά το URI του κόμβου. Σε περίπτωση που ο κόμβος 

είναι ανώνυμος, τότε η ιδιότητα αυτή παραλείπεται και στη θέση της μπορεί (προαιρετικά) να μπει η 

ιδιότητα rdf:nodeID. Τα κατηγορήματα (predicate) ορίζονται ως παιδιά του στοιχείου rdf:description, 

τα οποία με τη σειρά τους θα έχουν τα δικά τους παιδιά (άλλοι κόμβοι του γράφου). 

Όταν ένα αντικείμενο (object) είναι μια κυριολεκτική τιμή, τότε στο XML μπορεί να οριστεί με δύο 

τρόπους. Είτε ως ιδιότητα του στοιχείου rdf:description: 
 

<rdf:description foaf:name=”John Doe”/> 

είτε ως κείμενο ενός εσωτερικού στοιχείου: 
 

<rdf:description> 

<foaf:name>John Doe</foaf:name> 

</rdf:description 

Η μορφή RDF/XML καθορίζει ένα μεγάλο αριθμό συντομεύσεων, ώστε ένα έγγραφο να είναι όσο 

το δυνατόν πιο μικρό. Ίσως η πιο διαδεδομένη συντόμευση είναι αυτή του καθορισμού του τύπου ενός 

κόμβου (rdf:type). Έτσι, για παράδειγμα στη θέση του: 
 

<rdf:description rdf:about=expl:johndoe> 

<rdf:type><foaf:Person/> 

</rdf:desciption> 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη συντόμευση: 
 

<foaf:Person rdf:about=expl:johndoe> 

Έτσι, ο γράφος στην Εικόνα 2.4 μπορεί να αναπαρασταθεί σε RDF/XML μορφή, ως εξής: 
 

<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:foaf=”http://xmlns.com/foaf/0.1/”  

xmlns:expl=”http://example.org/person#”> 

 

<foaf:Person rdf:about=expl:johndoe>  

<foaf:nick>Johny</foaf:nick>  

<foaf:name>John Doe</foaf:name> 

<foaf:mbox rdf:resource=”mailto:john.doe@example.org”/>  

<foaf:homepage rdf:resource=”http://www.example.org/john.doe”/> 

 

<foaf:interest> 

<foaf:Document rdf:about=”http://www.w3.org/RDF/”>  

<rdfs:label>Resource Description Framework</rdfs:label> 

</foaf:Document>  

  </foaf:interest> 

 

<foaf:knows> 

<foaf:Person rdf:about=expl:nicknoe>  

<foaf:name>Nick Noe</foaf:name> 

<foaf:mbox rdf:resource=”mailto:nick.noe@example.org”/>  

</foaf:Person> 

</foaf:knows> 
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<foaf:knows> 

<foaf:Person> 

<foaf:name>Mary Emas</foaf:name> 

<foaf:mbox rdf:resource=”mailto:mary.emas@google.com”/> 

</foaf:Person> 

</foaf:knows> 

</foaf:Person> 

</rdf:RDF> 

Η επικρατέστερη και η προτεινόμενη κατάληξη των αρχείων που περιέχουν rdf δεδομένα σε μορφή 

RDF/XML είναι η .rdf, ενώ το media type για την αποστολή αυτών των εγγράφων μέσω του http 

πρωτοκόλλου, είναι το application/rdf+xml και χρησιμοποιείται η UTF-8 κωδικοποίηση των 

χαρακτήρων. 

2.3.5 Ενσωματωμένες μορφές 

RDFa 

Το RDFa [Adida and Birbeck, 2008] προσφέρει ένα τρόπο να εισάγουμε RDF πληροφορίες σε 

XHTML έγγραφα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε έγγραφα που μπορούν να γίνουν κατανοητά τόσο 

από τους ανθρώπους (ο browser διαβάζει την HTML σήμανση και εμφανίζει κατάλληλα την ιστοσελίδα), 

όσο και από τα μηχανήματα (ο browser διαβάζει τις ενσωματωμένες RDF πληροφορίες και 

αντιλαμβάνεται τη σημασιολογική έννοια των δεδομένων).  

Το RDFa χρησιμοποιεί ένα μικρό σύνολο από XML ιδιότητες (attribute), οι οποίες όταν 

προστίθενται στο περιεχόμενο ενός XHTML εγγράφου καθορίζουν τη σημασιολογία των πληροφοριών 

που εμφανίζονται στη σελίδα. Αντί της χρήσης των URI για την περιγραφή των υποκειμένων, 

κατηγορημάτων και αντικειμένων, πολλές από τις RDFa ιδιότητες χρησιμοποιούν τα λεγόμενα Compact 

URI/CURIE για πιο συμπαγή αποτύπωση της πληροφορίας. Τα CURIE λειτουργούν ακριβώς όπως τα 

qname των XML (τα qname αποτελούν υποσύνολο των CURIE), γράφονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή 

prefix:localname, αλλά με τη διαφορά πως το localname ενός CURIE δεν είναι τόσο περιοριστικό στο τι 

όνομα θα έχει. Έτσι για παράδειγμα ένα localname μπορεί να ξεκινά με κάποιον αριθμό ή να περιέχει 

καθέτους (/) δημιουργώντας έτσι τοπικά path. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει σε ένα qname. Έτσι για 

παράδειγμα, ορίζοντας ένα namespace: 
 

myns=”http://www.example.org/id/” 

οι τρεις ακόλουθες δηλώσεις αποτελούν έγκυρα CURIE, αλλά άκυρα qname: 
 

myns:3234566 

myns:city/salonica 

myns:city/salonica/center 

Το RDFa ταυτόχρονα επιτρέπει τη χρήση ολόκληρων URI για τον καθορισμό υποκειμένων ή 

αντικειμένων. Ωστόσο επειδή τα URI χρησιμοποιούν το ‘:’ για το διαχωρισμό του πρωτοκόλλου από το 

ιεραρχικό κομμάτι του, υπάρχει κίνδυνος για παράδειγμα βλέποντας ένα URI να ξεκινά με http:, να 

θεωρηθεί το http ως πρόθεμα ενός namespace. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό, το RDFa ορίζει το 

“ασφαλές CURIE” με το οποίο γίνεται εύκολα αντιληπτό αν πρόκειται για πρόθεμα ενός namespace ή 

αποτελεί κομμάτι του URI. Για να φτιάξουμε ένα ασφαλές CURIE, απλά το τοποθετούμε σε αγκύλες: 
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[myns:city/salonica] 

Οι ιδιότητες που ορίζει το RDFa εξαρτώνται από το κομμάτι της RDF δήλωσης που αναφέρονται, 

δηλαδή αν ορίζονται για το υποκείμενο, το κατηγόρημα ή το αντικείμενο της δήλωσης. Έτσι, ανάλογα με 

το τι θέλουμε να δηλώσουμε, χρησιμοποιούμε και την αντίστοιχη ιδιότητα: 

 Καθορισμός υποκειμένου: 

o about : Ένα URI (ή ασφαλές CURIE) που θα χρησιμοποιηθεί ως υποκείμενο μιας RDF 

δήλωσης. 

 Καθορισμός κατηγορήματος: 

o property : CURIE (ένα ή περισσότερα) που περιγράφουν σχέσεις μεταξύ ενός πόρου και 

μια κυριολεκτικής τιμής. 

o rel : CURIE (ένα ή περισσότερα) που περιγράφουν σχέσεις μεταξύ δύο πόρων. 

o rev : CURIE (ένα ή περισσότερα) που περιγράφουν αντίστροφες σχέσεις μεταξύ δύο πόρων. 

 Καθορισμός αντικειμένου: 

o href : Ένας URI πόρος που περιγράφει ένα αντικείμενο RDF, ως ένας σύνδεσμος (link). 

o src : Ένας URI πόρος που περιγράφει ένα αντικείμενο RDF, ως ένα ενσωματωμένο στοιχείο. 

o content : Ένα string που περιγράφει μια κυριολεκτική τιμή. 

o resource : Ένα URI (ή ασφαλές CURIE) που περιγράφει ένα αντικείμενο RDF, όταν αυτό 

το αντικείμενο δεν είναι ορατό μέσα στη σελίδα. 

Επίσης το RDFa παρέχει ιδιότητες για τον καθορισμό τύπων δεδομένων (datatype) και rdf:type 

δηλώσεων: 

datatype : Ο τύπος δεδομένων μιας literal τιμής. 

typeof : Ο τύπος ενός υποκειμένου. 

Όπως παρατηρούμε, το ποια ιδιότητα θα χρησιμοποιηθεί για να θέσουμε ένα κατηγόρημα, εξαρτάται 

από το είδος του αντικειμένου. Αν το αντικείμενο είναι μια κυριολεκτική τιμή, τότε χρησιμοποιείται η 

ιδιότητα property. Αντίθετα αν το αντικείμενο είναι ένας πόρος, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια εκ των 

rel και rev ιδιοτήτων. Έτσι, για παράδειγμα η ακόλουθη δήλωση ορίζει ότι το foaf:name του πόρου 

http://example.org/person#johndoe, είναι John Doe: 
 

 

<span xmlns:foaf=”http://xmlns.com/foaf/0.1/” 

about=”http://example.org/person#johndoe” 

property=”foaf:name” 

content=”John Doe” /> 

Αν η πληροφορία για το όνομα του πόρου υπήρχε ήδη στο XHTML έγγραφο, θα μπορούσαμε να 

ορίσουμε την προηγούμενη δήλωση κάπως έτσι: 
 

<span xmlns:foaf=”http://xmlns.com/foaf/0.1/” 

about=”http://example.org/person#johndoe” 

property=”foaf:name”>John Doe</span> 

Αν το αντικείμενο της δήλωσης ήταν πόρος θα χρησιμοποιούσαμε την ιδιότητα rel, ως εξής: 
 

<span xmlns:foaf=”http://xmlns.com/foaf/0.1/” 

about=”http://example.org/person#johndoe” 

property=”foaf:interest” 

href=”http://www.w3.org/RDF/” /> 
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Αν είχαμε μια ιστοσελίδα στην οποία περιγράφαμε τις πληροφορίες του γράφου στην Εικόνα 2.4 σε 

XHTML και θέλαμε να ενσωματώσουμε RDF πληροφορίες σε αυτό, τότε το νέο έγγραφο θα μπορούσε 

να είναι το ακόλουθο: 
 

<div xmlns:foaf=”http://xmlns.com/foaf/0.1/”  

about=http://example.org/person#johndoe typeof=”foaf:Person”>  

Name: <span property=”foaf:name”>John Doe</span><br/>  

Nickname: <span property=”foaf:nick”>Johny</span><br/>  

Interests: <a rel=”foaf:interest” href=”http://www.w3.org/RDF/”> 

<span typeof=”foaf:Document”/>  

<span property=”rdfs:label”> Resource Description Framework </span> 

</a> 

 

Homepage: <a rel=”foaf:homepage” href=”http://www.example.org/john.doe”>  

My Home Page </a> <p/> 

 

Friends:<br/> 

<ul rel=”foaf:knows”> 

<li about=”http://example.org/person#nicknoe” typeof=”foaf:Person”> 

<span property=”foaf:name”>Nick Noe</span> <br/> 

Email: <a rel=”foaf:mbox” href=”mailto:nick.noe@example.org”> 

nick.noe@example.org </a><br/> </li> 

<li typeof=”foaf:Person”> 

<span property=”foaf:name”>Mary Emas</span><br/> 

Email: <a rel=”foaf:mbox” href=”mailto:mary.emas@google.com”> 

mary.emas@google.com </a><br/> </li> 

</ul> 

</div> 

 

Φυσικά το RDFa δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές τις συγκεκριμένες ιδιότητες. Αν κάποιος δει ότι δεν 

μπορεί να εκφράσει τη σημασία των δεδομένων του, χρησιμοποιώντας κάποια από τα υπάρχοντα λεξιλόγια 

(π.χ. FOAF), τότε μπορεί να δημιουργήσει το δικό του λεξιλόγιο και να το χρησιμοποιήσει με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο. 

 

Microformats 

Μια παρόμοια προσέγγιση με το RDFa για την κωδικοποίηση πληροφοριών μέσα στις ιστοσελίδες, 

ονομάζεται microformats ή σε συντομία μF. Όπως και στο RDFa, τα microformats παρέχουν ένα τρόπο 

ενσωμάτωσης δομημένης πληροφορίας σε υπάρχουσες XHTML σελίδες. Η διαφορά με το RDFa είναι 

ότι τα microformats παρέχουν ένα μικρό και συγκεκριμένο λεξιλόγιο, το οποίο προσπαθεί να καλύψει τις 

πιο συνηθισμένες περιπτώσεις πληροφορίας που συναντάμε σε μια ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, ένα από 

τα αρχικά microformats ήταν οι επαγγελματικές κάρτες (business card) των οποίων το λεξιλόγιο 

περιλαμβάνει ονόματα, εταιρίες, τοποθεσίες, τηλέφωνα κλπ. 

Ο χρήστης εδώ δεν μπορεί με εύκολο τρόπο να επεκτείνει κάποιο λεξιλόγιο ή να δημιουργήσει το 

δικό του επεκτείνοντας τη λειτουργικότητα των microformats. Η δημιουργία ενός νέου λεξιλογίου 

προϋποθέτει πρώτον τον αυστηρό καθορισμό των λέξεων που θα υποστηρίζονται και δεύτερον, τη 

δημιουργία των αντίστοιχων parser που θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν το λεξιλόγιο αυτό. 

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από διαθέσιμα microformats που μπορούν να καλύψουν διάφορες 

ανάγκες. Ωστόσο μόνο μια μικρή λίστα αυτών βρίσκονται σε σταθερή έκδοση και είναι πλήρως ορισμένα. 

Τα βασικότερα σταθερά microformats είναι τα εξής: 
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 hCalander: ένα απλό και ανοιχτό format για ημερολόγια και γεγονότα. Χρησιμοποιεί ακριβώς τις 

ίδιες VEVENT ιδιότητες και τιμές του vCalendar (RFC 2445) και μπορεί να ενσωματωθεί σε 

HTML, XHTML, Atom, RSS και XML. 

 hCard: ένα απλό και ανοιχτό format για αναπαράσταση ανθρώπων, οργανισμών, εταιριών και 

τοποθεσιών. Χρησιμοποιεί ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες και τιμές του vCard (RFC 2426) και 

μπορεί να ενσωματωθεί σε HTML, XHTML, Atom, RSS και XML. 

 rel-license: ένα απλό και ανοιχτό format για αναπαράσταση αδειών χρήσης περιεχομένου. Μπορεί 

να ενσωματωθεί σε HTML, XHTML, Atom, RSS και XML. 

 rel-tag: ένα απλό και ανοιχτό format για χρήση ετικετών (tag)/ . 

 VoteLinks: ένα απλό και ανοιχτό format για online ψηφοφορίες. 

 XFN : ένα απλό και ανοιχτό format για αναπαράσταση ανθρώπινων σχέσεων με τη χρήση 

υπερσυνδέσεων. 

 XMDP: ένα απλό και ανοιχτό format για αναπαράσταση μεταδεδομένων χρησιμοποιώντας τις 

αρχές της απλότητας και επαναχρησιμοποίησης. 

 XOXO: ένα απλό και ανοιχτό format που σκοπό έχει τον ορισμό ενός τύπου εγγράφου ως βάση 

του XHTML, που θα προσφέρει ένα φιλικό τρόπο επεξεργασίας από μηχανές XML. 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά το hCalendar, λόγω της σχέσης του με το 

αντικείμενο της παρούσης διατριβής. 

 

hCalendar 

Έστω ότι έχουμε το επόμενο απόσπασμα μια XHTML ιστοσελίδας που περιγράφει το πάρτι που θα 

κάνει κάποιος για τα γενέθλιά του: 
 

<p> 

Στις 28 Μαρτίου, για να γιορτάσω τα γενέθλιά μου, σας περιμένω όλους στο σπίτι μου 

από τις 8 έως τις 12 το βράδυ.  

(<a href=”http://www.example.com/mybirthday”> περισσότερες πληροφορίες </a>) 

</p> 

Χρησιμοποιώντας το hCalendar microformat έχουμε τη δυνατότητα να ενσωματώσουμε στο 

έγγραφο πληροφορίες για το συγκεκριμένο γεγονός: 
 

<p class=”vevent”> 

Στις 28 Μαρτίου, για να γιορτάσω <span class=”summary”> τα γενέθλιά μου</span>, σας 

περιμένω όλους στο 

<span class=”location”>σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη</span> από τις 

<abbr class=”dtstart” title=”2012-03-28T20:00:00+02:00”> 8</abbr> έως τις 

<abbr class=”dtend” title=”2012-03-28T23:00:00+02:00”> 11</abbr> το βράδυ. 

(<a class=”url” href=”http://www.example.com/mybirthday”> περισσότερες πληροφορίες 

</a>) 

</p> 

Στο προηγούμενο παράδειγμα, το όνομα του γεγονότος (summary), η τοποθεσία (location), ο 

χρόνος έναρξης (dtstart), ο χρόνος ολοκλήρωσης (dtend) και η ηλεκτρονική διεύθυνση (url) 

αναγνωρίστηκαν χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα ονόματα κλάσεων (class name), ενώ ολόκληρη αυτή 
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η πληροφορία περιέχεται στην κλάση vevent, η οποία και ορίζει ότι οι εσωτερικές της κλάσεις ακολουθούν 

το hCalendar microformat όπου η σημασία του ονόματος της κάθε κλάσης είναι συγκεκριμένη και σαφής. 

Το hCalendar microformat ορίζει τις εξής ιδιότητες (ονόματα κλάσεων): 

• dtstart (ISO date)  • description 

•  summary   •  uid 

• location    • geo (latitude, longitude) 

• url    • attendee (partstat, role) 

• dtend (ISO date)   • contact 

• duration (ISO date duration) • organizer 

• rdate    • attach 

• rrule    • status 

• category   

2.4 RDF Schema 

Όπως έχει αναφερθεί, το RDF επιτρέπει να μοντελοποιήσουμε οποιαδήποτε πληροφορία με τη 

χρήση απλών προτάσεων της μορφής [υποκείμενο κατηγόρημα αντικείμενο]. Πέραν αυτού, το RDF δεν 

προβάλει κανέναν απολύτως περιορισμό στο τι τιμή θα έχει οποιοδήποτε από τα τρία μέρη μια τέτοιας 

τριπλέτας. Το γεγονός αυτό, από τη μία επιτρέπει την πολύ γρήγορη και εύκολη μάθηση της χρήσης της 

RDF, από την άλλη όμως η “ελευθερία” αυτή δημιουργεί προβλήματα γιατί αφενός δεν επιτρέπει να 

ορίσουμε κανόνες στο τι και πώς μπορούν να συνδέονται οι πόροι μεταξύ τους, αφετέρου δεν μπορούμε 

να ορίσουμε (αν και εφόσον το θέλουμε) το νόημα των δεδομένων που περιγράφουμε. Ένα παράδειγμα 

της πρώτης περίπτωσης, αποτελεί η παρακάτω RDF τριπλέτα: 
 

:obama :livesIn ”13”^^xsd:integer 

Αν και η παραπάνω δήλωση είναι απολύτως έγκυρη RDF τριπλέτα, εύκολα κάποιος μπορεί να 

αντιληφθεί ότι δεν έχει κανένα νόημα: Θα περιμέναμε το αντικείμενο της τριπλέτας να είναι είτε κάποια 

διεύθυνση (ή έστω πόλη ή χώρα) ή ένας άλλος πόρος (π.χ. :obama_address) και όχι ένας αριθμός. Ωστόσο 

ένα πρόγραμμα που διαβάζει την πληροφορία αυτή δεν έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί το πρόβλημα 

και έτσι θα θεωρήσει την πληροφορία εντελώς σωστή και έγκυρη. 

Η επόμενη RDF τριπλέτα αποτελεί παράδειγμα της περίπτωσης που θέλουμε να έχουμε τη 

δυνατότητα να ορίζουμε το νόημα των δεδομένων που περιγράφουμε, με άλλα λόγια να προσθέτουμε 

μεταδεδομένα για τα δεδομένα μας: 
 

:obama rdf:type foaf:Person 

Με την παραπάνω τριπλέτα μοντελοποιούμε την πληροφορία, ότι ο πόρος :obama είναι ένα 

foaf:Person αντικείμενο. Αυτό που δεν μπορούμε να μοντελοποιήσουμε, αλλά ένας άνθρωπος μπορεί 

εύκολα να το συμπεράνει (σε αντίθεση με ένα πρόγραμμα), είναι ότι το foaf:Person είναι ένας πόρος που 
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περιγράφει ένα σύνολο αντικειμένων. Με άλλα λόγια ότι ο πόρος :obama ανήκει σε ένα σύνολο πόρων που 

ονομάζεται foaf:Person. 

Για να αρθούν οι παραπάνω περιορισμοί, το W3C Consortium προχώρησε στον ορισμό του RDF 

Schema (RDFS ή RDF-S ή RDF(S)) [Brickley and Guha, 2004]. Το RDFS αποτελεί τη γλώσσα 

περιγραφής του σχήματος (schema language) ενός RDF εγγράφου. Συνήθως σε ένα σύστημα, μια schema 

γλώσσα μας επιτρέπει να εκφράσουμε την επιτρεπτή μορφή ενός εγγράφου. Για ένα δοσμένο σχήμα, 

μπορεί να προσδιοριστεί (συνήθως με αυτόματο τρόπο) εάν ένα συγκεκριμένο έγγραφο είναι σύμφωνο με 

το σχήμα ή όχι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της περίπτωσης αυτής αποτελούν τα XML έγγραφα και τα 

XML σχήματα που τα περιγράφουν. Ένας XML parser μπορεί αυτόματα να προσδιορίσει εάν το XML 

έγγραφο είναι έγκυρο ή όχι με βάση το σχήμα του. 

Κάποιες άλλες schema γλώσσες βοηθούν στην περιγραφή των δεδομένων. Για παράδειγμα, ένα 

σχήμα βάσης δεδομένων παρέχει πληροφορίες για τους πίνακες που περιέχει, τα κλειδιά, τα ονόματα και 

τους τύπους των πεδίων του κάθε πίνακα, κ.α. Στους ίδιους τους πίνακες της βάσης δεν υπάρχει τίποτα που 

να περιγράφει τις πληροφορίες αυτές, όπως ο τύπος των δεδομένων μιας στήλης ή ποια στήλη 

χρησιμοποιείται ως ευρετήριο. 

Στα περισσότερα συστήματα, ο διαχωρισμός μεταξύ των δεδομένων και του σχήματος είναι 

ξεκάθαρος. Για παράδειγμα, ένα XML DTD το οποίο περιγράφει το σχήμα δεν αποτελεί από μόνο του 

έγκυρο XML έγγραφο, ενώ το σχήμα μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων δεν εκφράζεται σαν ένας πίνακας 

της βάσης (όπως συμβαίνει με τα δεδομένα). Ωστόσο, στην περίπτωση του RDF, οι πληροφορίες για το 

σχήμα του RDF ορίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και η πραγματική πληροφορία που αναπαρίσταται στο 

RDF, δηλαδή με τη χρήση RDF τριπλετών. Επομένως ένα RDF σχήμα αποτελεί ένα καθόλα έγκυρο 

RDF έγγραφο, ενώ συνήθως οι τριπλέτες που καθορίζουν το σχήμα και οι τριπλέτες που μοντελοποιούν 

τα δεδομένα συνυπάρχουν αρμονικά στο ίδιο έγγραφο. 

Η σχέση μεταξύ των “απλών” πόρων και των πόρων ενός σχήματος καθορίζεται μέσω των τριπλετών, 

όπως καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ οποιωνδήποτε πόρων. Ο εκλεπτυσμένος αυτός σχεδιασμός επιτρέπει 

να περιγράψουμε με εύκολους τυπικούς ορισμούς τις σημασιολογικές έννοιες τους RDFS. Αυτό γίνεται με 

τη χρήση συμπερασματικών κανόνων (inference rule) οι οποίοι εφαρμόζουν πάνω σε πρότυπα τριπλετών. 

Το αποτέλεσμα των κανόνων αυτών αποτελείται πάλι από νέες RDF τριπλέτες, οι οποίες ονομάζονται 

inferred triples. Έτσι με το συνδυασμό τριπλετών που περιγράφουν τα δεδομένα (asserted triples) και 

τριπλετών που περιγράφουν το σχήμα (schema triples) μπορούμε να παράξουμε νέα RDF πληροφορία 

(inferred triples). 

Το RDF Schema αποτελεί μια σημασιολογική επέκταση του RDF, παρέχοντας τον κατάλληλο 

μηχανισμό για την περιγραφή συνόλων από σχετιζόμενους πόρους, καθώς και τις σχέσεις που διέπουν τους 

πόρους αυτούς. Η περιγραφή αυτή γίνεται με τη χρήση RDF τριπλετών. Ο μόνος τρόπος για να 

συμπεράνουμε ότι κάποια τριπλέτα περιγράφει το σχήμα των δεδομένων και όχι τα ίδια τα δεδομένα είναι 

η χρήση του namespace rdfs: το όποιο και περιέχει πόρους για περιγραφή ενός RDF σχήματος. 
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Οι [Brickley and Guha, 2004] ορίζουν το RDFS ως τη γλώσσα περιγραφής του RDF λεξιλογίου, 

μιας και περιέχει ένα αυστηρώς περιορισμένο και προκαθορισμένο σύνολο πόρων (κλάσεις και ιδιότητες) 

οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και τον ορισμό άλλων πόρων. Το σύστημα των κλάσεων 

και ιδιοτήτων που χρησιμοποιείται από το RDFS ομοιάζει με τα συστήματα ορισμού των τύπων των 

δεδομένων σε αντικειμενοστρεφείς γλώσσες, όπως για παράδειγμα η Java. Ωστόσο η διαφορά του RDFS 

από πολλά τέτοια συστήματα έγκειται στο γεγονός ότι αντί του ορισμού μιας κλάσης με βάση τις ιδιότητες 

που έχουν τα αντικείμενά της, το RDFS περιγράφει τις ιδιότητες με βάση τις κλάσεις του πόρου που 

ανήκουν (οι ιδιότητες αυτές). 

Για παράδειγμα, με τη χρήση του RDFS μπορούμε να ορίσουμε μια ιδιότητα ns:isEmployedBy η 

οποία έχει ως πεδίο ορισμού (domain) το ns:Person και ως σύνολο τιμών (range) το ns:Firm. Σε ένα 

κλασσικό αντικειμενοστρεφές σύστημα θα μπορούσαμε να ορίσουμε μια κλάση ns:Person η οποία θα είχε 

την ιδιότητα ns:isEmployedBy της οποίας ο τύπος θα ήταν ns:Firm. Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση 

που ακολουθεί το RDFS, είναι πολύ εύκολο σε μεταγενέστερο χρόνο κάποιος να προσθέσει μια νέα 

ιδιότητα που θα έχει το ίδιο πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών και μάλιστα κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει χωρίς 

την ανάγκη να ορίσουμε τις δύο κλάσεις (ns:Person και ns:Firm) εκ νέου. Ένα από τα πλεονεκτήματα της 

προσέγγισης αυτής είναι ότι επιτρέπει στον καθένα να επεκτείνει την περιγραφή πόρων που έχουν ήδη 

οριστεί, κάτι που αποτελεί μία από τις αρχιτεκτονικές αρχές του Ιστού [Berners-Lee, 1998]. 

2.5  OWL 

Η OWL (Ontology Web Language) είναι μια RDF γλώσσα που αναπτύχθηκε και αυτή από το W3C. 

Αποτελεί επέκταση της RDFS και χρησιμοποιείται ως λεξιλόγιο για την αναπαράσταση του νοήματος των 

όρων που χρησιμοποιούνται σε RDF δεδομένα καθώς και τις σχέσεις που διέπουν τους όρους αυτούς. Η 

αναπαράσταση των όρων αυτών και οι μεταξύ τους σχέσεις ονομάζεται οντολογία (ontology). 

Μία οντολογία αποτελεί μια σύλληψη ενός τομέα της γνώσης [Gruber, 1995] και χρησιμοποιείται για 

να κάνει την έννοια των όρων σε ένα λεξιλόγιο ρητή και επιδεχόμενη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 

[Guarino, 1998]. Οι οντολογίες περιέχουν κλάσεις οι οποίες είναι ταξινομημένες μεταξύ τους και 

περιορίζονται με τη χρήση αξιωμάτων [Hoehndorf et al., 2011]. 

Η OWL αποτελεί μια αναθεωρημένη έκδοση της γλώσσας οντολογιών DAML+OIL, με σκοπό την 

υπέρβαση των προβλημάτων, των μειονεκτημάτων και των ελλείψεων που παρουσίασε η συγκεκριμένη 

γλώσσα κατά τη διάρκεια της χρήσης της. Η OWL σε σύγκριση με το RDF και το RDFS, περιέχει πιο 

ευρύ λεξιλόγιο για την περιγραφή των χαρακτηριστικών των ιδιοτήτων και των κλάσεων. Μεταξύ άλλων με 

τη χρήση της OWL μπορούμε να περιγράψουμε σχέσεις μεταξύ κλάσεων (π.χ. διαζευγμένες κλάσεις), 

πλήθος στοιχείων (π.χ., “μέχρι 1”, “ακριβώς 1”), ισότητα κλάσεων ή ιδιοτήτων, χαρακτηριστικά ιδιοτήτων 

(π.χ. συμμετρικές ιδιότητες), κ.α. 
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Η OWL χωρίζεται σε τρεις υπογλώσσες, όπου η κάθε μια προσφέρει περισσότερα στοιχεία 

εκφραστικότητας σε σχέση με την προηγούμενη, ενώ είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει διαφορετικές 

χρήσεις και μοντελοποιήσεις δεδομένων: 

 

OWL Full 

Απευθύνεται σε χρήστες που επιθυμούν τη μεγαλύτερη δυνατή εκφραστικότητα της OWL και 

παράλληλα τη συντακτική ελευθερία της RDF, χωρίς να ενδιαφέρονται για το αν και κατά πόσο μπορούν 

να εξαχθούν όλα τα δυνατά συμπεράσματα από τα υπάρχοντα δεδομένα. Για παράδειγμα, στην OWL Full 

μια κλάση μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα ως ένα σύνολο από στιγμιότυπα, αλλά και να αποτελεί η ίδια 

ένα στιγμιότυπο μιας άλλης κλάσης. Το πλεονέκτημα της OWL Full είναι ότι είναι πλήρως συμβατή με 

την RDF, τόσο σε συντακτικό, όσο και σε σημασιολογικό επίπεδο: οποιοδήποτε έγκυρο RDF έγγραφο 

αποτελεί και έγκυρο OWL Full έγγραφο και οποιοδήποτε έγκυρο RDF/RDFS συμπέρασμα μπορεί να 

υπολογιστεί, αποτελεί και έγκυρο OWL Full συμπέρασμα. Το μειονέκτημα της OWL Full γλώσσας είναι 

ότι αυτή η μεγάλη εκφραστικότητα που διαθέτει την καθιστά ταυτόχρονα και μη-αποφασίσιμη 

(undecidable), με αποτέλεσμα να καθιστά πρακτικά αδύνατη τη δημιουργία εργαλείων που θα μπορούν 

να παρέχουν πλήρη λογική συλλογιστική (reasoning) για κάθε χαρακτηριστικό της γλώσσας. 

 

OWL DL 

Απευθύνεται σε χρήστες που θέλουν να τη μεγαλύτερη δυνατή εκφραστικότητα της OWL, 

διατηρώντας όμως ταυτόχρονα την υπολογιστική πληρότητα (computational completeness) και την 

αποφασισιμότητα (decidability). Με τον όρο υπολογιστική πληρότητα (computational completeness), 

εννοούμε ότι όλα τα συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν από την υπάρχουσα πληροφορία, είναι 

βέβαιο ότι μπορούν να υπολογιστούν, ενώ με τον όρο αποφασισιμότητα εννοούμε πως όλοι οι υπολογισμοί 

μπορούν να ολοκληρωθούν σε πεπερασμένο χρόνο. Η OWL DL (OWL Description Logics) 

περιλαμβάνει ολόκληρο το λεξιλόγιο της OWL, ωστόσο (σε αντίθεση με την OWL Full) υφίστανται 

κάποιοι περιορισμοί στον τρόπο χρήσης ορισμένων στοιχείων της γλώσσας. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι ότι μια κλάση δεν μπορεί να αποτελεί στιγμιότυπο μια άλλης κλάσης. 

 

OWL Lite 

Απευθύνεται σε χρήστες που ενδιαφέρονται κυρίως να δημιουργήσουν μια οντολογία που θα περιέχει 

κάποιο είδος ιεραρχικής ταξινόμησης των δεδομένων και κάποιους απλούς περιορισμούς που θα 

υφίστανται πάνω σε αυτά. Για παράδειγμα, αν και υποστηρίζει περιορισμούς που αφορούν το πλήθος των 

στοιχείων (cardinality constraints), επιτρέπει μόνο δύο τιμές: 0 ή 1. Έτσι αν θέλαμε να εκφράσουμε ότι 

μια ιδιότητα μπορεί να πάρει έως 3 τιμές, δεν θα μπορούσαμε να το πετύχουμε με την OWL Lite. Ωστόσο 

οι περιορισμένες δυνατότητες τής επιτρέπουν την εύκολη δημιουργία εργαλείων που μπορούν να την 

υποστηρίξουν, σε σχέση με τις άλλες δύο πιο εκφραστικές υπο-γλώσσες. 
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Κάθε μια από τις υπο-γλώσσες αποτελεί επέκταση της προηγούμενης, τόσο στο τι μπορεί να 

εκφράσει, όσο και τι συμπεράσματα μπορεί η κάθε μια να εξάγει. Συγκεκριμένα ισχύουν οι ακόλουθες 

προτάσεις: 

• Κάθε έγκυρη OWL Lite οντολογία αποτελεί και έγκυρη OWL DL οντολογία. 

• Κάθε έγκυρη OWL DL οντολογία αποτελεί και έγκυρη OWL Full οντολογία. 

• Κάθε έγκυρο OWL Lite συμπέρασμα αποτελεί και έγκυρο OWL DL συμπέρασμα. 

• Κάθε έγκυρο OWL DL συμπέρασμα αποτελεί και έγκυρο OWL Full συμπέρασμα. 

Ο κάθε χρήστης που θέλει να χρησιμοποιήσει την OWL για την ανάπτυξη των οντολογιών του, θα 

πρέπει να επιλέξει μεταξύ των τριών, ανάλογα με τις ανάγκες που θέλει να ικανοποιήσει. Έτσι η επιλογή 

ανάμεσα στην OWL Lite και την OWL DL εξαρτάται από το κατά πόσο χρειάζεται τα επιπλέον στοιχεία 

που του προσφέρει η OWL DL. Η επιλογή ανάμεσα στην OWL DL και της OWL Full εξαρτάται κυρίως 

από το κατά πόσο χρειάζεται ο χρήστης τις δυνατότητες μετα-μοντελοποίησης (meta-modeling) που 

προσφέρει η RDFS, όπως ο ορισμός κλάσεων από κλάσεις ή η χρήση ιδιοτήτων για τις ίδιες τις κλάσεις 

(και όχι για τα στιγμιότυπά τους) και από το πόσο και αν τον ενδιαφέρει η δυνατότητα πλήρους 

συλλογιστικής (reasoning) ή όχι.  

2.6 OWL 2 

Η μεγάλη επιτυχία της OWL και όλων των εργαλείων που αναπτύχθηκαν γύρω από αυτή, πέραν του 

ότι τη βοήθησαν να εξελιχθεί και να αποτελεί πλέον το βασικό πρότυπο μοντελοποίησης δεδομένων, είχε 

σαν αποτέλεσμα να εμφανιστούν και να αναγνωριστούν περιπτώσεις που αναδείκνυαν σχεδιαστικά 

προβλήματα της γλώσσας. Στο σύνολό τους τα προβλήματα αυτά δεν ήταν πολύ σημαντικά, αφού συνήθως 

υπήρχαν τρόποι αποφυγής τους, ωστόσο αθροιστικά αποτέλεσαν ένδειξη της ανάγκης αναθεώρησης της 

OWL. Η ανάγκη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία της OWL 2. Η OWL 2 αποτελεί μετεξέλιξη 

της OWL, που πλέον ονομάζεται OWL 1 για να είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους. 

Κάποια από τα βασικά προβλήματα που εμφάνιζε η OWL 1 και η OWL 2 προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει, είναι τα εξής: 

 

Προβλήματα Εκφραστικότητας 

Η πρακτική εμπειρία με την OWL 1, έδειξε ότι η OWL 1 DL (η πιο εκφραστική από τις 

αποφασίσιμες εκδοχές της γλώσσας) είχε έλλειψη αρκετών δομών που είναι συχνά απαραίτητες για τη 

μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων [Rector and Schreiber, 2005; Rector and Welty, 2005]. Για να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό η κοινότητα των χρηστών της OWL 1 προχώρησε στην ανάπτυξη 

σχημάτων (pattern) που ήταν σε θέση να προσομοιώνουν με κάποιο βαθμό προσέγγισης τις δομές που 

έλειπαν από τη γλώσσα. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές τα “τρικ” αυτά είναι επισφαλή ή ελλιπή σε σχέση 

με τη σημασιολογία που ήθελαν να προσδώσουν. Επιπλέον, συνήθως είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να 

αναγνωριστούν όλες εκείνες οι περιπτώσεις για τις οποίες τα σχήματα αυτά παράγουν λανθασμένα 
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αποτελέσματα. Επομένως, η ανάπτυξη αυτών των σχημάτων όχι μόνο είναι δύσκολη αλλά είναι και 

περιορισμένης χρησιμότητας. Έτσι η επέκταση της γλώσσας με την προσθήκη όλων αυτών των χρήσιμων 

και χρηστικών δομών των οποίων η σημασία έχει εν πολλοίς αναγνωριστεί και που μέχρι τώρα λείπουν, 

φαντάζει ως η πλέον ικανοποιητική λύση του προβλήματος αυτού. 

 

Προβλήματα Σύνταξης 

Η OWL μπορεί να αναπαρασταθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους: με την Αφηρημένη Σύνταξη, η 

οποία περιγράφεται από τους [Patel-Schneider, Hayes and Horrocks, 2004] και με την RDF OWL 1 

[Bechhofer et al., 2004]. Η Αφηρημένη Σύνταξη αποτελεί τον πραγματικό ορισμό της γλώσσας και έχει 

χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις ως η βάση για το σχεδιασμό του OWL 1 API. Ωστόσο κάποιες 

σχεδιαστικές επιλογές της Αφηρημένης Σύνταξης δημιουργούν σύγχυση στους σχεδιαστές, που έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία όχι απολύτως σωστών και εύχρηστων OWL API. Επιπλέον, και οι δύο τρόποι 

σύνταξης παρουσιάζουν δυσκολίες όσον αφορά τον τρόπο ανάγνωσης (parsing) των δεδομένων που 

αναπαριστούν. Τέλος, η σχέση μεταξύ των δύο τρόπων σύνταξης είναι αρκετά περίπλοκη, με αποτέλεσμα 

να είναι δύσκολη και κάποιες φορές όχι απόλυτα ακριβής, η μετατροπή από τη μία σύνταξη στην άλλη. 

 

Μετα-μοντελοποίηση 

Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργίας μοντέλων, ο διαχωρισμός μεταξύ κλάσεων και στιγμιότυπων τους 

δεν είναι εντελώς ξεκάθαρος. Έτσι έστω για παράδειγμα ότι θέλουμε να μοντελοποιήσουμε τις εξής δύο 

προτάσεις: “Ο Νίκος είναι εφοριακός” και “Οι εφοριακοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι”. Η πρώτη πρόταση 

μπορεί εύκολα να μοντελοποιηθεί σε OWL 1 με τη δήλωση ότι ο Νίκος αποτελεί στιγμιότυπο της κλάσης 

Εφοριακός. Ωστόσο η δεύτερη πρόταση αναφέρεται στους εφοριακούς σαν επάγγελμα και όχι σαν το 

σύνολο όλων των εφοριακών υπαλλήλων, και έτσι θα έπρεπε να μοντελοποιηθεί με τη δήλωση ότι ο 

Εφοριακός αποτελεί στιγμιότυπο της κλάσης ΔημόσιοςΥπάλληλος. Σε αυτή την περίπτωση ο Εφοριακός 

έχει ταυτόχρονα δύο ρόλους: στην μια δήλωση έχει το ρόλο της κλάσης ενώ στην άλλη έχει το ρόλο του 

αντικειμένου. 

Το συγκεκριμένο είδος μοντελοποίησης ονομάζεται μετα-μοντελοποίηση (metamodeling), μιας και 

παρέχουμε πληροφορίες για τις κλάσεις και όχι για τα αντικείμενα αυτών. Ωστόσο, προσθέτοντας αυτές 

τις δύο δηλώσεις σε ένα μοντέλο συνεπάγεται ότι το μοντέλο πλέον περιγράφεται από την OWL Full, μιας 

και καμία από τις άλλες δύο γλώσσες δεν επιτρέπει το ίδιο αντικείμενο να είναι ταυτόχρονα κλάση και 

στιγμιότυπο άλλης κλάσης. 

Όπως έδειξε και ο [Motik, 2007], αυτό το είδος της μετα-μοντελοποίησης που υιοθετήθηκε από την 

OWL Full οδηγεί στη μη-αποφασισιμότητα (undecidability) βασικών προβλημάτων εξαγωγής 

συμπερασμάτων, εξαιτίας της χρήσης χωρίς περιορισμούς του ενσωματωμένου λεξιλογίου της γλώσσας. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η μη ύπαρξη ή η ύπαρξη σε πολύ περιορισμένο βαθμό εργαλείων ανάπτυξης 

οντολογιών που να υποστηρίζουν αυτό το είδος της μετά-μοντελοποίησης. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες 

που αναπτύσσουν τις εφαρμογές τους είναι αναγκασμένοι να επιλέξουν μεταξύ της χρήσης μετα-
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μοντελοποίησης ή της μη χρήσης της αλλά με το πλεονέκτημα της χρήσης πληθώρας εργαλείων που 

υποστηρίζουν την ανάπτυξη οντολογιών και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

2.6.1 Νέα χαρακτηριστικά της OWL 2 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω και όχι μόνο, δυσκολιών, η OWL 2 προσφέρει επιπλέον 

λειτουργικά χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτά που προσφέρει η OWL 1. Πολλά από αυτά είναι απλές 

συντακτικές βελτιώσεις που βοηθούν τους χρήστες να περιγράψουν το μοντέλο τους με έναν πιο εύκολο, 

ξεκάθαρο και σύντομο τρόπο, ενώ άλλες προσθήκες της γλώσσας επιτρέπουν την έκφραση πραγμάτων που 

δεν ήταν δυνατή με τη χρήση της OWL 1. Μερικές από τις βασικές αυτές προσθήκες περιλαμβάνουν: 

Κλειδιά (Keys): Η χρήση των κλειδιών (keys) μας επιτρέπει να εκφράσουμε προτάσεις του τύπου: 

”Κάθε μαθητής αναγνωρίζεται μοναδικά από το συνδυασμό του ονόματος, του επιθέτου και της 

ημερομηνίας γέννησής του”. Ο ρόλος του κλειδιού σε μια οντολογία είναι ότι ο ρόλος του μοναδικού 

κλειδιού (unique key) σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Έτσι αν δύο αντικείμενα έχουν ακριβώς το ίδιο 

όνομα, επίθετο και ημερομηνία γέννησης, ένας OWL 2 reasoner μπορεί να εξάγει το συμπέρασμα ότι τα 

δύο αντικείμενα είναι τα ίδια. 

Αλυσίδες ιδιοτήτων (Property chains): H OWL 2 επιτρέπει να ορίσουμε ιδιότητες ως σύνθεση 

άλλων ιδιοτήτων. Για παράδειγμα το παρακάτω αξίωμα: 
 

SubObjectPropertyOf ( 

ObjectPropertyChain(:brotherOf :parentOf) 

:uncleOf) 

μας επιτρέπει να δηλώσουμε ότι αν ο x είναι αδελφός του y και ο y είναι γονιός του z, τότε ο x είναι θείος 

του z. 

Ειδικοί περιορισμοί πληθικότητας (Qualified cardinality restrictions): Η OWL 2 μας επιτρέπει 

για την περιγραφή μιας κλάσης να χρησιμοποιήσουμε περιορισμούς πληθικότητας με βάση την κλάση 

στην οποία ανήκει το αντικείμενο που καταμετράμε. Για παράδειγμα ενώ στην OWL 1 μπορούμε να 

ορίσουμε μια κλάση όπως “τα άτομα που έχουν πάνω από 3 παιδιά”, με την OWL 2 μπορούμε να 

ορίσουμε ακόμα πιο πολύπλοκες κλάσεις όπως “τα άτομα που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί που είναι 

θηλυκό”. Η δεύτερη κλάση απαιτεί ο περιορισμός να ικανοποιείται σε σχέση με την κλάση (θηλυκό) στην 

οποία ανήκει το αντικείμενο (παιδί). 

 

Εκτεταμένοι τύποι δεδομένων:  Η OWL 2 υποστηρίζει μεγαλύτερο πλήθος τύπων δεδομένων, 

περιλαμβανομένων: 

 Διάφορους τύπους αριθμών, παρέχοντας υποστήριξη για μια ευρύτερη κατηγορία XML Schema 

datatypes (όπως double, float, δεκαδικούς, θετικούς ακέραιους κ.α.), καθώς και δικούς της τύπους 

δεδομένων (π.χ. owl:real). 

 Αλφαριθμητικά με ή χωρίς ετικέτες γλώσσας. 

 Δυαδικές τιμές και αριθμούς, IRIs, χρονικούς τύπους (π.χ. ημερομηνία, ώρα). 
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Επίσης είναι δυνατή η χρήση περιορισμών για τον ορισμό νέων τύπων δεδομένων, οι οποίοι 

περιορίζουν το εύρος των τιμών που μπορούν να δοθούν. Για παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε ένα νέο 

τύπο δεδομένων που περιέχει αλφαριθμητικά (string) με ένα μέγιστο ή/και έναν ελάχιστο αριθμό 

χαρακτήρων, έναν τύπο δεδομένων στο διάστημα [0, 10] των ακεραίων αριθμών κ.α. 

Νέες ιδιότητες ιδιοτήτων: Η OWL 2 επιτρέπει να ορίσουμε ιδιότητες για τις ίδιες τις ιδιότητες 

(owl:Property). Έτσι οι ιδιότητες μπορεί να είναι: 

 Ασυμμετρικές (asymmetric): Αν η ιδιότητα :propPartOf είναι ασυμμετρική, τότε αν το x είναι 

κατάλληλο τμήμα του y, το y δεν μπορεί να είναι κατάλληλο τμήμα του x. 

 Αντανακλαστικές (reflexive): Αν η ιδιότητα :hasRelative είναι αντανακλαστική, τότε το κάθε 

αντικείμενο έχει ως συγγενή του τον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή μια αντανακλαστική ιδιότητα 

σχετίζει τα πάντα με τον εαυτό τους. 

 Αποσυνδεδεμένες (disjoined): Αν δύο ιδιότητες είναι αποσυνδεδεμένες μεταξύ τους, σημαίνει πως 

δύο αντικείμενα δεν μπορούν να σχετίζονται μεταξύ τους μέσω και των δύο ιδιοτήτων. Για 

παράδειγμα οι ιδιότητες :hasParent και :parentOf πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένες μεταξύ τους, 

γιατί δεν μπορεί π.χ. ο x να έχει πατέρα τον y (x :hasParent y) και ταυτόχρονα να είναι και 

πατέρας του y (x :parentOf y) 

Punning: Η OWL 2 επιτρέπει τις διαφορετικές χρήσεις του ίδιου όρου κάτω από ορισμένους 

περιορισμούς. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο Person τόσο για να 

περιγράψουμε μια κλάση (το σύνολο των ανθρώπων), όσο και ένα αντικείμενο (που είναι μέλος της 

(μετά)κλάσης Animal). Η OWL 2 μεταχειρίζεται τις διαφορετικές χρήσεις του ίδιου ονόματος, ως εντελώς 

ξεχωριστούς όρους, μια ιδιότητα της OWL 2 που ονομάζεται punning. 

2.6.2 Προφίλ της OWL 2 

Η OWL 2 σε γενικές γραμμές είναι μια πάρα πολύ εκφραστική γλώσσα, με αποτέλεσμα να είναι 

δύσκολη τόσο η χρήση της από τους χρήστες, όσο και η υλοποίηση εργαλείων που να μπορούν να τη 

διαχειριστούν πλήρως. Για το λόγο αυτό, η OWL 2 επιτρέπει τον προσδιορισμό υποσυνόλων της γλώσσας, 

τα οποία ονομάζονται προφίλ. Ένα προφίλ μπορεί να οριστεί ως μια περιορισμένη έκδοση της γλώσσας, 

που σκοπό έχει τη βελτίωση της ικανότητας εξαγωγής συμπερασμάτων, θυσιάζοντας ένα μέρος της 

εκφραστικότητάς της. Στο [Motik et al., 2009] παρέχεται ένα ξεκάθαρος οδηγός για το πώς μπορούν να 

οριστούν νέα προφίλ της γλώσσας. 

Η ίδια η OWL 2 καθορίζει 3 προφίλ, τα οποία επιλέχτηκαν λόγω της ευρύτατης χρήσης από την 

κοινότητα χρηστών της γλώσσας. Τα τρία αυτά προφίλ, ονομάζονται OWL 2 EL, OWL 2 QL και OWL 

2 RL και το καθένα παρέχει διαφορετικές εκφραστικές δυνατότητες και στοχεύει σε διαφορετικά σενάρια 

χρήσης. 

 



Ευφυή Συστήματα στον Σημασιολογικό Ιστό  Κωνσταντίνος Αγναντής 

Διδακτορική Διατριβή,              Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

50 
 

OWL 2 EL 

Το OWL 2 EL βασίζεται στην οικογένεια EL++ της Περιγραφικής Λογικής η οποία σχεδιάστηκε 

με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την αποτελεσματική εξαγωγή συμπερασμάτων σε δεδομένα που 

αποτελούνται από μεγάλες οντολογίες [Baader, Brandt, and Lutz, 2005]. Βασικό πεδίο ενδιαφέροντος 

αποτελούν οι εφαρμογές που ασχολούνται με ταξινομήσεις, δηλαδή τον υπολογισμό των σχέσεων μεταξύ 

των κλάσεων και των αντικειμένων τους μέσα σε μια οντολογία. Η εξαγωγή συμπερασμάτων στο 

συγκεκριμένο προφίλ μπορεί να επιτευχθεί σε λογαριθμικούς σε σχέση με το μέγεθος της οντολογίας, 

χρόνους. 

Η OWL 2 EL σχεδιάστηκε απευθυνόμενη κυρίως σε μεγάλες βιοϊατρικές οντολογίες, όπως η 

SNOMED-CT [Spackman, 07; Michael, Ang and Kanagasabai, 2010], ο θησαυρός όρων NCI [Noy et 

al., 2008] και η GALEN [Rector and Rogers, 2004]. Κοινά χαρακτηριστικά αυτών των οντολογιών είναι 

ο τεράστιος αριθμός κλάσεων, η εκτεταμένη χρήση ταξινομιών για το χειρισμό της ορολογίας, οι 

περίπλοκοι ορισμοί κλάσεων και τέλος η εφαρμογή των κανόνων των οντολογιών σε τεράστιες ποσότητες 

δεδομένων. Η OWL 2 EL μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μεγάλο μέρος της συνολικής εκφραστικότητας της 

OWL 2 για τον ορισμό περίπλοκων κλάσεων. Επίσης υποστηρίζει αρκετές εκφράσεις που αφορούν 

ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας ιδιοτήτων. 

Εκτός της άρνησης και της διάζευξης, το προφίλ απαγορεύει και την καθολική ποσοτικοποίηση των 

ιδιοτήτων. Έτσι για παράδειγμα, δεν μπορούμε να εκφράσουμε ότι “όλα τα βιβλία ενός Έλληνα συγγραφέα 

είναι Ελληνικά”. Επίσης δεν είναι διαθέσιμη καμιά μορφή του αντίστροφου. Δεν υπάρχει έτσι τρόπος να 

πούμε ότι η ιδιότητα hasPart είναι αντίστροφη της isPartOf. 

 

OWL 2 QL 

Η OWL 2 QL (Query Language) βασίζεται στην οικογένεια DL-Lite της περιγραφικής λογικής 

[Calvanese et al., 2007; Fikes 2003], η οποία σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την 

αποτελεσματική εξαγωγή συμπερασμάτων από μεγάλες ποσότητες δεδομένων, που όμως είναι δομημένα 

σύμφωνα με σχετικά απλά σχήματα. Το OWL 2 QL μπορεί να αποτελέσει υποψήφιο προφίλ στις 

περιπτώσεις όπου θέλουμε απαντήσεις που προκύπτουν από συζευγμένα ερωτήματα: δεδομένης της 

οντολογίας Ο και του συζευγμένου ερωτήματος q, το πρόβλημα είναι ο υπολογισμός όλων των τριπλετών 

που αποτελούν απάντηση στο q σε σχέση με την Ο. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί, ξαναγράφοντας 

το ερώτημα q ως μια ένωση των συνδεδεμένων ερωτημάτων uq η οποία μπορεί να αναπαραστήσει 

ολόκληρη την πληροφορία που περιέχεται στην Ο. Κατόπιν το qu μπορεί να απαντηθεί με χρήση 

συμβατικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. 

Το ακρωνύμιο QL αντανακλά το γεγονός ότι τα ερωτήματα στο συγκεκριμένο προφίλ μπορούν να 

απαντηθούν αφού μετατραπούν σε ερωτήματα σχεσιακής Γλώσσας Ερωτημάτων (π.χ. SQL). 

Η OWL 2 QL παρέχει τα περισσότερα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να αναπαρασταθούν 

εννοιολογικά μοντέλα, όπως UML διαγράμματα κλάσεων, ER διαγράμματα και σχήματα βάσεων 

δεδομένων. Για παράδειγμα, παρέχει δομές για αναπαράσταση διαχωρισμού κλάσεων (class 
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disjointment), πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών ιδιοτήτων ή περιορισμούς συμμετοχής (π.χ. κάθε μαθητής 

πρέπει να έχει ένα όνομα).  

Για να υπάρχει βεβαιότητα ότι κάθε οντολογία μπορεί να ξαναγραφτεί σαν μια ένωση από 

συνδεδεμένα ερωτήματα, η OWL 2 QL απαγορεύει τη χρήση διάζευξης (disjunction) και των 

περιορισμών AllValuesFrom καθώς και επιπλέον συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τα οποία απαιτούν 

αναδρομική αξιολόγηση των ερωτημάτων. 

 

OWL 2 RL 

Το προφίλ OWL 2 RL σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε η εξαγωγή συμπερασμάτων (reasoning) 

κατά κύριο λόγο να υλοποιείται ως ένα σύνολο κανόνων που εκτελούνται σε ένα forward-chaining 

[Feigenbaum, 1988] σύστημα κανόνων. Ένα forward-chaining σύστημα κανόνων χρησιμοποιώντας τα 

διαθέσιμα δεδομένα σε συνδυασμό με συμπερασματικούς κανόνες (αν..τότε..), παράγει νέα δεδομένα με 

σκοπό να φτάσει το στόχο (π.χ. η απάντηση ενός ερωτήματος). Για να επιτύχει αυτόν τον τρόπο 

λειτουργίας, η OWL 2 RL δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η OWL 2, 

καθιστώντας την έτσι λιγότερο εκφραστική. Η χρήση του συγκεκριμένου προφίλ ενδείκνυται σε 

περιπτώσεις που η πλήρης εκφραστικότητα της γλώσσας μπορεί να θυσιαστεί προς όφελος της 

αποδοτικότητας, καθώς και σε περιπτώσεις που απαιτείται μια περιορισμένης κλίμακας επέκταση της 

RDF-Schema με κάποια από τα χαρακτηριστικά της OWL. 

Οι περισσότερες από τις δομές της OWL 2 προσφέρονται και στο προφίλ OWL 2 RL. Ωστόσο για 

να είναι εφικτή η εξαγωγή συμπερασμάτων με τη χρήση κανόνων (rule-based reasoning), ο τρόπος χρήσης 

των δομών αυτών μπορεί να διέπεται από κάποιους περιορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί διασφαλίζουν ότι 

μια μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων χρειάζεται να εξάγει συμπεράσματα μόνο για αντικείμενα τα οποία 

ρητά αναφέρονται στην οντολογία (π.χ., όχι σε ανώνυμους κόμβους). Έτσι για παράδειγμα, στην OWL 2 

RL δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε SomeValuesFrom περιορισμούς στη δεξιά πλευρά ενός 

αξιώματος SubClassOf, καθώς αυτό θα υπονοούσε την ύπαρξη ενός ανώνυμου αντικειμένου (δηλαδή ενός 

αντικειμένου που δεν ξέρουμε το όνομά του). Παρόμοιες αρχές έχουν ακολουθηθεί και στο σχεδιασμό 

των DPL (Description Logic Program) [Grosof et al., 2003]. 

Το ακρωνύμιο RL αντανακλά το γεγονός ότι τα ερωτήματα στο συγκεκριμένο προφίλ μπορούν να 

απαντηθούν με χρήση κανόνων (Rule Language). 

2.7 Συστήματα Εξαγωγής Συμπερασμάτων 

Ένα σύστημα εξαγωγής συμπερασμάτων (reasoner) είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να εξάγει λογικά 

αποτελέσματα από ένα σύνολο ρητά διατυπωμένων γεγονότων ή αξιωμάτων και στο σύνολο των 

περιπτώσεων παρέχει αυτοματοποιημένη υποστήριξη για λειτουργίες συμπερασμάτων, όπως είναι η 

ταξινόμηση, η αποσφαλμάτωση και απάντηση ερωτημάτων. Στον ορολογία των οντολογιών, των reasoner 

και της Περιγραφικής Λογικής (Description Login – DL [Borgida, 1994; 1995]) συναντούμε τους εξής 



Ευφυή Συστήματα στον Σημασιολογικό Ιστό  Κωνσταντίνος Αγναντής 

Διδακτορική Διατριβή,              Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

52 
 

τρεις όρους που χρησιμοποιούνται κατά κόρον και περιγράφουν τους διαφορετικούς τύπους της 

πληροφορίας σε μια οντολογία: 

 ABox (Assertion Box): Περιγράφει τις δηλώσεις που περιέχουν πληροφορίες για αντικείμενα 

(individual), δηλαδή OWL γεγονότα όπως η τιμή μιας ιδιότητας, η ισότητα ή ανισότητα δύο 

αντικειμένων ή η κλάση στην οποία ανήκει ένα αντικείμενο [Haarslev and Möller, 2000]. 

 TBox (Terminology Box): Περιγράφει τις δηλώσεις που περιέχουν αξιώματα τα οποία περιγράφουν 

τις κλάσεις και τις μεταξύ τους σχέσεις μέσα στην οντολογία. Ένα παράδειγμα TBox δήλωσης μπορεί 

να είναι ότι η κλάση C είναι υποκλάση της D. 

 KB (Knowledge Base): Περιγράφει το συνδυασμό ενός Abox και ενός Tbox, δηλαδή μια ολόκληρη 

OWL οντολογία. 

Στη βιβλιογραφία συναντούμε ένα μεγάλο αριθμό από reasoners, ο καθένας από τους οποίους έχει 

τα δικά του χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έναντι των άλλων. Αυτό επιτρέπει, 

ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του προβλήματος και ανάλογα με τις απαιτήσεις (π.χ., κάποιος μπορεί 

να ενδιαφέρεται περισσότερο για την ταχύτητα και λιγότερο για την ακρίβεια μιας απάντησης) να 

επιλέγουμε τον κατάλληλο reasoner με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. 

Όταν θέλουμε να επιλέξουμε τον reasoner που ταιριάζει στις απαιτήσεις μας μπορούμε να 

αναζητήσουμε τα εξής τρία χαρακτηριστικά που τον περιγράφουν: 

 Δυνατότητες εξαγωγής συμπερασμάτων 

 Ευχρηστία και επεκτασιμότητα 

 Απόδοση 

2.7.1 Δυνατότητες εξαγωγής συμπερασμάτων 

Μεθοδολογία. Οι περισσότεροι DL reasoner βασίζονται σε αλγορίθμους tableaux [Horrocks, 2000] 

ή σε βελτιώσεις αυτών όπως ο hypertableaux [Motik, Shearer and Horrocks 2007; 2009], οι οποίοι είναι 

ορθοί και πλήρεις (sound and complete). Ένας ορθός αλγόριθμος διασφαλίζει ότι επιστρέφει μόνο σωστά 

αποτελέσματα, ενώ ένας πλήρης αλγόριθμός επιστρέφει όλα τα δυνατά αποτελέσματα. Οι αλγόριθμοι 

tableaux στοχεύουν σε γλώσσες λογικής με μεγάλη εκφραστικότητα, ενώ σύμφωνα με τον [Kazakov, 

2009], για να ταξινομηθεί μια οντολογία, κάθε κλάση (concept) συνδυάζεται σε ζεύγος με όλες τις 

υπόλοιπες και σκοπός είναι να δειχθεί πως δεν υπάρχει  μοντέλο της οντολογίας που θα παραβιάζει τη 

σχέση συμπερίληψης (subsumption) της μιας από την άλλη. Με άλλα λόγια, για να αποδείξουμε ότι η 

κλάση A είναι υποκλάση της κλάσης Β (A ⊑ Β), αρκεί να δείξουμε πως δε μπορεί να υπάρξει μοντέλο για 

το οποίο ένα στιγμιότυπο (individual) θα ανήκει στην κλάση Α, αλλά όχι στην κλάση Β (A ∧  ¬B). 

Έλεγχος υλοποίησης του αλγορίθμου. Μολονότι ένας (hyper)tableaux αλγόριθμός είναι ορθός και 

πλήρης, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα πως και ο reasoner υλοποιεί τον αλγόριθμό με τέτοιο τρόπο ώστε 

και ο ίδιος να είναι ορθός και πλήρης. Πολλές φορές η ορθότητα ή η πληρότητα μπορούν να θυσιαστούν 

εάν για παράδειγμα ο χρόνος που είναι διαθέσιμος για την εξαγωγή των συμπερασμάτων μειωθεί σε 

σημαντικό βαθμό [Rudolph, Tserendorj and Hitzler, 2008]. Έτσι ο έλεγχος αυτός αξιολογεί εάν και σε τι 
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βαθμό τα συμπεράσματα που εξάγει ο reasoner είναι ορθά με βάση τη σημασιολογία και αν είναι και 

πλήρη, δηλαδή αν έχουν εξαχθεί όλα τα δυνατά συμπεράσματα. 

Εκφραστικότητα και υπολογιστική πολυπλοκότητα. Στην Περιγραφική Λογική η εκφραστικότητα 

και η υπολογιστική πολυπλοκότητα είναι δύο χαρακτηριστικά που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Έτσι για 

παράδειγμα μια γλώσσα με αυξημένη εκφραστικότητα έχει ως μειονέκτημα να αυξάνει σημαντικά και η 

πολυπλοκότητα στην εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ από την άλλη για να μειώσουμε την υπολογιστική 

πολυπλοκότητα μιας γλώσσας αναγκαστικά θα πρέπει να περιορίσουμε και τις εκφραστικές της 

δυνατότητες. 

Τα προβλήματα εξαγωγής συμπερασμάτων στην OWL DL και OWL 2 είναι, στη χειρότερη 

περίπτωση, επιλύσιμα σε χρόνο που είναι εκθετικά ανάλογος με το μέγεθός της εισόδου (δηλαδή της 

οντολογίας). Ωστόσο στην πράξη σπάνια συναντάμε περιπτώσεις που οδηγούν στη χειρότερη περίπτωση 

[Horrocks, 1997; Horrocks, Sattler and Tobies, 2000]. 

Η εκφραστικότητα μιας συγκεκριμένης DL καθορίζεται από τις δομές/έννοιες που υποστηρίζει. Έτσι 

για παράδειγμα η βασική γλώσσα Περιγραφικής Λογικής που ονομάζεται ALC υποστηρίζει τις δομές ¬C 

(άρνηση), C  D (σύζευξη), C  D (διάζευξη), ∃R:C (περιορισμός ύπαρξης) και ∀R:C (περιορισμός 

τιμής). Επιπλέον δομές που υποστηρίζονται από άλλες DL γλώσσες είναι οι εξής: 

• Q (qualified number restriction): Για παράδειγμα η κλάση D μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των 

αντικειμένων για τα οποία η ιδιότητα R έχει τουλάχιστον x τιμές, οι οποίες είναι αντικείμενα της 

κλάσης C, δηλαδή D ⊆ ≥ xR.C . 

• O (nominals): Μια κλάση D μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο x συγκεκριμένων και ορισμένων 

αντικειμένων (enumeration class). 

• I (inverse roles): Η γλώσσα υποστηρίζει αντίστροφες ιδιότητες. Αν οι ιδιότητες R1, R2 είναι 

αντίστροφες τότε R1(x, y)  R2(y, x). 

• H (role hierarchy): Η γλώσσα υποστηρίζει ιεραρχίες ιδιοτήτων. Για παράδειγμα μπορούμε να 

εκφράσουμε ότι η ιδιότητα R1 είναι subPropertyOf/superPropertyOf της ιδιότητας R. 

• S (ALC + transitive roles): Η ALC γλώσσα υποστηρίζει και μεταβατικές ιδιότητες (π.χ. ο πρόγονος 

του προγόνου μου είναι και δικός μου πρόγονος). 

Οι διαφορετικοί συνδυασμοί αυτών (αλλά και άλλων ακόμα πιο σύνθετων δομών) επιτρέπουν τη 

δημιουργία πολλών διαφορετικών DL γλωσσών, τα ονόματα των οποίων κρατούν και την πληροφορία 

σχετικά με το ποιες δομές υποστηρίζουν. Έτσι για παράδειγμα, η DL γλώσσα SHIQ υποστηρίζει ό,τι και 

η ALC και επιπλέον υποστηρίζει αντίστροφες ιδιότητες, μεταβατικές ιδιότητες, ιεραρχίες ιδιοτήτων και 

ειδικούς αριθμητικούς περιορισμούς. 

Έτσι ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός reasoner είναι οι δομές και κατ’ επέκταση οι DL γλώσσες που 

υποστηρίζει. Πολλές φορές ένας reasoner μπορεί να υποστηρίζει μερικώς μια γλώσσα. Για παράδειγμα, 

υπάρχουν reasoner που υποστηρίζουν εξαγωγή συμπερασμάτων από την OWL Full. Ωστόσο για να το 

πετύχουν αυτό πρέπει να απορρίψουν ή να μη λάβουν υπόψιν κάποιες από τις δομές της. 
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Υποστήριξη Κανόνων. Η χρήση κανόνων επιτρέπει το συνδυασμό των οντολογιών με κανόνες που 

τις επεκτείνουν περαιτέρω. Κάποιοι reasoner υποστηρίζουν SWRL κανόνες. Η SWRL (Semantic Web 

Rule Language) αποτελεί τη γλώσσα περιγραφής κανόνων του Σημασιολογικού Ιστού [Horrocks et al., 

2004] και επεκτείνει τα OWL αξιώματα με κανόνες τύπου Horn [Horn, 1951]. 

Υποστήριξη Αιτιολόγησης. Η δυνατότητα ενός reasoner να αιτιολογεί το συμπέρασμα στο οποίο 

κατέληξε, αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο τόσο κατά τη διαδικασία συγγραφής και αποσφαλμάτωσης 

μιας οντολογίας, όσο και για την κατανόηση της απάντησης. Με άλλα λόγια η αιτιολόγηση μας επιτρέπει 

να δούμε σε ποια OWL αξιώματα ή κανόνες βασίστηκε ο reasoner για να μας επιστρέψει για παράδειγμα 

ότι μια κλάση είναι υποκλάση μιας άλλης (subsumption) ή ότι κάποια έννοια δεν μπορεί να ικανοποιηθεί 

(unsatisfiable concept). 

Υποστήριξη συλλογιστικής σε ABox. Η υποστήριξη συλλογιστικής σε ABox είναι η δυνατότητα 

κάποιων reasoner να εξάγουν συμπεράσματα για αντικείμενα (individual) της οντολογίας (π.χ. σε 

ποια/ποιες κλάσεις ανήκει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο), να απαντούν σε ερωτήματα αναφορικά με 

αντικείμενα και να κάνουν έλεγχο συνοχής ενός ABox με βάση την οντολογία. Το γεγονός ότι ένας 

reasoner υποστηρίζει συλλογιστική σε ABox ή όχι, μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό 

επιλογής του έναντι ενός άλλου. 

2.7.2 Ευχρηστία και επεκτασιμότητα 

Το OWL API [Horridge and Bechhofer, 2011] είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει την εργασία με 

OWL οντολογίες. Με το OWL API έχουμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε και να γράφουμε OWL 

οντολογίες σε όλες τις μορφές που ορίζονται στις προδιαγραφές της OWL 2 από το W3C (Functional 

Syntax, RDF/XML, OWL/XML και Manchester OWL Syntax). Η υλοποίηση του OWL API έχει γίνει 

σε Java και αποτελεί κώδικα ανοιχτού λογισμικού ενώ περιλαμβάνει δυνατότητες ελέγχου για το κατά 

πόσο ένα έγγραφο περιλαμβάνει μια έγκυρη ή όχι σύνταξη ενός OWL 2 προφίλ. Επίσης παρέχει ένα 

σύνολο από interface για OWL reasoner, έτσι ώστε μια εφαρμογή να μπορεί να χρησιμοποιήσει 

διαφορετικούς reasoner χωρίς να απαιτείται κάποια αλλαγή στον κώδικά της. Έτσι εάν ένας reasoner 

υποστηρίζει το OWL API (υλοποιώντας τα interface που αυτό ορίζει) μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε 

μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί το OWL API. 

Το OWLlink [Liebig et al. 2010] παρέχει ένα επεκτάσιμο και ανεξάρτητο από κάποια γλώσσα 

προγραμματισμού, πρωτόκολλο που επιτρέπει την αλληλεπίδραση με έναν OWL 2 reasoner μέσω δικτύου 

και επομένως χωρίς την ανάγκη χρήσης ενός API για την επικοινωνία της εφαρμογής με τον reasoner. Το 

OWLlink αποτελεί το διάδοχο του (γερασμένου πλέον) πρωτοκόλλου DIG [Bechhofer, 2003]. Το 

OWLlink επιτρέπει σε εφαρμογές-πελάτες να χειρίζονται τους reasoner, να προσθέτουν OWL αξιώματα 

και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες εξαγωγής συμπερασμάτων, απλά και μόνο με την αποστολή 

συγκεκριμένων και αυστηρώς καθορισμένων ερωτημάτων σε server οι οποίοι υλοποιούν το OWLlink 

πρωτόκολλο. Επομένως ένας reasoner που υλοποιεί το OWLlink πρωτόκολλο έχει το πλεονέκτημα ότι 
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μπορεί να μετατραπεί σε έναν OWLlink server στον οποίο θα μπορούν να συνδέονται μέσω δικτύου 

εφαρμογές γραμμένες σε οποιαδήποτε γλώσσα και να κάνουν απομακρυσμένη χρήση των υπηρεσιών του. 

Οι πιο γνωστοί και διαδεδομένοι reasoner παρέχουν υποστήριξη στα κύρια εργαλεία συγγραφής και 

διαχείρισης OWL οντολογιών με τη μορφή plugin. Για παράδειγμα, ένα από τα εργαλεία αυτά αποτελεί 

το Protégé 4, ένα open-source εργαλείο για τη συγγραφή οντολογιών. Το Protégé έχει δυνατότητα 

εξαγωγής συμπερασμάτων με τη χρήση – εξωτερικών του προγράμματος – εργαλείων reasoning. Ένας 

reasoner εξάγοντας τις υπηρεσίες του ως ένα Protégé plugin μπορεί πολύ εύκολα να ενσωματωθεί στο 

Protégé και να χρησιμοποιηθεί μέσω αυτού από κάποιον χρήστη του Protégé που αναπτύσσει οντολογίες. 

2.7.3 Θέματα απόδοσης των reasoner 

Ένας reasoner αξιολογείται ως προς την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά του στην εκτέλεση 

βασικών ενεργειών, όπως είναι η ταξινόμηση μιας οντολογίας, ο έλεγχος συνοχής του TBox ή/και του 

ABox, η απάντηση ερωτημάτων κ.α. Στην πράξη, κανείς reasoner δεν υπερτερεί σε όλα έναντι των άλλων. 

Ανάλογα του πώς είναι υλοποιημένος κάποιος reasoner μπορεί να είναι πολύ γρήγορος στην ταξινόμηση 

μιας οντολογίας ή στον έλεγχο συνοχής, αλλά να υστερεί στην απάντηση ερωτημάτων ή να απαιτεί πολύ 

μεγάλα ποσά μνήμης για να λειτουργήσει σωστά. Για παράδειγμα, ένας reasoner που χρειάζεται πολλή 

μνήμη για να πραγματοποιήσει την ταξινόμηση μιας οντολογίας, υπάρχει ο κίνδυνος αν η οντολογία είναι 

πολύ μεγάλη να μη του επαρκεί η μνήμη και έτσι να μη μπορέσει να εξάγει καν το αποτέλεσμα, σε σχέση 

με κάποιον άλλο που μπορεί να είναι πιο αργός στη διαδικασία ταξινόμησης, αλλά απαιτώντας λιγότερη 

μνήμη, θα μπορέσει έστω και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, να επιστρέψει το αποτέλεσμα. 

Οι τέσσερις πιο γνωστοί reasoners είναι οι: 

 Pellet, ένας Java OWL DL reasoner ανοιχτού κώδικα [Sirin et al., 2005; 2007]. 

 Fact++, ένας OWL DL reasoner που αποτελεί την μετεξέλιξη του παλαιότερου FACT και είναι 

γραμμένος σε C++ [Horrocks, 1998; Tsarkov and Horrocks, 2006; Tsarkov and Horrocks, 

2005a; 2005b]. 

 HermiT, ο πρώτος ελεύθερα διαθέσιμος OWL DL reasoner που βασίζεται στον αλγόριθμο 

hypertableaux.  

 RacerPro, ον μοναδικός (σε σχέση με τους άλλους 3) εμπορικός OWL DL reasoner [Haarslev 

and Möller, 2001a; 2001b; 2004; Haarslev, Möller and Wessel, 2005; Wu and Haarslev, 2008; 

Haarslev and Ralf, 2002; Haarslev et al., 2011]. 

 

Τα περισσότερα σύγχρονα DL συστήματα για την εξαγωγή των αποφάσεών τους βασίζονται σε 

διαδικασίες tableaux, όπως εισήχθησαν για πρώτη φορά από τους Schmidt-Schauß και Smolka [1991] και 

στη συνέχεια επεκτάθηκαν έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις λογικής με ακόμη 

μεγαλύτερη εκφραστικότητα [Sirin, Grau and Parsia, 2006]. Πλέον, πολλά συστήματα υλοποιούν τις 

γλώσσες Περιγραφικής Λογικής SHIQ και SHOIQ, για τις οποίες παρουσιάστηκαν αλγόριθμοι tableaux 

από τους [Horrocks, 2000] και [Horrocks and Sattler, 2005]. Οι γλώσσες αυτές είναι αρκετά εκφραστικές 



Ευφυή Συστήματα στον Σημασιολογικό Ιστό  Κωνσταντίνος Αγναντής 

Διδακτορική Διατριβή,              Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

56 
 

ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της OWL. Η πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης, 

στο πρόβλημα της ικανοποιησιμότητας (satisfiability) μιας βάσης γνώσης, είναι αρκετά αυξημένη για τις 

δύο αυτές γλώσσες (ExpTime-complete και NExpTime-complete, αντίστοιχα). Ωστόσο, η χρήση 

βελτιστοποιημένων υλοποιήσεων των αλγορίθμων έχει δείξει ότι ανταποκρίνονται σε πολύ ικανοποιητικό 

βαθμό όταν έχουμε να κάνουμε με ρεαλιστικές οντολογίες [Horrocks, 1998]. 

Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στον HermitT reasoner, ένα δημοφιλές εργαλείο εξαγωγής 

συμπερασμάτων για οντολογίες, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και στην παρούσα διατριβή. 

2.7.4 Ο HermiT reasoner 

Ο HermiT είναι ένας από τους γνωστούς OWL reasoner. Διαφέρει από άλλους δημοφιλείς reasoners 

στο ότι είναι ο μόνος που βασίζεται στους νέους αλγορίθμους hypertableaux, αντί για τους παραδοσιακούς 

αλγορίθμους tableaux [Schmidt-Schauß and Smolka, 1991; Sirin, Grau and Parsia, 2006; Horrocks and 

Sattler, 2005]. Οι hypertableux αλγόριθμοι [Motik, Shearer and Horrocks, 2007; 2009] αποτελούν 

εξέλιξη των tableaux και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα απόδοσης εξαιτίας της μη-

αποφασισιμότητας και του μεγέθους μιας οντολογίας, δύο παράγοντες που αποτελούν την κύρια αιτία 

αύξησης της πολυπλοκότητας στους σύγχρονους OWL reasoner. Το μεγάλο μέγεθος μιας οντολογίας 

είναι ιδιαιτέρως σημαντικό θέμα στην πράξη, γιατί συναντάται σε πολλές περιπτώσεις, επιδεινώνοντας έτσι 

σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα ενός reasoner. Ο HermiT προσπαθεί να το αντιμετωπίσει 

χρησιμοποιώντας μια βελτιωμένη στρατηγική κλειδώματος και μια βελτιστοποίηση η οποία προσπαθεί να 

χρησιμοποιήσει, όπου αυτό είναι εφικτό, υπάρχοντα αντικείμενα αντί της δημιουργίας νέων. Επίσης ο 

HermiT ενσωματώνει και άλλες βελτιστοποιήσεις, όπως μια πιο αποδοτική προσέγγιση για το χειρισμό 

απαριθμημένων εννοιών (nominals) καθώς και διάφορες τεχνικές που βελτιώνουν και κάνουν πιο 

αποδοτική την ταξινόμηση οντολογιών. 

Πειράματα που έχουν γίνει από την ομάδα που αναπτύσσει τον reasoner έχουν δείξει πως συνήθως 

είναι πιο γρήγορος σε σχέση με τους άλλους σύγχρονους reasoner όσον αφορά την ταξινόμηση 

περίπλοκων οντολογιών, ενώ σε έναν αριθμό περιπτώσεων ο HermiT καταφέρνει να ταξινομήσει 

οντολογίες, τις οποίες κανένας άλλος reasoner δεν είναι ικανός να χειριστεί με επιτυχία [Shearer, Motik, 

and Horrocks, 2008]. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι υπηρεσίες εξαγωγής συμπερασμάτων στις οντολογίες Περιγραφικής 

λογικής (OWL DL), όπως είναι ο έλεγχος συμπερίληψης ή η ταξινόμηση, συνήθως μετατρέπονται σε 

έλεγχο συνοχής ενός αριθμού μοντέλων που προκύπτουν από την αρχική οντολογία [Baader et al., 2007]. 

Για παράδειγμα η ικανοποιησιμότητα μιας κλάσης, μπορεί να αποδειχθεί ελέγχοντας αν προσθέτοντας 

στην οντολογία ένα αντικείμενο με το συγκεκριμένο τύπο που ελέγχουμε, η οντολογία συνεχίσει να έχει 

συνοχή. Αν ναι, αυτό σημαίνει πως μπορούν να υπάρξουν αντικείμενα που έχουν σαν τύπο την κλάση αυτή, 

επομένως η κλάση είναι ικανοποιήσιμη. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν είναι. 

Οι αλγόριθμοι tableaux εκτελούν τέτοιους ελέγχους συνοχής, προσπαθώντας να δημιουργήσουν 

μοντέλα για τη βάση γνώσης, διατηρώντας τη συνοχή της οντολογίας. Ωστόσο υπάρχουν δύο λόγοι που 
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κάνουν τη δημιουργία των μοντέλων αυτών δύσκολη: Πρώτον, συνήθως υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος 

αριθμός πιθανών μοντέλων και ο αλγόριθμος tableaux πρέπει να ελέγχει και να αναλύσει το καθένα 

μοντέλο ξεχωριστά, για να μπορέσει να συμπεράνει ότι δεν υπάρχει κάποιο δυνατό μοντέλο. Δεύτερον, 

πολλές φορές τα μοντέλα που δημιουργούν οι reasoner μπορεί να γίνουν πάρα πολύ μεγάλα, ακόμα και 

για σχετικά μικρές οντολογίες. Επίσης η ύπαρξη μεγάλων μοντέλων συνήθως συνεπάγεται και την ύπαρξη 

πολλών διαφορετικών μοντέλων που πρέπει να ληφθούν υπόψιν, με αποτέλεσμα ο συνδυασμός αυτός των 

δύο προβλημάτων να καθιστά την εξαγωγή συμπερασμάτων από προβληματική/μη αποδοτική έως 

αδύνατη. 

Ο HermiT, για να αντιμετωπίσει αυτές τις πηγές πολυπλοκότητας, βασίστηκε σε μια νέα και 

διαφορετική, σε σχέση με αντίστοιχα εργαλεία, αρχιτεκτονική. Αυτό προσπαθεί να το πετύχει με την 

υλοποίηση ενός hypertableaux αλγορίθμου, σκοπός του οποίου είναι η δραστική μείωση του αριθμού των 

μοντέλων που πρέπει να ληφθούν υπόψιν σε έναν έλεγχο συνοχής. Επίσης η ενσωμάτωση μιας στρατηγικής 

μπλοκαρίσματος έχει ως αποτέλεσμα των περιορισμό του μεγέθους των μοντέλων που δημιουργεί ο 

αλγόριθμος. Τέλος, ο HermiT κάνει χρήση μιας νέας και αποδοτικής προσέγγισης για το χειρισμό 

nominal παρουσία αριθμητικών περιορισμών και αντίστροφων ρόλων. Φυσικά ένας μεγάλος αριθμός από 

γνωστές βελτιστοποιήσεις ενσωματώνονται στον HermiT [Horrocks, 1998; Tsarkov and Horrocks, 2006], 

καθιστώντας τον εξίσου γρήγορο και αποδοτικό σε σχέση με τους άλλους reasoner σε περιπτώσεις μικρών 

και απλών οντολογιών. 

Επίσης ο HermiT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πλατφόρμα πρωτότυπης ανάπτυξης νέων 

χαρακτηριστικών της γλώσσας. Για παράδειγμα, ήδη περιλαμβάνει υποστήριξη για εξαγωγή 

συμπερασμάτων από οντολογίες που περιέχουν περιγραφικούς γράφους [Motik, Grau and Sattler, 2008]. 

Ο HermiT είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα και διανέμεται κάτω από την άδεια χρήσης LGPL. Έχει 

γραφτεί σε Java και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως αυτόνομο εργαλείο, προσφέροντας ένα απλό 

interface γραμμής εντολών, είτε ως Java βιβλιοθήκη όπου ο καθένας που αναπτύσσει μια εφαρμογή μπορεί 

να το ενσωματώσει και να το διαχειριστεί καλώντας το API του. Επίσης υλοποιεί το OWL API, με όλα 

τα πλεονεκτήματα που αυτό προσφέρει, ενώ έχει αναπτυχθεί και plugin για να μπορεί να χρησιμοποιείται 

ως reasoner στο Protégé. 

2.8 Εργαλεία χειρισμού οντολογιών 

Η διάδοση των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού προϋποθέτει αλλά και προωθεί την 

ανάπτυξη διαφόρων εργαλείων που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που αναπτύσσουν τέτοιου 

είδους εφαρμογές διευκολύνοντας και απλοποιώντας τον κύκλο ανάπτυξης εφαρμογών του 

Σημασιολογικού Ιστού. Στην ενότητα αυτή επικεντρωνόμαστε σε δύο βασικές κατηγορίες εργαλείων που 

επιτρέπουν την εύκολη διαχείριση οντολογιών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει το λογισμικό που επιτρέπει 

στους χρήστες να αναπτύσσουν οντολογίες, να διαχειρίζονται υπάρχουσες οντολογίες, να τις επεκτείνουν 

και να χρησιμοποιούν ενσωματωμένους reasoner για έλεγχο και αποσφαλμάτωση. Τα εργαλεία αυτά 



Ευφυή Συστήματα στον Σημασιολογικό Ιστό  Κωνσταντίνος Αγναντής 

Διδακτορική Διατριβή,              Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

58 
 

μπορούν να ομαδοποιηθούν κάτω από τον όρο Συντάκτες Οντολογιών (Ontology editor). Στη δεύτερη 

κατηγορία ανήκει το λογισμικό που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση της οντολογίας. Σε αυτή την 

περίπτωση στον όρο οντολογία περιλαμβάνεται τόσο το σχήμα και τα αξιώματα που τη διέπουν (TBox), 

όσο και όλα τα αντικείμενα που αποτελούν τη Βάση Γνώσης (ABox). Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ένα 

TBox συνήθως δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να χρειάζεται ειδικά εργαλεία για την αποθήκευση και 

διαχείρισή του, δεν ισχύει το ίδιο για το ABox, το οποίο μπορεί να αποτελείται από δεκάδες χιλιάδες 

προτάσεις/γεγονότα. Τα εργαλεία αυτά είναι τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

(DBMS), όταν έχουμε να κάνουμε με αποθήκευση όχι απλών δεδομένων, αλλά οντολογιών και RDF 

προτάσεων και στη βιβλιογραφία αναφέρονται συνήθως ως Triplestores ή RDF Stores. 

2.8.1 Εργαλεία συγγραφής οντολογιών 

Στις μέρες μας είναι διαθέσιμη μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων που εξειδικεύονται στη συγγραφή 

οντολογιών. Κάποια από αυτά είναι πολύ απλά και επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους από τον καθένα 

ώστε να δημιουργήσει εύκολα και γρήγορα μια οντολογία χωρίς να χρειάζεται να δαπανήσει πολύ χρόνο 

για να μάθει το εργαλείο, ενώ κάποια άλλα είναι αρκετά πιο σύνθετα, απαιτώντας ένα χρόνο εξοικείωσης 

και εκμάθησής τους από την πλευρά του χρήστη, πριν αρχίσει να τα χρησιμοποιεί αποδοτικά. Φυσικά η 

δεύτερη ομάδα συντακτών συνήθως έρχεται με μια πληθώρα επιπρόσθετων εργαλείων, ικανών να 

εξυπηρετήσουν τους απαιτητικούς χρήστες. Οι περισσότεροι συντάκτες συνεχώς αναπτύσσονται, 

αποκτώντας νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, ενώ για άλλους ο κύκλος ανάπτυξης τους έχει 

τερματιστεί με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι λειτουργικοί. Χαρακτηριστικά το http://www.w3.org 

απαριθμεί μόλις 7 Συντάκτες Οντολογιών17, ενώ στην αντίστοιχη σελίδα της Wikipedia κάτω από το 

λήμμα Ontology Editor18 συναντάμε τουλάχιστον 30 εργαλεία, τα περισσότερα από τα οποία έπαψαν να 

συντηρούνται. 

2.8.2 Triplestores 

Τα triplestores ή RDF stores αποτελούν μια ειδική κατηγορία συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων 

που αναπτύχθηκαν με σκοπό την αποτελεσματική αποθήκευση και διαχείριση RDF δεδομένων. Όπως 

συμβαίνει και σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει σε ένα triplestore μια 

πολύ μεγάλη ποσότητα δεδομένων και κατόπιν να εξάγει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει 

υποβάλλοντας τα κατάλληλα ερωτήματα. Ωστόσο σε αντίθεση με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, ένα 

triplestore είναι βελτιστοποιημένο για αποθήκευση και εξαγωγή τριπλετών της μορφής subject-predicate-

object, δηλαδή RDF τριπλετών. 

Τα triplestores ως τεχνολογία διαχείρισης δεδομένων μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία με τα 

παραδοσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων όπως οι OLTP/OLAP βάσεις δεδομένων, καθώς και με τα 

                                                           
17 http://www.w3.org/wiki/Ontology_editors 
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_editor 



Ευφυή Συστήματα στον Σημασιολογικό Ιστό  Κωνσταντίνος Αγναντής 

Διδακτορική Διατριβή,              Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

59 
 

σχετικά νεότερα NoSQL συστήματα. Την ίδια στιγμή, έχουν αρκετά χαρακτηριστικά που τα 

διαφοροποιούν σε μεγάλο βαθμό και τα καθιστούν κατάλληλα για συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης. 

Στη συνέχεια, παρέχεται μια σύντομη σύγκριση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των 

triplestores και άλλων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων, όπως τα RDBMS, οι multi-dimensional DB 

και οι NoSQL βάσεις δεδομένων. 

RDBMS: Οι παραδοσιακές OLTP βάσεις δεδομένων είναι βελτιστοποιημένες για να χειρίζονται με 

αποτελεσματικότητα ένα πολύ μεγάλο πλήθος ταυτόχρονων αλλά σύντομων συναλλαγών (INSERT, 

UPDATE, DELETE) και σχετικά απλά ερωτήματα, ενώ το σχήμα της κάθε βάσης είναι γνωστό και 

παραμένει στατικό. Ένα triplestore πολύ σπάνια θα καταφέρει να πλησιάσει την απόδοση και την 

επεκτασιμότητα που παρέχεται από ένα RDBMS σε περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με καλά 

δομημένα δεδομένα και στατικό σχήμα. Από την άλλη, ένα triplestore παρέχει σημαντικό πλεονέκτημα 

όταν τα δεδομένα που αποθηκεύονται είναι κατά βάση μη-δομημένα ή ημι-δομημένα, αραιά και το σχήμα 

τους είναι δυναμικό. Επιπλέον, ένα triplestore μπορεί να εξάγει νέα δεδομένα βασιζόμενο σε λογικούς 

κανόνες (inferred data). 

Multi-dimensional DB: Οι OLAP βάσεις δεδομένων είναι βελτιστοποιημένες για την απάντηση 

περίπλοκων ερωτημάτων πάνω σε ένα τεράστιο πλήθος στατικών δεδομένων, ενώ χρησιμοποιούνται κυρίως 

σε περιπτώσεις εξόρυξης δεδομένων (data mining). Η απόδοση στην απάντηση ερωτημάτων καθώς και ο 

όγκος των δεδομένων που χειρίζεται μια OLAP DB, σπάνια μπορεί να επιτευχθεί από ένα triplestore, 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που έχουμε στατικό σχήμα και καλά δομημένα δεδομένα. Και εδώ όμως, το 

triplestore είναι πιο αποτελεσματικό όταν έχουμε ερωτήματα με βάση γράφους πάνω σε αραιά, μη 

δομημένα δεδομένα και δυναμικά σχήματα. 

NoSQL DB: Οι NoSQL βάσεις δεδομένων (MongoDB, CouchDB κ.α.) είναι βελτιστοποιημένες 

για ανανεώσεις μεγάλου πλήθους δεδομένων και ταυτόχρονες απαντήσεις σε χιλιάδες (εντούτοις απλά) 

ερωτήματα. Παρόμοια με ένα triplestore, μια NoSQL βάση δεδομένων παρέχει ένα σχετικά δυναμικό 

μοντέλο δεδομένων κατάλληλο για αποθήκευση ημι-δομημένων και αραιών δεδομένων, χωρίς την ανάγκη 

ενός στατικού σχήματος. Ωστόσο η πολύ περιορισμένη εκφραστικότητα των NoSQL γλωσσών 

ερωτημάτων, η έλλειψη δυνατότητας εξαγωγής συμπερασμάτων από τα υπάρχοντα δεδομένα, καθώς και 

η έλλειψη προτύπων ανάπτυξης λόγω του νεανικού σταδίου ανάπτυξης των συγκεκριμένων τεχνολογιών, 

μπορούν να αποτελέσουν μειονέκτημα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης, όπου η λύση του triplestore 

φαντάζει πιο ελκυστική. 

Graph DB: Οι βάσεις δεδομένων γράφων αποτελούν ένα υποσύνολο των NoSQL DB, το οποίο 

φέρει αρκετές ομοιότητες με τα triplestores, όπως δυναμικά μοντέλα δεδομένων, αποτελεσματική 

αποθήκευση και αναζήτηση σε ημι-δομημένα και αραιά δεδομένα, καθώς και δυνατότητα ερωτημάτων 

που βασίζονται σε γράφους. Ωστόσο τα triplestores παρέχουν το πλεονέκτημα ενός προτυποποιημένου 

μοντέλου δεδομένων, μιας προτυποποιημένης και πολύ εκφραστικής γλώσσας ερωτημάτων, καθώς και 

δυνατότητα χρήσης λογικών κανόνων για εξαγωγή νέων δεδομένων. 
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Πλεονεκτήματα των Triplestore 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στη σύγκριση με τα αλλά συστήματα διαχείρισης δεδομένων, τα 

triplestores παρέχουν συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις και πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών 

προσεγγίσεων και σε πολλές περιπτώσεις χρήσης. Περιληπτικά μπορούμε να εντοπίσουμε τα “δυνατά 

σημεία” των triplestores στα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Η χρήση καθολικών μοναδικών αναγνωριστικών που χαρακτηρίζει τις οντότητες των RDF δεδομένων 

και τα οποία αναγνωρίζονται από ένα ξεχωριστό για το κάθε δεδομένο URI, επιτρέπει την εύκολη και 

“φθηνή” ενσωμάτωση δεδομένων από πολλές διαφορετικές πηγές ή άλλα triplestores. 

2. Συμπεράσματα από υπάρχοντα δεδομένα. Τα triplestores παρέχουν εργαλεία για την εξαγωγή νέας 

γνώσης η οποία βασίζεται στους λογικούς κανόνες συνεπαγωγής της RDF και των διαφόρων υπο-

γλωσσών και προφίλ της OWL. 

3. Η μοντελοποίηση δεδομένων σε γράφους αποτελεί πολύ αποτελεσματικό εργαλείο σε περιπτώσεις μη 

δομημένων, ημι-δομημένων και αραιών δεδομένων. Επίσης η ενσωμάτωση δεδομένων από πολλές 

πηγές μετατρέπεται σε μια απλή και εύκολη διαδικασία συγχώνευσης γράφων. 

4. Η έλλειψη σχήματος επιτρέπει στα δεδομένα να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται εύκολα σε 

αλλαγές με βάση τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής που τα χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα, η 

προσθήκη μιας νέας ιδιότητας σε μια ή περισσότερες οντότητες, μπορεί να γίνει άμεσα χωρίς να 

απαιτούνται αλλαγές στο RDF μοντέλο η στη δομή του triplestore. 

5. Η υποστήριξη ερωτημάτων με τη χρήση της πολύ εκφραστικής SPARQL γλώσσας ερωτημάτων μας 

επιτρέπει να δημιουργούμε με ευκολία σύνθετα ερωτήματα. 

6. Οι RDF(s), OWL και SPARQL αποτελούν καλώς καθορισμένα και εγκεκριμένα πρότυπα και η 

συμμόρφωσή με αυτά επιτρέπει την καλύτερη διαλειτουργικότητα, την ευκολότερη ανταλλαγή και 

επεξεργασία δεδομένων και την πιο γρήγορη ενσωμάτωση των διαφόρων εφαρμογών. 

 

Σχεδίαση και προχωρημένα χαρακτηριστικά 

Αν και η βασική λειτουργία ενός triplestore είναι η αποθήκευση και διαχείριση RDF δεδομένων, 

υπάρχουν σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές προσεγγίσεις υλοποίησης που καθορίζουν την 

λειτουργικότητα, την απόδοση και την επεκτασιμότητα ενός triplestore. Για το λόγο αυτό κάθε triplestore 

μπορεί να είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, επιδιώκοντας να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και 

απαιτήσεις. Παρακάτω παρατίθενται κάποια από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των triplestore. 

 

Μηχανή Αποθήκευσης: Υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις υλοποίησης: 

1. Native Triplestore: Τα triplestores που αναπτύσσουν το δικό τους σύστημα αποθήκευσης των 

δεδομένων. 

2. DBMS-backed Triplestore: Τα triplestores που “χτίζονται” πάνω σε υπάρχουσες σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων. 
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3. Hybrid Triplestore: Τα triplestores που ενσωματώνουν και τις δύο λύσεις (native και DBMS-

backed), επιτρέποντας το χρήστη να επιλέξει την πιο αποδοτική, ανάλογα την περίπτωση χρήσης. 

Στρατηγική Εξαγωγής Συμπερασμάτων: Τα triplestores μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορες 

στρατηγικές για εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση κανόνες. Κάποια από αυτά εκτελούν forward-chaining 

συλλογιστική, όπου το triplestore εκτελεί τους κανόνες συνεπαγωγής, ξεκινώντας από τις υπάρχουσες 

δηλώσεις και εξάγοντας νέα έγκυρα συμπεράσματα. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου δεν υπάρχουν 

άλλες δηλώσεις προς εξαγωγή. Εναλλακτικά μπορεί να υποστηρίζεται η backward-chaining συλλογιστική 

[Feigenbaum, 1988], όπου ο reasoner ξεκινά από ένα ερώτημα και διασπώντας το σε μικρότερες δηλώσεις, 

προσπαθεί να τις ταιριάξει άμεσα με δηλώσεις που υπάρχουν ήδη στη γνωσιακή βάση. Μια τρίτη 

στρατηγική ονομάζεται υβριδική συλλογιστική όπου κατά τη διάρκεια φόρτωσης των δεδομένων 

εκτελείται forward-chaining reasoning, ενώ τα ερωτήματα απαντώνται χρησιμοποιώντας backward-

chaining reasoning. 

Στρατηγική Ακύρωσης: Τα triplestores που χρησιμοποιούν forward-chaning reasoning πρέπει να 

ορίσουν μια στρατηγική για τη διατήρηση της αλήθειας (truth maintenance): όταν ένα σύνολο από ρητές 

δηλώσεις διαγράφεται από τη βάση, τότε και οι μη-ρητές (inferred) δηλώσεις που εξήχθησαν με βάση τις 

διαγραμμένες θα πρέπει να διαγραφούν και αυτές γιατί πλέον δεν ισχύουν. Ένα triplestore για να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε παράλληλα με τις δηλώσεις που συμπεραίνει να κρατά και 

επιπλέον πληροφορία στην οποία να καταγράφονται οι ρητές δηλώσεις στις οποίες βασίστηκε η εξαγωγή 

της κάθε μιας, ώστε μετά με έναν απλό έλεγχο των πληροφοριών αυτών να διαγράφει και τις μη-ρητές 

δηλώσεις που δεν ισχύουν πλέον. Ωστόσο κάτι τέτοιο απαιτεί πολύ μεγάλα ποσά επιπλέον πληροφορίας, 

καθιστώντας τη λύση αυτή μη αποδοτική. Έτσι τα triplestores χρησιμοποιούν διάφορες αποδοτικότερες 

στρατηγικές για τη διατήρηση της αλήθειας: από την πιο απλή και μη αποδοτική στρατηγική, όπου 

διαγράφονται όλες οι μη-ρητές δηλώσεις και ξανα-υπολογίζονται από την αρχή κάθε φορά που έστω και 

μια δήλωση διαγράφεται από τη βάση, μέχρι πολύ εξελιγμένες τεχνικές που είναι ικανές να εντοπίσουν τις 

μη-ρητές δηλώσεις που έχουν πάψει να είναι έγκυρες και έτσι πρέπει να διαγραφούν και αυτές. 

Βελτιστοποίηση owl:sameAs: Η ιδιότητα owl:sameAs της OWL παρέχει ένα τρόπο να δηλώσουμε 

ότι δύο διαφορετικά URI αναφέρονται στην ίδια ακριβώς πηγή. Η πρακτική χρήση της ιδιότητας αυτής 

είναι ότι μπορούμε να συνδυάσουμε δεδομένα από διαφορετικές πηγές ή βάσεις δεδομένων που αφορούν 

την ίδια οντότητα. Το χαρακτηριστικό αυτό, μαζί με το γεγονός πως η ιδιότητα owl:sameAs είναι 

μεταβατική και συμμετρική, σημαίνει πως ένα σύνολο πολλών κανόνων συνεπαγωγής μπορούν να 

ενεργοποιηθούν και έτσι να προκαλέσουν τη δημιουργία νέων μη-ρητών δηλώσεων. Ως αποτέλεσμα, η 

ιδιότητα owl:sameAs μπορεί να αυξήσει σε σημαντικό βαθμό των αριθμό των δηλώσεων στη βάση, 

επιφέροντας ωστόσο σημαντική μείωση της απόδοσης τόσο στην εξαγωγή νέων συμπερασμάτων όσο και 

στην ταχύτητα απάντησης ερωτημάτων. Για το λόγο αυτό, κάποια triplestores εφαρμόζουν συγκεκριμένες 

τεχνικές βελτιστοποίησης για αυτή την περίπτωση, έτσι ώστε να χειρίζονται τα ισοδύναμα URI με 

διαφορετικό τρόπο που από τη μία δεν θα “πλημμυρίζει” τη βάση με νέες δηλώσεις, αλλά από την άλλη 

θα μπορεί να εξάγει τα σωστά συμπεράσματα (που προσφέρει η owl:sameAs) όταν χρειάζεται. 
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Γνωστά triplestores είναι τα εξής: 

 4store19 και 5store [Harris, Lamb and Shadbolt, 2009] 

 AllegroGraph20 

 Jena TDB21 και Jena SDB22 

 OWLIM23 [Βishop et al., 2011] 

 Oracle 11g24 

                                                           
19 http://4store.org/ 
20 http://www.franz.com/products/allegrograph/ 
21 http://www.openjena.org/TDB/ 
22 http://www.openjena.org/SDB/ 
23 http://www.ontotext.com/owlim/ 
24 http://www.oracle.com/technetwork/database/options/semantic-tech/index.html 



 
 

Κεφάλαιο 3.  

Οντολογίες για τη διαχείριση του 

προσωπικού χρόνου 
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Τα τελευταία χρόνια, τα ευφυή ημερολόγια (Intelligent Calendar Applications, ICA) έχουν 

εμφανιστεί ως μια πολλά υποσχόμενη εφαρμογή των τεχνολογιών της Τεχνητής Νοημοσύνης, και 

ειδικότερα των τεχνολογιών του σχεδιασμού και χρονοπρογραμματισμού ενεργειών, με σκοπό να 

αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι οργανώνουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, και 

τελικά την ίδια τους τη ζωή [Gekas, Kyrikou & Ioannidis, 2007; Refanidis & Alexiadis, 2008; 2011]. Ενώ 

η προηγούμενη γενιά των ηλεκτρονικών ημερολογίων, όπως τα Microsoft Outlook και Google Calendar, 

επικεντρώνονται στην ευχρηστία, παρέχοντας πολλά χαρακτηριστικά όπως περιοδικά συμβάντα, 

πολλαπλά και διαμοιραζόμενα ημερολόγια, κλπ., αφήνοντας την απόφαση ως προς το πότε και πού θα 

χρονοπρογραμματιστούν τα συμβάντα στον χρήστη (ή στην ομάδα των χρηστών, σε περίπτωση 

προγραμματισμού συνάντησης), τα ευφυή ημερολόγια επικεντρώνονται στην αυτοματοποίηση της 

διαδικασίας με την οποία τα συμβάντα προγραμματίζονται στον χρόνο και το χώρο, προσπαθώντας να 

παράγουν βέλτιστα πλάνα ως προς μια πλειάδα κριτηρίων τα οποία έχουν οριστεί από τον χρήστη. 

Ωστόσο, για να μπορέσουν οι εφαρμογές ευφυών ημερολογίων να παράγουν βέλτιστα πλάνα, 

χρειάζεται να γνωρίζουν πλήθος λεπτομερειών για τις διάφορες πτυχές των δραστηριοτήτων του χρήστη 

που καλούνται να χρονοπρογραμματίσουν. Αυτό είναι και το πιο αδύναμο σημείο των εφαρμογών ευφυών 

ημερολογίων, μιας και η χειρωνακτική εισαγωγή των στοιχείων για κάθε δραστηριότητα του χρήστη 

καθιστά την χρήση τους λιγότερο ελκυστική για την πλειοψηφία των δυνητικών χρηστών τους. Κατά 

συνέπεια, απαιτείται η υιοθέτηση ευφυών τεχνικών, ώστε να μειωθεί ο σχετικός φόρτος, με τις οντολογίες 

να παίζουν κεντρικό ρόλο προς αυτό το σκοπό [Horrocks, 2013; Mizoguchi and Bourdeau, 2000]. 

Αυτό το κεφάλαιο εισάγει τρεις νέες και αρκούντως γενικές οντολογίες, που σκοπό τους έχουν να 

χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή αλλά και την ανταλλαγή σημασιολογικών περιγραφών καθημερινών 

δραστηριοτήτων από συστήματα ευφυών ημερολογίων. Οι περιπτώσεις χρήσεις τέτοιων οντολογιών είναι 

πάρα πολλές, όπως οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι 

εκπαιδευτικές υποχρεώσεις, κλπ. Παρακάτω παρουσιάζουμε τρία σενάρια τα οποία λειτουργούν ως 

κίνητρο για τη σχεδίαση των οντολογιών.  

Σενάριο 1. Ο Κώστας επιθυμεί να χρονοπρογραμματίσει τις εβδομαδιαίες αγορές από το τοπικό 

εμπορικό κέντρο. Επισκέπτεται την ιστοσελίδα του εμπορικού κέντρου για να λάβει περισσότερες 

πληροφορίες. Η πληροφορία παρέχεται σε μορφή απλού κειμένου, καθώς επίσης και σε δομημένη μορφή 

χρησιμοποιώντας κατάλληλες οντολογίες: Ώρες λειτουργίας, τοποθεσία, εκτιμώμενη διάρκεια της 

επίσκεψης, διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, κλπ. Ο Κώστας τροφοδοτεί με την πληροφορία αυτή την 

εφαρμογή ευφυούς ημερολογίου του, θέτει το Σάββατο ως την προτιμητέα μέρα επίσκεψης, και 

ενημερώνει ότι οι εβδομαδιαίες αγορές θα γίνουν από κοινού με τη σύζυγο. Η εφαρμογή ευφυούς 

ημερολογίου που χρησιμοποιεί λαμβάνει υπόψη όλες τις υποχρεώσεις του Κώστα, αλλά και της συζύγου 

του (για τις οποίες έχει πρόσβαση ανάγνωσης και τροποποίησης), και τελικά προγραμματίζει τις 

εβδομαδιαίες αγορές το μεσημέρι του Σαββάτου. Μάλιστα, για να το καταφέρει αυτό, 
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επαναπρογραμματίζει τη δραστηριότητα απογευματινού τζόκινγκ του Κώστα σε πιο βραδινές ώρες του 

Σαββάτου. 

Σενάριο 2. Η εφαρμογή ευφυούς ημερολογίου επιτρέπει την τοπική αποθήκευση των περιγραφών των 

διαφόρων δραστηριοτήτων, τις οποίες ο χρήστης έχει κατεβάσει από διάφορους ιστότοπους. Επιπλέον, ο 

χρήστης μπορεί να δημιουργεί και να αποθηκεύει τοπικά νέες περιγραφές. Ο Γιάννης λοιπόν δημιούργησε 

μια νέα περιγραφή δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο editor, συνδυάζοντας επιμέρους 

περιγραφές από διαφορετικά εμπορικά κέντρα. Η συνδυασμένη δραστηριότητα είναι στην 

πραγματικότητα μια διάζευξη από ανεξάρτητες περιγραφές επίσκεψης σε διαφορετικά εμπορικά κέντρα, 

κάθε ένα από τα οποία έχει τις δικές του ώρες λειτουργίας, τη δική του τοποθεσία, κλπ. Με την επιλογή 

αυτής της σύνθετης δραστηριότητας για εισαγωγή στο ηλεκτρονικό του ημερολόγιο, ο 

χρονοπρογραμματιστής είναι σε θέση να επιλέξει το πιο βολικό εμπορικό κέντρο για την πραγματοποίηση 

των εβδομαδιαίων αγορών, λαμβάνοντας υπόψη τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του χρήστη, σε μια 

προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει το χρόνο και το κόστος των μετακινήσεων. 

Σενάριο 3. Ο Κώστας θέλει να στείλει μια ερευνητική εργασία στο επιστημονικό συνέδριο των 

ενδιαφερόντων του. Εντοπίζει την ιστοσελίδα του συνεδρίου και την δηλώνει στον ευφυή πράκτορά του. 

Ο τελευταίος αντλεί από την ιστοσελίδα στοιχεία σχετικά με το συνέδριο, όπως τον τόπο και χρόνο 

διεξαγωγής του, τις κρίσιμες ημερομηνίες, κλπ. Ο ευφυής πράκτορας ρωτά τον Κώστα αν σκοπεύει να 

υποβάλει ερευνητική εργασία, ο Κώστας απαντά καταφατικά. Στη συνέχεια τον ρωτά πόσο χρόνο εκτιμά 

ότι θα χρειαστεί για την συγγραφή της εργασίας. Μετά την απάντηση του Κώστα, ο ευφυής πράκτορας 

εισάγει στο ημερολόγιο του Κώστα τέσσερις δραστηριότητες: Μια δραστηριότητα για την συγγραφή και 

υποβολή της εργασίας, μια δραστηριότητα για την αναθεώρηση της εργασίας μετά τη λήψη των σχολίων 

από τους κριτές και την υποβολή της τελικής της μορφής, μια δραστηριότητα για την προετοιμασία της 

παρουσίασης και τέλος μια δραστηριότητα για την παρακολούθηση του συνεδρίου (σε περίπτωση φυσικά 

που η εργασία του Κώστα δεν γίνει αποδεκτή από τους κριτές, ο Κώστας μπορεί να διαγράψει τις τρεις 

τελευταίες δραστηριότητες).  

Με τα παραπάνω τρία σενάρια υπόψη, στο κεφάλαιο αυτό προτείνουμε τρεις ξεχωριστές αλλά 

συνεργαζόμενες οντολογίες που αναπτύχθηκαν για την αναπαράσταση πληροφοριών που σχετίζονται με 

τον προγραμματισμό των καθημερινών δραστηριοτήτων (επαγγελματικές, οικογενειακές, προσωπικές) 

χρηστών εφαρμογών ευφυών ηλεκτρονικών ημερολογίων. Οι οντολογίες αφενός επιτρέπουν τη 

σημασιολογική αναπαράσταση και επεξεργασία των δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

ευφυή ημερολόγια, αφετέρου διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα συστήματα που 

εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο Σημασιολογικό Ιστός.  

Η πρώτη οντολογία ονομάζεται Activities και έχει σαν στόχο την σημασιολογική αναπαράσταση και 

περιγραφή των καθημερινών ατομικών δραστηριοτήτων. Έτσι γίνεται μια καταγραφή των πιο κοινών 

δραστηριοτήτων, καθώς και κατηγοριοποίηση αυτών με βάση διάφορα χαρακτηριστικά, όπως τον τόπο 
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και τον χρόνο εκτέλεσής τους, τον τρόπο εκτέλεσής τους, κλπ. Η δεύτερη οντολογία ονομάζεται Meetings 

και χρησιμοποιείται για την περιγραφή όλων εκείνων των πληροφοριών που απαιτούνται για την οργάνωση 

μιας συνάντησης μεταξύ ανθρώπων. Έτσι ως βασικός της στόχος είναι η αναπαράσταση των διαθέσιμων 

και μη-διαθέσιμων ωρών των συμμετεχόντων καθώς και ο χαρακτηρισμός των ωρών αυτών (π.χ. αν 

μπορούν εύκολα να μετακινηθούν ή να αναβληθούν, αν αυτό χρειαστεί). Έχοντας γνώση αυτής της 

πληροφορίας, καθίσταται δυνατός ο αυτοματοποιημένος προγραμματισμός μιας συνάντησης. Τέλος, η 

τρίτη οντολογία ονομάζεται CalendarPrefs και ο σκοπός της είναι διττός. Από τη μια αναπαριστά γενικές 

πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες ενός ευφυούς ημερολογίου, δηλαδή το προφίλ των χρηστών, και 

από την άλλη επιτρέπει την περιγραφή των προτιμήσεων των χρηστών που σχετίζονται με διάφορες 

δραστηριότητες. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να θέλει πάντα να εκτελείται μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα πριν ή μετά μιας άλλης ή να προτιμά να εκτελεί ένα συγκεκριμένο είδος δραστηριότητας 

όποτε αυτό είναι δυνατό κλπ.  

Στις επόμενες ενότητες του εγγράφου περιγράφονται με λεπτομέρεια οι δομές των οντολογιών αυτών 

καθώς και παραδείγματα χρήσης τους. Και οι τρεις οντολογίες χρειάζεται πολλές φορές να αναπαριστούν 

χρονικές πληροφορίες (χρονικά σημεία, χρονικά διαστήματα, διάρκειες κλπ). Για την αναπαράσταση 

τέτοιου είδους δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η οντολογία OWL-TIME25. Η οντολογία αυτή παρέχει ένα 

επαρκές λεξιλόγιο για την αναπαράσταση πληροφοριών που σχετίζονται με χρονικά σημεία, χρονικά 

διαστήματα, διάρκειες καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους. 

Τέλος, παρουσιάζουμε μια πρωτότυπη λογισμική βιβλιοθήκη, με όνομα ONTPLANNER, η οποία 

αναπτύχθηκε για την εισαγωγή Java αντικειμένων που περιγράφουν καθημερινές δραστηριότητες σε 

εφαρμογές ευφυών ηλεκτρονικών ημερολογίων. Η βιβλιοθήκη αυτή ενσωματώθηκε στην πιο πρόσφατη 

έκδοση μιας υπάρχουσας εφαρμογής ευφυούς ηλεκτρονικού ημερολογίου. 

3.1 Η Οντολογία Δραστηριοτήτων 

Βασικός στόχος της οντολογίας δραστηριοτήτων Activities είναι η σημασιολογική αναπαράσταση 

πληροφοριών που περιγράφουν ένα ευρύ φάσμα των ανθρώπινων καθημερινών δραστηριοτήτων των 

χρηστών ενός συστήματος ευφυούς ηλεκτρονικού ημερολογίου αλλά και των ανθρώπων γενικότερα. Οι 

θεματικές περιοχές της οντολογίας αφορούν συνήθως ασχολίες των χρηστών, όπως οικιακές 

δραστηριότητες, εργασίες, ταξίδια, εκπαίδευση κ.α. που αποτελούν και το σημαντικότερο κομμάτι 

εργασιών του συστήματος. 

Η οντολογία Activities προσπαθεί να ορίσει τις κλάσεις, τις ιδιότητες και τις σχέσεις μεταξύ τους, με 

τρόπο ώστε να είναι εύκολη η περιγραφή των πληροφοριών που αφορούν τις καθημερινές δραστηριότητες 

των ανθρώπων. Το πλήρες URI της οντολογίας Activities είναι το εξής: 

http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#.  

                                                           
25 http://www.w3.org/TR/owl-time/ 
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Στην παρούσα ενότητα, για λόγους αναγνωσιμότητας και συντομίας σε όλες τις αναφορές που 

ακολουθούν και αφορούν κλάσεις και ιδιότητες της συγκεκριμένης οντολογίας, το URI παραλείπεται (π.χ. 

κλάση :Venue), ενώ σε επόμενες ενότητες του ίδιου ή και επομένων κεφαλαίων χρησιμοποιείται το 

συντομευμένο namespace activities (π.χ. κλάση activities:Venue). 

Η οντολογία περιγραφής καθημερινών δραστηριοτήτων που σχεδιάσαμε αποτελείται στο σύνολό της 

από: 

 114 Κλάσεις (owl:Class)  

 106 + 101 Ονομαστικά Αντικείμενα26 (owl:NamedIndividual) 

 12 Ιδιότητες Αντικειμένων (owl:ObjectProperty)  

 3 Ιδιότητες Δεδομένων (owl:DataProperty)  

 127 Αξιώματα Υποκλάσης (rdfs:subClassOf)  

 16 Ισοδύναμες Κλάσεις (owl:equivalentClass) 

3.1.1 Η Δομή της Οντολογίας 

Πέντε είναι οι βασικές κλάσεις της οντολογίας. Κάθε μια αναπαριστά μια βασική έννοια που είναι 

απαραίτητη για την περιγραφή και τον ορισμό των δραστηριοτήτων: (α) τον τύπο, (β) τη φυσική τοποθεσία, 

(γ) το είδος της τοποθεσίας, (δ) τον τρόπο μετακίνησης και (ε) τους συμμετέχοντες (Εικόνα 3.1). Έτσι 

έχουμε τις εξής κλάσεις: 

 Activity: Η κλάση που αναπαριστά τον τύπο της δραστηριότητας. Όλα τα είδη των δραστηριοτήτων 

που έχουμε κωδικοποιήσει στην οντολογία αποτελούν άμεσες ή έμμεσες υποκλάσεις της κλάσης 

Activity. 

 GeoLocation: Η κλάση που αναπαριστά τη φυσική τοποθεσία στην οποία εκτελείται μια δραστηριότητα. 

Η τοποθεσία αυτή περιγράφεται από τις συντεταγμένες του σημείου. 

 Venue: Η κλάση που αναπαριστά το είδος της τοποθεσίας που εκτελείται μια δραστηριότητα. Σε 

αντίθεση με την κλάση GeoLocation, εδώ δεν περιγράφεται η φυσική τοποθεσία στο χώρο, αλλά το 

είδος του κτιρίου ή της τοποθεσίας που στεγάζει τη δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα “Γήπεδο 

ποδοσφαίρου”, “Εστιατόριο”, κ.τ.λ. Και εδώ όλες οι τοποθεσίες που ορίζουμε στην οντολογία 

αποτελούν υποκλάσεις της κλάσης Venue. 

 Transportation: Η κλάση αναπαριστά τα μέσα μεταφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

μετακίνηση από και προς την τοποθεσία που θα εκτελεστεί η δραστηριότητα. Η Transportation 

αποτελεί μια απαριθμημένη κλάση (enumeration class), η οποία αποτελείται από ξεχωριστά μέσα 

μετακίνησης. 

 Participant: Η κλάση αναπαριστά τους τύπους των συμμετεχόντων σε μια δραστηριότητα. Πιο 

συγκεκριμένα στην οντολογία έχουν οριστεί τρεις τύποι συμμετεχόντων: Άνθρωπος/Πρόσωπο, 

Ομάδα/Γκρουπ, Οργανισμός 

                                                           
26 Από τα συνολικά 207 αντικείμενα, τα 101 αποτελούν περιπτώσεις punning. 
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Η OWL DL για να παραμείνει αποφασίσιμη δεν επιτρέπει να ορίζονται περισσότεροι του ενός τύποι 

για οποιονδήποτε όρο (κλάση, ιδιότητα, αντικείμενο κλπ.) μιας οντολογίας27. Με άλλα λόγια δεν μπορεί 

π.χ. το αντικείμενο OutdoorActivity να οριστεί τόσο ως κλάση της οντολογίας όσο και ως τιμή μιας 

ιδιότητας, δηλαδή ως αντικείμενο (Individual). Στην περίπτωση της οντολογίας Activities κάτι τέτοιο 

αποτελεί σημαντικό περιορισμό, μιας και καθιστά δύσκολη την περιγραφή πληροφοριών που αφορούν 

κλάσεις δραστηριοτήτων και όχι συγκεκριμένες κλάσεις. Έτσι από τη μια θέλουμε να μπορούμε να 

περιγράψουμε την πληροφορία “η δραστηριότητα Jogging_with_friends θα γίνει την επόμενη 

Παρασκευή”, κάτι που εύκολα γίνεται δημιουργώντας ένα αντικείμενο Jogging_with_friends που ανήκει 

στην κλάση JoggingActivity, αλλά από την άλλη θέλουμε να είναι δυνατή και η αναπαράσταση της 

πληροφορίας “Μια από τις αγαπημένες δραστηριότητες του χρήστη είναι η JoggingActivity”. Εδώ, η 

κλάση JoggingActivity θέλουμε να χρησιμοποιηθεί ως τιμή μιας ιδιότητας (π.χ. hasFavouriteActivity), 

κάτι που δεν μας επιτρέπει η OWL DL. 

 

Εικόνα 3.1. Η οντολογία Activities μέσα από το Protégé 

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό στην οντολογία Activities, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του 

punning [Vrandecic and Krotzsch, 2006]. Το punning μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε όρους σε μια 

οντολογία οι οποίοι έχουν το ίδιο όνομα αλλά διαφορετικούς τύπους. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε την 

κλάση JoggingActivity, αλλά να ορίσουμε ταυτόχρονα και ένα διαφορετικό αντικείμενο με όνομα 

JoggingActivity που ανήκει στην κλάση JoggingActivity. Για την OWL DL, οι δυο αυτοί όροι είναι 

εντελώς άσχετοι μεταξύ τους και ανάλογα με το πού χρησιμοποιείται ο καθένας, μπορεί εύκολα να 

συμπεράνει και τον τύπο του. Με λίγα λόγια το punning δεν αναβαθμίζει τις δυνατότητες της OWL DL, 

                                                           
27 http://www.w3.org/TR/owl2-overview/ 
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αλλά η επαναχρησιμοποίηση των όρων επιτρέπει την ανάπτυξη πιο συμπαγών και ευανάγνωστων 

οντολογιών [Bergman, 2010]. 

Στην οντολογία Activities το punning χρησιμοποιήθηκε σε δυο κλάσεις (και όλες τις υποκλάσεις 

τους): Στην κλάση Activity και στην κλάση Venue. Έτσι για κάθε υποκλάση των Activity και Venue 

υπάρχει και το αντίστοιχο αντικείμενο με το ίδιο όνομα, σκοπός του οποίου είναι η γενική περιγραφή μιας 

κλάσης. Για παράδειγμα το αντικείμενο FootballActivity περιγράφει όλες τις δραστηριότητες που ανήκουν 

στην κλάση FootballActivity, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τιμή μιας ιδιότητας. 

3.1.2 Βοηθητικές κλάσεις 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, εκτός της βασικής κλάσης Activity, ορίζεται ένας αριθμός ξεχωριστών 

κλάσεων οι οποίες βοηθούν στην πληρέστερη περιγραφή μιας δραστηριότητας. Για παράδειγμα, η κλάση 

Venue αποτελείται από άμεσες και έμμεσες υποκλάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 

αναπαράσταση του είδους του κτιρίου ή της περιοχής που λαμβάνει χώρα μια δραστηριότητα (Εικόνα 

3.2). Το είδος της τοποθεσίας μπορεί να αναπαρίσταται είτε με ένα πολύ γενικό τρόπο, π.χ. Παραλία, 

Ποτάμι, Βουνό, είτε με μία πολύ πιο συγκεκριμένη περιγραφή, όπως Μουσικό Θέατρο ή Μπαρ Παραλίας. 

Οι προαναφερθείσες τοποθεσίες (Παραλία, Μουσικό Θέατρο κ.τ.λ.) δεν αποτελούν στιγμιότυπα (instance) 

της κλάσης Venue, αλλά υποκλάσεις αυτής. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε, για παράδειγμα, το 

στιγμιότυπο SuperParadise σαν αντικείμενο της κλάσης BeachBar και με όνομα Super Paradise. 

Επίσης μπορούμε να ορίσουμε την ακριβή τοποθεσία του μπαρ με τη χρήση της ιδιότητας 

hasLocation, δίνοντάς της μια τιμή, ο τύπος της οποίας είναι GeoLocation. Με τη σειρά του ένα 

GeoLocation αντικείμενο χρειάζεται να έχει ορισμένες δυο τιμές: το γεωγραφικό μήκος (hasLatitude) και 

το γεωγραφικό πλάτος (hasLongitude). 

Εκμεταλλευόμενοι την οντολογία, μπορούμε να αναπαραστήσουμε την τοποθεσία ενός γεγονότος με 

τη χρήση κωδικοποίησης RDF Turtle, ως εξής: 
 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#SuperParadise 

:SuperParadise rdf:type :BeachBar , owl:NamedIndividual ; 

:hasName ”Super Paradise Beach Bar” ;  

:hasLocation :spLocation . 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#spLocation 

:spLocation rdf:type :GeoLocation, owl:NamedIndividual ; 
:hasLatitude ”25.356245”^^xsd:double ; 

:hasLongitude ”37.412437”^^xsd:double . 

Η κλάση Transportation είναι και αυτή βοηθητική και αναπαριστά τα μέσα μεταφοράς που ορίζονται 

στην οντολογία. Έτσι τα ακόλουθα μέσα μεταφοράς αποτελούν στιγμιότυπα, αλλά και ταυτόχρονα ορίζουν 

την κλάση Transportation:   

 Bicycle (Ποδήλατο) 

 Bus (Λεωφορείο) 

 Boat (Βάρκα) 

 Car (Αυτοκίνητο) 

 Caravan (Τροχόσπιτο) 

 Metro (Μετρό) 

 Motorcycle (Μηχανή),  

 OnFoot (Με τα πόδια) 

 Rollers (Πατίνια) 

 Ship (Πλοίο) 

 Taxi (Ταξί) 

 Train (Τρένο) 

 Tram (Τραμ). 
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Εικόνα 3.2. Οι διάφορες υποκλάσεις της κλάσης Venue 

Τέλος η κλάση Participant όπως προαναφέραμε, αποτελείται από τις εξής τρεις υποκλάσεις: 

 Group (Ομάδα)  

 Person (Άνθρωπος)  

 Organisation (Οργανισμός)  
 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#Participant  

:Participant rdf:type owl:Class ; 

owl:disjointUnionOf ( :Group 

:Organisation 

:Person 

    ) . 

3.1.3 Κλάση Δραστηριότητας 

Κύρια κλάση της οντολογίας είναι η κλάση Activity. Στόχος της κλάσης είναι να αναπαραστήσει όσο 

το δυνατόν περισσότερα είδη δραστηριοτήτων με τα οποία ασχολούνται οι άνθρωποι. Όπως είναι φυσικό, 

η κλάση δεν μπορεί (και ούτε επιδιώκει) να αναπαραστήσει όλα τα είδη των γνωστών και μη 

δραστηριοτήτων. Κάτι τέτοιο θα ήταν πρακτικά αδύνατο, μιας και σχεδόν οποιαδήποτε ενέργεια ενός 

ανθρώπου θα μπορούσε εν δυνάμει να αποτελέσει μια νέα δραστηριότητα. 

Οι δραστηριότητες που ορίζονται, μπορούν να ομαδοποιηθούν με πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους, ανάλογα με το κριτήριο που θα επιλέξουμε. Έτσι μπορούμε με βάση την τοποθεσία εκτέλεσης 

να χωρίσουμε τις δραστηριότητες σε εσωτερικές και εξωτερικές (indoor / outdoor activities) ή με βάση 

τις ενέργειες που απαιτούνται από το χρήστη σε ενεργητικές και παθητικές (passive / active activities). 

Πιο συγκεκριμένα, η κλάση Activity, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.3, περιλαμβάνει μόνο μια 

υποκλάση: HumanActivity. Στην περίπτωσή μας, ενδιαφερόμαστε μόνο για δραστηριότητες που 

εκτελούνται από ανθρώπους. Αυτός είναι και ο λόγος που όλες οι υπόλοιπες υποκλάσεις που ορίζονται, 
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έχουν σαν πατρική κλάση όχι απευθείας την κλάση Activity αλλά την πιο συγκεκριμένη κλάση 

HumanActivity. Έτσι η HumanActivity περιλαμβάνει τις εξής άμεσες υποκλάσεις: 

 Active (Ενεργητική) 

 Communal (Κοινωνική) 

 Compulsory (Υποχρεωτική) 

 Education (Εκπαιδευτική) 

 Indoor (Εσωτερική) 

 Leisure (Ελεύθερος χρόνος) 

 Recreation (Αναψυχής) 

 Outdoor (Εξωτερική) 

 Passive (Παθητική) 

 Solitary (Μοναχική) 

 Travel (Ταξιδιωτική) 

 Work (Εργασιακή) 

Επιπλέον έχουν οριστεί αντικείμενα που αναπαριστούν στιγμιότυπα διαφόρων κατηγοριών 

δραστηριοτήτων και τα οποία περιγράφουν μερικές από τις πιο διαδεδομένες δραστηριότητες των 

ανθρώπων. Ένα μικρό δείγμα των αντικειμένων είναι το παρακάτω: 

 Attending_a_wedding (Social Activity) 

 Taking_exams (School Activity)  

 Painting (Art Activity) 

 Watching_tv (Audio Visual Activity) 

 Card_game (Game Activity)  

 Ironing (Housekeeping Activity) 

 Playing_basketball (Sport Activity) 

 Sunbathing (Beach Activity)  

 Visiting_theater (Cultural Activity)  

 Going_to_shoes_store (Shopping Activity) 

 Underwater_photography (Water Activity) 

 Rafting (River Activity) 
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Εικόνα 3.3. Οι διάφορες υποκλάσεις της κλάσης Activity 

Μια δραστηριότητα μπορεί να περιγραφεί πλήρως, ορίζοντας πέραν του τύπου της (π.χ. Sports 

Activity) και τις εξής ιδιότητες: 

 hasVenue: Ορίζει τον τύπο της τοποθεσίας που εκτελείται η δραστηριότητα. Μπορεί να δεχτεί 

περισσότερες από μια τιμές. Για παράδειγμα η δραστηριότητα “Αγορά παπουτσιών” μπορεί να 

περιλαμβάνει περισσότερα του ενός καταστήματα παπουτσιών. 

 hasStartTime: Ορίζει την ώρα που ξεκινά η δραστηριότητα. Μπορεί να δεχτεί μόνο μια τιμή, 

μιας και μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ξεκινά πάντα μια συγκεκριμένη ώρα. 

 hasEndTime: Ορίζει την ώρα που τελειώνει η δραστηριότητα. Μπορεί να δεχτεί μόνο μια τιμή 

για τον ίδιο λόγο με την hasStartTime. 

 transportationTypeToVenue: Ορίζει το μέσο μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθεί για την 

μετακίνηση προς την τοποθεσία της δραστηριότητας. Μπορεί να δεχτεί περισσότερες της μιας 

τιμές, αφού μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε διάφορα μεταφορικά μέσα έτσι ώστε να φτάσουμε 

στην τοποθεσία που μας ενδιαφέρει. Στην τρέχουσα μορφή της οντολογίας δεν είναι δυνατή η 

δήλωση της σειράς χρήσης των μέσων. 

 transportationTypeFromVenue: Ορίζει το μέσο μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθεί για την 

μετακίνηση από την τοποθεσία της δραστηριότητας. Όπως και στην περίπτωση της 
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transportationTypeToVenue, μπορεί να δεχτεί περισσότερες της μιας τιμές, με τους ίδιους 

ωστόσο περιορισμούς. 

 requires: Ορίζει τα αντικείμενα, τις ενέργειες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να απαιτείται για την 

εκτέλεση της δραστηριότητας. Για παράδειγμα, για την παρακολούθηση μιας ταινίας μπορεί να 

απαιτείται ο χρήστης να έχει αγοράσει το εισιτήριο ή για να προπονηθεί στο μπάσκετ να έχει 

μαζί του μια μπάλα. Για το λόγο αυτό, το σύνολο τιμών (range) της ιδιότητας requires δεν έχει 

καθοριστεί, έτσι ώστε ο χρήστης της οντολογίας να μπορεί να δηλώσει οτιδήποτε ως 

προαπαιτούμενο μιας δραστηριότητας, χωρίς να απαιτούμε για παράδειγμα να είναι φυσικό 

αντικείμενο (π.χ. μπάλα), ενέργεια (π.χ. αγορά εισιτηρίου) ή καιρικές συνθήκες (π.χ. ηλιοφάνεια). 

 

Παράδειγμα χρήσης της οντολογίας 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα αναπαράστασης μιας τυπικής δραστηριότητας με κωδικοποίησης σε 

Turtle RDF. 

Σενάριο: Ο Νίκος κανονίζει αγώνα μπάσκετ με άλλους φίλους του στο Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης για την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012 από τις 17:00 έως τις 19:00. Στο γήπεδο θα πάει 

με το λεωφορείο, αν και θα χρειαστεί να περπατήσει αρκετά μιας και η στάση βρίσκεται λίγο μακριά από 

το γήπεδο, ωστόσο θα επιστρέψει με ταξί, οπότε πρέπει να έχει και κάποια χρήματα μαζί του. Επίσης, δεν 

πρέπει να ξεχάσει να φέρει τη μπάλα. 

Η αναπαράσταση του σεναρίου σε RDF μορφή με τη χρήση της οντολογίας Activities, έχει ως εξής: 
 

###  http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#Basketball_with_friends 

:Basketball_with_friends rdf:type :Sports, owl:NamedIndividual , owl:Thing ; 

:hasStartTime ”2012-09-14T17:00:00”^^xsd:dateTime ; 

:hasEndTime ”2012-09-14T19:00:00”^^xsd:dateTime ; 

:hasOtherParticipant :John , 

:Nick ; :transportationTypeToVenue :Bus ; :transportationTypeToVenue :OnFoot ; 

:transportationTypeFromVenue :Taxi ; 

:requires :Wallet . :requires :Basketball_Ball ; 

:hasVenue :Poseidonio_mpasket ; 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#John 

:John rdf:type :Person, owl:NamedIndividual . 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#Nick 

:Nick rdf:type :Person, owl:NamedIndividual . 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#Wallet 

:Wallet rdf:type owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

rdfs:comment ”Το πορτοφόλι μου για να πληρώσω το ταξί”@el . 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#Basketball_Ball 

:Basketball_Ball rdf:type owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

rdfs:comment ”Η μπάλα του μπάσκετ”@el . 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#Poseidonio_mpasket 

:Poseidonio_mpasket rdf:type :BasketballCourt, owl:NamedIndividual; 

:hasName ”Ποσειδώνειο Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης”^^xsd:string; 

:hasLocation :posLocation . 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#posLocation 

:posLocation rdf:type :GeoLocation, owl:NamedIndividual; 
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:hasLatitude ”22.949476”^^xsd:double; 

:hasLongitude ”40.596664”^^xsd:double . 

 

Αξιολόγηση οντολογίας 

Η οντολογία Activities αποτελεί την αρχή μιας προσπάθειας περιγραφής και λογικής αναπαράστασης 

των καθημερινών δραστηριοτήτων των ανθρώπων με απλό και ξεκάθαρο τρόπο. Στόχος της οντολογίας 

είναι να χρησιμοποιηθεί τόσο από ανθρώπους που θέλουν να αναπαραστήσουν τέτοιου είδους πληροφορίες 

με δομημένο τρόπο, όσο και από εφαρμογές που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που τους προσφέρει η 

σημασιολογική αναπαράσταση των δεδομένων. 

Ωστόσο η τρέχουσα έκδοση της οντολογίας δεν αποτελεί τελικό προϊόν. Άλλωστε από τη φύση τους 

οι οντολογίες συνεχώς μεταλλάσσονται και εξελίσσονται ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που 

συνεχώς προκύπτουν. Επιπλέον το πεδίο της αναπαράστασης δραστηριοτήτων μπορεί να περιλαμβάνει 

σχεδόν απείρου πλήθους αριθμό δραστηριοτήτων. Κάτι τέτοιο θα έκανε την οντολογία τεράστια και 

πρακτικά αδύνατη στη χρήση και τη συντήρησή της. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να περιγράψουμε μόνο 

ένα σύνολο από τις βασικές ανθρώπινες δραστηριότητες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο μέλλον δε θα 

επεκταθούν ή θα τροποποιηθούν, ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης της. 

Επίσης, στο μέλλον θα χρειαστεί να επανεξετάσουμε και τις βοηθητικές κλάσεις, έτσι ώστε να είναι 

σε θέση να αναπαριστούν ακόμα περισσότερες πληροφορίες που μπορεί να σχετίζονται με μια 

δραστηριότητα. Για παράδειγμα, με την τρέχουσα μορφή της οντολογίας μπορούμε να ορίσουμε κάποιες 

προϋποθέσεις μιας δραστηριότητας μέσω της ιδιότητας requires, ωστόσο ο τύπος των τιμών που μπορεί 

να πάρει η ιδιότητα δεν είναι καθορισμένος, με αποτέλεσμα να προσφέρει ελάχιστη σημασιολογική 

πληροφορία: Ένας reasoner δε θα μπορέσει να εξάγει το συμπέρασμα ότι αυτό που απαιτείται είναι ένα 

φυσικό αντικείμενο (π.χ. πορτοφόλι, μπάλα) ή μια ενέργεια του χρήστη (π.χ. αγορά εισιτηρίου, τηλεφωνικό 

ραντεβού). 

3.2 Η Οντολογία Συναντήσεων 

Η οντολογία συναντήσεων Meetings δημιουργήθηκε με κύριο στόχο τη σημασιολογική 

αναπαράσταση πληροφοριών που αφορούν τον προγραμματισμό συναντήσεων μεταξύ χρηστών ενός 

συστήματος ευφυούς ημερολογίου και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αυτοματοποιημένο 

καθορισμό του κοινού χρονικού προγραμματισμού των συναντήσεών τους, μειώνοντας έτσι την ανάγκη 

σύνθετης αλληλεπίδρασης των χρηστών για τον συντονισμό ή τον επαναπροσδιορισμό των προγραμμάτων 

τους. Ακόμα και αν η πλήρης αυτοματοποίηση στην επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής χρονικής λύσης δεν 

είναι εφικτή, η οντολογία μπορεί να επιτρέψει σε μεγάλο βαθμό την ελαχιστοποίηση της παρέμβασης του 

χρήστη. 

Ένας δεύτερος, εξίσου σημαντικός στόχος της οντολογίας είναι η εξάπλωση της χρήσης της και από 

αλλά αντίστοιχα συστήματα που ασχολούνται με προγραμματισμό συναντήσεων ή διαχείρισης χρόνου 

(π.χ. ημερολόγια) και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η σημασιολογική αναπαράσταση τέτοιου είδους 
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δεδομένων θα επιτρέψει την καλύτερη και ευκολότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 

συστημάτων και χωρίς την ανάγκη της ανθρώπινης παρέμβασης για την αποκωδικοποίηση και κατανόηση 

της πληροφορίας. 

Η οντολογία Meetings αναπτύχθηκε έτσι ώστε να μπορεί να αναπαραστήσει αφενός πληροφορίες που 

αφορούν την οργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ χρηστών και αφετέρου πληροφορίες που κωδικοποιούν 

το διαθέσιμο και μη διαθέσιμο χρόνο των χρηστών που πρόκειται να συμμετάσχουν στη συνάντηση. Για 

παράδειγμα οι πληροφορίες που απαιτούνται για μια συνάντηση μπορεί να είναι η διάρκειά της, το χρονικό 

παράθυρο που μπορεί να πραγματοποιηθεί (π.χ. μεταξύ 20 και 25 Νοεμβρίου), η τοποθεσία της, η λίστα 

των συμμετεχόντων κοκ. Για να γίνει δυνατός ο υπολογισμός ενός κοινώς αποδεκτού χρονικού 

προγραμματισμού της συνάντησης, η οντολογία έχει τη δυνατότητα να αναπαριστά πληροφορίες που 

προέρχονται από τα ημερολόγια των συμμετεχόντων. Έτσι μπορούν να κωδικοποιηθούν μέσω της 

οντολογίας τα χρονικά διαστήματα που είναι διαθέσιμα για κάθε χρήστη, καθώς και τα διαστήματα για τα 

οποία ο χρήστης δεν είναι διαθέσιμος, με βάση το ηλεκτρονικό του ημερολόγιο. 

Η τρέχουσα έκδοση της οντολογίας Meetings που σχεδιάστηκε (Εικόνα 3.4) αποτελείται στο σύνολό 

της από: 

 22 Κλάσεις (owl:Class)  

 26 Ονομαστικά Αντικείμενα (owl:NamedIndividual) 

 25 Ιδιότητες Αντικειμένων (owl:ObjectProperty)  

 2 Ιδιότητες Δεδομένων (owl:DataProperty)  

 27 Αξιώματα Υποκλάσεων (rdfs:subClassOf) 

 13 Ισοδύναμες Κλάσεις (owl:equivalentClass) 

3.2.1 Η δομή της οντολογίας 

Η βασική κλάση την οντολογίας ονομάζεται Meeting και είναι υπεύθυνη για την αναπαράσταση της 

πληροφορίας μιας συνάντησης. Υπάρχουν δύο υποκλάσεις της Meeting: Η ArrangedMeeting και η 

ToBeArrangedMeeting. Η πρώτη αναπαριστά τις συναντήσεις που ο προγραμματισμός τους έχει 

ολοκληρωθεί, ενώ η δεύτερη αναπαριστά τις συναντήσεις που ο χρονικός προγραμματισμός τους εκκρεμεί. 

Οι δύο αυτές υποκλάσεις είναι και οι μοναδικές της Meeting: 
 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#Meeting  

:Meeting rdf:type owl:Class ; 

rdfs:subClassOf [  rdf:type owl:Restriction ;  

owl:onProperty :topic ;  

owl:someValuesFrom xsd:string 

 ] , 

 [ rdf:type owl:Restriction ;  

owl:onProperty :hasParticipant ;  

owl:someValuesFrom :Participant  

] , 

[ rdf:type owl:Restriction;  

owl:onProperty :hasLocation; 

owl:someValuesFrom owl-time:Location 

] , 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :name; 
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owl:someValuesFrom xsd:string 

]; 

owl:disjointUnionOf ( :ArrangedMeeting :ToBeArrangedMeeting) . 

Μια συνάντηση (προγραμματισμένη ή μη) μπορεί να έχει όνομα (ιδιότητα name) και ένα ή 

περισσότερα θέματα (ιδιότητα topic). Επίσης μπορούμε να ορίσουμε την τοποθεσία μιας συνάντησης 

(ιδιότητα hasLocation): Το αντικείμενο NoLocation χρησιμοποιείται όταν ο καθορισμός της τοποθεσίας 

μιας συνάντησης δεν έχει νόημα, για παράδειγμα στην περίπτωση μιας τηλεδιάσκεψης. Τέλος, μέσω της 

ιδιότητας hasParticipant μπορεί να οριστεί η λίστα των συμμετεχόντων. 

Η διαφορά μεταξύ μιας προγραμματισμένης και μιας μη προγραμματισμένης συνάντησης είναι ότι η 

μεν πρώτη έχει μια καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και τερματισμού (επομένως και συγκεκριμένη 

διάρκεια), ενώ η δεύτερη όχι. Πιο συγκεκριμένα μια ήδη προγραμματισμένη συνάντηση περιγράφεται από 

τις ιδιότητες hasStartTime, hasEndTime και hasDuration. Αρκεί να οριστούν οποιεσδήποτε δύο από τις 

τρεις προαναφερθείσες ιδιότητες, για να υπολογιστεί με αυτόματο τρόπο και η τρίτη. 

 

Εικόνα 3.4. Η οντολογία Meetings μέσα από το Protégé 
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###http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#ArrangedMeeting 

:ArrangedMeeting rdf:type owl:Class ;  

rdfs:subClassOf :Meeting , 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasDuration 

owl:someValuesFrom owl-time:DurationDescription  

] , 

[ rdf:type owl:Restriction;  

owl:onProperty :hasStartTime; 

owl:someValuesFrom owl-time:Instant  

] , 

[ rdf:type owl:Restriction;  

owl:onProperty :hasEndTime;  

owl:someValuesFrom owl-time:Instant  

] . 

Από την άλλη, μια συνάντηση προς προγραμματισμό περιλαμβάνει το χρονικό παράθυρο που 

επιτρέπεται να οριστεί καθώς και τη μέγιστη και ελάχιστη διάρκειά της. Το χρονικό παράθυρο ορίζεται 

από τις ιδιότητες hasStartTimeWindow και hasEndTimeWindow. Ο τιμή και των δύο ιδιοτήτων είναι 

μια ημερομηνία, ενώ η μέγιστη και ελάχιστη διάρκεια της συνάντησης ορίζεται από τις ιδιότητες 

hasMaxDuration και hasMinDuration αντίστοιχα. Επίσης, αν δεν θέλουμε να ορίσουμε ένα διάστημα για 

τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά μια συγκεκριμένη τιμή (π.χ. ώρες), τότε χρησιμοποιούμε μία από τις 

ιδιότητες hasPreferred Duration ή hasExactDuration. 
 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#ToBeArrangedMeeting 

:ToBeArrangedMeeting rdf:type owl:Class ; 

rdfs:subClassOf :Meeting , 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasPreferredDuration; 

owl:someValuesFrom owl-time:DurationDescription 

    ], 

[  rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasMinDuration; 

owl:someValuesFrom owl-time:DurationDescription  

] , 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasMaxDuration; 

     owl:someValuesFrom owl-time:DurationDescription 

] , 

[  rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasStartTimeWindow; 

owl:someValuesFrom owl-time:Instant 

] , 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasExactDuration; 

owl:someValuesFrom owl-time:DurationDescription  

] , 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasEndTimeWindow; 

owl:someValuesFrom owl-time:Instant  

] . 

3.2.2 Οι κλάσεις της οντολογίας 

Η κλάση Participant 

Η κλάση Participant προορίζεται για την αναπαράσταση πληροφοριών που αφορούν κάθε 

συμμετέχοντα στην συνάντηση. Πιο συγκεκριμένα χρειάζεται να γνωρίζουμε: το ρόλο του (ιδιότητα 
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hasRole), το βαθμό αναγκαιότητας της παρουσίας του (hasPresenceType) και τις διαθέσιμες και μη ώρες 

του (hasTimeProgram). 
 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#Participant  

:Participant rdf:type owl:Class; 

rdfs:subClassOf  [ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasType; 

owl:someValuesFrom :PresenseType 

], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasCalendar; 

owl:someValuesFrom :Calendar 

], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasRole; 

owl:someValuesFrom :ParticipantRole 

] . 

Η κλάση ParticipantRole 

Η κλάση ParticipantRole περιγράφει το ρόλο του συμμετέχοντα σε μια συνάντηση. Έχουν οριστεί 

οι παρακάτω 5 ξεχωριστοί ρόλοι: 

 Chairman : Ο προεδρεύων της συνάντησης 

 Organizer : Ο οργανωτής της συνάντησης 

 Member : Ένα απλό μέλος της συνάντησης 

 Guest : Ένας καλεσμένος της συνάντησης 

 NoRole : Κάποιος που δεν έχει κανένα από τους παραπάνω ρόλους. 

Ένας συμμετέχων επιτρέπεται να έχει περισσότερους από ένα ρόλους, π.χ., προεδρεύων αλλά και 

οργανωτής της συνάντησης. 

Η κλάση PresenceType 

Η κλάση PresenceType αναπαριστά το κατά πόσο η παρουσία ενός συμμετέχοντα είναι απαραίτητη 

ή όχι για την πραγματοποίηση της συνάντησης. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα παρουσίας, που στο 

σύνολό τους αναπαριστούν την κλάση PresenceType: 

 RequiredPresence : Υποχρεωτική παρουσία 

 DesiredPresence : Επιθυμητή παρουσία 

 PermittedPresence : Η παρουσία του συμμετέχοντα επιτρέπεται 

 NoPresence : Δεν απαιτείται η παρουσία του συμμετέχοντα 

 ProhibitedPresence : Δεν επιτρέπεται η παρουσία του συμμετέχοντα 

Η κλάση TimeProgramOrganizer 

Για την αναπαράσταση όλων των πληροφοριών που περιγράφουν τις διαθέσιμες και τις μη διαθέσιμες 

ώρες ενός συμμετέχοντα, χρησιμοποιείται η κλάση TimeProgramOrganizer. Η κλάση αυτή 

περιλαμβάνεις τρεις ιδιότητες: την ιδιότητα hasCalendar που δέχεται αντικείμενα τύπου Calendar και τις 
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ιδιότητες hasPreferredInterval και hasExcludedInterval που δέχονται αντικείμενα τύπου Interval ή 

ComboInterval. 
 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#TimeProgramOrganizer 

:TimeProgramOrganizer rdf:type owl:Class; 

rdfs:subClassOf [ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasExcludedInterval; 

    owl:someValuesFrom owl:Thing 

], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasPreferredInterval;  

owl:someValuesFrom owl:Thing], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasCalendar;  

owl:someValuesFrom :Calendar 

] . 

Πιο συγκεκριμένα η ιδιότητα hasCalendar χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των πληροφοριών 

που υπάρχουν σε ένα ημερολόγιο του συμμετέχοντα. Η ιδιότητα μπορεί να δεχτεί μια λίστα τιμών, 

καλύπτοντας έτσι την περίπτωση που ο συμμετέχων έχει περισσότερα του ενός ημερολόγια. Από την άλλη, 

η ιδιότητα hasExcludedInterval μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν θέλουμε να ορίσουμε επιπλέον των μη 

διαθέσιμων ωρών που προκύπτουν από τις πληροφορίες του ημερολογίου. Για παράδειγμα, ένας 

συμμετέχων ίσως θέλει να ορίσει ότι δεν είναι διαθέσιμος για τη συνάντηση το Σαββατοκύριακο, 

ανεξαρτήτως αν το ημερολόγιό του δείχνει ότι έχει διαθέσιμες ώρες εκείνες τις μέρες. Τέλος μέσω της 

ιδιότητας hasPreferredInterval ο συμμετέχων μπορεί να ορίσει τα χρονικά διαστήματα που προτιμά να 

διοργανωθεί η συνάντηση. Για παράδειγμα, κάποιος χρήστης μπορεί να προτιμά οι συναντήσεις του αν 

είναι δυνατόν να γίνονται Τρίτη ή Τετάρτη που συνήθως έχει τις λιγότερες υποχρεώσεις. Τα επιθυμητά 

χρονικά διαστήματα που ορίζονται εδώ έχουν μικρότερη προτεραιότητα έναντι των μη διαθέσιμων ωρών 

που προκύπτουν από το ημερολόγιο του συμμετέχοντα. Έτσι μπορεί να ορίσει ότι προτιμά τη συνάντηση 

Δευτέρα στις 20:00, αλλά αυτό να ληφθεί υπόψιν μόνο στην περίπτωση που κανένα από τα ημερολόγιά του 

δεν έχει ήδη αποθηκευμένη μια άλλη συνάντηση ή δραστηριότητα για την ίδια ώρα. 

Οι κλάσεις Calendar και CalendarEntry 

Τα αντικείμενα της κλάσης Calendar αναπαριστούν τις πληροφορίες για τις διαθέσιμες και μη 

διαθέσιμες ώρες ενός χρήστη, με βάση το ημερολόγιό του. Σκοπός της συγκεκριμένης κλάσης δεν είναι η 

αναπαράσταση όλων των πληροφοριών των συναντήσεων ή των δραστηριοτήτων που έχει αποθηκεύσει ο 

χρήστης στο ημερολόγιό του, αλλά μόνο εκείνων που απαιτούνται ή είναι χρήσιμες για τον 

προγραμματισμό μιας συγκεκριμένης συνάντησης. Έτσι για παράδειγμα ένα αντικείμενο της κλάσης δεν 

περιέχει πληροφορίες για δραστηριότητες του χρήστη που βρίσκονται έξω από το καθορισμένο χρονικό 

παράθυρο ορισμού της συνάντησης, ούτε ενδιαφέρεται να αναπαριστά πληροφορίες που έχουν να κάνουν 

με το όνομα μια δραστηριότητας, μιας και το χαρακτηριστικό αυτό δεν παίζει ρόλο ως προς το πότε 

μπορεί να καθοριστεί η συνάντηση. 

Κάθε καταχώρηση στο ημερολόγιο του χρήστη αναπαρίσταται από ένα αντικείμενο της κλάσης 

CalendarEntry. Έτσι η Calendar περιέχει μια λίστα από αντικείμενα CalendarEntry. 
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### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#Calendar 

:Calendar rdf:type owl:Class; 

owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasEntry; 

owl:someValuesFrom :CalendarEntry 

        ] . 

Με τη σειρά της η κλάση CalendarEntry αναπαριστά τις παρακάτω πληροφορίες που σχετίζονται με 

μια δραστηριότητα από το ημερολόγιο του χρήστη: 

 hasDuration : Η διάρκεια της δραστηριότητας 

 hasStartTime : Η ημερομηνία και ώρα έναρξης της δραστηριότητας 

 hasEndTime : Η ημερομηνία και ώρα λήξης της δραστηριότητας 

 hasImportanceType : Ο βαθμός σημαντικότητας της δραστηριότητας 

 hasMovabilityType : Ο βαθμός μετακίνησης της δραστηριότητας 

 hasType : Ο τύπος της δραστηριότητας 

Η κλάση ImportanceType 

Η σημαντικότητα μια δραστηριότητας που ορίζεται με τη χρήση της κλάσης ImportanceType, 

καθορίζει κατά πόσο μια δραστηριότητα μπορεί να μην πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση που δεν είναι 

δυνατός ο καθορισμός μιας κοινά αποδεκτής ημερομηνίας/ώρας για την πραγματοποίηση της 

συνάντησης. Υπάρχουν επίπεδα σημαντικότητας, που με αύξουσα σειρά είναι τα εξής: 

 Trivial 

 SlightlyImportant  

 Important  

 FairlyImportant  

 Crucial  

Για παράδειγμα, μια δραστηριότητα με βαθμό σημαντικότητας Crucial είναι πολύ πιο δύσκολο να 

αναβληθεί, σε σχέση με μια άλλη δραστηριότητα της οποίας η σημαντικότητα είναι μικρότερη (π.χ. 

Trivial), ώστε εκείνη την ώρα να πραγματοποιηθεί η προς προγραμματισμό συνάντηση. 

Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η οντολογία και πιο συγκεκριμένα η κλάση ImportanceType 

δεν καθορίζει αν μια δραστηριότητα μπορεί να αναβληθεί ή όχι με βάση το βαθμό σημαντικότητάς της. 

Η κλάση επιτρέπει τον χαρακτηρισμό μιας δραστηριότητας με βάση τη σημαντικότητά της, έτσι ώστε 

αργότερα ένα πρόγραμμα ή μια υπηρεσία να εκμεταλλευτεί τη γνώση αυτή για να εξάγει καλύτερα 

αποτελέσματα όσον αφορά το χρόνο που θα εκτελεστεί η συνάντηση. 

Η κλάση MovabilityType 

Η κλάση MovabilityType χρησιμοποιείται για να περιγράψει κατά πόσο μια καταχώρηση στο 

ημερολόγιο ενός χρήστη, μπορεί να μετακινηθεί χρονικά. Για παράδειγμα, η καταχώρηση “Επιτήρηση 

στο μάθημα της Τεχνητής Νοημοσύνης της Τρίτη από τις 18:00 έως τις 21:00” είναι πολύ δύσκολο να 

μετακινηθεί χρονικά, μιας και δεν εξαρτάται από το χρήστη. Από την άλλη η καταχώρηση “Βόλτα με το 
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ποδήλατο την Πέμπτη από τις 16:00 έως τις 18:00” θα μπορούσε ευκολότερα να αλλάξει ώρα εκτέλεσης, 

εάν αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί διαθέσιμη ώρα εκτέλεσης της προς προγραμματισμό 

συνάντησης, για όλους τους συμμετέχοντες. Τα επίπεδα δυνατότητας μετακίνησης μιας δραστηριότητας, 

με αύξουσα σειρά έχουν ως εξής: 

 TotallyImmovable  

 SlightlyMovable  

 Movable  

 FairlyMovable  

 FullyMovable  

Έτσι στα δύο παραπάνω παραδείγματα, η πρώτη δραστηριότητα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

TotallyImmovable ενώ ή δεύτερη ως FairlyMovable ή FullyMovable. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει 

πως η κλάση MovabilityType δεν καθορίζει αν μια δραστηριότητα μπορεί να μετακινηθεί ή όχι, αλλά 

επιτρέπει τον διαβαθμισμένο χαρακτηρισμό μιας δραστηριότητας, με βάση το πόσο εύκολα ή δύσκολα 

μπορεί να αλλάξει χρόνο εκτέλεσης. Το πρόγραμμα ή η υπηρεσία που θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες 

της οντολογίας θα πάρει την απόφαση για παράδειγμα αν μια δραστηριότητα με χαρακτηρισμό 

SlightlyMovable θα μετακινηθεί ή όχι, σε περίπτωση που χρειαστεί. 

Η κλάση EntryType 

Η κλάση EntryType περιγράφει τον τύπο μιας καταχώρησης στο ημερολόγιο του χρήστη28. Δύο 

είναι οι βασικοί τύποι μιας καταχώρησης: δεσμευμένος χρόνος, που σημαίνει πως για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα δεν μπορεί να οριστεί η προς προγραμματισμό συνάντηση, και ελεύθερος χρόνος, που 

σημαίνει πως στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα στο ημερολόγιο 

του χρήστη. Ωστόσο εκτός αυτών των δυο ακραίων περιπτώσεων, η κλάση EntryType προβλέπει ακόμη 

τρεις τύπους που ορίζουν ενδιάμεσες ή άγνωστες καταστάσεις. Έτσι συνολικά έχουμε τους εξής τύπους:  

 Available 

 ProbablyAvailable  

 ProbablyBusy  

 Busy  

 Unknown  

Συνοψίζοντας, ένα αντικείμενο CalendarEntry μπορεί να χαρακτηριστεί με ένα ή περισσότερους 

διαφορετικούς τρόπους: το βαθμό σημαντικότητας, το βαθμό μετακίνησης και τον βαθμό απασχόλησης. 

Καθεμία από αυτές τις ιδιότητες είναι ανεξάρτητη της άλλης και καμία δεν είναι είναι υποχρεωτική, ωστόσο 

η παρουσία και των τριών επιτρέπει την καλύτερη περιγραφή ενός χρονικού διαστήματος από το 

ημερολόγιο του χρήστη, δίνοντας με τη σειρά του τη δυνατότητα σε ένα πρόγραμμα ή υπηρεσία να 

                                                           
28 Ως δραστηριότητα θεωρούμε και τον ελεύθερο χρόνο του χρήστη 
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υπολογίσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο το χρόνο που μπορεί να προγραμματιστεί μια συνάντηση, έτσι 

ώστε να μεγιστοποιείται όσο το δυνατόν ο βαθμός ικανοποίησης όλων των συμμετεχόντων. 

Οι κλάσεις Interval και ComboInterval 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο τύπος των τιμών των ιδιοτήτων hasPreferredInterval και 

hasExcludedInterval ανήκει είτε στη κλάση Interval είτε στην κλάση ComboInterval. Σκοπός και των 

δύο είναι η αναπαράσταση χρονικών διαστημάτων. Η κλάση ComboInterval χρησιμοποιείται έναντι της 

Interval όταν θέλουμε να συνδυάσουμε περισσότερα του ενός διαστήματα μαζί. Για παράδειγμα, αν 

θέλουμε να περιγράψουμε το χρονικό διάστημα “17:00 - 22:00”, αρκεί ένα αντικείμενο τύπου Interval. 

Ωστόσο αν θέλουμε να περιγράψουμε το διάστημα “Δευτέρα ως Παρασκευή 17:00 - 22:00”, χρειαζόμαστε 

ένα αντικείμενο τύπου ComboInterval το οποίο εσωτερικά θα κρατά τα δύο επιμέρους Interval 

αντικείμενα, μέσω της ιδιότητας consistsOf. 
 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#Interval 

:Interval rdf:type owl:Class; 

owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class; 

owl:intersectionOf  

( [ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :endsAt; 

owl:someValuesFrom owl:Thing 

] 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :startsAt; 

owl:someValuesFrom owl:Thing 

] 

) 

]; 

owl:disjointUnionOf  (:DateInterval :DayInterval :TimeInterval ) .  

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#ComboInterval  

:ComboInterval rdf:type owl:Class ; 

owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :consistsOf ; 

owl:someValuesFrom :Interval 

]. 

Ένα αντικείμενο Interval ορίζεται από την αρχή (hasStart) και το τέλος του (hasEnd). Ανάλογα με 

τον τύπο του χρονικού διαστήματος που θέλουμε να ορίσουμε, χρησιμοποιούμε μια από τις τρεις συνολικά 

υποκλάσεις της Interval. Η υποκλάση DateInterval περιγράφει διαστήματα που περιέχουν ημερομηνίες 

(π.χ. 20 Δεκεμβρίου 2012 – 05 Ιανουαρίου 2013), η υποκλάση DayInterval περιγράφει διαστήματα 

ημερών (π.χ. Δευτέρα - Παρασκευή) και τέλος η υποκλάση TimeInterval περιγράφει διαστήματα ωρών 

(π.χ. 10:00 - 18:00). Ο τύπος των τιμών των ιδιοτήτων hasStart και hasEnd αλλάζει ανάλογα με την 

υποκλάση. Έτσι για παράδειγμα η υποκλάση DayInterval δέχεται μόνο αντικείμενα DayDescription που 

ορίζουν τις ημέρες της εβδομάδας. 
 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#DateInterval  

:DateInterval rdf:type owl:Class; 

owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class; 

owl:intersectionOf  

( :Interval 

[ rdf:type owl:Restriction; 

  owl:onProperty :endsAt; 

owl:someValuesFrom :DateDescription 
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], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :startsAt; 

owl:someValuesFrom :DateDescription 

] 

) 

].  

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#DayInterval  

:DayInterval rdf:type owl:Class; 

owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class; 

owl:intersectionOf  

( :Interval 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :endsAt; 

owl:someValuesFrom :DayDescription 

], 

[ rdf:type owl:Restriction;  

 owl:onProperty :startsAt; 

owl:someValuesFrom :DayDescription 

] 

) 

].  

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#TimeInterval  

:TimeInterval rdf:type owl:Class; 

owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Class; 

owl:intersectionOf  

( :Interval 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :endsAt; 

owl:someValuesFrom :TimeDescription 

], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :startsAt; 

owl:someValuesFrom :TimeDescription 

] 

) 

]. 

3.2.3 Παραδείγματα χρήσης της οντολογίας 

Περιπτώσεις χρήσης των κλάσεων Interval και ComboInterval 

Σενάριο: Θέλουμε να περιγράψουμε πως ένα χρήστης επιθυμεί, όποτε αυτό είναι δυνατό, οι 

συναντήσεις του να προγραμματίζονται Δευτέρα ή Τρίτη και μάλιστα πριν από το μεσημεριανό διάλειμμα 

στις 15:30. Επίσης το Σάββατο και την Κυριακή δε θέλει ποτέ να προγραμματίζεται κάποια συνάντηση. 

Τέλος δε θέλει να προγραμματιστεί καμία συνάντηση στη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών 

(23/12/2015 - 03/01/2016). 

Η αναπαράσταση αυτής της πληροφορία με χρήση της οντολογίας Meetings έχει ως εξής: 
 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#tpOrganizer1 

:tpOrganizer1 rdf:type :TimeProgramOrganizer, owl:NamedIndividual; 

:hasPreferredinterval :combo_interval1; 

:hasExcludedInterval :date_interval, :day_interval1 . 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#combo_interval1 

:combo_interval1 rdf:type owl:NamedIndividual; 

:consistsOf :day_interval2, :time_interval . 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#day_interval2 

:day_interval2 rdf:type owl:NamedIndividual; 
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:startsAt :day_description3; 

:endsAt :day_description4 . 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#day_description3 

:day_description3 rdf:type :DayDescription, owl:NamedIndividual; 

owl-time:dayOfWeek owl-time:Monday. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#day_description4 

:day_description4 rdf:type :DayDescription, owl:NamedIndividual; 

owl-time:dayOfWeek owl-time:Tuesday. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#time_interval 

:time_interval rdf:type owl:NamedIndividual; 

:startsAt :time_description1; 

:endsAt :time_description2. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#time_description1 

:time_description1 rdf:type :TimeDescription, owl:NamedIndividual; 

owl-time:hour ”9”^^xsd:nonNegativeInteger. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#time_description2 

:time_description2 rdf:type :TimeDescription, owl:NamedIndividual; 

owl-time:hour ”15”^^xsd:nonNegativeInteger; 

owl-time:minute ”30”^^xsd:nonNegativeInteger. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#day_interval 

:day_interval1 rdf:type owl:NamedIndividual; 

:startsAt :day_description1; 

:endsAt :day_description2. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#day_description1 

:day_description1 rdf:type :DayDescription, owl:NamedIndividual; 

owl-time:dayOfWeek owl-time:Saturday. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#day_description2 

:day_description2 rdf:type :DayDescription, owl:NamedIndividual; 

owl-time:dayOfWeek owl-time:Sunday. 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#date_interval 

:date_interval rdf:type owl:NamedIndividual; 

:startsAt :date_description1; 

:endsAt :date_description2 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#date_description1 

:date_description1 rdf:type :DateDescription, owl:NamedIndividual; 

owl-time:day ”---23”^^xsd:gDay; 

owl-time:month ”--12”^^xsd:gMonth; 

owl-time:year ”2015”^^xsd:gYear . 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#date_description2 

:date_description2 rdf:type :DateDescription, owl:NamedIndividual; 

owl-time:day ”---03”^^xsd:gDay; 

owl-time:month ”--01”^^xsd:gMonth; 

owl-time:year ”2016”^^xsd:gYear. 

Περιπτώσεις χρήσης της κλάσης Calendar 

Σενάριο: Θέλουμε να αναπαραστήσουμε πως το ημερολόγιο ενός χρήστη για την ημερομηνία 20 

Νοεμβρίου 2015, περιέχει δύο δραστηριότητες: (α) Επιτήρηση στο μάθημα τις Τεχνητής Νοημοσύνης 

από τις 12:00 έως τις 15:00 και (β) Βόλτα με το ποδήλατο από τις 17:00 έως τις 19:30. 

Η αναπαράσταση αυτής της πληροφορίας μπορεί να γίνει με τον παρακάτω τρόπο: 
 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#userCalendar 

:userCalendar rdf:type :Calendar, owl:NamedIndividual; 

:hasEntry :calEntry1, :calEntry2, :calEntry3, :calEntry4, :calEntry5. 
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### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#calEntry1  

:calEntry1 rdf:type :CalendarEntry, owl:NamedIndividual; 

:hasType :Available; 

:hasStartTime :inst0; 

:hasEndTime :inst1. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#calEntry2  

:calEntry2 rdf:type :CalendarEntry, owl:NamedIndividual; 

:hasType :Busy; 

:hasImportanceType :Crusial; 

:hasMovabilityType :TotallyImmovable; 

:hasStartTime :inst1; 

:hasEndTime :inst2. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#calEntry3  

:calEntry3 rdf:type :CalendarEntry, owl:NamedIndividual; 

:hasType :Available; 

:hasStartTime :inst2; 

:hasEndTime :inst3. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#calEntry4  

:calEntry4 rdf:type :CalendarEntry, owl:NamedIndividual; 

:hasImportanceType :FairlyImportant; 

:hasMovabilityType :FairlyMovable; 

:hasType :ProbablyBusy; 

:hasStartTime :inst3; 

:hasEndTime :inst4. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#calEntry5  

:calEntry5 rdf:type :CalendarEntry, owl:NamedIndividual; 

:hasType :Available; 

:hasStartTime :inst4; 

:hasEndTime :inst5. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#inst0  

:inst0 rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:Instant; 

owl-time:inXSDDateTime ”2015-11-20T00:00:00”^^xsd:dateTime. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#inst1  

:inst1 rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:Instant; 

owl-time:inXSDDateTime ”2015-11-20T12:00:00”^^xsd:dateTime. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#inst2  

:inst2 rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:Instant; 

owl-time:inXSDDateTime ”2015-11-20T15:00:00”^^xsd:dateTime. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#inst3  

:inst3 rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:Instant; 

owl-time:inXSDDateTime ”2015-11-20T17:00:00”^^xsd:dateTime. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#inst4  

:inst4 rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:Instant; 

owl-time:inXSDDateTime ”2015-11-20T19:30:00”^^xsd:dateTime. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#inst5  

:inst5 rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:Instant; 

owl-time:inXSDDateTime ”2015-11-20T23:59:59”^^xsd:dateTime . 

Όπως βλέπουμε, στην οντολογία εκτός των δύο δραστηριοτήτων του χρήστη (calEntry1, calEntry3), 

ορίζονται και άλλες τρεις ενδιάμεσες δραστηριότητες οι οποίες αναπαριστούν τον ελεύθερο χρόνο 

(:hasType :Available). Για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επίσης δε χρειάζεται να ορίσουμε κάποια 

τιμή για το βαθμό σημαντικότητας ή μετακίνησης, μιας και ο ελεύθερος χρόνος εξ’ ορισμού είναι 

διαθέσιμος προς χρήση κατά τον προγραμματισμό της συνάντησης. Για την πρώτη δραστηριότητα του 

χρήστη που αφορά την επιτήρηση, ορίσαμε τον ανώτερο βαθμό τόσο για τη σημαντικότητα όσο και για 
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τη μετακίνηση, κάτι που σημαίνει πως η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί ούτε να αναβληθεί, αλλά ούτε 

και να μετακινηθεί σε άλλη ώρα. Από την άλλη η δραστηριότητα που αφορά τη βόλτα με το ποδήλατο, 

θα μπορούσε ίσως (εξαρτάται από την απόφαση του εκάστοτε προγράμματος ή υπηρεσίας) είτε να 

μετακινηθεί σε κάποια άλλη ώρα, είτε ακόμα και να αναβληθεί, αν αυτό είναι αναγκαίο, για την 

πραγματοποίηση της προς προγραμματισμό συνάντησης. 

Περιπτώσεις χρήσης της κλάσης Meeting και των υποκλάσεών της 

Τα παρακάτω δύο αντικείμενα (:arrangedMeeting και :toBeArrangedMeeting) αποτελούν 

παραδείγματα αναπαράστασης μιας ήδη προγραμματισμένης και μιας προς προγραμματισμό συνάντησης, 

χωρίς να περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να οριστούν. 

Σενάριο: Η συνάντηση προγραμματίστηκε για την 1 Νοεμβρίου 2015, από τις 12:00 έως τις 14:30 

και θα λάβει χώρα στην Ξάνθη μεταξύ του Κώστα, της Ελένης και του Βασίλη. 
 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#arrangedMeeting 

:arrangedMeeting rdf:type :ArrangedMeeting, owl:NamedIndividual; 

:name ”School reunion”; 

:hasParticipant :Eleni, :Kostas, :Vasilis; 

:hasLocation :Xanthi; 

:hasStartTime :startTime; 

:hasEndTime :endTime. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#Xanthi 

:Xanthi rdf:type :Location, owl:NamedIndividual; 

:name ”Ξάνθη”. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#startTime 

:startTime rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:Instant; 

owl-time:inXSDDateTime ”2015-11-01T12:00:00”^^xsd:dateTime. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#endTime 

:endTime rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:Instant; 

owl-time:inXSDDateTime ”2015-11-01T14:30:00”^^xsd:dateTime. 

 

Σενάριο: Θέλουμε να προγραμματιστεί μια συνάντηση μεταξύ του Γιάννη, της Μαρίας και του Νίκου, 

την εβδομάδα από 19 έως 23 Νοεμβρίου 2015. Η παρουσία των δύο πρώτων είναι απαραίτητη, ενώ 

επιθυμητή είναι και η παρουσία του Νίκου. Η συνάντηση θα έχει μορφή τηλεδιάσκεψης, επομένως δεν 

υπάρχει συγκεκριμένη τοποθεσία. Η συνάντηση υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου 2 ώρες, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να ξεπεράσει τις 3,5 ώρες. 
 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#toBeArrangeMeeting 

:toBeArrangeMeeting rdf:type :ToBeArrangedMeeting, owl:NamedIndividual; 

:name ”Progress report”^^xsd:string; 

:topic ”development issues”^^xsd:string, ”economic issues”^^xsd:string; 

:hasParticipant :John, :Marina, :Nick; 

:hasLocation :NoLocation; 

:hasStartTimeWindow :startWin; 

:hasEndTimeWindow :endWin; 

:hasMinDuration :minDur; 

:hasMaxDuration :maxDur; 

:hasPreferredDuration :prefDur. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#John 

:John rdf:type :Participant, owl:NamedIndividual; 
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:hasRole :Organizer; 

:hasPresenceType :RequiredPresence. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#Marina 

:Marina rdf:type :Participant, owl:NamedIndividual; 

:hasRole :Member; 

:hasPresenceType :RequiredPresence. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#Nick 

:Nick rdf:type :Participant, owl:NamedIndividual; 

:hasPresenceType :DesiredPresence; 

:hasRole :Guest. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#startWin 

:startWin rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:Instant; 

owl-time:inXSDDateTime ”2015-11-19T09:00:00”^^xsd:dateTime. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#endWin 

:endWin rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:Instant; 

owl-time:inXSDDateTime ”2015-11-23T17:00:00”^^xsd:dateTime. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#minDur 

:minDur rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:DurationDescription; 

owl-time:#hours ”2”^^xsd:nonNegativeInteger. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#maxDur 

:maxDur rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:DurationDescription; 

owl-time:hours ”3”^^xsd:nonNegativeInteger; 

owl-time:minutes ”30”^^xsd:nonNegativeInteger. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#prefDur 

:prefDur rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:DurationDescription; 

owl-time:hours ”3”^^xsd:nonNegativeInteger. 

3.2.4 Αξιολόγηση της Οντολογίας 

Στην τρέχουσα έκδοσή της, η οντολογία Meetings μας επιτρέπει να περιγράψουμε τις βασικές 

πληροφορίες που απαιτούνται για την ευκολότερη οργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ πολλών χρηστών. 

Κατά την ανάπτυξή της προσπαθήσαμε να την κρατήσουμε όσο το δυνατό πιο μικρή σε μέγεθος όρων, 

έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε 

μπορεί να τη χρειάζεται. Ταυτόχρονα, η οντολογία αποφεύγει όπου αυτό είναι εφικτό την λεπτομερή 

αναπαράσταση ευαίσθητων πληροφοριών που κρατά ο κάθε χρήστης στο ημερολόγιό του. Άλλωστε για 

την οργάνωση μιας συνάντησης αρκεί οι χρήστες να ορίσουν τις διαθέσιμες και μη διαθέσιμες ώρες τους, 

χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τις πραγματικές δραστηριότητες που μπορεί να έχουν 

αποθηκευμένες στο ημερολόγιό τους. 

Ένα από τα επόμενα βήματα στην ανάπτυξη της οντολογίας Meetings θα είναι η σύνδεσή της με 

άλλες υπάρχουσες (πέραν της owl-time), όπως οντολογίες που αναπαριστούν τοποθεσίες [Lieberman, 

Singh and Goad, 2007]. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει να λαμβάνονται υπόψιν και οι χρόνοι μετακίνησης των 

χρηστών στον χρονικό υπολογισμό μιας συνάντησης. 

3.3 Η Οντολογία Προτιμήσεων 

Στόχος της οντολογίας προτιμήσεων ημερολογίου CalendarPrefs είναι η αναπαράσταση 

πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες ενός συστήματος ευφυούς ηλεκτρονικού ημερολογίου, αλλά και 
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γενικότερα χρήστες ημερολογίων. Η συγκεκριμένη οντολογία μας επιτρέπει να ορίσουμε πληροφορίες 

τόσο για το προφίλ του χρήστη, όσο και για τις προτιμήσεις του. Πιο συγκεκριμένα το προφίλ ενός χρήστη 

συνήθως περιέχει βασικές πληροφορίες που τον χαρακτηρίζουν, όπως είναι το όνομά του, η ηλικία του, το 

επάγγελμά του, τα ενδιαφέροντά του κ.α. Για ένα σύστημα ευφυούς ηλεκτρονικού ημερολογίου η γνώση 

των πληροφοριών αυτών θα επιτρέψει την πιο εξειδικευμένη και συνεπώς καλύτερη και πληρέστερη επιλογή 

δραστηριοτήτων από το σύστημα εκ μέρους του χρήστη. Επίσης, μέσω των προτιμήσεων, ο χρήστης του 

συστήματος μπορεί να καθορίσει με πιο τρόπο επιθυμεί να προγραμματιστούν οι διάφορες 

δραστηριότητές του. Κάτι τέτοιο κυρίως περιλαμβάνει χρονικές προτιμήσεις: για παράδειγμα, ένας 

χρήστης μπορεί να προτιμά να κάνει τα ψώνια του στο σούπερ μάρκετ κυρίως τα απογεύματα της 

Παρασκευής, να πηγαίνει για τζόκινγκ τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα κ.α. 

Η γνώση όλων αυτών των πληροφοριών που μπορούν να αναπαρασταθούν μέσω της οντολογίας 

CalendarPrefs, θα επιτρέψει την πιο εξειδικευμένη και συνεπώς καλύτερη και πληρέστερη επιλογή 

δραστηριοτήτων από το σύστημα αποφεύγοντας όσο το δυνατό την παρέμβαση του χρήστη για τον 

χρονοπρογραμματισμό και την επιλογή των δραστηριοτήτων που θέλει να εντάξει στο ημερολόγιό του. 

Η οντολογία CalendarPrefs αποτελείται από: 

 37 Κλάσεις (owl:Class)  

 12 Ονομαστικά Αντικείμενα (owl:NamedIndividual) 

 19 Ιδιότητες Αντικειμένων (owl:ObjectProperty)  

 6 Ιδιότητες Δεδομένων (owl:DataProperty) 

 55 Αξιώματα Υποκλάσεων (rdfs:subClassOf)  

 20 Ισοδύναμες Κλάσεις (owl:equivalentClass) 

3.3.1 Η δομή της Οντολογίας 

Δύο είναι οι βασικές κλάσεις που αποτελούν τον κορμό της οντολογίας. Η κλάση ActivityPreference 

που είναι υπεύθυνη για την αναπαράσταση όλων των προτιμήσεων του χρήστη, που σχετίζονται με 

δραστηριότητες και η κλάση UserProfile που αναπαριστά βασικά στοιχεία του προφίλ ενός χρήστη 

(Εικόνα 3.5). Εκτός των δύο αυτών κλάσεων, στην οντολογία περιλαμβάνονται και οι εξής βοηθητικές 

κλάσεις: 

Topic: Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση των ενδιαφερόντων ενός χρήστη. Στην παρούσα 

μορφή της οντολογίας, το μόνο που μπορεί να δηλωθεί για ένα αντικείμενο της συγκεκριμένης κλάσης 

είναι το όνομα του, π.χ. “Τεχνολογία”, “Υγεία”, “Αθλητισμός” κ.α. Σε επόμενη έκδοση, η συγκεκριμένη 

κλάση μπορεί να συνδεθεί με άλλες γνωστές οντολογίες, όπως η οντολογία dbpedia29, οι οποίες και 

περιγράφουν ένα μεγάλο σύνολο θεματικών περιοχών. 

EducationLevel: Αποτελεί μια απαριθμημένη κλάση για την αναπαράσταση του εκπαιδευτικού 

επιπέδου ενός χρήστη. Την κλάση αποτελούν τα εξής εκπαιδευτικά επίπεδα:  

                                                           
29 http://wiki.dbpedia.org/services-resources/ontology 
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Εικόνα 3.5. Η οντολογία CalendarPrefs μέσα από το Protégé 

 Primary: Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  

 Secondary: Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

 College: Απόφοιτος κολεγίου  

 University: Απόφοιτος πανεπιστημίου  

 MSc_holder: Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου  

 PhD_holder: Κάτοχος διδακτορικού τίτλου  

ActivityExecutionType: Απαριθμημένη κλάση για την αναπαράσταση του τρόπου εκτέλεσης μιας 

δραστηριότητας, σε σχέση με το αν μπορεί να εκτελεστεί τμηματικά ή όχι. Την κλάση αποτελούν οι εξής 

τύποι δραστηριοτήτων: 

 Single_type_execution: Μια δραστηριότητα πρέπει να εκτελεστεί από την αρχή ως το 
τέλος της χωρίς ενδιάμεσες διακοπές. 

 Multi_type_execution: Μια δραστηριότητα μπορεί να εκτελεστεί τμηματικά σε 
διαφορετικά χρονικά διαστήματα, μη συνεχόμενα. Σε αντίθεση με την προηγούμενη 
περίπτωση, εδώ η δραστηριότητα δεν είναι υποχρεωτικό να εκτελεστεί τμηματικά, αλλά 
καθαρά προαιρετικό. 

ActivityType: Αναπαριστά το είδος της δραστηριότητας (π.χ. άθληση, διάβασμα, μαγείρεμα κ.α.). 

Η κλάση συνδέεται με την κλάση Activity και τις υποκλάσεις της που έχουν οριστεί στην οντολογία 

Activities. 
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Gender: Απαριθμημένη κλάση για την αναπαράσταση του φύλου του χρήστη. Τα δύο αντικείμενα 

που την αποτελούν είναι τα εξής: 

 Male: Αρσενικά 

 Female: Θηλυκό 

LocationType: Αναπαριστά το είδος μιας τοποθεσίας (π.χ. γήπεδο, εμπορικό κέντρο κ.α.). Η κλάση 

συνδέεται με την κλάση Venue και τις υποκλάσεις της που έχουν οριστεί στην οντολογία Activities. 

Preference: Μια γενική κλάση που αναπαριστά όλα τα είδη των προτιμήσεων. Η κλάση 

ActivityPreference αποτελεί υποκλάση της, μιας και αναπαριστά συγκεκριμένα προτιμήσεις χρηστών. 

Profile: Μια γενική κλάση που αναπαριστά όλα τα είδη των προφίλ. Η κλάση UserProfile αποτελεί 

υποκλάση της, μιας και αναπαριστά συγκεκριμένα προφίλ χρηστών. 

Η κλάση UserProfile 

Όπως έχει αναφερθεί, τα αντικείμενα της κλάσης UserProfile αναπαριστούν πληροφορίες σχετικές με 

το προφίλ ενός χρήστη. Πιο συγκεκριμένα η κλάση περιλαμβάνει τις παρακάτω ιδιότητες: 

 hasFirstname: Το όνομα του χρήστη. 

 hasLastname: Το επίθετο του χρήστη. 

 hasNickname: Το ψευδώνυμο του χρήστη. Μπορούν να οριστούν περισσότερα του ενός 

 hasGender: Το φύλο του χρήστη. 

 hasAge: Η ηλικία του χρήστη.  

 hasEmail: Η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Μπορούν να οριστούν περισσότερες της μιας. 

 hasEducationBackground: Το εκπαιδευτικό επίπεδο του χρήστη. Η τιμή που μπορεί να 
δεχτεί είναι μια από τις διαφορετικές που περιγράφουν την κλάση EducationLevel. 

 hasInterestIn: Τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Και εδώ μπορούν να είναι περισσότερα από ένα, 
ενώ το σύνολο τιμών (range) την ιδιότητας ανήκει στην κλάση Topic. 

 hasCurrentWork: Το επάγγελμα του χρήστη. Η οντολογία δεν ορίζει κατηγορίες 
επαγγελμάτων, επομένως η ιδιότητα αυτή μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή (owl:Thing). 

 hasPreviousWork: Τα προηγούμενα (αν υπάρχουν) επαγγέλματα του χρήστη. Η ιδιότητα 
μπορεί να πάρει πολλαπλές τιμές, οποιουδήποτε τύπου owl:Thing. 

 homeLocation: Η διεύθυνση του σπιτιού του χρήστη 

 workLocation: Η διεύθυνση εργασίας του χρήστη. 

 hasActivityPreference: Οι διάφορες προτιμήσεις του χρήστη που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες. Το σύνολο τιμών της ιδιότητας είναι η κλάση ActivityPreference. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#UserProfile 

:UserProfile rdf:type owl:Class; 

rdfs:subClassOf :Profile, [ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasNickname; 

owl:someValuesFrom xsd:string 

], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasCurrentWork; 

owl:someValuesFrom owl:Thing 
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], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :workLocation; 

owl:someValuesFrom :Location  

], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasGender; 

owl:someValuesFrom :Gender 

], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasLastName; 

owl:someValuesFrom xsd:string 

], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :homeLocation; 

owl:someValuesFrom :Location 

], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasEmail; 

owl:someValuesFrom xsd:string  

], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasAge; 

owl:someValuesFrom xsd:integer 

], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasEducationBackground;  

owl:someValuesFrom :EducationLevel 

], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasActivityPreference; 

owl:someValuesFrom :ActivityPreference 

] , 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasFirstName; 

owl:someValuesFrom xsd:string 

], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasPreviousWork; 

owl:someValuesFrom owl:Thing 

], 

[ rdf:type owl:Restriction; 

owl:onProperty :hasInterestIn;  

owl:someValuesFrom :Topic 

]. 

Κλάση ActivityPreference 

Η κλάση ActivityPreference διαχωρίζει τις διάφορες προτιμήσεις που σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες του χρήστη με δύο τρόπους: (α) Με βάση τον αριθμό των δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνονται σε μια προτίμηση και (β) με βάση το είδος της προτίμησης. Στην πρώτη περίπτωση 

έχουμε τις υπο-κλάσεις UnaryPreference και BinaryPreference οι οποίες περιγράφουν προτιμήσεις με μια 

και δύο δραστηριότητες, αντίστοιχα. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε τις υποκλάσεις ModePreference, 

LocationPreference και TemporalPreference οι οποίες περιγράφουν τροπικές, τοπικές και χρονικές 

προτιμήσεις των δραστηριοτήτων (Εικόνα 3.6). 
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Εικόνα 3.6. Η ιεραρχία των υποκλάσεων της κλάσης ActivityPreference 

Στην κατηγορία των τροπικών προτιμήσεων ανήκει η κλάση: 

ActionPreference: Ορίζει τον τρόπο εκτέλεσης μιας δραστηριότητας, με βάση τις κατηγορίες της 

κλάσης ActivityExecutionType. Έτσι μια δραστηριότητα μπορεί να προτιμούμε να εκτελείται είτε 

τμηματικά είτε συνεχόμενα έως ότου ολοκληρωθεί. 

Στην κατηγορία των χωρικών προτιμήσεων (δηλ. υποκλάσεις της LocationPreference) ανήκουν οι 

παρακάτω κλάσεις: 

PreferLocationPreference: Ορίζει το είδος της τοποθεσίας (κλάση LocationType) που επιθυμούμε 

να εκτελείται ένας τύπος δραστηριότητας. Για παράδειγμα, μπορεί να επιθυμούμε να ορίσουμε πώς 

προτιμούμε να παίζουμε ποδόσφαιρο σε κλειστά γήπεδα (παρά σε ανοιχτά). 

AvoidLocationPreference: Ορίζει το είδος της τοποθεσίας (κλάση LocationType) που επιθυμούμε 

να μην εκτελείται ένας τύπος δραστηριότητας. Για παράδειγμα, μπορεί να επιθυμούμε να ορίσουμε πως 

θέλουμε να αποφεύγουμε να παρακολουθούμε ταινίες σε θερινούς κινηματογράφους. 

Τέλος, στην κατηγορία των χρονικών προτιμήσεων (δηλ. υποκλάσεις της TemporalPreference) 

ανήκουν οι παρακάτω κλάσεις: 

MaxFrequency: Ορίζει το μέγιστο αριθμό επαναλήψεων μιας δραστηριότητας για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα μπορεί να επιθυμούμε να πηγαίνουμε γυμναστήριο το πολύ 3 φορές 

την εβδομάδα ή 10 φορές το μήνα. 

MinFrequency: Ορίζει τον ελάχιστο αριθμό επαναλήψεων μιας δραστηριότητας για ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα μπορεί να επιθυμούμε να πηγαίνουμε γυμναστήριο το 

λιγότερο 10 φορές το μήνα. 
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PreferredFrequency: Ορίζει τον επιθυμητό αριθμό επαναλήψεων μιας δραστηριότητας για ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

MaxTimeDistance: Ορίζει τη μέγιστη χρονική απόσταση μεταξύ δύο δραστηριοτήτων. 

MinTimeDistance: Ορίζει την ελάχιστη χρονική απόσταση μεταξύ δύο δραστηριοτήτων. 

PreferredTimeDistance: Η επιθυμητή χρονική απόσταση μεταξύ δύο δραστηριοτήτων. 

MaxAccumulatedDuration: Η μέγιστη συνολική χρονική διάρκεια μιας δραστηριότητας. Αν μια 

δραστηριότητα είναι διακεκομμένη, όλα τα τμήματά της αθροιστικά δεν πρέπει να ξεπερνούν το χρόνο 

που ορίσαμε. 

MinAccumulatedDuration: Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια μιας δραστηριότητας. Τα 

τμήματα μιας διακεκομμένης δραστηριότητας μπορεί να διαρκούν λιγότερο από το χρόνο που ορίσαμε. 

PreferredAccumulatedDuration: Η επιθυμητή συνολική χρονική διάρκεια μιας δραστηριότητας. 

Τα τμήματα μιας διακεκομμένης δραστηριότητας, μπορούν να διαρκούν λιγότερο από το χρόνο που 

ορίσαμε. 

MaxPartDuration: Η μέγιστη χρονική διάρκεια του κάθε τμήματος μιας διακοπτόμενης 

δραστηριότητας. Για μη διακοπτόμενες δραστηριότητες αγνοείται. 

MinPartDuration: Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του κάθε τμήματος μιας διακοπτόμενης 

δραστηριότητας. Για μη διακοπτόμενες δραστηριότητες αγνοείται. 

PreferredPartDuration: Η επιθυμητή χρονική διάρκεια του κάθε τμήματος μιας διακοπτόμενης 

δραστηριότητας. Για μη διακοπτόμενες δραστηριότητες αγνοείται 

3.3.2 Παραδείγματα χρήσης της οντολογίας 

Περιπτώσεις χρήσης της κλάσης ActivityPreference 

Σενάριο: Αν μια κοινωνική δραστηριότητα (π.χ. επίσκεψη σε φίλους) ακολουθείται από μια αθλητική 

(π.χ. αγώνα μπάσκετ), το υποκείμενο επιθυμεί να μεσολαβεί ένα διάστημα 3 ωρών όποτε αυτό είναι δυνατό, 

αλλά σε καμία περίπτωση το διάστημα αυτό να μην είναι μικρότερο των 2 ωρών. 
 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#timeDistPreference 

:timeDistPreference rdf:type :TimeDistancePreference, owl:NamedIndividual; 

:hasFirstMember activities:SocialActivity; 

:hasSecondMember activities:SportsActivity; 

:hasMinDuration :durationA; 

:hasPrefDuration :durationB. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#durationA 

:durationA rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:DurationDescription; 

owl-time:hours ”2”^^xsd:nonNegativeInteger. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#durationB 

:durationB rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:DurationDescription; 

owl-time:hours ”3”^^xsd:nonNegativeInteger. 

Αν και ορίσαμε το αντικείμενο timeDistancePreference ότι ανήκει στην γενική κλάση 

TimeDistancePreference, ένας OWL reasoner είναι σε θέση να συμπεράνει πως ανήκει ταυτόχρονα και 

στις υποκλάσεις MinTimeDistance και PrefTimeDistance. 
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Σενάριο: Λίγο πριν από κάθε αγώνα ποδοσφαίρου θα πρέπει πάντα να προηγείται ελαφρύ τρέξιμο 

διάρκεια μισής ώρας και μετά το τέλος του αγώνα να ακολουθεί ένα τέταρτο ασκήσεις διατάσεων. 
 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#impliesPrefA 

:impliesPrefA rdf:type :TimeDistancePreference, owl:NamedIndividual; 

:hasFirstMember activities:FootballActivity; 

:hasSecondMember :shortJoggingSession; 

:hasOrder :follows; 

:hasMaxDuration :5MinDuration. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#impliesPrefB 

:impliesPrefB rdf:type :TimeDistancePreference, owl:NamedIndividual; 

:hasFirstMember activities.owl#FootballActivity; 

:hasSecondMember :shortStretchingSession; 

:hasOrder :proceeds; 

:hasMaxDuration :5MinDuration. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#5MinDuration 

:5MinDuration rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:DurationDescription; 

owl-time:minutes ”5”^^xsd:nonNegativeInteger. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#shortJoggingSession 

:shortJoggingSession rdf:type activities:JoggingActivity, owl:NamedIndividual; 

activities:hasDuration :joggingDuration. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#joggingDuration 

:joggingDuration rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:DurationDescription; 

owl-time:minutes ”30”^^xsd:nonNegativeInteger. 

 

###  http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#shortStretchingSession 

:shortStretchingSession rdf:type activities:GymnasticsActivity, owl:NamedIndividual; 

activities:hasDuration :stretchingDuration. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#stretchingDuration 

:joggingDuration rdf:type owl:NamedIndividual, owl-time:DurationDescription; 

owl-time:minutes ”15”^^xsd:nonNegativeInteger. 

Από το παραπάνω παράδειγμα, βλέπουμε πως η οντολογία μας δίνει τη δυνατότητα να ορίζουμε 

σχέσεις όχι μόνο μεταξύ τύπων δραστηριοτήτων, αλλά και μεταξύ ενός τύπου και μιας συγκεκριμένης 

δραστηριότητας ή μεταξύ δύο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα αυτή οφείλεται στη 

δυνατότητα που προσφέρει η OWL DL για ταυτόχρονη χρήση μιας έννοιας, τόσο ως κλάση όσο και ως 

αντικείμενο (punning). 

Περιπτώσεις χρήσης της κλάσης UserProfile 

Σενάριο: Το προφίλ ενός χρήστη, μαζί με τις προτιμήσεις δραστηριοτήτων που περιγράφηκαν 

προηγουμένως. 
 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#user1 

:user1 rdf:type :UserProfile, owl:NamedIndividual; 

:hasAge ”30”^^xsd:nonNegativeInteger; 

:hasEmail ”nikos.nikolaou@example.com”^^xsd:string; 

:hasNickname ”Nikolas”; 

:hasFirstName ”Nikos”; 

:hasLastName ”Nikolaou”;:hasFirstName ”Νίκος”@el; 

:hasLastName ”Νικολάου”@el; 

:hasEducationBackground :MSc_holder; 

:hasGender :Male; 

:hasCurrentWork :currentJob; 

:homeLocation :homeAddress; 

:hasActivityPreference :impliesPrefA, :impliesPrefB, 

:timeDistPreference; 
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:workLocation :workAddress. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#currentJob 

:currentJob owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

rdfs:label ”Software engineer”. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#homeAddress 

:homeAddress rdf:type owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

rdfs:label ”Athens, Greece”. 

 

### http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#workAddress 

:workAddress rdf:type owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

rdfs:label ”Thessaloniki, Greece”. 

3.3.3 Αξιολόγηση οντολογίας 

Η οντολογία CalendarPrefs χρησιμοποιούμενη σε συνδυασμό με την οντολογία Activities μας 

επιτρέπει να κωδικοποιήσουμε όχι μόνο το γενικό προφίλ ενός χρήστη, αλλά και τις προτιμήσεις του που 

σχετίζονται με δραστηριότητες. Η χρήση της συγκεκριμένης οντολογίας μπορεί να επιτρέψει σε 

προγράμματα ή υπηρεσίες που ασχολούνται με την κατανομή του χρόνου των χρηστών, την καλύτερη και 

πιο αποτελεσματική λειτουργία τους, προσφέροντας αφενός εξατομικευμένες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψιν 

το προφίλ και τις προτιμήσεις του χρήστη, και αφετέρου διευκολύνοντας την αναπαράσταση σύνθετων 

σχέσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων και των προτιμήσεων των χρηστών.  

Η οντολογία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται καθώς θα προστίθενται νέες προτιμήσεις ή νέα 

χαρακτηριστικά των χρηστών, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο. Ταυτόχρονα η σύνδεση της οντολογίας 

με άλλες υπάρχουσες, όπως για παράδειγμα η οντολογία foaf [Brickley and Miller, 2014] που και αυτή 

αναπαριστά πληροφορίες που σχετίζονται με προφίλ χρηστών, θα επιτρέψει την καλύτερη ενσωμάτωση 

και αναπαράσταση νέων χρήσιμων πληροφοριών. 

3.4 Σχετική εργασία 

Οι [Raimond and Abdallah, 2007] περιγράφουν ένα μοντέλο συμβάντων (Event Model), όπου ένα 

συμβάν ορίζεται από την τοποθεσία του, το χρόνο, τους συμμετέχοντες/πράκτορες, παράγοντες και 

προϊόντα. Ένας παράγων (factor) και ένα προϊόν (product) είναι γενικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται 

για να αναπαραστήσουν οποιαδήποτε πτυχή ή έξοδο αντίστοιχα ενός συμβάντος, ενώ καθώς το πεδίο τους 

(range) είναι το owl:Thing, η σημασιολογική τους επίδραση είναι πολύ περιορισμένη. 

Παρόμοια, το απλό μοντέλο συμβάντων (Simple Event Model) που προτάθηκε από τους [Van Hage 

et al., 2011] επιχειρεί να παρέχει ένα απλό μοντέλο RDF για την περιγραφή οποιουδήποτε συμβάντος με 

βάση τον τύπο του (τι / what), την τοποθεσία του (πού / where), τους συμμετέχοντες (ποιοι / who) και 

την χρονική του πληροφορία (πότε / when), επιτρέποντας να απαντηθεί ένα μεγάλο πλήθος ερωτήσεων 

με χρήση ερωτημάτων SPARQL. Οι προτεινόμενες σε αυτή τη διατριβή οντολογίες προσπαθούν να 

περιγράψουν παρόμοιες πτυχές ενός συμβάντος, στοχεύοντας ωστόσο σε πιο εξειδικευμένες και 

περισσότερες ιδιότητες ενός συμβάντος, με σκοπό να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις προς τον αυτόματο 

χρονοπρογραμματισμό των συμβάντων από εφαρμογές ευφυών ημερολογίων. 
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Οι [Riboni and Bettini, 2011] παρουσιάζουν μια οντολογία δραστηριοτήτων παρόμοια με τη δική 

μας. Έχοντας την κλάση Activity ως ρίζα της οντολογίας τους, ορίζουν μια ιεραρχία από διάφορες 

περιπτώσεις δραστηριοτήτων βασιζόμενοι σε συγκεκριμένους κανόνες που εφαρμόζονται στις 

δραστηριότητες, όπως το πλήθος των συμμετεχόντων (SocialActivity) ή διάφορα χαρακτηριστικά τους 

(π.χ., CarnivalParty). Καθώς η εργασία τους επικεντρώνεται περισσότερο στην αναγνώριση ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων κλειστού χώρου, η οντολογία τους στοχεύει στην χρήση της σε δραστηριότητες για 

έξυπνα σπίτια και σύνδεσή τους με δεδομένα αισθητήρων, παρά σε χρονοπρογραμματισμό από ευφυή 

ημερολόγια. 

Μια ακόμη παρόμοια προσέγγιση προέκυψε από το ευρωπαϊκό έργο Dem@Care [Meditskos et al., 

2014], όπου η αντίστοιχη οντολογία Activity επιχειρεί να αναπαραστήσει απλές καθημερινές 

δραστηριότητες ή καταστάσεις (όπως Sleeping ή In the Bathroom) και να τις συνδέσει για να παράγει πιο 

σύνθετες και ενδιαφέρουσες περιγραφές δραστηριοτήτων.  

Τέλος, οι [Hu and Janowicz, 2012] προτείνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη ιδέα 

ορισμού διαφόρων οντολογιών δραστηριοτήτων, η οποία θα είναι σε θέση να διασυνδέσει ανθρώπινες 

δραστηριότητες στον πραγματικό κόσμο (όπως η συγγραφή μιας εργασίας) με υπολογιστικά συμβάντα 

στον ψηφιακό κόσμο (π.χ., συμβάντα ημερολογίου). 

3.5 Διαλειτουργικότητα με άλλες Οντολογίες 

Δύο από τις βασικές αρχές για τη σχεδίαση και ανάπτυξη οντολογιών είναι η επαναχρησιμοποίηση 

και η διασύνδεση με άλλες οντολογίες. Και οι δύο αρχές αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά για την ευρεία 

αποδοχή μιας οντολογίας από χρήστες και προγραμματιστές. Για αυτό το λόγο, κατά την ανάπτυξη των 

οντολογιών μας βασιστήκαμε σε υπάρχουσες οντολογίες όπου αυτό ήταν δυνατό. Στην τρέχουσα μορφή 

τους οι οντολογίες μας χρησιμοποιούν στοιχεία από τις παρακάτω γνωστές οντολογίες: 

 Οντολογία FOAF [Brickley and Miller, 2014], η οποία χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση 

πληροφοριών σχετικών με τον χρήστη, όπως όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, κλπ.  

 Οντολογία OWL-Time [Hobbs and Feng, 2004], η οποία χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει 

πληροφορία σχετική με το χρόνο, όπως διάρκεια, ημερομηνίες, χρονικά διαστήματα, κλπ.  

 Οντολογία Geo OWL30, μια απλή οντολογία/λεξικό που προτάθηκε από τον οργανισμό W3C για την 

περιγραφή χωρικής πληροφορίας, όπως γεωγραφικό μήκος και πλάτος τοποθεσιών στην επιφάνεια της 

γης.  

Μολονότι εισάγαμε την οντολογία Geo OWL, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας 

κλάση GeoLocation (στην οντολογία Activities) για την αναπαράσταση γεωχωρικής πληροφορίας. Το 

σκεπτικό πίσω από την επιλογή να εισάγουμε μια νέα κλάση αντί να επαναχρησιμοποιήσουμε μια 

υπάρχουσα κλάση από άλλες σχετικές οντολογίες, όπως οι Geo OWL, WGS84 Geo Positioning31, και 

                                                           
30 http://www.w3.org/2005/Incubator/geo/XGR-geo/#owl 
31 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos 
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GeoRSS32, βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια γενική συμφωνία σε μια συγκεκριμένη οντολογία 

για την αναπαράσταση γεωχωρικής πληροφορίας33.  

Ωστόσο, οι δύο ιδιότητες δεδομένων hasLatitude και hasLongitude της κλάσης GeoLocation, είναι 

συνδεδεμένες – ως ισοδύναμες (equivalent) ιδιότητες – με τις ιδιότητες latitude και longitude της 

οντολογίας Geo OWL, εγκαθιδρύοντας έτσι μια συσχέτιση μεταξύ των δύο οντολογιών, κυρίως για 

μελλοντική αναφορά, μιας και η οντολογία Geo OWL φαίνεται η πιο διακεκριμένη και πλούσια σε 

χαρακτηριστικά μεταξύ των υπολοίπων γεωχωρικών οντολογιών. 

3.6 Οντολογική εισαγωγή δραστηριοτήτων στο σύστημα 

SELFPLANNER 

Στην ενότητα αυτή περιγράφουμε μια πρωτότυπη λογισμική βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε με 

σκοπό την εισαγωγή δραστηριοτήτων που ορίζονται σημασιολογικά στις οντολογίες που περιγράφηκαν 

στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου, σε ένα ευφυές σύστημα ηλεκτρονικού ημερολογίου, 

και ειδικότερα του σύστημα SELFPLANNER [Refanidis and Alexiadis, 2011]. Η πρωτότυπη βιβλιοθήκη 

ONTPLANNER διαβάζει τις οντολογικές περιγραφές των δραστηριοτήτων και παράγει ισοδύναμα 

σημασιολογικά αντικείμενα Java, τα οποία μπορούν να εισαχθούν αυτούσια στο παραπάνω σύστημα. 

Επισημαίνουμε ωστόσο εξαρχής ότι το σύστημα SELFPLANNER δεν υποστηρίζει πλήρως τις οντολογίες 

που περιγράψαμε, με σημαντικότερη απουσία την πλήρη ανυπαρξία υποστήριξης προγραμματισμού 

συναντήσεων (οντολογία Meetings). Επιπλέον δεν υποστηρίζει και επιμέρους χαρακτηριστικά των 

υπόλοιπων οντολογιών. Κατά συνέπεια, η λογισμική βιβλιοθήκη που αναπτύξαμε αγνοεί οποιαδήποτε 

δήλωση δεν περιλαμβάνεται στο υποσύνολο των εννοιών που υποστηρίζονται λειτουργικά από το σύστημα 

SELFPLANNER, ωστόσο εφόσον νεότερες εκδόσεις του συστήματος μπορέσουν να τις υποστηρίξουν, είναι 

πολύ εύκολο για τη βιβλιοθήκη να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και τις αντίστοιχες επιπλέον έννοιες 

των οντολογιών.   

Η εισαγωγή δραστηριοτήτων στην μέχρι πρότινος έκδοση του συστήματος SELFPLANNER 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους: Είτε μέσω της γραφικής διεπαφής (UI) που προσφέρεται 

από το σύστημα, στην οποία ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί και να προσθέσει τις πληροφορίες που θέλει, 

είτε χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα προγραμματιστική διεπαφή (Application Programming Interface 

– API) η οποία κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται από προγραμματιστές που θέλουν η εφαρμογή που 

αναπτύσσουν να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει πληροφορίες με το SELFPLANNER. Στην πρώτη 

περίπτωση της εισαγωγής των δεδομένων μέσω της γραφικής διεπαφής, δεν απαιτείται κάποια 

εξειδικευμένη γνώση ή δεξιότητα από την πλευρά χρήστη, για την πραγματοποίηση της εισαγωγής των 

πληροφοριών που χρειάζονται. Ωστόσο ακόμα και αν οι πληροφορίες που χρειάζεται να εισαχθούν, όπως 

για παράδειγμα τα χαρακτηριστικά μιας δραστηριότητας, οι χρονικοί της περιορισμοί, οι προτιμήσεις του 

                                                           
32 http://www.georss.org/ 
33 [24] http://www.w3.org/2005/Incubator/geo/XGR-geo-ont-20071023/#ontologies 



Ευφυή Συστήματα στον Σημασιολογικό Ιστό  Κωνσταντίνος Αγναντής 

Διδακτορική Διατριβή,              Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

98 
 

χρήστη κ.α., θα μπορούσαν να εξαχθούν με αυτόματο τρόπο από κάποια υπάρχουσα πηγή και έτσι να 

γίνουν διαθέσιμα απευθείας στο SELFPLANNER χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, ο χρήστης είναι 

αναγκασμένος να εισάγει ολόκληρη την πληροφορία χειρωνακτικά, καθιστώντας τη συγκεκριμένη ενέργεια 

χρονοβόρα και κουραστική. 

Τον περιορισμό αυτό έρχεται να λύσει το API που προσφέρει ο SELFPLANNER, με τη χρήστη του 

οποίου καθίσταται δυνατή η αυτοματοποιημένη εισαγωγή της διαθέσιμης πληροφορίας στο σύστημα. Σε 

αυτή την περίπτωση, ο προγραμματιστής χρησιμοποιώντας τις βιβλιοθήκες (programming libraries) που 

του παρέχονται από το SELFPLANNER, μπορεί να δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της δικής 

του εφαρμογής και του SELFPLANNER και να ανταλλάξει πληροφορίες μέσω των υπηρεσιών που του 

προσφέρονται. Για την ώρα, το API είναι διαθέσιμο μόνο για την γλώσσα προγραμματισμού Java. Έτσι 

ο προγραμματιστής για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες αυτές θα πρέπει να αναπτύξει την 

εφαρμογή του είτε στην ίδια γλώσσα, είτε σε κάποια άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το Java Virtual 

Machine (JVM), όπως Scala, Closure, Jython και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να καλούν Java 

βιβλιοθήκες μέσα στον κώδικά τους κ.α. 

3.6.1 Το υποσύστημα ONTPLANNER 

Το υποσύστημα ONTPLANNER αποτελεί ένα επιπρόσθετο εργαλείο (addon) που αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια της παρούσης διατριβής και πλέον χρησιμοποιείται από τον SELFPLANNER, το οποίο επιτυγχάνει 

τη διασύνδεση του συστήματος με τον κόσμο του Σημασιολογικού Ιστού και των δομημένων - με χρήση 

οντολογιών - πληροφοριών. Η συγκεκριμένη επέκταση επιτρέπει τόσο σε απλούς χρήστες, όσο και σε 

συστήματα ή άλλες εφαρμογές, να στέλνουν δεδομένα δραστηριοτήτων σε οντολογική μορφή, τα οποία 

στη συνέχεια μεταφράζονται στις εσωτερικές δομές που χρησιμοποιεί ο SELFPLANNER και έτσι 

επεξεργάζονται/αποθηκεύονται στο σύστημα. 

Το ONTPLANNER αναπτύχθηκε σε Java και αποτελείται από 3 επιμέρους αρθρώματα (modules): 

 Ontology Parser: Το άρθρωμα αυτό είναι υπεύθυνο για την ανάγνωση κατάλληλης οντολογίας και 

μετατροπής της σε προγραμματιστικά αντικείμενα. Οι οντολογίες που αποτελούν την είσοδο της 

βιβλιοθήκης μπορεί να βρίσκονται είτε αποθηκευμένες σε ένα τοπικό αρχείο στο σύστημα του 

χρήστη ή σε ένα απομακρυσμένο server, είτε να εισάγονται ως απλό κείμενο κατευθείαν από το 

χρήστη (π.χ. σε κάποιο πεδίο κειμένου). 

 Ontology Java Model: Το συγκεκριμένο άρθρωμα αναπαριστά όλες εκείνες τις πληροφορίες που 

μπορούν να εξαχθούν από την οντολογία, σε μορφή Java κλάσεων και αντικειμένων. Έτσι έχοντας 

μετατρέψει τα δεδομένα της οντολογίας σε προγραμματιστικά αντικείμενα, η εκάστοτε εφαρμογή 

μπορεί να τα διαχειριστεί για τους σκοπούς της. 

 SELFPLANNER Converter: Το τρίτο άρθρωμα αναλαμβάνει τη μετατροπή του Java μοντέλου της 

αναπαράστασης των πληροφοριών μιας οντολογίας σε κατάλληλη μορφή, την οποία ο 

SELFPLANNER έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει και να εκμεταλλευτεί. 
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Στην Εικόνα 3.7 μπορούμε να δούμε τα επιμέρους αρθρώματα του ONTPLANNER, τη μεταξύ τους 

διασύνδεση και την αλληλεπίδρασή τους με τον SELFPLANNER και άλλες τρίτες εφαρμογές. Αρχικά ο 

χρήστης εισάγει στο σύστημα τις πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες που θέλει να εισαχθούν 

στον SELFPLANNER. Η αναπαράσταση των δεδομένων επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των οντολογιών που 

έχουν ήδη αναπτυχθεί και περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου. Οι 

οντολογίες αυτές βρίσκονται σε online αποθετήριο (repository) και έτσι ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να 

τις χρησιμοποιήσει. Κατόπιν τα δεδομένα εισάγονται στο “parser module”, το οποίο αναλαμβάνει την 

ανάγνωσή τους και τη μετατροπή τους σε Java objects (“Java model module”). Για την ανάγνωση και 

κατανόηση των δεδομένων, οι επιπλέον οντολογίες που απαιτούνται φορτώνονται και αυτές από το online 

αποθετήριο. Το “parser module” έχει τη δυνατότητα να εξάγει από την οντολογία του χρήστη και έμμεσες 

σημασιολογικές πληροφορίες (implicit information) με τη χρήση κατάλληλου reasoner. Τέλος τα 

δεδομένα που έχουν εξαχθεί μεταφέρονται στο “SELFPLANNER Converter module” το οποίο 

αναλαμβάνει την μετατροπή και εισαγωγή των τελικών δεδομένων στο SELFPLANNER. 

 

 

Εικόνα 3.7. Η αρχιτεκτονική του υποσυστήματος ONTPLANNER 

Τα δύο πρώτα αρθώματα είναι ανεξάρτητα του SELFPLANNER και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από οποιαδήποτε εφαρμογή (βλ. Εικόνα 3.7) χρειάζεται τη δυνατότητα να διαβάζει και να χρησιμοποιεί 

τις οντολογίες που υποστηρίζονται. Για το λόγο αυτό προσφέρονται ως δυο ξεχωριστές Java βιβλιοθήκες 

ανοιχτού κώδικα (open source code) που ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει, τροποποιήσει ή διανέμει 

χωρίς να απαιτείται κάποια σχετική άδεια χρήσης. 

Ο πηγαίος κώδικας καθώς και οι compiled βιβλιοθήκες είναι προσβάσιμα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://github.com/agnantis/ontplanner . 
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3.6.2 Υλοποίηση του OntPlanner 

Το σύστημα ONTPLANNER αναπτύχθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Java (έκδοση 1.8). 

Επιπλέον, για τη διαχείριση των οντολογιών χρησιμοποιήθηκε το διαδεδομένο OWL API34, ενώ για την 

εξαγωγή έμμεσων σημασιολογικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο HermiT reasoner35. Τέλος για την 

παραγωγή των βιβλιοθηκών και την παρακολούθηση των εξαρτήσεων του συστήματος (dependency 

management) έγινε χρήση του εργαλείου maven36. 

Η βιβλιοθήκη ONTPLANNER ολοκληρώθηκε με την τελευταία έκδοση του συστήματος 

SELFPLANNER. Για να μπορέσει ο χρήστης να εισάγει δραστηριότητες σε οντολογική μορφή στο 

ολοκληρωμένο σύστημα, θα πρέπει πρώτα να τις αντιγράψει από την πηγή τους στο πρόχειρο (clipboard) 

του συστήματος. Στη συνέχεια, στο κεντρικό παράθυρο του SELFPLANNER θα πρέπει να πατήσει το 

κουμπί “Import Ontology” (Εικόνα 3.8) και να επικολλήσει (paste) τις οντολογικές περιγραφές στο 

πλαίσιο κειμένου (text box) του διαλόγου που θα εμφανιστεί (Εικόνα 3.9). 

 

 

Εικόνα 3.8. Το κεντρικό παράθυρο του συστήματος SelfPlanner, 
εμπλουτισμένο με τη λειτουργία “Import Ontology” 

Ο λόγος της επιλογής μιας προσέγγισης τύπου copy/paste για την εισαγωγή οντολογικών 

περιγραφών δραστηριοτήτων στο ολοκληρωμένο σύστημα έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική του 

συστήματος SELFPLANNER. Η εφαρμογή πελάτη του συστήματος εκτελείται ως Java applet, με 

αποτέλεσμα οι περιορισμοί ασφάλειας να απαγορεύουν την ανάγνωση αρχείων από τον τοπικό δίσκο του 

συστήματος του πελάτη. Έτσι, η επιλογή copy/paste ήταν η μόνο εφικτή εναλλακτική που ξεπερνούσε τον 

παραπάνω περιορισμό, ενώ επιπλέον παρέχει πλήρη λειτουργικότητα και επιπλέον δυνατότητα 

επεξεργασίας των οντολογικών περιγραφών πριν την εισαγωγή τους. Στην Εικόνα 3.10 φαίνονται οι 

δραστηριότητες που εισήχθησαν στο σύστημα. 

                                                           
34 OWL API v.3.4.3: http://owlapi.sourceforge.net/ 
35 HermiT v.1.3.8: http://hermit-reasoner.com/ 
36 Maven v.3: https://maven.apache.org/ 
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Εικόνα 3.9. Επικόλληση οντολογικών περιγραφών δραστηριοτήτων 

 

Εικόνα 3.10. Οι νεοεισαχθείσες δραστηριότητες εμφανίζονται στη λίστα δραστηριοτήτων του χρήστη 

3.6.3 Η οντολογία του ONTPLANNER 

Για την υποστήριξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του SELFPLANNER 

απαιτήθηκε να πραγματοποιηθούν επεκτάσεις κατά κύριο λόγο στην οντολογία των Δραστηριοτήτων 

(Activities ontology), αλλά και στην οντολογία των Προτιμήσεων (CalendarPref ontology). Αυτό 
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οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως οι συγκεκριμένες οντολογίες αναπτύχθηκαν έχοντας ως στόχο τη γενική 

περιγραφή καθημερινών δραστηριοτήτων και προτιμήσεων των χρηστών ώστε να μπορέσουν να 

υιοθετηθούν για χρήση από ένα εύρος διαφορετικών εφαρμογών. Ωστόσο, κάθε ξεχωριστή εφαρμογή, 

όπως και ο SELFPLANNER, συνήθως περιλαμβάνουν επιπλέον χαρακτηριστικά τα οποία και τις 

εξειδικεύουν έναντι των υπολοίπων παρόμοιων εφαρμογών. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδείκνυται η κατ' 

απαίτηση επέκταση των υπαρχόντων οντολογιών ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη αντιστοίχιση των βασικών 

στοιχείων του εσωτερικού μοντέλου της εφαρμογής με αυτά τις οντολογίας. 

Στην οντολογία Activities προστέθηκε η παρακάτω ιεραρχία: 

 TemplateActivity 
o SimpleTempateActivity 
o PeriodicTemplateActivity 

 AnnualTemplateActivity 

 MonthlyTemplateActivity 

 WeeklyTemplateActivity 

 DailyTemplateActivity 

Η βασική κλάση TemplateActivity δημιουργήθηκε για να περιγράψει τις δραστηριότητες που 

μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα SELFPLANNER. Η διαφοροποίησή τους σε σχέση με τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες που περιγράφει η οντολογία των Activities, έγκειται στο γεγονός πως όταν εισάγουμε μια 

δραστηριότητα στο SELFPLANNER, στην ουσία περιγράφουμε τα γενικά χαρακτηριστικά (πότε μπορεί να 

προγραμματιστεί, σε ποιες τοποθεσίες κλπ.) και όχι την πραγματική δραστηριότητα (π.χ. περίπατος στο 

δάσος αύριο στις 10:00πμ), η οποία και θα δημιουργηθεί από τον SELFPLANNER κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής ενός πλάνου του. 

Οι δύο άμεσες υποκλάσεις της TemplateActivity είναι η SimpleTemplateActivity και η 

PeriodicTemplateActivity, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση δραστηριοτήτων των 

οποίων το χρονικό πεδίο ορισμού τους είναι περιοδικό (πχ. κάθε Πέμπτη στις 6:00μμ) και μη-περιοδικό 

(πχ. Στις 20/11/2015, 12:00πμ), αντίστοιχα. 

Παρατηρώντας τις υποκλάσεις της PeriodicTemplateActivity, βλέπουμε πως η οντολογία υποστηρίζει 

τέσσερα (4) είδη περιοδικότητας για την περιγραφή του πεδίου ορισμού της δραστηριότητας: 

 Ετήσια περιοδικότητα: Κάθε χρόνο στις 25 Δεκεμβρίου και στις 16 Αυγούστου 

 Μηνιαία περιοδικότητα: Κάθε μήνα στις 15 και στις 30 

 Εβδομαδιαία περιοδικότητα: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 

 Ημερήσια περιοδικότητα: Κάθε μέρα (στις 10:00πμ) 

Ένα στιγμιότυπο (individual) της κλάσης TemplateActivity περιγράφεται στην οντολογία του 

ONTPLANNER, από τα εξής χαρακτηριστικά: 

 hasName: Το όνομα της δραστηριότητας 

 hasDescription: Η περιγραφή της δραστηριότητας 

 hasPossibleVenue: Οι δυνατές τοποθεσίες στις οποίες μπορεί να εκτελεστεί η δραστηριότητα  

 hasActiveDomain: Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο χρήστης θέλει η δραστηριότητα να 

εκτελεστεί 
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 hasPeriodicInterval: Ένα σύνολο από περιοδικούς κανόνες, που περιγράφουν το πότε μια 

δραστηριότητα μπορεί να εκτελεστεί. Αφορά μόνο τις δραστηριότητες που ανήκουν στην κλάση 

PeriodicTemplateActivity. 

 hasTemporalWindow: Ένα σύνολο από συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες μπορεί να 

εκτελεστεί η δραστηριότητα. Αφορά μόνο της δραστηριότητες που ανήκουν στην κλάση 

SimpleTemplateActivity. 

Επιπρόσθετα, στην οντολογία CALENDARPREFS προστέθηκαν νέες κλάσεις, έτσι ώστε για κάθε σχέση 

προτίμησης να μπορεί να οριστεί και ο αντίστοιχος περιορισμός. Επιπλέον, προστέθηκαν επιπλέον κλάσεις 

για τις παρακάτω σχέσεις προτίμησης / περιορισμούς: 

 Implication: Σχέση της μορφής “A  B”. Ερμηνεύεται ως ότι η εκτέλεση της δραστηριότητας 

Α, προϋποθέτει την εκτέλεση της δραστηριότητας Β. 

 Ordering: Σχέση της μορφής “A < B”. Ερμηνεύεται ως ότι εφόσον χρονοπρογραμματιστούν 

και οι δύο δραστηριότητες, όλα τα τμήματα της δραστηριότητας Α πρέπει να προηγούνται όλων 

των τμημάτων της δραστηριότητας Β. 

3.6.4 Παραδείγματα χρήσης 

Παρακάτω μπορούμε να δούμε κάποια παραδείγματα χρήσης της οντολογίας που είναι σε θέση να 

διαβάσει ο SELFPLANNER, μέσω του υποσυστήματος ONTPLANNER. 

Παράδειγμα 1: Περιγραφή της δραστηριότητας “Επίσκεψη στο ιατρείο”. Οι ώρες επίσκεψης είναι κάθε 

Δευτέρα και Παρασκευή, από 5:00μμ έως 9:00μμ. 

 

:Doctor_Appointment rdf:type activities:WeeklyTemplateActivity, owl:NamedIndividual, 

         owl:Thing;                

 activities:isInteraptable "false"^^xsd:boolean;          

 activities:hasName "Doctor appointment";                       

 activities:hasPossibleVenue :Doctor_Office; 

 activities:hasPeriodicInterval :Week_Interval. 

 

:Doctor_Office rdf:type activities:Office, owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

activities:hasName "Dr. Wright Office"; 

activities:hasLocation :Doctor_Office_location. 

 

:Doctor_Office_location rdf:type activities:Location, owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

activities:hasLatitude 22.9202988; 

activities:hasLongitude 40.6464213 . 

 

:Week_Interval rdf:type activities:WeekInterval, owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

activities:hasTemporalDescriptor :Friday_Descriptor, :Monday_Descriptor; 

activities:hasTimeInterval :Time_Interval. 

 

:Friday_Descriptor rdf:type activities:DayDescriptor, owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

activities:hasDayOfWeek activities:FRIDAY. 

 

:Monday_Descriptor rdf:type activities:DayDescriptor, owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

activities:hasDayOfWeek activities:MONDAY. 
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:Time_Interval rdf:type activities:TimeInterval, owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

activities:hasEndTime :End_Time; 

activities:hasStartTime  :Start_Time. 

 

:Start_Time rdf:type activities:TimeDescriptor, owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

activities:hasMinute 0; 

activities:hasHour 17 . 

 

:End_Time rdf:type activities:TimeDescriptor, owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

activities:hasMinute 0; 

activities:hasHour 21 . 

Παράδειγμα 2: Περιγραφή της δραστηριότητας “Συγγραφή άρθρου για υποβολή σε επιστημονικό 

περιοδικό ”. Θέλουμε η συγγραφή να πραγματοποιηθεί τμηματικά σε διάστημα τριών εβδομάδων, με τον 

περιορισμό (constraint) πως κάθε τμήμα δε θα ξεπερνά σε χρόνο τις 5 συνεχόμενες ώρες, ενώ θα 

προτιμούσαμε (preference) η ελάχιστη διάρκεια του κάθε τμήματος να είναι 2 ώρες. 
 

:Writing_Article rdf:type activities:SimpleTemplateActivity, owl:NamedIndividual, 

owl:Thing; 

activities:sInteraptable "true"^^xsd:boolean; 

activities:hasName "Writing Journal Article"; 

activities:hasActiveDomain:ActiveDomain . 

 

:ActiveDomain rdf:type activities:DateDescriptor, owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

activities:hasEndTime :ActiveDomainEnd; 

activities:hasStartTime :ActiveDomainStart . 

 

:ActiveDomainEnd rdf:type activities:DateTimeDescriptor, owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

activities:hasMonth 12; 

activities:hasYear 2016; 

activities:hasDay 31 . 

 

:ActiveDomainStart rdf:type activities:DateTimeDescriptor, owl:NamedIndividual, 

owl:Thing; 

activities:hasDay 1; 

activities:hasMonth 1; 

activities:hasYear 2015 . 

 

:MaxPartDurConstraint rdf:type prefs:MaxPartDurationConstraint, owl:NamedIndividual, 

owl:Thing ; 

prefs:hasMaxPartDuration  :5HourDuration;                

prefs:hasFirstMember:Writing_Article . 

 

:MinPartDurPreference rdf:type prefs:MaxPartDurationPreference, owl:NamedIndividual, 

owl:Thing; 

prefs:hasMinPartDuration :2HourDuration; 

prefs:hasFirstMember :Writing_Article . 

 

:5HourDuration rdf:type activities:DurationDescriptor, owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

activities:hasHour 5 . 

 

:2HourDuration rdf:type activities:DurationDescriptor, owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

activities:hasHour 2 . 

3.7 Συμπεράσματα 

Με την συνεχή εξέλιξη του Σημασιολογικού Ιστού και των εργαλείων που τον συνοδεύουν, γίνονται 

όλο και πιο εμφανείς οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η σημασιολογική 
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αναπαράσταση των πληροφοριών, σε σχέση με την εντελώς αδόμητη ή ημι-δομημένη μορφή των 

πληροφοριών που κατακλύζουν το Διαδίκτυο. Ίσως στο μέλλον, οποιαδήποτε υπηρεσία αδυνατεί να 

προσφέρει δομημένη πληροφορία θα είναι καταδικασμένη να αποτύχει. 

Η χρήση των οντολογιών προσφέρει όχι μόνο δομημένες πληροφορίες αλλά και δυνατότητες 

εξαγωγής συμπερασμάτων με τη χρήση κατάλληλων προγραμμάτων. Πρωταρχικός σκοπός των 

οντολογιών που αναπτύξαμε ήταν η ενσωμάτωσή τους σε ένα ευφυές σύστημα ηλεκτρονικού ημερολογίου, 

έχοντας κατά νου το σύστημα SELFPLANNER, έτσι ώστε από τη μια να μπορούμε να εξάγουμε νέα 

πληροφορία με βάση την υπάρχουσα, διευκολύνοντας τη λειτουργία του συστήματος, και από την άλλη να 

θέσουμε τις βάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία και συνεργασία τέτοιων συστημάτων με άλλες 

υπηρεσίες που κάνουν χρήση των εργαλείων και των δυνατοτήτων του Σημασιολογικού Ιστού. 

Φυσικά οι οντολογίες που δημιουργήθηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εκτός των στενών 

ορίων ενός συστήματος ευφυούς ημερολογίου. Άλλωστε, η χρήση κοινών οντολογιών είναι αυτή που θα 

διευκολύνει και θα επιταχύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπολογιστών χωρίς την ανάγκη 

παρέμβασης του ανθρώπου για την κατανόηση της πληροφορίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Κεφάλαιο 4.  

Ευφυές σύστημα διαχείρισης και 

χρονοπρογραμμισμού εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων 
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Η διά βίου μάθηση είναι στις μέρες μας ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνει κανείς ενεργός στην 

διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας που βασίζεται στη γνώση και τις δεξιότητες, και να μπορέσει να 

στοχεύσει επιτυχώς καλά αμειβόμενες θέσεις. Οι θετικές επιστήμες, η τεχνολογία και τα οικονομικά 

εξελίσσονται συνεχώς, έτσι οι μορφωμένοι άνθρωποι χρειάζεται να ενημερώνουν τις γνώσεις τους ή ακόμη 

και να εστιάζουν σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές από αυτές στις οποίες είχαν αρχικά εκπαιδευτεί. 

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για έναν ανήσυχο εργαζόμενο που επιθυμεί να λάβει πρόσθετη εκπαίδευση: 

Παραδοσιακά πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, προγράμματα εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

διαδικτυακά πανεπιστήμια, βιβλία, καθώς επίσης και ένας τεράστιος όγκος εκπαιδευτικού υλικού που είναι 

διαθέσιμο στον ιστό (βίντεο, tutorials, ηλεκτρονικά βιβλία, κλπ). Όλα αυτά συνιστούν διαφορετικές μορφές 

εκπαιδευτικών αντικειμένων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, κάποια από αυτά είναι 

δωρεάν, ενώ άλλα απαιτούν πληρωμή. Κάποια απαιτούν περιστασιακά ή συστηματικά την φυσική 

παρουσία του εκπαιδευόμενου, ενώ άλλα λειτουργούν εξολοκλήρου διαδικτυακά. Κάποια απαιτούν 

σύγχρονη παρακολούθηση, ενώ άλλα είναι πλήρως ασύγχρονα. Ωστόσο, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που 

μοιράζονται όλες οι μορφές των εκπαιδευτικών αντικειμένων: απαιτούν ένα σημαντικό μέρος του χρόνου 

του εκπαιδευομένου. 

Ο χρόνος είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας που ένας δια βίου εκπαιδευόμενος που δεσμεύεται 

με ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο (learning object) μπορεί να μην επιτύχει τον στόχο του, ο οποίος είναι η 

κατάκτηση της εμπεριεχόμενης γνώσης ή η λήψη ενός σχετικού πιστοποιητικού (άλλοι παράγοντες 

περιλαμβάνουν την υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του εκπαιδευόμενου ή την έλλειψη του αναγκαίου 

θεωρητικού υποβάθρου για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο). Τέτοιες αποτυχίες είναι επώδυνες 

με τρεις τρόπους: Πρώτον, ο εκπαιδευόμενος αισθάνεται απογοήτευση για την αποτυχία επίτευξης του 

στόχου του. Μπορεί να κατηγορήσει τον εαυτό του για την αποτυχία ως έχοντα περιορισμένες 

δυνατότητες, γενικά ή για το συγκεκριμένο αντικείμενο, ή ακόμη για το ότι έλαβε εσφαλμένες αποφάσεις. 

Αυτή η αποτυχία μπορεί να επηρεάσει και άλλες πτυχές της ζωής του, με αποτέλεσμα να δημιουργεί έναν 

ευρύτερο αρνητικό ψυχολογικό αποτύπωμα. Δεύτερον, η δέσμευση με ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο 

μπορεί να περιλαμβάνει την εκ των προτέρων πληρωμή κάποιου χρηματικού ποσού, το οποίο χάνεται 

ασχέτως αν ο εκπαιδευόμενος επιτύχει ή όχι στην προσπάθειά του. Τρίτον, ο εκπαιδευόμενος αφιέρωσε 

μέρος του χρόνου του πριν συνειδητοποιήσει ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη χρονική διαθεσιμότητα για 

να κατακτήσει τη ζητούμενη γνώση. Και μολονότι έχει κατακτήσει μέρος της γνώσης αυτής από το χρόνο 

που αφιέρωσε στο εκπαιδευτικό αντικείμενο, ο απώτερος στόχος δεν επετεύχθη, επομένως  ο χρόνος που 

επενδύθηκε μπορεί να θεωρηθεί και ως χαμένος. 

Κατά συνέπεια, είναι σημαντική η λήψη πληροφορημένων αποφάσεων σχετικά με το εάν ο 

εκπαιδευόμενος διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για να δεσμευτεί επιτυχώς με ένα εκπαιδευτικό 

αντικείμενο ή όχι. Η πληροφορία που απαιτείται περιλαμβάνει όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα με τα 

οποία ο εκπαιδευόμενος επιθυμεί να δεσμευτεί ταυτόχρονα, καθώς επίσης και όλες τις υπόλοιπες 

υποχρεώσεις του εκπαιδευόμενου, άσχετες με την εκπαίδευσή του, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική, 

οικογενειακή και την προσωπική του ζωή. Για κάθε δραστηριότητα, ο λήπτης της απόφασης χρειάζεται 
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να γνωρίζει μια πληθώρα από στοιχεία, ώστε να μπορεί να την χρονοπρογραμματίσει μέσα στο 

ημερολόγιο του, χωρίς αυτή να αλληλεπιδρά με άλλες δραστηριότητες. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν 

τη διάρκεια της, το χρονικό πεδίο ορισμού της, τις εναλλακτικές τοποθεσίες που αυτή μπορεί να λάβει 

χώρα, το εάν είναι υποχρεωτική ή όχι, εάν είναι διακοπτόμενη ή όχι, την ωφέλεια που αποκομίζει ο 

εκπαιδευόμενος από την επιτυχή ολοκλήρωσή της, τις προτιμήσεις του εκπαιδευόμενου ως προς τον τρόπο 

προγραμματισμού της δραστηριότητας, και πολλά άλλα. Ήδη στο προηγούμενο κεφάλαιο έχουμε 

προτείνει οντολογίες για την σημασιολογική περιγραφή τέτοιων δραστηριοτήτων. 

Το COURSR είναι ένα ευφυές σύστημα που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο, το οποίο σχεδιάστηκε 

και υλοποιήθηκε για να αντιμετωπίσει ακριβώς το πρόβλημα της λήψης καλά πληροφορημένων αποφάσεων 

ως προς το εάν ο εκπαιδευόμενος διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για να δεσμευτεί με ένα σύνολο 

εκπαιδευτικών αντικειμένων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις άλλες μη-εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις, και 

ολοκληρώνοντας όλη αυτή την πληροφορία με έναν διάφανο τρόπο. Το COURSR ολοκληρώνει δύο 

διαφορετικές οντολογίες, μια γενική που χρησιμοποιείται για τον ορισμό κάθε τύπου δραστηριότητας 

(υποσύνολο αυτής που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο), και μία πιο ειδική που αφορά 

εκπαιδευτικά αντικείμενα. Επιπρόσθετα, κατέχει πληροφορία για μια ποικιλία εκπαιδευτικών αντικειμένων. 

Με όλη αυτή την πληροφορία διαθέσιμη, το COURSR καλεί μια εξωτερική μηχανή 

χρονοπρογραμματισμού η οποία είναι σε θέση να παράγει σχεδόν βέλτιστα πλάνα για προβλήματα με 

δεκάδες δραστηριότητες.  

Ένα τυπικό σενάριο χρήσης περιλαμβάνει τον εκπαιδευόμενο να αναζητά εάν μπορεί να δεσμευτεί 

με ένα (ή και περισσότερα) πρόσθετο εκπαιδευτικό αντικείμενο, ενώ έχει ήδη αρκετές άλλες δεσμεύσεις 

για εκπαιδευτικές και μη δραστηριότητες. Για να διευθετηθεί η νέα δέσμευση μεταξύ των ήδη υπαρχουσών, 

το COURSR προσπαθεί να επαναπρογραμματίσει ήδη προγραμματισμένες δραστηριότητες, όπου αυτό 

είναι εφικτό και επιτρέπεται από τον εκπαιδευόμενο.  

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά παρουσιάζεται σχετική εργασία. Στη συνέχεια περιγράφεται το ευφυές 

σύστημα περιγραφής και χρονοπρογραμματισμού εκπαιδευτικών αντικειμένων σε βάθος. Ειδικότερα, 

περιγράφονται οι τυπικές περιπτώσεις χρήσης για τους δύο τύπους χρηστών του, οι οποίοι είναι ο 

εκπαιδευόμενος και ο πάροχος εκπαιδευτικών αντικειμένων. Συνεχίζει με την αρχιτεκτονική του 

συστήματος, συζητά θέματα χρονοπρογραμματισμού και παρουσιάζει την υποκείμενη οντολογία 

περιγραφής των εκπαιδευτικών αντικειμένων. Τέλος ακολουθεί μια αξιολόγηση της προσπάθειας με 

πραγματικούς χρήστες, εκπαιδευόμενους και παρόχους εκπαιδευτικών αντικειμένων. 

4.1 Σχετική εργασία 

Το COURSR σχετίζεται με δύο κατευθύνσεις έρευνας. Η μία αφορά τα συστήματα διαχείρισης 

μάθησης (Learning Management Systems, LMS) και η δεύτερη αφορά τις εφαρμογές ευφυών 

ηλεκτρονικών ημερολογίων.  
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Ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) [Watson and Watson, 2007; Weaver et al., 2008] βοηθά 

το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς επίσης και τους φοιτητές ενός εκπαιδευτικού 

οργανισμού, να διατεθούν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα στους φοιτητές, να καταγράφεται η χρήση τους, να 

αξιολογείται η απόδοση των φοιτητών, να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, 

και πολλά άλλα. Το ΣΔΜ περιέχει εκπαιδευτικά αντικείμενα, ενώ διαχειρίζεται και καταγράφει τη χρήση 

τους από τους εκπαιδευόμενους, καθώς επίσης και την πρόοδό τους. Από τις λειτουργικότητες που 

συνήθως υλοποιούνται σε ένα ΣΔΜ, η πιο σχετική με το COURSR είναι η οντολογική αναπαράσταση των 

εκπαιδευτικών αντικειμένων. Το πρότυπο IEEE 1484.12.1 – 200237 για μεταδεδομένα εκπαιδευτικών 

αντικειμένων (Learning Object Metadata, LOM) είναι ακόμη και στις μέρες μας το πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενο για αυτό το σκοπό. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στη συγκεκριμένη 

οντολογία, καθώς επίσης σε όλες τις γνωστές σε εμάς παραλλαγές της, για την περιγραφή των χρονικών 

πτυχών και απαιτήσεων των εκπαιδευτικών αντικειμένων με τρόπο τόσο αναλυτικό, ώστε να είναι δυνατή η 

εκμετάλλευσή του από χρονοπρογραμματιστές. 

Το COURSR, σε αντίθεση με τα ΣΔΜ, δεν κατέχει τα ίδια τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και, σε 

αντίθεση με το LOM, δεν επικεντρώνεται στην περιγραφή τέτοιων πτυχών των εκπαιδευτικών αντικειμένων. 

Φυσικά το COURSR θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το LOM για να διευκολύνει την αναζήτηση των 

εκπαιδευτικών αντικειμένων. Ωστόσο, άλλες μέθοδοι αναζήτησης, όπως η ταξινόμηση με βάση τον φορέα 

παροχής των εκπαιδευτικών αντικειμένων και το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών, θα 

μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν. Παρόλα αυτά, η λειτουργικότητα που παρέχεται από το COURSR, 

συνδυασμένη με το LOM, θα μπορούσε να εξαχθεί ή να ολοκληρωθεί σε ένα ΣΔΜ για να παρέχει μια 

ολιστική προσέγγιση και εμπειρία χρήσης. 

Πιο κοντά στην προσπάθεια του COURSR να αποτυπώσει τις χρονικές απαιτήσεις των εκπαιδευτικών 

αντικειμένων είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (European Credit Transfer System, 

ECTS)38. Το σύστημα ECTS σχεδιάστηκε για να μετρήσει τη συνολική προσπάθεια που χρειάζεται να 

καταβάλλει ένας φοιτητής ώστε να κατακτήσει τη γνώση ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου (στη 

συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για πανεπιστημιακά μαθήματα, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά). Μια 

μονάδα ECTS ισοδυναμεί με 25 έως 30 ώρες εργασίας. Έτσι, ένα πανεπιστημιακό μάθημα 5 μονάδων 

ECTS απαιτεί 125 με 150 ώρες εργασίας από τον φοιτητή. Η συνολική εργασία περιλαμβάνει 

παρακολούθηση διαλέξεων, εργασία στο σπίτι, διάβασμα, εξετάσεις και κάθε άλλη δραστηριότητα που 

σχετίζεται με το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Ωστόσο, το σύστημα ECTS δεν προσδιορίζει την κατανομή 

της συνολικής προσπάθειας μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό 

αντικείμενο και, πιο σημαντικά, τους αναλυτικούς χρονικούς περιορισμούς και περιορισμούς διάταξης 

μεταξύ των. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για λεπτομερή ανάλυση υποθέσεων.  

Ως παράδειγμα, η παρακολούθηση τεσσάρων πανεπιστημιακών μαθημάτων με 5 μονάδες ECTS το 

καθένα σε ένα χρονικό διάστημα 17 εβδομάδων σημαίνει ένα ελάχιστο 500 ωρών εργασίας συνολικά, ή 

                                                           
37 https://standards.ieee.org/findstds/standard/1484.12.1-2002.html 
38 http://ec.europa.eu/education/ects/ects_en.htm 
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περίπου 30 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, κάτι που θεωρείται εφικτό. Ωστόσο, με εξέταση των αναλυτικών 

στοιχείων των τεσσάρων μαθημάτων (για παράδειγμα, τις συγκεκριμένες ώρες των διαλέξεων ή τις 

ημερομηνίες και ώρες των τελικών εξετάσεων), καθώς επίσης και των υπολοίπων υποχρεώσεων του 

εκπαιδευόμενου, μπορεί να προκύψουν διάφορες συγκρούσεις οι οποίες καθιστούν ανέφικτη την 

ταυτόχρονη παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων. 

Αν υποθέσουμε τώρα ότι όλη αυτή η πληροφορία για τις χρονικές απαιτήσεις των εκπαιδευτικών 

αντικειμένων είναι διαθέσιμη, χρειάζεται ένας χρονοπρογραμματιστής ο οποίος, έχοντας επιπλέον 

πρόσβαση στις μη-εκπαιδευτικές δραστηριότητες του εκπαιδευόμενου, είναι σε θέση να παράγει βέλτιστα 

ή σχεδόν βέλτιστα πλάνα. Το COURSR αξιοποιεί για το σκοπό αυτό τον χρονοπρογραματιστή που 

παρέχεται από το σύστημα SELFPLANNER, ένα ευφυές ηλεκτρονικό ημερολόγιο, ενώ επιπρόσθετα 

υλοποιεί λειτουργικότητες που ο χρονοπρογραμματισής δεν υποστηρίζει [Refanidis and Alexiadis, 2011; 

Refanidis and Yorke-Smith, 2010; Refanidis, 2007].  

Ο χρονοπρογραμματιστής του συστήματος SELFPLANNER υποστηρίζει μια πληθώρα 

χαρακτηριστικών για την περιγραφή δραστηριοτήτων, όπως: 

 Μεταβλητή διάρκεια, με την περισσότερη διάρκεια να παράγει μεγαλύτερη ωφέλεια. 

 Χρονικά πεδία ορισμού αυθαίρετης πολυπλοκότητας, καθώς επίσης και συναρτήσεις ωφέλειας 

επί αυτών, επίσης αυθαίρετης πολυπλοκότητας. 

 Εναλλακτικές τοποθεσίες για κάθε δραστηριότητα και πληροφορίες για τους χρόνους μετάβασης 

μεταξύ αυτών των τοποθεσιών. 

 Διακοπτόμενες και μη διακοπτόμενες δραστηριότητες, με υποστήριξη επιπλέον περιορισμών και 

προτιμήσεων ως προς τον τρόπο που προγραμματίζονται μεταξύ τους τα διάφορα τμήματα μιας 

διακοπτόμενης δραστηριότητας. 

 Περιοδικές δραστηριότητες, με κάθε στιγμιότυπό τους να προγραμματίζεται ξεχωριστά μέσα 

στο χρονικό διάστημα της περιόδου του. 

 Δυαδικούς περιορισμούς και δυαδικές προτιμήσεις διάταξης, εγγύτητας και συνεπαγωγής επί 

ζευγών δραστηριοτήτων. 

 Δυνατότητα επικάλυψης μεταξύ δραστηριοτήτων χαμηλής έντασης. 

 

Ο χρονοπρογραμματιστής λύνει ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης υπό περιορισμούς σε δύο φάσεις: 

Στην πρώτη φάση κατασκευάζει ένα αρχικό πλάνο χρησιμοποιώντας μια υλοποίηση της γενικής 

μεθοδολογίας Squeaky Wheel Optimization (SWO) [Joslin and Clements, 1999]. Στη δεύτερη φάση, 

προσπαθεί να βελτιώσει το αρχικό πλάνο, χρησιμοποιώντας τοπική στοχαστική αναζήτηση [Alexiadis and 

Refanidis, 2013a; 2015]. Επιπλέον, ο χρονοπρογραμματιστής είναι σε θέση να παράγει εναλλακτικά πλάνα 

υψηλής ποιότητας και με σημαντική διαφορά μεταξύ τους [Alexiadis and Refanidis, 2013b]. Σύμφωνα με 

τα πειραματικά αποτελέσματα, ο χρονοπρογραμματιστής του συστήματος SELFPLANNER είναι πολύ 

αποτελεσματικός και αποδοτικός στην επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης υπό περιορισμούς του 

τύπου που περιγράφηκε στις προηγούμενες παραγράφους. 
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Το πρόβλημα της χρήσης ενός ευφυούς συστήματος για τον χρονοπρογραμματισμό ατομικών και 

συνδυασμένων δραστηριοτήτων έχει μελετηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η ιδέα για χρήση ενός συστήματος 

σχεδιασμού και χρονοπρογραμματισμού ατομικών δραστηριοτήτων πρωτοδιατυπώθηκε στο [Refanidis, 

McCluskey and Dimopoulos, 2004], ενώ η ιδέα εφαρμογής της για τον χρονοπρογραμματισμό 

εκπαιδευτικών αντικειμένων προτάθηκε στο [Moka and Refanidis, 2004]. Έχουν αναπτυχθεί πολλά 

συστήματα κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες που επικεντρώνονται στον χρονοπρογραμματισμό 

συνδυασμένων δραστηριοτήτων, δηλαδή συναντήσεων. Κάποια από αυτά επικεντρώνονται σε 

συγκεκριμένες πτυχές του προβλήματος [Garrido and Sycara 1995; Jennings and Jackson 1995; Sen and 

Durfee 1994; 1998]. Άλλα εμπλέκουν και τον σημασιολογικό ιστό, π.χ., το σύστημα RCal [Singh 2003; 

Payne, Singh and Sycara 2002]. Το CMRadar [Modi et al. 2004] είναι ένας πράκτορας για 

αυτοματοποιημένη διαχείριση ημερολογίου, που παρέχει ένα φάσμα λειτουργιών από υποστήριξη φυσικής 

γλώσσας για τα εισερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουν περιεχόμενο σχετικό με τον 

προγραμματισμό συναντήσεων, μέχρι τη διαπραγμάτευση με άλλους χρήστες ή την αυτόνομη λήψη 

αποφάσεων χρονοπρογραμματισμού.  

Το σύστημα PTIME [Berry et al. 2006] αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου CALO [Myers, 2006], 

στοχεύοντας στη διευκόλυνση του χρονοπρογραμματισμού συναντήσεων. Η καινοτομία του PTIME 

έγκειται στη δυνατότητά του να μαθαίνει τις προτιμήσεις των χρηστών του, ενώ δίνει έμφαση στη χρήση 

φυσικής γλώσσας για την αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Μία ακόμη προσπάθεια εντός του ίδιου έργου 

απέφερε το σύστημα Towel [Conley and Carpenter 2007], το οποίο στοχεύει στην ευφυή διαχείριση μιας 

λίστας υποχρεώσεων (to-do). Το Towel επιτρέπει στον χρήστη να οργανώνει τις λίστες υποχρεώσεων, 

καθώς επίσης και να αναθέτει εργασίες σε άλλους πράκτορες. 

4.2 Το σύστημα COURSR  

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει αναλυτικά το σύστημα COURSR39. Περιλαμβάνει μια επισκόπηση των 

λειτουργιών του συστήματος, την αρχιτεκτονική του, θέματα χρονοπρογραμματισμού και την υποκείμενη 

οντολογία για την περιγραφή των χρονικών απαιτήσεων των εκπαιδευτικών αντικειμένων. 

4.2.1 Επισκόπηση του συστήματος 

Το COURSR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο καταστάσεις λειτουργίας: Τη λειτουργία παρόχου 

εκπαιδευτικών αντικειμένων και τη λειτουργία του εκπαιδευομένου. Ως πάροχο αναφέρουμε τον κάτοχο ή 

τον διαχειριστή ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εισαγωγή της 

περιγραφής του στο σύστημα. Στον τρόπο λειτουργίας παρόχου ο χρήστης μπορεί να προσθέσει στη βάση 

δεδομένων του συστήματος νέες περιγραφές εκπαιδευτικών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των 

                                                           
39 Μια παλαιότερη έκδοση του συστήματος, με όνομα COURSR, δεν υποστήριζε όλες τις λειτουργίες της 
τελευταίας έκδοσης, όπως διαχείριση ημερολογίων στην Google αλλά και πλήρη ολοκλήρωση με μη-
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν οριστεί στο σύστημα SELFPLANNER. 
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χρονικών τους απαιτήσεων, ενώ στον τρόπο λειτουργίας εκπαιδευομένου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να χρονοπρογραμματίσει εκπαιδευτικά αντικείμενα στο ημερολόγιό του. 

 

Τρόπος λειτουργίας παρόχου εκπαιδευτικών αντικειμένων 

Στην Εικόνα 4.1 φαίνεται η αρχική σελίδα του συστήματος40. Το COURSR υποστηρίζει τοπικούς 

λογαριασμούς χρηστών, καθώς και σύνδεση μέσω λογαριασμού Google, Facebook, LinkedIn και 

StackExchange. Η κεντρική σελίδα του COURSR, μετά τη σύνδεση, περιλαμβάνει τον πίνακα 

δραστηριότητας του χρήστη (dashboard), όπου φαίνονται οι πλέον πρόσφατες ενέργειές του, όπως νέα 

μαθήματα που έχει δημιουργήσει (εάν είναι πάροχος) ή μαθήματα στα οποία έχει εγγραφεί (εάν είναι 

εκπαιδευόμενος), όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.2. 

 

 

Εικόνα 4.1. Η αρχική σελίδα του συστήματος COURSR 

 

                                                           
40 Το σύστημα είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://coursr.uom.gr . 
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Εικόνα 4.2. Ο πίνακας δραστηριοτήτων του χρήστη 

Για να δημιουργήσει ένα νέο εκπαιδευτικό αντικείμενο, ο πάροχος πρέπει να δώσει αρκετές 

πληροφορίες. Αρχικά εισάγονται οι βασικές πληροφορίες του αντικειμένου, όπως ο τίτλος του, το όνομα 

του διδάσκοντα (αν υπάρχει), το εξάμηνο όπου προσφέρεται το εκπαιδευτικό αντικείμενο (αν υπάρχει), οι 

ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού αντικειμένου41, καθώς επίσης και μια 

προαιρετική περιγραφή. Καμία δραστηριότητα του εκπαιδευτικού αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων 

των εξετάσεων, δεν μπορεί να λάβει χώρα εκτός του διαστήματος που ορίζεται από τις ημερομηνίες 

έναρξης και λήξης (Εικόνα 4.3). 

 

                                                           
41 Για εκπαιδευτικά αντικείμενα τα οποία δεν περιορίζονται από ημερομηνίες έναρξης και λήξης, η 
ημερομηνία έναρξης μπορεί να τεθεί πριν την σημερινή ημερομηνία και η ημερομηνία λήξης αρκετά 
μακριά στο μέλλον. 
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Εικόνα 4.3. Βασικές πληροφορίες εκπαιδευτικού αντικειμένου 

Το πιο βασικό βήμα στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου είναι ο καθορισμός των 

επιμέρους δραστηριοτήτων που το συναποτελούν. Ο πάροχος μπορεί να ορίσει οσεσδήποτε 

δραστηριότητες για το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Το COURSR υποστηρίζει έξι (6) σημασιολογικά 

διαφορετικούς, αλλά λειτουργικά ίδιους, τύπους δραστηριοτήτων: 

 Διάλεξη (Lecture) 

 Εργαστήριο (Lab) 

 Ενδιάμεσες εξετάσεις (Midterm exam) 

 Τελικές εξετάσεις (Final exam) 

 Παρουσίαση (Presentation) 

 Εργασία στο σπίτι (Homework) 

Για το ίδιο εκπαιδευτικό αντικείμενο, ο χρήστης μπορεί να ορίσει περισσότερες από μια 

δραστηριότητες του ίδιου τύπου. Για κάθε δραστηριότητα, και ανεξάρτητα από τον τύπο της, ο χρήστης 

μπορεί να εισάγει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Χρόνος προετοιμασίας (workload): Ο χρόνος που απαιτείται από τον εκπαιδευόμενο για να 

προετοιμαστεί εκ των προτέρων για την δραστηριότητα. Για παράδειγμα, για μια εβδομαδιαία διάλεξη, ο 

εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να χρειάζεται 60 λεπτά για προετοιμασία, ώστε να είναι σε θέση να 

παρακολουθήσει παραγωγικά τη διάλεξη, ενώ για τις τελικές εξετάσεις ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 

χρειαζόταν 12 ώρες προετοιμασίας ώστε να επιτύχει σε αυτές. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι ασύγχρονος, 

δηλαδή ο εκπαιδευόμενος μπορεί να τον κατανείμει όπως τον εξυπηρετεί καλύτερα, λαμβάνοντας υπόψη 
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τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του. Μια δραστηριότητα μπορεί να μην απαιτεί χρόνο για προετοιμασία, σε 

αυτή την περίπτωση όμως πρέπει να έχει οριστεί θετική διάρκεια (επόμενο πεδίο). 

• Διάρκεια (duration): Η πραγματική διάρκεια μιας δραστηριότητας. Για παράδειγμα, μια διάλεξη 

μπορεί να διαρκεί 90 λεπτά, ενώ η τελική εξέταση 180 λεπτά. Η διάρκεια αποτελεί σύγχρονο χρόνο, 

δηλαδή δεν δίνει καμία ευελιξία στον εκπαιδευόμενο ως προς το πότε θα χρονοπρογραμματίσει το 

συγκεκριμένο μέρος της δραστηριότητας στο ημερολόγιό του. Μια δραστηριότητα μπορεί να έχει 

μηδενική διάρκεια, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι θετικός ο χρόνος προετοιμασίας 

(προηγούμενο πεδίο). 

• Περιοδικότητα (periodicity): Μια δραστηριότητα μπορεί να είναι περιοδική, για παράδειγμα, μια 

ακολουθία διαλέξεων. Το COURSR υποστηρίζει τον ορισμό της περιοδικότητας μιας δραστηριότητας με 

χρήση της φυσικής (αγγλικής) γλώσσας. Το κείμενο αναλύεται από έναν συντακτικό αναλυτή (parser) που 

υλοποιήθηκε εξαρχής στα πλαίσια της παρούσας διατριβής και περιγράφεται σε επόμενη ενότητα του 

κεφαλαίου. Παραδείγματα έγκυρων περιγραφών περιοδικότητας είναι τα παρακάτω: 

 

 Περιοδικότητα μιας φοράς 

o On 20/3/2016 at 15:30 

o 20/3/2016 at 15:30 

 

 Περιοδικότητα μερικών επαναλήψεων 

o On 20/3/2016 at 15:30 and on 21/3/2016 at 17:00 

o On 20/3/2016 and on 21/3/2016 at 17:00 

o On 20/3/2016, 21/3/2106 and 21/3/2016 at 17:00 

 

 Εβδομαδιαία περιοδικότητα 

o Every Monday at 15:30 

o Every Monday, Thuesday and Friday at 15:30 

o Every Monday at 15:30 and every Friday at 16:00 

o Every other Monday at 15:30 

o Every Monday at 15:30 and every third Friday at 16:00 

o Every second Monday at 15:30 from 13/10/2015 

o Every second Monday at 15:30 from 13/10/2015 to 04/01/2016 

o Every second Monday at 15:30 excluding 20/11/2015 

o Every third Monday at 15:30 including 20/11/2015 at 13:30 

 

Για κάθε έγκυρη περιγραφή περιοδικότητας, το COURSR εμφανίζει τις ημερομηνίες των διαφορετικών 

στιγμιότυπων της δραστηριότητας (Εικόνα 4.4, περιοχή “Auto-completed dates”). Διαφορετικά 

στιγμιότυπα μιας περιοδικής δραστηριότητας μπορούν να θεωρηθούν ως διαφορετικές δραστηριότητες, 
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για παράδειγμα να έχουν διαφορετικές περιγραφές, ή να θεωρηθούν ως μία δραστηριότητα, δηλαδή να 

έχουν κοινή περιγραφή. Τέλος, ο πάροχος μπορεί να καθορίσει την ακριβή τοποθεσία όπου το σύγχρονο 

μέρος της δραστηριότητας λαμβάνει χώρα, για την περίπτωση δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών 

αντικειμένων που απαιτούν τη φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Ο 

χρόνος μετακίνησης μεταξύ των τοποθεσιών των χρονικά γειτονικών δραστηριοτήτων του εκπαιδευομένου 

λαμβάνεται υπόψη από την μηχανή χρονοπρογραμματισμού, κατά την προσπάθειά της να 

χρονοπρογραμματίσει το σύνολο των δραστηριοτήτων του εκπαιδευομένου. 

 

 

Εικόνα 4.4. Χρονικές απαιτήσεις και τοποθεσία μιας δραστηριότητας  
που αποτελεί μέρος ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου 

Ο πάροχος μπορεί να ορίσει πολλαπλές δραστηριότητες για ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο, για 

οποιονδήποτε από τους τύπους του. Μπορεί επίσης να επεξεργαστεί κάθε στιγμιότυπο δραστηριότητας, 

αποδίδοντάς του έναν τίτλο, μια περιγραφή και ένα σχόλιο (Εικόνα 4.5). 
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Εικόνα 4.5. Επεξεργασία στιγμιότυπων δραστηριότητας 

Ο πάροχος μπορεί επίσης να ορίσει ειδικούς περιορισμούς μεταξύ των δραστηριοτήτων ενός 

εκπαιδευτικού αντικειμένου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την επιτυχή ολοκλήρωση της 

παρακολούθησής του. Αυτοί οι περιορισμοί λαμβάνονται υπόψη κατά τον χρονοπρογραμματισμό των 

εκπαιδευτικών αντικειμένων. Τρεις τύποι περιορισμών υποστηρίζονται:  

• Προαπαιτούμενα μαθήματα (course prerequisites): Αφορούν περιορισμούς μεταξύ εκπαιδευτικών 

αντικειμένων. Ειδικότερα, δηλώνονται άλλα εκπαιδευτικά αντικείμενα των οποίων την παρακολούθηση 

πρέπει να έχει ήδη χρονοπρογραμματίσει ο εκπαιδευόμενος, ώστε να είναι σε θέση να εγγραφεί και να 

παρακολουθήσει το τρέχον εκπαιδευτικό αντικείμενο. 

• Προαπαιτούμενα παρακολούθησης (attendance prerequisites): Πρόκειται για πληθικούς 

περιορισμούς (cardinality constraints) που αφορούν τα στιγμιότυπα μιας κάθε φορά δραστηριότητας και 

πρέπει να ικανοποιηθούν ώστε να θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθησή της. Η μη ικανοποίησή έστω και 

ενός προαπαιτούμενου παρακολούθησης συνεπάγεται την αδυναμία παρακολούθησης συνολικά του 

εκπαιδευτικού αντικειμένου. Οι περιορισμοί παρακολούθησης δίνονται σε φυσική (αγγλική) γλώσσα, όπως 

φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα:  

o At least 1 of "Lecture[1]", "Lecture[2]", "Lab[3]" 

o At most 1 of "Lecture[1]", "Homework[2]" and "Lecture[3]" 

o At least 30% of "Lecture[1]", "Lecture[2]", "Lecture[7]" 

o At most 30% of "Lecture[1]", "Lecture[2]", "Lecture[3]" 

o Exactly 2 of "Lecture[1]", "Lecture[2]" and "Lecture[5]" 

o At least 50% of all lectures 

o At most 50% of all labs 
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o All midterm exams before "Final exam[1]" 

 

 

Εικόνα 4.6. Περιορισμοί για τον χρονοπρογραμματισμό των δραστηριοτήτων ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου 

• Περιορισμοί δραστηριοτήτων (activity prerequisites): Πρόκειται για δυαδικούς περιορισμούς 

διάταξης μεταξύ των στιγμιότυπων της ίδιας ή διαφορετικών δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού 

αντικειμένου, οι οποίοι πρέπει να ικανοποιούνται ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων. Και πάλι οι περιορισμοί δίνονται σε φυσική (αγγλική) γλώσσα. Μερικά παραδείγματα 

τέτοιων περιορισμών που υποστηρίζονται από το COURSR είναι τα ακόλουθα: 

o "Lecture[1]" before "Lecture[2]" 

o "Lecture[1]" before "Lecture[2]", "Lab[1]" 

o "Lab[1]" and "Lecture[2]" after "Lecture[1]" 

o "Final exam[1]" after all lectures 

o All lectures and all labs before "Final exam[2]" and "Presentation[1]" 

o At least 50% of all lectures before "Final exam[1]" 

o At most 50% of all labs after "Presentation[1]" 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ορισμού περιορισμών επί των 

δραστηριοτήτων ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου ή μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών αντικειμένων, ο 

χρήστης μπορεί να επιλέγει τα ονόματα των δραστηριοτήτων ή των προαπαιτούμενων εκπαιδευτικών 

αντικειμένων από σχετικές λίστες στα δεξιά της οθόνης στην Εικόνα 4.6 και να τα εισάγει στα αντίστοιχα 

πεδία ορισμού των περιορισμών με λειτουργία σύρε & άσε (drag & drop). 
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Τέλος ο πάροχος μπορεί να εξάγει την περιγραφή του εκπαιδευτικού αντικειμένου, με όλες τις 

δραστηριότητες και τους περιορισμούς, σε κάποια οντολογική μορφή από τις υποστηριζόμενες, ήτοι 

Functional, Turtle, RDF/XML και απλή XML (Εικόνα 4.7). Για την αποθήκευση των εκπαιδευτικών 

αντικειμένων χρησιμοποιείται το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων PostgreSQL, κυρίως για 

λόγους απόδοσης. Ωστόσο, η εφαρμογή επιτρέπει στον πάροχο να αποθηκεύσει όλη την πληροφορία ενός 

εκπαιδευτικού αντικειμένου σε ένα triple-store στον δίσκο, σε μορφή RDF, χρησιμοποιώντας το Sesame 

API [Broekstra et al., 2002]. Σε αυτή την περίπτωση, όλη η πληροφορία καθίσταται διαθέσιμη για 

πρόσβαση μέσω υποβολής ερωτημάτων με χρήση της γλώσσας SPARQL, από κατάλληλο endpoint που 

παρέχει το COURSR, όχι μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του αλλά σε οποιονδήποτε τρίτο χρήστη ή 

άλλο σύστημα. 

 

 

 

Εικόνα 4.7. Εξαγωγή της πλήρους περιγραφής ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου σε κάποια οντολογική μορφή 

Τρόπος λειτουργίας εκπαιδευομένου 

Ο τρόπος λειτουργίας εκπαιδευομένου περιλαμβάνει λειτουργίες που αφορούν την «εγγραφή» σε 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα και τον χρονοπρογραμματισμό τους εντός του ηλεκτρονικού 

ημερολογίου του. Οι λειτουργίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 Αναζήτηση και εγγραφή σε εκπαιδευτικά αντικείμενα. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση στην 

αναλυτική περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου, καθώς και 

στους σχετικούς περιορισμούς. Ουσιαστικά μπορεί να δει τα πάντα σχετικά με το εκπαιδευτικό 

αντικείμενο, όπως ακριβώς τα έχει εισάγει ο πάροχός του, αλλά δεν μπορεί να μεταβάλλει τις 

σχετικές πληροφορίες. 
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 Χορήγηση και αφαίρεση άδειας πρόσβασης του COURSR σε επιλεγμένα ημερολόγια του χρήστη στην 

υπηρεσία Google Calendar. Κάθε καταχώρηση στα ημερολόγια που θα καθοριστούν θεωρείται 

δεσμευμένος χρόνος, κατά συνέπεια δεν μπορούν να χρονοπρογραμματιστούν εκεί εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες (εξαιρούνται δραστηριότητες στα ημερολόγια του χρήστη οι οποίες έχουν 

τοποθετηθεί από το COURSR ή το SELFPLANNER, σε προηγούμενες συνεδρίες – αυτές μπορούν 

να επαναπρογραμματιστούν). Μετά τον χρονοπρογραμματισμό, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα του 

COURSR τοποθετούνται σε ένα συγκεκριμένο ηλεκτρονικό ημερολόγιο που έχει υποδειχθεί από 

τον εκπαιδευόμενο για το συγκεκριμένο σκοπό. 

 Χρονοπρογραμματισμός δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών αντικειμένων. Αυτή η λειτουργικότητα 

επιτυγχάνεται με χρήση της υπηρεσίας SELFPLANNER. Ο χρονοπρογραμματισμός λαμβάνει 

υπόψη τις τοποθεσίες των δραστηριοτήτων και τις μεταξύ τους χρονικές αποστάσεις. 

 Επαναπρογραμματισμός δραστηριοτήτων. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να καθορίσει εάν επιθυμεί οι 

ήδη χρονοπρογραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες να επαναπρογραμματιστούν ή όχι, 

κατά την προσπάθεια χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων ενός νεοεπιλεγμένου 

εκπαιδευτικού αντικειμένου. 

 Σύνδεση του COURSR με τον λογαριασμό του χρήστη (εάν υπάρχει) στο σύστημα SELFPLANNER. Εάν 

ο εκπαιδευόμενος έχει δηλώσει μη-εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον λογαριασμό του στο 

σύστημα SELFPLANNER, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να τις επαναπρογραμματίσει, καθώς 

προσπαθεί να χρονοπρογραμματίσει εντός των ηλεκτρονικών του ημερολογίων τις 

δραστηριότητες των νεοεπιλεγμένων εκπαιδευτικών αντικειμένων. Έτσι, στην ακραία περίπτωση, 

για να χρονοπρογραμματιστούν ένα ή περισσότερα νεοεπιλεγμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα, 

ενδέχεται να χρειαστεί να επαναπρογραμματιστούν όλες οι ήδη χρονοπρογραμματισμένες 

εκπαιδευτικές και μη-εκπαιδευτικές δραστηριότητες του χρήστη (υπό την προϋπόθεση για τις 

τελευταίες ότι έχουν χρονοπρογραμματιστεί εντός των ημερολογίων του μέσω του συστήματος 

SELFPLANNER). Σε αυτή την απόλυτα δυναμική κατάσταση χρονοπρογραμματισμού, τα 

χρονικά πεδία, οι διάρκειες, οι τοποθεσίες και όλοι οι περιορισμοί και προτιμήσεις που έχουν 

δηλωθεί για τις δραστηριότητες του εκπαιδευομένου λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη από την 

υποκείμενη μηχανή χρονοπρογραμματισμού. 

Επισημαίνεται ότι το COURSR δεν μπορεί να επαναπρογραμματίσει δραστηριότητες οι οποίες 

καταχωρήθηκαν χειρωνακτικά απευθείας στα ημερολόγια του χρήστη στην υπηρεσία Google Calendar, 

μιας και για αυτές τις δραστηριότητες δεν έχουν καθοριστεί χρονικές και χωρικές πληροφορίες. Έτσι, 

θεωρούνται ως δεσμευμένος χρόνος. Επιπρόσθετα, επειδή οι δραστηριότητες αυτές συνήθως δεν 

διαθέτουν χωρική πληροφορία, δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν χρόνοι μετακίνησης μεταξύ αυτών των 

δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που έχουν δηλωθεί στο COURSR ή στο SELFPLANNER. Κατά 

συνέπεια, για χρήστες τόσο του συστήματος COURSR όσο και του SELFPLANNER, συνίσταται η μη 

χειρωνακτική εισαγωγή δραστηριοτήτων απευθείας στα ημερολόγιά τους στην υπηρεσία Google Calendar, 

έτσι ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο όλες τις δυνατότητές τους. Τέλος να σημειωθεί ότι 
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καταχωρήσεις στα ημερολόγια του εκπαιδευομένου που έχουν εισαχθεί μέσω των συστημάτων COURSR 

και SELFPLANNER αναγνωρίζονται μέσω ειδικής επισημείωσης στα κρυφά τους πεδία και δεν θεωρούνται 

δεσμευμένος χρόνος, εκτός και αν ο εκπαιδευόμενος ζητήσει οι συγκεκριμένες δραστηριότητες να μην 

επαναπρογραμματιστούν.  

 

 

Εικόνα 4.8. Η γραφική διασύνδεση του εκπαιδευομένου 

Η Εικόνα 4.8 δίνει μια επισκόπηση της γραφικής διασύνδεσης του εκπαιδευομένου. Υπάρχουν 

διάφορες ενότητες σε αυτήν. Η ενότητα Overview δίνει πληροφορίες για τις πρόσφατες ενέργειες του 

εκπαιδευόμενου στο σύστημα (εγγραφή σε μαθήματα, εύρεση νέων πλάνων, κλπ). Στην ενότητα Profile ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά του στοιχεία, να δώσει ή να αφαιρέσει την άδεια 

πρόσβασης του COURSR στα ημερολόγιά του στην υπηρεσία Google Calendar, καθώς επίσης και να 

συνδέσει τον λογαριασμό του στο COURSR με τον λογαριασμό του στο SELFPLANNER. Στην ενότητα 

Available Courses μπορεί να δει όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που είναι καταχωρημένα στο σύστημα 

COURSR, ενώ στην ενότητα My Courses μπορεί να δει τα εκπαιδευτικά αντικείμενα στα οποία έχει 

εγγραφεί. Τέλος, στην ενότητα COURSR Scheduler (η οποία είναι η επιλεγμένη στην Εικόνα 4.8) μπορεί 

να καλέσει το σύστημα SELFPLANNER για να χρονοπρογραμματίσει τα επιλεγμένα εκπαιδευτικά 

αντικείμενα στα ηλεκτρονικά του ημερολόγια. 

4.2.2 Αρχιτεκτονική του COURSR 

Το σύστημα COURSR ολοκληρώνεται με το σύστημα SELFPLANNER, με σκοπό να παρέχει στον 

χρήστη μια ολιστική εμπειρία, εφόσον φυσικά αυτός διαθέτει λογαριασμούς και στα δύο συστήματα. 

Επιπρόσθετα, απαιτεί πρόσβαση στα ημερολόγια του χρήστη στην Google, έτσι ώστε να διαβάζει αλλά 
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και να τα ενημερώνει με δραστηριότητες. Ο τρόπος λειτουργίας παρόχου δεν παρουσιάζει κάποιο 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αρχιτεκτονικής άποψης, μιας και λειτουργεί ως ένα απλό πληροφοριακό 

σύστημα. Από την άλλη, ο τρόπος λειτουργίας εκπαιδευομένου είναι περισσότερο πολύπλοκος. Η 

συνολική αρχιτεκτονική του συστήματος COURSR, η οποία αντανακλά κυρίως τον τρόπο λειτουργίας 

εκπαιδευομένου, φαίνεται στην Εικόνα 4.9. 

 

 

 

 

Εικόνα 4.9. Η αρχιτεκτονική του συστήματος COURSR 

Μια συνεδρία εκπαιδευομένου του COURSR ξεκινά με τον εκπαιδευόμενο να επιλέγει ένα ή 

περισσότερα νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα και να εγγράφεται σε αυτά. Ωστόσο, ο εκπαιδευόμενος μπορεί 

να έχει εισάγει στα ημερολόγιά του στην υπηρεσία Google Calendar κάποιες δραστηριότητες, ενώ 

επιπλέον μπορεί να έχει εισάγει μη-εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω του συστήματος SELFPLANNER. 

Για τις τελευταίες δραστηριότητες, το σύστημα SELFPLANNER διαθέτει όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για τον χρονοπρογραμματισμό τους. 

Αφού λοιπόν ο εκπαιδευόμενος εγγραφεί σε ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά αντικείμενα, ζητά από 

το COURSR να επιχειρήσει να τα χρονοπρογραμματίσει, ώστε να δει αν διαθέτει την απαιτούμενη χρονική 

διαθεσιμότητα για να τα παρακολουθήσει επιτυχώς. Το COURSR ζητά τόσο από την υπηρεσία Google 

Calendar, όσο και από το σύστημα SELFPLANNER, να του στείλουν ό,τι πληροφορίες διαθέτουν για άλλες 

δραστηριότητές του εκπαιδευομένου. Αφού λάβει την πληροφόρηση, το COURSR διακρίνει τις παλιές 

δραστηριότητες σε τρεις κατηγορίες: Στατικές, εκπαιδευτικές και μη-εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με 

τις δύο τελευταίες κατηγορίες να υποστηρίζουν το πλήρες σημασιολογικό μοντέλο περιγραφής 

δραστηριοτήτων (π.χ., χρονικά πεδία ορισμού, διάρκειες, τοποθεσίες, περιορισμοί, προτιμήσεις, κλπ). Τα 

χρονικά διαστήματα που καταλαμβάνονται από στατικές δραστηριότητες αφαιρούνται από τα χρονικά 

πεδία ορισμού των υπολοίπων δραστηριοτήτων, και τέλος ο χρονοπρογραμματιστής καλείται για να βρει 

ένα πλάνο. 

 

COURSR2 SelfPlanner 

Scheduler 

Google 
calendars 

User 

Select learning objects 
Request plans for all events 

Select plan 

Insert static events 
Edit events 
Watch plan 

Insert / edit dynamic events 
Request plan for non-educational events 

Select plan 

Read non-educational 
events details 

Upload educational events 

Read events 
Update events 

Schedule dynamic events 
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Εάν το πλάνο γίνει αποδεκτό από τον εκπαιδευόμενο, τότε ενημερώνονται τα ημερολόγιά του στο 

Google Calendar με τις δραστηριότητες του COURSR και του SELFPLANNER, ενώ και η εσωτερική βάση 

δεδομένων του SELFPLANNER ενημερώνεται με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του χρήστη. Αλλιώς, 

αν το πλάνο δεν γίνει αποδεκτό από τον εκπαιδευόμενο, δεν γίνεται καμία ενημέρωση ημερολογίων. Εάν 

δεν καταστεί δυνατή η εύρεση ενός πλάνου που να ικανοποιεί τις χρονικές απαιτήσεις και τους χρονικούς 

περιορισμούς των επιλεγμένων εκπαιδευτικών αντικειμένων, ένα μήνυμα ενημερώνει τον εκπαιδευόμενο 

για την αδυναμία χρονοπρογραμματισμού των νέων εκπαιδευτικών αντικειμένων στα ημερολόγια του, με 

βάση τις τρέχουσες δεσμεύσεις του. 

Η παραπάνω αρχιτεκτονική είναι επεκτάσιμη. Χρησιμοποιώντας το σύστημα SELFPLANNER ως την 

κεντρική «αποθήκη» δυναμικών δραστηριοτήτων του χρήστη, οποιουδήποτε τύπου (εκπαιδευτικών και 

μη), και το Google Calendar για να διατηρεί το τρέχον πλάνο όλων των δραστηριοτήτων, άλλα 

περιφερειακά συστήματα σαν το COURSR θα μπορούσαν να συνδεθούν στο κεντρικό σύστημα 

SELFPLANNER με παρόμοιο τρόπο. Έτσι, εάν ο χρήστης συνδέεται σε ένα από τα περιφερειακά 

συστήματα, θα μπορεί να επιλέγει νέες δραστηριότητες ενός συγκεκριμένου πεδίου (π.χ., εκπαιδευτικά 

αντικείμενα) και να τις χρονοπρογραμματίζει μαζί με όλες τις δραστηριότητες που είναι καταχωρημένες 

στο κεντρικό σύστημα SELFPLANNER. Τα στοιχεία των δραστηριοτήτων ειδικού πεδίου θα πρέπει να 

μεταφορτώνονται στο σύστημα SELFPLANNER, ενώ το επιλεγμένο πλάνο θα πρέπει να μεταφορτώνεται 

στην υπηρεσία Google Calendar, με τις δραστηριότητές του να επισημαίνονται ως δραστηριότητες τύπου 

SELFPLANNER. Για την ώρα, κανένα άλλο σύστημα πέραν του COURSR δεν συνδέεται με το σύστημα 

SELFPLANNER, ωστόσο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον με το σύστημα ΜΥVISITPLANNER 

[Refanidis et al, 2014], ένα σύστημα που εξειδικεύεται σε δραστηριότητες πολιτισμού. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η αρχιτεκτονική που παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.9 δεν παρουσιάζει την 

εσωτερική δομή του συστήματος SELFPLANNER. Για παράδειγμα, αφού ο χρήστης συνδεθεί απευθείας 

στο σύστημα SELFPLANNER, και αυτό το σύστημα επικοινωνεί απευθείας με την υπηρεσία Google 

Calendar, ενώ επίσης λύνει το πρόβλημα χρησιμοποιώντας μια μηχανή χρονοπρογραμματισμού. 

4.2.3 Θέματα χρονοπρογραμματισμού 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το COURSR χρησιμοποιεί ένα τοπικό στιγμιότυπο της μηχανής 

χρονοπρογραμματισμού του συστήματος SELFPLANNER. Το μοντέλο περιγραφής προβλημάτων 

χρονοπρογραμματισμού που υποστηρίζεται από τη μηχανή έχει περιγραφεί στο [Refanidis and Yorke-

Smith, 2010], ενώ οι αλγόριθμοι έχουν περιγραφεί στην ίδια δημοσίευση, καθώς και στην [Alexiadis and 

Refanidis, 2015].  

Για να χρησιμοποιήσει τη μηχανή χρονοπρογραμματισμού, το COURSR υλοποιεί έναν 

μετασχηματισμό της περιγραφής των δραστηριοτήτων και των περιορισμών του δικού του μοντέλου σε 

αυτό της μηχανής. Για παράδειγμα, οι προαπαιτούμενες δραστηριότητες μπορούν να κωδικοποιηθούν με 

τη χρήση περιορισμών συνεπαγωγής που υποστηρίζονται από το μοντέλο της μηχανής 

χρονοπρογραμματισμού. Έτσι, αν ο εκπαιδευόμενος πρέπει να συμμετάσχει (εννοείται επιτυχώς) στις 
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ενδιάμεσες εξετάσεις, ώστε να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στις τελικές εξετάσεις, ένας περιορισμός 

συνεπαγωγής της μορφής “Final-exam ⇒ Mid-term exam" πρέπει να οριστεί. Το νόημα αυτού του 

περιορισμού είναι ότι για να μπει η δραστηριότητα Final-exam στο τελικό πλάνο, πρέπει επίσης να μπει 

η δραστηριότητα Mid-term exam.  

Υπάρχουν επίσης δραστηριότητες που πρέπει να χρονοπρογραμματιστούν πριν ή μετά από άλλες 

δραστηριότητες. Για παράδειγμα, η δραστηριότητα “Studying for the Final exam” πρέπει πάντα να 

προηγείται της δραστηριότητας “Final exam” (γενικά, το ασύγχρονο μέρος κάθε δραστηριότητας πρέπει 

να προηγείται του σύγχρονου μέρους αυτής), ενώ η δραστηριότητα “Studying for Lecture #3” πρέπει να 

χρονοπρογραμματιστεί μεταξύ των δραστηριοτήτων “Lecture #2” και “Lecture #3”. Οι περιορισμοί 

διάταξης, που υποστηρίζονται από τη μηχανή χρονοπρογραμματισμού, χρησιμοποιούνται για να 

ικανοποιήσουν τέτοιες απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, οι περιορισμοί εγγύτητας που υποστηρίζονται από τη 

μηχανή χρονοπρογραμματισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θέσουν μέγιστο όριο στη χρονική 

απόσταση δύο δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, η προετοιμασία για μια διάλεξη θα πρέπει να γίνει το 

πολύ μια εβδομάδα πριν την διάλεξη. 

Από την άλλη, οι περιορισμοί πληθικότητας, που υποστηρίζονται από το COURSR όσον αφορά τη 

δυνατότητα δήλωσής τους, δεν υποστηρίζονται από τη μηχανή χρονοπρογραμματισμού. Παραδείγματα 

περιορισμών πληθικότητας είναι ο υποχρεωτικός χρονοπρογραμματισμός των τελικών εξετάσεων και της 

προετοιμασίας για αυτές, καθώς επίσης και ο χρονοπρογραμματισμός ενός ελάχιστου αριθμού διαλέξεων, 

ώστε να θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού αντικειμένου.  

Ωστόσο, το μοντέλο της μηχανής χρονοπρογραμματισμού υποστηρίζει χρησιμότητες επί των 

δραστηριοτήτων, δηλαδή δραστηριότητες με μεγαλύτερη χρησιμότητα έχουν προτεραιότητα κατά τον 

χρονοπρογραμματισμό. Έτσι, το COURSR καταφέρνει να χρονοπρογραμματίσει τον ελάχιστο 

απαιτούμενο αριθμό στιγμιότυπων μιας δραστηριότητας αντιστοιχίζοντάς της μεγαλύτερη χρησιμότητα 

σε σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Ωστόσο, αυτό δεν εξασφαλίζει 

ότι θα καταστεί δυνατός ο χρονοπρογραμματισμός τους. Έτσι, αφού ληφθεί το πρώτο πλάνο από τη 

μηχανή χρονοπρογραμματισμού, το COURSR ελέγχει κατά πόσο ικανοποιούνται οι περιορισμοί 

πληθικότητας. Σε περίπτωση που ένας περιορισμός πληθικότητας δεν ικανοποιείται, το COURSR αυξάνει 

τις χρησιμότητες των εμπλεκόμενων δραστηριοτήτων, μειώνει τις χρησιμότητες των υπολοίπων 

δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού αντικειμένου και καλεί εκ νέου τη μηχανή 

χρονοπρογραμματισμού. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έναν προκαθορισμένο (από τον χρήστη) 

αριθμό φορών και αν ύστερα από τις επαναλήψεις αυτές δεν καταστεί δυνατό να βρεθεί πλάνο που να 

ικανοποιεί και τους περιορισμούς πληθικότητας, ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται ότι τα νέα εκπαιδευτικά 

αντικείμενα που επέλεξε δεν μπορούν να χρονοπρογραμματιστούν εντός του ημερολογίου του. 

Στην Εικόνα 4.10 μπορούμε να δούμε σχηματικά τα βήματα που ακολουθούνται κατά την αναζήτηση 

ενός πλάνου από τον εκπαιδευόμενο. 
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4.3 Η Οντολογία του COURSR 

Η οντολογία του COURSR αποτελεί ουσιαστικό συστατικό στοιχείο του συστήματος και στοχεύει 

στην αναπαράσταση των βασικών πληροφοριών ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου, των δραστηριοτήτων του 

και των μεταξύ τους συσχετίσεων. Η οντολογία αποτελείται από: 

 41 κλάσεις (owl:Class) 

 53 ονοματισμένα αντικείμενα – συμπεριλαμβανομένων των παραδειγμάτων 
(owl:NamedIndividual) 

 33 ιδιότητες αντικειμένων (owl:ObjectProperty) 

Εικόνα 4.10 Τα βήματα για αναζήτηση πλάνου μέσω του COURSR 
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 37 ιδιότητες δεδομένων (owl:DataProperty) 

 49 σχέσεις υποκλάσεις (rdfs:subClassOf) 

 14 σχέσεις ισοδυναμίας κλάσης (owl:equivalentClass) 

Μερικές από τις πιο σημαντικές κλάσεις της οντολογίας είναι οι εξής: 

 Course: Αυτή η κλάση θεωρείται η ρίζα ολόκληρης της οντολογίας, μιας και συνδέεται άμεσα ή έμμεσα 

με όλες τις υπόλοιπες κλάσεις. Χρησιμοποιείται για να κωδικοποιήσει όλη την πληροφορία που 

σχετίζεται με ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο, όπως οι δραστηριότητές του και οι μεταξύ τους 

περιορισμοί, οι ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης, κλπ. 

 SchoolActivity: Αυτή η κλάση ορίζει μια γενική δραστηριότητα εκπαιδευτικού αντικειμένου. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, υποστηρίζονται έξι σημασιολογικά διαφορετικού (αλλά λειτουργικά ισοδύναμοι) τύποι 

δραστηριοτήτων, οι οποίοι αποτελούν υποκλάσεις της SchoolActivity. 

 SchoolActivitySynopsis: Σε αντίθεση με την κλάση SchoolActivity, αυτή η κλάση χρησιμοποιείται για 

να αναπαραστήσει πληροφορία όχι για μεμονωμένες δραστηριότητες, αλλά μετά-πληροφορία για το 

σύνολο μιας ομάδας στιγμιότυπων δραστηριότητας. Για παράδειγμα, η κλάση LectureActitySynopsis 

(υποκλάση της SchoolActivitySynopsis) περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ο αριθμός των διαλέξεων 

ενός μαθήματος, η περιοδικότητά τους και η διάρκειά τους. Όπως και με την κλάση SchoolActivity, 

για κάθε τύπο δραστηριότητας υπάρχει και η αντίστοιχη υποκλάση της SchoolActivitySynopsis. 

 Periodicity: Αυτή η κλάση κωδικοποιεί τους διάφορους τύπους περιοδικότητας. Στην τρέχουσα μορφή 

της η οντολογία υποστηρίζει τέσσερις τύπους περιοδικότητας: μιας φοράς (one time), μερικών φορών 

(some-times), εβδομαδιαία (weekly) και μηνιαία (monthly). 

 Prerequisite: Αυτή η κλάση περιλαμβάνει 3 υποκλάσεις, κάθε μία να αντιστοιχεί σε έναν από τους τρεις 

διαφορετικούς τύπους προαπαιτούμενων (μάθημα, δραστηριότητα και παρακολούθηση) που 

υποστηρίζονται από το COURSR. 

 User: Αυτή η κλάση χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει πληροφορίες για τους δύο τύπους χρήστη: 

Εκπαιδευόμενος (Student) και πάροχος εκπαιδευτικών αντικειμένων (Tutor). Στο μέλλον αυτή η 

κλάση θα μπορούσε να ενσωματώσει στοιχεία από άλλες γνωστές οντολογίες όπως η FOAF [Brickley 

and Miller, 2014] 

Η Εικόνα 4.11 παρέχει μια επισκόπηση της οντολογίας εκπαιδευτικών αντικειμένων του COURSR. 

 



Ευφυή Συστήματα στον Σημασιολογικό Ιστό  Κωνσταντίνος Αγναντής 

Διδακτορική Διατριβή,              Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

127 
 

 

Εικόνα 4.11. Επισκόπηση της οντολογίας εκπαιδευτικών αντικειμένων του COURSR. 

Το COURSR παρέχει ένα SPARQL endpoint, δίνοντας έτσι στους χρήστες τη δυνατότητα να έχουν 

πρόσβαση στην βάση δεδομένων του με οντολογικό τρόπο, μέσω της υποβολής ερωτημάτων SPARQL 

(υποστηρίζεται η πλήρης γλώσσα SPARQL). Ο ερωτών μπορεί να δει τις τριπλέτες που είναι 

αποθηκευμένες στην RDF βάση δεδομένων και ικανοποιούν το ερώτημα και σε μορφή rdf/xml, είτε μέσω 

του UI της εφαρμογής, είτε καλώντας το κατάλληλο web service, ώστε να είναι δυνατή η χρήση των 

δεδομένων και από άλλα συστήματα. 

4.4 Η Γραμματική της Διεπαφής Φυσικής Γλώσσας του COURSR 

Για την αναπαράσταση των χρονικών κανόνων κάθε τύπου δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε μια 

γραμματική που προσομοιάζει – στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό – τον τρόπο περιγραφής της 

περιοδικότητας σε φυσική γλώσσα. Η χρήση ψευδο-φυσικής γλώσσας (psedo-natural language – PNL) 
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για την περιγραφή σύνθετων κανόνων επιτρέπει ακόμα και στους χρήστες με περιορισμένες τεχνολογικές 

γνώσεις να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τα επιμέρους συστήματα και να εισάγουν τα δεδομένα με 

διαισθητικό και οικείο τρόπο, σε αντίθεση με διεπαφές που στηρίζονται αποκλειστικά στη χρήση στοιχείων 

ελέγχου φόρμας (form controls), όπως συμβαίνει με τα περισσότερα ηλεκτρονικά ημερολόγια, 

συμπεριλαμβανούμενου του ευφυούς ημερολογίου SELFPLANNER [Alexiadis and Refanidis, 2009]. 

4.4.1 Έγκυροι κανόνες περιοδικότητας 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η γραμματική που αναπτύχθηκε για την περιγραφή της 

περιοδικότητας των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, σε EBNF (Extended Backus–

Naur Form) αναπαράσταση. 

 
minute                  := [0-5][0-9] 

hour                    := 2[0-3]|([01]?[0-9]) 

day                     := [12][0-9]|3[01]|0?[1-9] 

month                   := (1[0-2])|(0?[1-9]) 

year                    := [0-9]{4} 

time                    := {'at'} hour':'minute 

dayname                 := {'every'} {'other'|'second'|'third'|'forth'} 

('monday'|'tuesday'|'wednesday|'thursday'| 

'friday'|'saturday'|'sunday') 

date                    := {'on'} day ('/'|'-') month ('/'|'-') year 

datetime                := date time 

daytime                 := dayname time 

manyDayName             := dayname {(','|'and') dayname}* 

manyDate                := date {(','|'and') date}* 

manyDateTime            := datetime {(','|'and') datetime}* 

manyDayName             := dayname {(','|'and') dayname}* 

manyDayTime             := daytime {(','|'and') daytime}* 

manyDayOneTime          := manyDayName time 

manymanyDayTime         := (manyDayTime | manyDayOneTime) {(','|'and') 

(manyDayTime | manyDayOneTime)}* 

manyDateOneTime         := manyDate time 

exclusion               := 'excluding' date 

manyExclusion           := 'excluding' manyDates 

inclusion               := 'including' datetime 

manyInclusions          := 'including' someTimesPeriodicity 

startingDate            := 'from' date 

endingDate              := {'up'} 'to' date 

weekPeriodicity         := manymanyDayTime {startingDate} {endingDate} 

{manyExclusion} {manyInclusion} {manyExclusion} 

someTimesPeriodicity    := (manyDatetime | manyDateOneTime) 

{(','|'and') (manyDatetime | manyDateOneTime)}* 

anyPeriodicity          := weekPeriodicity | someTimesPeriodicity 

 

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει περιοδικότητα στην εμφάνιση μιας δραστηριότητας ή ενός 

εκπαιδευτικού αντικειμένου, η παραπάνω γραμματική μας επιτρέπει να ορίζουμε κανόνες που περιγράφουν 

συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες. Παραδείγματα έγκυρων, μη-περιοδικών κανόνων είναι τα παρακάτω: 
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 On 25/12/2015 at 13:30: Απλή ημερομηνία και ώρα. 

 On 25/12/2015 at 13:30 and on 1/1/2016 at 20:00: Δύο ημερομηνίες με διαφορετική ώρα. 

 25/12/2015 at 13:30, 1/1/2016 at 20:00: Δύο ημερομηνίες με την ίδια ώρα συνδεδεμένες με 

κόμμα (,). 

 On 25/12/2015 and on 1/1/2016 at 20:00: Δύο ημερομηνίες με την ίδια ώρα συνδεδεμένες με 

το σύνδεσμο “and”. 

 On 25/12/2015, 27/12/2015 and 1/1/2016 at 12:00: Μια λίστα από ημερομηνίες κάποιες εκ 

των οποίων έχουν κοινές ώρες. 

 

Από την άλλη, χρησιμοποιώντας την ίδια γραμματική έχουμε τη δυνατότητα να περιγράψουμε 

κανόνες εβδομαδιαίας περιοδικότητας, προσφέροντας σημαντική ευελιξία ως προς τους διάφορους 

τρόπους αναπαράστασης των κανόνων αυτών. Βασικός σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να δοθεί η 

δυνατότητα στους χρήστες να μπορούν να περιγράψουν τους κανόνες όπως ακριβώς θα τους κατέγραφαν 

σε μορφή κειμένου στην αγγλική γλώσσα. 

Η γραμματική, εκτός των περιοδικών κανόνων, επιτρέπει επιπλέον και: 

1. Την εισαγωγή αφαιρετικών εξαιρέσεων – αφαιρώντας συγκεκριμένες ημερομηνίες που διαφορετικά θα 

περιλαμβανόταν στον περιοδικό κανόνα. 

2. Την εισαγωγή προσθετικών εξαιρέσεων – προσθέτοντας συγκεκριμένες ημερομηνίες που διαφορετικά 

δε θα περιλαμβάνονται στον περιοδικό κανόνα. 

3. Τον καθορισμό αρχικής ή/και τελικής ημερομηνίας – διάστημα για το οποίο είναι ενεργός ο 

περιοδικός κανόνας. 

 

Κάποιες περιπτώσεις έγκυρων περιοδικών κανόνων είναι οι παρακάτω: 

 Every Monday at 15:30: Μια μέρα της εβδομάδας. 

 Every Monday, Tuesday and Friday at 15:30: Μια λίστα από μέρες της εβδομάδας με την 

ίδια ώρα. 

 Every Monday at 15:30 and every Friday at 16:00: Μια λίστα από μέρες της εβδομάδας με 

την ίδια ώρα. 

 Every other Monday at 15:30: Περιοδικότητα δεκαπέντε ημερών. 

 Every Monday and every third Friday at 16:00: Λίστα από ημέρες με διαφορετική 

περιοδικότητα αλλά ίδια ώρα. 

 Every forth Monday at 15:30 from 13/10/2015: Περιοδικότητα τεσσάρων εβδομάδων. 

 Every second Monday at 15:30 from 13/10/2015 to 04/01/2016: Περιοδικότητα για 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 Every second Monday at 15:30 excluding 20/11/2015: Περιοδικότητα με μία αφαιρετική 

εξαίρεση. 
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 Every third Monday at 15:30 including 20/11/2015 at 13:30 and 22/11/2015 at 12:00: 

Περιοδικότητα με δύο προσθετικές εξαιρέσεις. 

 Every Monday at 15:30 including 20/11/2015 at 13:30 excluding 22/11/2015: 

Περιοδικότητα με αφαιρετική και προσθετική εξαίρεση. 

 Monday at 15:30 from 13/10/2015 to 04/01/2016 including 20/11/2015 at 13:30 

excluding 22/11/2015: Περιοδικότητα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και εξαιρέσεις. 

 Every Monday at 15:30 including 20/11/2015 and 23/11/2015 at 13:30 excluding 

22/11/2015, 24/11/2015 and 25/11/2015: Περιοδικότητα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

και λίστα αρνητικών εξαιρέσεων. 

4.4.2 Γραμματική για εισαγωγή περιορισμών και προϋποθέσεων 

Όπως στην περίπτωση των περιοδικών κανόνων, έτσι και για την περιγραφή των περιορισμών και των 

προϋποθέσεων στο σύστημα COURSR αναπτύχθηκε μια ψευδο-φυσική γλώσσα, που επιτρέπει τους χρήστες 

να εισάγουν στο σύστημα τους κανόνες με τη χρήση προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα που 

αναπτύχθηκε περιγράφεται σε μορφή EBNF με την παρακάτω γραμματική: 

 
number                  := [1-9]{[1-9]} 

percentage              := ([1-9]{0-9}|100)'%' 

courseTypeName          := 'lecture' | 'lab' | 'midtermexam' | 

'finalexam' |  'homework' | 

 'presentation' 

specificCourse          := courseTypeName'(' number ')' 

courseType              := 'lecture'{'s'} | 'lab'{'s'} | 'midterm 

exam'{'s'} | 'final  exam'{'s'} | 

'homework'{'s'} | 'presentation'{'s'} 

specificCourseList      := {'{'} (specificCourse {(','|'and') 

specificCourse}*) {'}'} 

prereq                  := (percentage | number) {'of'} {'all'} 

(specificCourseList |  courseType) 

atMostPrereq            := 'at most' prereq 

atLeastPrereq           := 'at least' prereq 

exactlyPrereq           := 'exactly' prereq 

attendancePrereq        := atMostPrereq | atLeastPrereq | exactlyPrereq 

simpleBeforePrereq      := specificCourseList 'before' 

specificCourseList 

simpleAfterPrereq       := specificCourseList 'after' 

specificCourseList 

simpleActivityPrereq    := simpleBeforePrereq | simpleAfterPrereq 

complexBeforePrereq     := attendancePrereq 'before' specificCourseList 

complexAfterPrereq      := specificCourseList 'after' attendancePrereq 

complexActivityPrereq   := complexBeforePrereq | complexAfterPrereq 

activityPrereq          := simpleActivityPrereq | complexActivityPrereq 

 

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω γραμματική μπορούμε να περιγράψουμε και τα 3 είδη 

περιορισμών/προϋποθέσεων που ορίζονται στο σύστημα COURSR: 
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 Προαπαιτούμενα μαθήματα 

 Προαπαιτούμενες δραστηριότητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος 

 Προαπαιτούμενες δραστηριότητες για παρακολούθηση ή εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων του 

ίδιου μαθήματος 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα έγκυρων προαπαιτούμενων προτάσεων: 

 

Προαπαιτούμενα μαθήματα 

 "Artificial Intelligence": Ένα προαπαιτούμενο μάθημα. 

 "Artificial Intelligence I" and "Programming II": Λίστα από προαπαιτούμενα μαθήματα. 

 

Προαπαιτούμενα μαθήματος 

 At least 1 of "Lecture[1]", "Lecture[2]", "Lab[3]": Ελάχιστος αριθμός προαπαιτούμενων 

δραστηριοτήτων. 

 At most 1 of "Lecture[1]", "Homework[2]" and "Lecture[3]": Μέγιστος αριθμός 

προαπαιτούμενων δραστηριοτήτων. 

 At least 30% of "Lecture[1]", "Lecture[2]", "Lecture[7]": Ελάχιστο ποσοστό 

προαπαιτούμενων δραστηριοτήτων. 

 At most 30% of "Lecture[1]", "Lecture[2]", "Lecture[3]": Μέγιστο ποσοστό 

προαπαιτούμενων δραστηριοτήτων. 

 Exactly 2 of "Lecture[1]", "Lecture[2]" and "Lecture[5]": Ακριβής αριθμός 

προαπαιτούμενων δραστηριοτήτων. 

 At least 50% of all lectures: Ελάχιστο ποσοστό από όλες τις δραστηριότητες συγκεκριμένου 

τύπου. 

 At most 50% of all labs: Μέγιστο ποσοστό από όλες τις δραστηριότητες συγκεκριμένου τύπου. 

 

Προαπαιτούμενα δραστηριοτήτων 

 "Lecture[1]" before "Lecture[2]": Προαπαιτούμενη δραστηριότητα έναντι άλλης. 

 "Lecture[1]" before "Lecture[2]", "Lab[1]": Προαπαιτούμενη δραστηριότητα έναντι 

λίστας. 

 "Lab[1]" and "Lecture[2]" after "Lecture[1]": Προαπαιτούμενη δραστηριότητα έναντι 

λίστας (αντίστροφος ορισμός). 

 "Final exam[1]" after all lectures: Προαπαιτούμενο σύνολο συγκεκριμένου τύπου 

δραστηριότητας έναν άλλης. 

 All lectures and all labs before "Final exam[2]" and "Presentation[1]": Λίστα 

προαπαιτούμενων έναντι λίστας. 
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 At least 50% of all lectures before "Final exam[1]": Ελάχιστο ποσοστό προαπαιτούμενων 

δραστηριοτήτων έναντι άλλης. 

 At most 50% of all labs after "Presentation[1]": Προαπαιτούμενη δραστηριότητα έναντι 

μέγιστου ποσοστού δραστηριοτήτων συγκεκριμένου τύπου. 

4.5 Εμπειρική Αξιολόγηση 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι η λήψη ανάδρασης από πραγματικούς χρήστες, 

συμπεριλαμβανομένων παρόχων εκπαιδευτικών αντικειμένων και εκπαιδευόμενων, σχετικά με τη 

χρησιμότητα/σκοπιμότητα της γενικότερης ιδέας, αλλά και τη χρηστικότητα της συγκεκριμένης 

υλοποίησης του συστήματος COURSR. Εστιάσαμε ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικά αντικείμενα τύπου 

πανεπιστημιακών μαθημάτων, μιας και ήταν πιο εύκολο να βρεθούν τόσο ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, όσο και 

φοιτητές για να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση. Ωστόσο, θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα δεν 

περιορίζονται στους συγκεκριμένους τύπους εκπαιδευτικών αντικειμένων και χρηστών, αλλά μπορούν να 

γενικευτούν και σε άλλους τύπους. 

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, κατασκευάσαμε δύο απλά σενάρια, τα οποία επιδεικνύουν τόσο 

τις δυνατότητες του COURSR, όσο και της ολοκλήρωσής του με το σύστημα SELFPLANNER. Το πρώτο 

σενάριο περιλαμβάνει ένα πανεπιστημιακό μάθημα με όνομα “Programming I”, που αποτελείται από 

διάφορες δραστηριότητες (13 διαλέξεις που πραγματοποιούνται τα πρωινά της Δευτέρας, ενδιάμεση 

εξέταση, τελική εξέταση), καθώς και μια μη-εκπαιδευτική δραστηριότητα με το όνομα “Car service”, η 

οποία βρίσκεται ήδη χρονοπρογραμματισμένη μέσω του συστήματος SELFPLANNER το πρωί της 

Δευτέρας κάποιας εβδομάδας από αυτές που λαμβάνουν χώρα και οι διαλέξεις του μαθήματος. Ο χρήστης 

προτιμά η δραστηριότητα “Car service” να χρονοπρογραμματιστεί το πρωί οποιασδήποτε ημέρας της 

εβδομάδας, μολονότι η δραστηριότητα μπορεί να χρονοπρογραμματιστεί και απογευματινές ώρες. Αφού 

ο εκπαιδευόμενος δηλώσει την εγγραφή του στο μάθημα “Programming I”, ζητά από το COURSR να του 

δώσει ένα πλάνο. Επειδή μια διάλεξη του μαθήματος συμπίπτει χρονικά με την ήδη 

χρονοπρογραμματισμένη δραστηριότητα “Car service”, το COURSR επαναπρογραμματίζει το “Car 

service” για το πρωί μιας άλλης μέρας της ίδιας εβδομάδας, αφήνοντας έτσι το πρωινό της Δευτέρας 

ελεύθερο για τον χρονοπρογραμματισμό της εβδομαδιαίας διάλεξης. 

Το δεύτερο σενάριο είναι παρόμοιο με το πρώτο, με τον εκπαιδευόμενο να θέλει να εγγραφεί στο 

μάθημα “Artificial Intelligence I”. Σε αυτή την περίπτωση, μια μη-εκπαιδευτική δραστηριότητα με το 

όνομα “Interview” είναι ήδη χρονοπρογραμματισμένη για το πρωινό μιας Κυριακή και δεν μπορεί να 

επαναπρογραμματιστεί σε άλλη μέρα. Όμως, η δραστηριότητα “Interview” συμπίπτει με την 

δραστηριότητα “Midterm exam” του μαθήματος, με την δραστηριότητα “Interview” να θεωρείται πιο 

σημαντική για τον χρήστη. Ακόμη χειρότερα, η δραστηριότητα “Midterm exam” είναι προαπαιτούμενη 

της δραστηριότητας “Final exam”, με την τελευταία να είναι υποχρεωτική για την επιτυχή ολοκλήρωση 

της παρακολούθησης του μαθήματος. Έτσι, το COURSR δεν μπορεί να βρει ένα πλάνο για το μάθημα 



Ευφυή Συστήματα στον Σημασιολογικό Ιστό  Κωνσταντίνος Αγναντής 

Διδακτορική Διατριβή,              Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

133 
 

“Artificial Intelligence I” και ενημερώνει τον εκπαιδευόμενο ότι δεν έχει την απαραίτητη χρονική 

διαθεσιμότητα για να εγγραφεί και να το παρακολουθήσει. 

Στα πλαίσια της διατριβής δημιουργήσαμε δύο σύντομα βίντεο τα οποία επιδεικνύουν τα παραπάνω 

σενάρια, ενώ περιλαμβάνουν και χρηστικές πληροφορίες για τα συστήματα COURSR και SELFPLANNER. 

Η δημιουργία των βίντεο κρίθηκε απαραίτητη, επειδή η εξαρχής αξιολόγηση των συστημάτων από τους 

χρήστες απαιτούσε μεγάλη προπαρασκευή για καθέναν από αυτούς, όπως δημιουργία λογαριασμών στα 

δύο συστήματα, σύνδεση των λογαριασμών, κατοχή λογαριασμών στην Google, άδεια χρήσης των 

ημερολογίων τους στην υπηρεσία Google Calendar από το σύστημα COURSR, και αρκετές άλλες 

λεπτομέρειες. Τα παραπάνω θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για μεγάλο αριθμό 

αξιολογητών αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση, με κίνδυνο της γενικότερης αποτυχίας 

της λόγω έλλειψης συμμετοχής. Φυσικά οι συμμετέχοντες στην αξιολόγηση είχαν την δυνατότητα (και 

προτρέπονταν από εμάς) να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι απευθείας τα δύο συστήματα ώστε να αποκτήσουν 

ακόμη καλύτερη άποψη για αυτά, κάτι που επιχείρησαν ορισμένοι εξ αυτών. 

Τα δύο βίντεο μεταφορτώθηκαν στην υπηρεσία Youtube και είναι διαθέσιμα στις διευθύνσεις 

https://goo.gl/wfoWiI (διάρκεια 11min 53’) και https://goo.gl/VeNe2z (διάρκεια 6min 9’). Το πρώτο 

βίντεο αφορά όλους τους τύπους χρηστών, επιδεικνύοντας τη λειτουργικότητα και τη σκοπιμότητα του 

συστήματος για τους εκπαιδευόμενους, ενώ το δεύτερο βίντεο αφορά κυρίως τους παρόχους εκπαιδευτικών 

αντικειμένων. Τα δύο βίντεο έχουν αναπτυχθεί στην αγγλική γλώσσα, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση 

του συστήματος και από αλλόγλωσσους χρήστες. 

Αναπτύξαμε επίσης ένα ερωτηματολόγιο (και πάλι στην αγγλική γλώσσα) με δύο μονοπάτια, ένα για 

τους εκπαιδευόμενους και ένα για τους παρόχους εκπαιδευτικών αντικειμένων42. Υπάρχει μια κοινή 

ενότητα, η οποία διερευνά τον τύπο του χρήστη, καθώς και το κατά πόσο είναι γενικότερα χρήστης 

ηλεκτρονικών ημερολογίων ή όχι. Όλες οι ερωτήσεις είναι τύπου πολλαπλών επιλογών, οι οποίες 

κυμαίνονται από “absolutely NO” έως “absolutely YES”. Τέλος οι αξιολογητές μπορούν να αφήσουν 

σχόλια σε ελεύθερη μορφή κειμένου. Το πλήρες ερωτηματολόγιο φαίνεται στο παράρτημα Α. 

Στείλαμε προσκλήσεις σε μεγάλο αριθμό υποψήφιων αξιολογητών, κατά κύριο λόγο φοιτητών, αλλά 

και εκπαιδευτικών (αρκετοί από αυτούς είχαν διπλό ρόλο, όντας ταυτόχρονα φοιτητές, π.χ., στο Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αλλά και εκπαιδευτικοί στην επαγγελματική τους ζωή. Ειδικότερα, εστάλησαν 

μηνύματα στους παρακάτω: 

 Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 Επιλεγμένα μέλη ΔΕΠ του ίδιου Τμήματος 

 Επιλεγμένοι υποψήφιοι διδάκτορες του ίδιου Τμήματος 

 Φοιτητές των τελευταίων 10 ετών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» 

 

                                                           
42 Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://goo.gl/forms/ktnpsTMZFh . 
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Συνολικά οι προσκλήσεις που εστάλησαν ξεπερνούν τις 1.000. Ζητήσαμε από τους λήπτες της 

πρόσκλησης να δουν τα δύο βίντεο, προαιρετικά να χρησιμοποιήσουν τα δύο συστήματα, και τέλος να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Στην πρόσκληση γινόταν επισήμανση ότι πρόκειται για πρωτότυπα 

συστήματα, άρα ενδιαφερόμαστε όχι μόνο για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης υλοποίησης, αλλά και 

της γενικότερης ιδέας πίσω από αυτήν.  

Λάβαμε (έως 18/10/2015) 11 ερωτηματολόγια από εκπαιδευτικούς, με τους 9 εξ αυτών να 

αυτοχαρακτηρίζονται ως χρήστες ηλεκτρονικών ημερολογίων, και 25 ερωτηματολόγια από φοιτητές, με 

18 εξ αυτών να αυτοχαρακτηρίζονται ως χρήστες ηλεκτρονικών ημερολογίων. Η αξιολόγηση ωστόσο 

συνεχίζεται, οπότε αναμένουμε περισσότερες αξιολογήσεις στο μέλλον.  

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χρησιμοποιώντας 

διαγράμματα μπάρας. Ξεκινάμε με τους εκπαιδευτικούς. 

 

QI1: Do you think you could describe the time requirements of a class at this fine-grained level 

of detail? 

 

 

Εικόνα 4.12. Αναλυτικά αποτελέσματα της ερώτησης QI1, για εκπαιδευτικούς 
χρήστες και μη-χρήστες ηλεκτρονικών ημερολογίων 

Σύμφωνα με την Εικόνα 4.12, το 55,56% των εκπαιδευτικών που είναι χρήστες ημερολογίων 

πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να περιγράψουν τις χρονικές απαιτήσεις των εκπαιδευτικών αντικειμένων σε 

ένα τόσο λεπτομερές επίπεδο ανάλυσης όπως απαιτεί το COURSR, ενώ το ποσοστό αυτό δεν αλλάζει 

σημαντικά (54,55%) για εκπαιδευτικούς που δεν είναι χρήστες ηλεκτρονικών ημερολογίων. 
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QI2: Would you devote some of your time to describe the time requirements of a class at this 

fine-grained level of detail? 

 

Εικόνα 4.13. Αναλυτικά αποτελέσματα της ερώτησης QI2, για εκπαιδευτικούς  
χρήστες και μη-χρήστες ηλεκτρονικών ημερολογίων 

Σύμφωνα με την Εικόνα 4.13, το 77,78% των εκπαιδευτικών που είναι χρήστες ηλεκτρονικών 

ημερολογίων είναι θετικά διακείμενοι στο να αφιερώσουν χρόνο στην λεπτομερή περιγραφή των χρονικών 

απαιτήσεων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, ενώ το ποσοστό αυτό παραμένει ουσιαστικά σταθερό 

(81,82%) για εκπαιδευτικούς που δεν είναι χρήστες ηλεκτρονικών ημερολογίων. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα στις ερωτήσεις QI1 και QI2 παρατηρείται μια σημαντική αύξηση 

στην προθυμία να αφιερώσουν χρόνο οι εκπαιδευτικοί για την εισαγωγή των αναλυτικών δεδομένων των 

εκπαιδευτικών αντικειμένων που διαχειρίζονται, σε σχέση με την εκτίμησή τους στο κατά πόσο θα 

μπορούσαν να τα καταφέρουν. Το γεγονός αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό, μιας και δείχνει ότι 

βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα και τη διαισθητικότητα της εφαρμογής είναι δυνατόν να αυξηθεί η χρήση 

της. 
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QI3: Did you like the natural language interface to describe temporal aspects and other 

requirements for a class? 

 

 

Εικόνα 4.14. Αναλυτικά αποτελέσματα της ερώτησης QI3, για εκπαιδευτικούς  
χρήστες και μη-χρήστες ηλεκτρονικών ημερολογίων 

Σύμφωνα με την Εικόνα 4.14, το 88,89% των εκπαιδευτικών που είναι χρήστες ηλεκτρονικών 

ημερολογίων και το 90,91% των εκπαιδευτικών που δεν είναι χρήστες ηλεκτρονικών ημερολογίων 

αξιολόγησαν θετικά τη διασύνδεση σε φυσική γλώσσα που υποστηρίζει το COURSR για την περιγραφή 

διαφόρων επιμέρους στοιχείων των εκπαιδευτικών αντικειμένων. 

Οι 9 από τους 11 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην αξιολόγηση άφησαν και σχόλια, τα οποία 

συγκεντρώνει ο Πίνακας 4.1. 

Πίνακας 4.1. Ελεύθερα σχόλια των εκπαιδευτικών – αξιολογητών για το COURSR 

# Σχόλιο 

1 It seems that lecture dates are generated automatically, based on the natural lang description. Does it occur on 
the fly? If not, how is it possible for the teacher to add description for each lecture? I would like to have an 
API that will return the schedule of the day. 

2 Very nice job, congratulations 

3 Very good effort. But I would like to have it in my national language. Thank you. 

4 The Programme should expand to more cities and not only to Thessaloniki. It would be useful to be in Greek.  

5 The idea is very interesting. I think that prequisites are extremely helpful. Insights for all the courses could be 
added to let the student decide which course to select (for optional courses) for next semester. Also grades 
could be connected to this system. I also think that the on-boarding process must become very easy for the 
teacher, as one-way process, guide them to create the first course. 

6 More vivid description!! Just that.  

7 Great tool. User friendly and well organised. I will probably use it. 

8 Πολύ καλό σαν concept. Σχετικά με την υλοποίηση, ίσως λίγο πιο γρήγορο/εύκολο το σετάρισμα όσον αφορά 
την πλευρά των σπουδαστών. 

9 Very nice interface for an academic application. 
Congratulations for the good work! Would love to use COURSR for publishing my courses and accomodating 
the students as well.  
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Η πρώτη ερώτηση για φοιτητές (QS1) αφορούσε το εάν έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο κατά τη 

διάρκεια ενός εξαμήνου ή όχι. Αυτή η ερώτηση κρίθηκε σημαντικό να συμπεριληφθεί στο 

ερωτηματολόγιο, επειδή φοιτητές με πολύ ελεύθερο χρόνο δεν χρειάζονται ηλεκτρονικά ημερολόγια και 

εργαλεία όπως το COURSR για να οργανώσουν τον χρόνο τους. 15 από τους 25 φοιτητές απάντησαν ότι 

δεν έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο. Επιπλέον, από τους 15 φοιτητές που δεν έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο, 

οι 11 φοιτητές απάντησαν ότι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά ημερολόγια για να οργανώσουν τις 

δραστηριότητές τους. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε διαγράμματα μπάρας για να δώσουμε στατιστικά 

τόσο για όλους τους φοιτητές (25 αξιολογήσεις), όσο και για εκείνο το υποσύνολό τους που χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικά ημερολόγια και δεν έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο (11 αξιολογήσεις, αναφέρονται ως ‘busy 

students’). 

 

QS2: Would you use an application like COURSR to organize your educational activities? 

 

 

Εικόνα 4.15. Αναλυτικά αποτελέσματα της ερώτησης QS2,  
για όλους τους φοιτητές και για τους πολυάσχολους εξ αυτών 

Σύμφωνα με την Εικόνα 4.15, το 68,00% όλων των φοιτητών και το 81,82% των πολυάσχολων εξ 

αυτών διάκεινται θετικά προς ένα σύστημα όπως το COURSR για να προγραμματίσουν τις εκπαιδευτικές 

τους δραστηριότητες. 
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QS3: Would you use the combination COURSR+SELFPLANNER to organize all your activities? 

 

 

Εικόνα 4.16. Αναλυτικά αποτελέσματα της ερώτησης QS3,  
για όλους τους φοιτητές και για τους πολυάσχολους εξ αυτών 

Σύμφωνα με την Εικόνα 4.16, το 60,00% όλων των φοιτητών και το 63,64% των πολυάσχολων εξ 

αυτών διάκεινται θετικά προς ένα σύστημα όπως το ισοδύναμο του συνδυασμού του COURSR με το 

SELFPLANNER για να προγραμματίσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Συγκρίνοντας τις 

απαντήσεις στα ερωτήματα QS2 και QS3, μπορούμε να δούμε ότι το ποσοστό των φοιτητών που 

διάκεινται θετικά ως προς τη χρήση ευφυών εφαρμογών για να χρονοπρογραμματίσουν το σύνολο των 

δραστηριοτήτων τους μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το ποσοστό των φοιτητών που διάκεινται θετικά 

στη χρήση ενός ευφυούς συστήματος για τον προγραμματισμό μόνο των εκπαιδευτικών τους 

δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα μεταξύ των πολυάσχολων φοιτητών, οι οποίοι ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικά 

διακείμενοι στη χρήση μόνο του COURSR. Αυτή η πτώση μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, 

όπως το αρνητικό συναίσθημα που δημιουργείται από το να αναθέσουμε σε ένα ευφυές σύστημα να 

προγραμματίζει τη ζωή μας, τον κόπο της συνεχούς ενημέρωσης μιας εφαρμογής για όλες μας τις 

δραστηριότητες, το φόβο για απώλεια ιδιωτικότητας, θέματα ευχρηστίας των συγκεκριμένων υλοποιήσεων, 

και πολλά άλλα. 
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QS4: Did you find the COURSR interface usable? 

 

 

Εικόνα 4.17. Αναλυτικά αποτελέσματα της ερώτησης QS4,  
για όλους τους φοιτητές και για τους πολυάσχολους εξ αυτών 

Σύμφωνα με την Εικόνα 4.17, το 92,00% όλων των φοιτητών και το 90,91% πολυάσχολων 

αξιολόγησαν τη γραφική διασύνδεση του COURSR ως εύχρηστη. 

 

QS5: Did you find the COURSR interface intuitive? 

 

 

Εικόνα 4.18. Αναλυτικά αποτελέσματα της ερώτησης QS5, 
για όλους τους φοιτητές και για τους πολυάσχολους εξ αυτών 
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Τέλος, σύμφωνα με την Εικόνα 4.18, το 76,00% όλων των φοιτητών και τo 72,73% των πολυάσχολων 

εξ αυτών αξιολόγησαν τη γραφική διασύνδεση του COURSR ως διαισθητική. 

Από τους 25 εκπαιδευόμενους φοιτητές που συμμετείχαν στην αξιολόγηση, οι 16 άφησαν κάποιο 

σχόλιο σε ελεύθερο κείμενο. Πολλά σχόλια προτείνουν νέες λειτουργικότητες, ενώ άλλα κρίνουν την 

ευχρηστία της υπάρχουσας υλοποίησης. Φυσικά δεν λείπουν και τα σχόλια που επαινούν την ιδέα ή ακόμη 

και την τρέχουσα μορφή του συστήματος. Όλα τα σχόλια δείχνει συγκεντρωμένα ο Πίνακας 4.2. 

 

Πίνακας 4.2. Ελεύθερα σχόλια φοιτητών – αξιολογητών για το COURSR 

# Σχόλιο 

1 Congratulations 

2 Regarding they user interface of COURSR i would like to get a more user friendly message when a course can't be 
planned. For example get a notification on the conflict that causes the plan to fail (In your video example when 
the mid term exam can't be scheduled on the same time as the interview). When i signup using google i can't edit 
my profile info (such as username/real name) I would like to see a filter based on University and/or faculty. Lastly 
i would like some subs added on the tutorial videos. It gets hard to follow in some cases. 

3 The user process doesn't scale if courses are many so automation should be involved. In high level, learner should 
provide his preferences and get recommended plans that can fine tuned using what-if scenarios. Peferences can be 
either learner specific or lessons' attributes. 1. How intense wants the final schedule to be. More intense means 
more courses, or more difficult / demanding courses. 2. Which are the fields of interest and how much. E.g 
programming 5/10, big data 6/10 and AI 10/10. Getting those inputs the planner can search across all courses 
(might be more than 100 including online courses) and come up with suggested plans that fit time constrains using 
calendar data. Learner can increase / decrease the intensity to see what will happen in his schedule (leasure time is 
a heuristic), or add/remove courses that have been sorted according to his preferences. Interesting features are: - 
probability of a course element to be done,  
- rescheduling impact. teacher checks the impact of changing the time or place of a course element 
- abaddon ability on a course from a learner. A good strategy for a lerner is to try all the possible courses and then 
select the ones he wants to commit. Some courses might me mandatory some other optional.  

4 Notification of last minute changes e.g. cancellation of a course. (Not sure if already implemented) 

5 Interesting and useful tool for scheduling activities. 

6 If the project works out after all, try building and app for smartphones. 

7 If as a student I'm going to use COURSR along with other services to organise and access my university courses 
(like http://compus.uom.gr/ or http://mai.uom.gr/frontend/index.php or anything else), I won't spend more 
than 10-15 minutes accessing the information I need, so I would need to be as simple as possible for all the 
scheduling. 
I don't know if I feel comfortable enough allowing an application to add events on my calendar (yes facebook for 
example does it but only for events that I join), maybe on a different calendar (group). Also the same with re-
scheduling without confirmation. COURSR can have a notification system where all the conflicts will be shown 
and I will have the option to move them myself or tell COURSR to do it. 

8 COURSR και κυρίως ο συδυασμός του με το SELFPLANNER είναι πολύ ενδιφέρουσα και χρήσιμη εφαρμογή. 
Προσωπικά θα τη χρησιμοποιούσα για να οργανώσω καλύτερα το εξάμηνο μου και να μην μπερδεύω πράματα! 
Ωστόσο, καθώς υπάρχουν αρκετές εκπαιδευτικές πλατφόρμες παγκοσμίως βρίσκω πως το interface είναι ιδιαίτερα 
απλό και όχι ανταγωνιστικό. Επομένως πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή αλλά θα ήθελα καλύτερο interface για να με 
κερδίσει και σίγουρα. 

9 Seems realy nice and easy to use! Kudos! 

10 Probably some statistics about the time who has to spend for the class. 

11 good job 

12 πρωτότυπο και λειτουργικό 

13 it's a nice and useful idea. I would use it if available, as I heavily rely on my calendar to schedule tasks I need to do 
during the week. 

14 I really liked the system COURSR. 
I think it would be really nice if the data was real and the system was connected with the university's database for 
retrieving the course information. I think that would make it one of the best academic tools! 
Great job :) 

15 I think that it is useful. I don't have any suggestions  

16 What happens if two very important events (for example, two interviews) take place on the same day? 



Ευφυή Συστήματα στον Σημασιολογικό Ιστό  Κωνσταντίνος Αγναντής 

Διδακτορική Διατριβή,              Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

141 
 

 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, τόσο ως προς τη 

γενικότερη θετική στάση των αξιολογητών απέναντι στη χρήση ευφυών συστημάτων, όσο και ειδικότερα 

για την συγκεκριμένη υλοποίηση του COURSR. Παρόλα αυτά, πρόκειται για μια αρχική αξιολόγηση με 

ένα περιορισμένο σύνολο αξιολογητών. Πιο ακριβή αποτελέσματα θα εξαχθούν αφού το σύστημα 

υιοθετηθεί από έναν μεγάλο εκπαιδευτικό οργανισμό και χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες από 

τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές του για τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών τους υποχρεώσεων. 

4.6 Συμπεράσματα 

Το COURSR είναι μια πρωτότυπη καινοτόμα εφαρμογή που στοχεύει στο να βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενους να χρονοπρογραμματίσουν τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις μεταξύ των 

επαγγελματικών και των οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Στοχεύει σε εκείνους τους χρήστες που 

εκπαιδεύονται ή επανεκπαιδεύονται σε μεγάλη ηλικία, με αποτέλεσμα ο χρόνος τους να είναι 

περιορισμένος. Προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της λήψης πληροφορημένων αποφάσεων σχετικά με το 

αν ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να φέρει εις πέρας την δέσμευση του με ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο 

ή όχι. Για να το πετύχει αυτό, κατέχει λεπτομερείς περιγραφές των εκπαιδευτικών αντικειμένων, σε επίπεδο 

καθημερινών υποχρεώσεων (διαλέξεις, εργασία στο σπίτι, εξετάσεις, κλπ), ταξινομώντας τες σε σύγχρονες, 

ασύγχρονες, που απαιτούν την φυσική του παρουσία σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή όχι, που είναι 

υποχρεωτικές στο σύνολό τους ή σε ένα ποσοστό, κλπ. 

Παράλληλα, το σύστημα COURSR συνεργάζεται με το σύστημα SEFLPLANNER, ένα γενικό σύστημα 

προγραμματισμού δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες του να 

προγραμματίσουν σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Η αξιολόγηση του COURSR 

με πραγματικούς χρήστες, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους, έδειξε ότι υπάρχει θετική διάθεση, από 

τους μεν εκπαιδευτικούς για καταγραφή των χρονικών απαιτήσεων των μαθημάτων τους στο COURSR, και 

από τους εκπαιδευόμενους για χρήση ευφυών συστημάτων για τον προγραμματισμό κυρίως των 

εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων αλλά, σε μικρότερο ποσοστό, και γενικότερα όλων των 

δραστηριοτήτων τους. 

Για το μέλλον, το COURSR μπορεί να επεκταθεί όσον αφορά τις λειτουργικότητες που υποστηρίζει 

(π.χ., πιο αναλυτικό μοντέλο περιγραφής εκπαιδευτικών αντικειμένων, φιλικότερη διασύνδεση χρήστη, 

κλπ). Στη συνέχεια, στόχος είναι ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων του με περισσότερες περιγραφές 

εκπαιδευτικών αντικειμένων. Στην ιδανική περίπτωση, κάτι τέτοιο θα γινόταν με την υιοθέτησή του από 

κάποιον μεγάλο πάροχο εκπαιδευτικών αντικειμένων (π.χ., ένα πανεπιστήμιο), οπότε και θα ήταν δυνατή 

η αξιολόγησή του σε μεγάλη κλίμακα. Για να διευκολυνθεί η εισαγωγή των δεδομένων στην βάση 

δεδομένων του συστήματος θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα widget, το οποίο αφενός θα επέτρεπε την 

προβολή της πληροφορίας ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου αλλά και την επεξεργασία της απευθείας από 

την σελίδα του εκπαιδευτικού αντικειμένου. 
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Άλλες πιθανές επεκτάσεις του COURSR αφορούν την υποκείμενη οντολογία, και τη διασύνδεσή της 

με άλλες γνωστές οντολογίες, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα διαχείρισης μάθησης, 

για την υποστήριξη πλήρων περιγραφών εκπαιδευτικών αντικειμένων. Κάτι τέτοιο θα διευκολυνόταν και 

από την ενσωμάτωση του COURSR σε ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης. 

 



 
 

Κεφάλαιο 5.  

Εξαγωγή οντολογικής περιγραφής 

καθημερινών δραστηριοτήτων από 

άγνωστες ιστοσελίδες 
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Στο κεφάλαιο αυτό της διατριβής επιχειρούμε να προσεγγίσουμε από διάφορες πλευρές το θέμα της 

παραγωγής και διάθεσης δεδομένων καθημερινών δραστηριοτήτων σε οντολογική μορφή στο διαδίκτυο, 

με σκοπό την αξιοποίησή τους από ευφυή συστήματα ημερολογίων. Στα προηγούμενα δύο κεφάλαια 

ασχοληθήκαμε αφενός με γενικού τύπου δραστηριότητες (κεφάλαιο 3), αφετέρου με δραστηριότητες που 

αφορούν πολύπλοκα εκπαιδευτικά αντικείμενα, αναπτύσσοντας για το σκοπό αυτό εξαρχής ένα ξεχωριστό 

σύστημα (κεφάλαιο 4). Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε την κατάσταση που 

επικρατεί σε σχέση τόσο με τη διάθεση, όσο και με την παραγωγή οντολογικών περιγραφών 

δραστηριοτήτων, για διάφορα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Ειδικότερα, η ενότητα 5.1 διερευνά τη χρήση σημασιολογικών μηχανών αναζήτησης (semantic 

search engines) για την ανάκτηση σημασιολογικής πληροφορίας. Η ενότητα 5.2 εξετάζει τη δυνατότητα 

εξαγωγής οντολογικών περιγραφών για την περίπτωση των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών 

αντικειμένων, ενώ η ενότητα 5.3 παρουσιάζει το σύστημα FUZZYEXTRACTOR, το οποίο αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια της παρούσης διατριβής με σκοπό την εξαγωγή σημασιολογικών περιγραφών ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, από τις άγνωστες (ως προς 

τη δομή τους) για το σύστημα ιστοσελίδες των συνεδρίων. Τέλος η ενότητα 5.4 παρουσιάζει τα σημεία 

σύνδεσης SPARQL (SPARQL endpoints) των συστημάτων που αναπτύχθηκαν στην παρούσα διατριβή 

(COURSR και FUZZYEXTRACTOR) ως μια εκδοχή των σημασιολογικών μηχανών αναζήτησης. 

5.1 Σημασιολογικές μηχανές αναζήτησης 

Μια σημασιολογική μηχανή αναζήτησης διαφέρει από μια παραδοσιακή μηχανή αναζήτησης, όπως 

η Google, κατά το ότι η πληροφορία που διαθέτει στη βάση δεδομένων της (η οποία αναφέρεται πλέον 

ως βάση γνώσης) αναπαρίσταται σε κάποια οντολογική μορφή. Αυτή μπορεί να είναι απλή RDF, RDF 

ενισχυμένη με οντολογίες (RDF schema, OWL, κλπ) ή κάποια άλλη μορφή. Στην τελευταία περίπτωση, 

η σημασιολογική μηχανή αναζήτησης θα μπορούσε να πραγματοποιεί συλλογισμούς, απλούς ή πιο 

πολύπλοκους, ώστε να είναι σε θέση να εξάγει νέα συμπεράσματα και τελικά να απαντά σε περισσότερα 

ερωτήματα από αυτά για τα οποία οι απαντήσεις βρίσκονται ήδη στη βάση γνώσης της. Μπορούμε να 

ταξινομήσουμε λοιπόν τις σημασιολογικές μηχανές αναζήτησης ως προς τον τρόπο αποθήκευσης των 

δεδομένων, την εκφραστική ικανότητα της γλώσσας που χρησιμοποιούν, αλλά και τις δυνατότητες 

εξαγωγής συμπερασμάτων που διαθέτουν. Η περισσότερη εκφραστικότητα και οι δυνατότητες εξαγωγής 

συμπερασμάτων δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη καλύτερες σημασιολογικές μηχανές αναζήτησης, μιας και 

συνήθως συνεπάγονται μεγαλύτερους χρόνους απάντησης ή και αδυναμία. Για το λόγο αυτό, πολλές 

μηχανές αναζήτησης προσπαθούν να συνδυάσουν την παραδοσιακή αναζήτηση, με ψήγματα 

σημασιολογικής πληροφορίας, σε μια προσπάθεια αφενός να επεκταθούν στον νέο χώρο, αφετέρου να 

διατηρήσουν την αποτελεσματικότητά τους και την ταχύτητά τους, στοιχεία πολύ σημαντικά για την 

αποδοχή τους από το ευρύ κοινό. 
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Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι ο γράφος γνώσης (knowledge graph) με τον οποίο ενισχύει η 

Google τα αποτελέσματά της από το 2012 και εντεύθεν. Έτσι, κατά την υποβολή ενός ερωτήματος που 

αφορά αποκλειστικά και μόνο ένα γνωστό αντικείμενο, όπως ένα πρόσωπο, μια πόλη ή ένα ιστορικό 

γεγονός, μαζί με τη γνωστή λίστα αποτελεσμάτων επιστρέφεται και ένα πινακάκι με γεγονότα που αφορούν 

το αντικείμενο αυτό, όπως χρονολογίες, τοποθεσίες, κλπ. Ως παράδειγμα, στην Εικόνα 5.1 φαίνεται η 

απόκριση της μηχανής αναζήτησης της Google, εάν στο πλαίσιο αναζήτησης γράψουμε τη λέξη 

«Κολοκοτρώνης». 

 

 

Εικόνα 5.1. Ο γράφος γνώσης της μηχανής αναζήτησης της Google 

Η περίπτωση της Google είναι ενδεικτική του τρόπου που λειτουργούν διάφορες μηχανές 

αναζήτησης, οι οποίες επιχειρούν να συνδυάσουν σημασιολογική πληροφορία με παραδοσιακά ερωτήματα 

βασισμένα στην εμφάνιση των λέξεων. Το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι η ερώτηση εξακολουθεί να 

γίνεται με την παράθεση λέξεων αναζήτησης. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο είναι σε θέση η 

μηχανή αναζήτησης να κατανοήσει με ακρίβεια το ερώτημα, να εντοπίσει το σωστό αντικείμενο το οποίο 

αφορά το ερώτημα ώστε να εμφανίσει τα σχετικά γεγονότα από τον γράφο γνώσης. Η Google λοιπόν 

ενεργοποιεί τον γράφο γνώσης και εμφανίζει τα σχετικά γεγονότα μόνο εφόσον το ερώτημα αφορά 

ακριβώς ένα γνωστό αντικείμενο. Για παράδειγμα, αν αναζητήσουμε ταυτόχρονα τις λέξεις κλειδιά 
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«Κολοκοτρώνης Καραϊσκάκης», δεν ενεργοποιείται ο γράφος γνώσης, μιας και εντοπίστηκαν δύο γνωστά 

αντικείμενα. Από την άλλη, το ίδιο συμβαίνει αν δοθεί ως ερώτημα μια φράση, η οποία περιλαμβάνει ένα 

γνωστό αντικείμενο συν κάποιες απλές λέξεις που δεν αντιστοιχούν σε γνωστά αντικείμενα, όπως π.χ. η 

«ζωή του Κολοκοτρώνη». 

Στην προσπάθεια ακριβέστερου εντοπισμού του αντικειμένου χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές 

επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Για παράδειγμα, γίνεται ευρεία χρήση συνωνύμων, όπως η περίπτωση της 

ερώτησης «γέρος του μοριά» που και πάλι εντοπίζει τις πληροφορίες για τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη και 

εμφανίζει το σχετικό πινακάκι με γεγονότα. 

Τέλος, δεν λείπουν και οι εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης, οι οποίες επικεντρώνουν σε 

συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως ταξίδια, νομικά κείμενα, ιατρικά κείμενα, συνταγές, κλπ. Στις 

περισσότερες ωστόσο περιπτώσεις δεν πρόκειται για μηχανές αναζήτησης όπως η Google, που 

συγκεντρώνει τις πληροφορίες της από τρίτες σελίδες, αλλά για απλά αποθετήρια γνώσης που 

εμπλουτίζονται απευθείας από τους διαχειριστές τους. 

Από την ενδελεχή αναζήτηση που πραγματοποιήσαμε σε όλες τις γνωστές ιστοσελίδες, δεν 

εντοπίστηκε καμία περίπτωση που να παρέχονται δομημένες ή σημασιολογικά επισημασμένες 

πληροφορίες σχετικές με εκπαιδευτικά αντικείμενα ή με παρακολούθηση συνεδρίων. Γενικά, ο 

συγκεκριμένος τύπος πληροφορίας, που εμπεριέχει χρόνο, διάρκεια και τοποθεσία, είναι αυξημένης 

δυσκολίας ως προς την αναπαράσταση και τη συλλογιστική, με αποτέλεσμα να μην υποστηρίζεται ακόμη 

από τις υπάρχουσες σημασιολογικές μηχανές αναζήτησης. Ίσως η μοναδική περίπτωση πληροφορίας 

σχετικής με χρόνο που εντοπίσαμε σε μηχανή αναζήτησης είναι οι ώρες λειτουργίας διαφόρων χώρων ανά 

ημέρα, όπως π.χ. μουσεία, μαζί με τις πλέον δημοφιλείς ώρες επίσκεψης κατά την τρέχουσα ημέρα (Εικόνα 

5.2). 

 

 

Εικόνα 5.2. Πληροφορίες για τις ώρες λειτουργίας του Βρετανικού Μουσείου 
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5.2 Εξαγωγή χρονικής πληροφορίας για εκπαιδευτικά αντικείμενα 

Επιχειρήσαμε να εντοπίσουμε και να εξάγουμε με αυτόματο ή ημι-αυτόματο τρόπο πληροφορία για 

εκπαιδευτικά αντικείμενα, ειδικότερα για πανεπιστημιακά μαθήματα. Η πληροφορία που απαιτείται για 

την περιγραφή όλων των χρονικών παραμέτρων ενός πανεπιστημιακού μαθήματος είναι πάρα πολλή, με 

κάποια από αυτήν να μην παρέχεται πουθενά. Συνήθως αυτό που παρέχεται είναι οι ώρες των διαλέξεων, 

ενώ σε ξεχωριστό σημείο, και συνήθως όχι προ της έναρξης του εξαμήνου, παρέχονται πληροφορίες για 

τις αναθέσεις εργασιών και για τις ημερομηνίες των τελικών εξετάσεων. Σε καμία περίπτωση δεν 

εντοπίσαμε να παρέχονται πληροφορίες για τις ώρες μελέτης, ιδιαίτερα για την κατανομή τους στη 

διάρκεια του εξαμήνου. Η μόνη σχετική πληροφορία που μπορεί να βρεθεί είναι οι μονάδες ECTS του 

μαθήματος, οι οποίες αν συνδυαστούν με όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που περιγράφονται μπορούν να 

δώσουν μια εκτίμηση για τις απαιτούμενες ώρες μελέτης. 

Ένα άλλο πρόβλημα που εντοπίσαμε στην αναζήτηση και εξαγωγή της σχετικής πληροφορίας ήταν 

η μορφή στην οποία αυτή παρέχεται για το σύνολο των εκπαιδευτικών αντικειμένων ενός εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Έτσι, σπανιότατα αυτή υπήρχε συγκεντρωμένη για όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, και όταν 

αυτό συνέβαινε, δεν ήταν σε μορφή ιστοσελίδας αλλά σε αρχεία μη-επεξεργάσιμα, όπως τα PDF. Στην 

πλειοψηφία τους υπήρχαν πληροφορίες για τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, ξεχωριστά όμως στη 

σελίδα του κάθε μαθήματος και όχι με το ίδιο μοτίβο ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή της εύκολα για το 

σύνολο των μαθημάτων. 

Τέλος, υπήρξαν περιπτώσεις που η πληροφορία αυτή δινόταν συγκεντρωμένη και με δομημένο τρόπο, 

ώστε να είναι εύκολο η ανάκτησή της με κάποιο εργαλείο εξαγωγής πληροφορίας από ιστοσελίδες βάσει 

της δομής τους, όπως είναι το εργαλείο DEiXTo43 [Kokkoras, Donas and Bassiliades, 2013]. Για 

παράδειγμα, στην Εικόνα 5.3 φαίνονται οι ημερομηνίες και ώρες κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οι 

Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) σε μια θεματική ενότητα προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).  

Από την σελίδα στην Εικόνα 5.3 μπορούμε εύκολα να εξάγουμε τις ημερομηνίες, τις ώρες και την 

τοποθεσία που θα πραγματοποιηθούν οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις των τεσσάρων τμημάτων 

μιας θεματικής ενότητας στο ΕΑΠ, άρα μπορούν να δημιουργηθούν οι σχετικές δραστηριότητες για την 

περιγραφή του εκπαιδευτικού αντικειμένου «Θεματική Ενότητα ΧΧΧ». Υπάρχουν ωστόσο δύο 

προβλήματα: Το πρώτο πρόβλημα αφορά την μη πληρότητα της πληροφορίας. Η παραπάνω σελίδα δεν 

μας δίνει πληροφορίες σχετικές με τις τελικές εξετάσεις, αλλά και τις ημερομηνίες υποβολής εργασιών, 

μολονότι οι τελευταίες μπορούν να ενταχθούν σε έναν γενικότερο κανόνα όγκου μελέτης της τάξης των 15 

με 20 ωρών εβδομαδιαίως. Το δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με το ότι η ιστοσελίδα στην Εικόνα 5.3 

είναι προσβάσιμη μόνο σε όσους φοιτητές έχουν εγγραφεί στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, καθώς και 

στους διδάσκοντές. Δεν θα μπορούσε λοιπόν η ιστοσελίδα αυτή να χρησιμοποιηθεί ως πηγή πληροφορίας 

                                                           
43 http://deixto.com/ 
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για ένα τρίτο σύστημα, όπως το COURSR, εκτός και αν το τελευταίο υιοθετηθεί από τον εκπαιδευτικό 

οργανισμό ή αδιοδοτηθεί για κάτι τέτοιο. 

 

 

Εικόνα 5.3. Ημερομηνίες και ώρες ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων  
σε θεματική ενότητα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατή η αυτόματη τροφοδότηση του 

συστήματος COURSR ή άλλων παρόμοιων συστημάτων με πληροφορία σχετικά με τις χρονικές απαιτήσεις 

εκπαιδευτικών αντικειμένων που παρέχονται από τρίτους φορείς, παρά μόνο εφόσον τέτοια συστήματα 

υιοθετηθούν από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και στην εισαγωγή των δεδομένων εμπλακούν και οι 

ίδιοι οι διδάσκοντες των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι τελικά και έχουν λόγο για συγκεκριμένες 

ημερομηνίες και προθεσμίες επί των μαθημάτων που διδάσκουν. Ειδικά στην περίπτωση του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου, η περίπτωση του οποίου αποτέλεσε κίνητρο για την ανάπτυξη του συστήματος 

COURSR, όλες οι ημερομηνίες οι σχετικές με το μάθημα (ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, 

προθεσμίες υποβολής εργασιών, ημερομηνίες τηλεδιασκέψεων), με την εξαίρεση μόνο των ημερομηνιών 

τελικών εξετάσεων, είναι γνωστές στους φοιτητές από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους, άρα η ενημέρωση 

του COURSR με τα παραπάνω στοιχεία θα ήταν απλή υπόθεση.  

5.3 Η περίπτωση των επιστημονικών συνεδρίων 

Στην ενότητα αυτή επιδεικνύουμε το συνδυασμό αυτόματης εξαγωγής πληροφορίας από άγνωστες 

ιστοσελίδες, ειδικότερα ιστοσελίδες επιστημονικών συνεδρίων, και την στη συνέχεια δημιουργία 

οντολογικών περιγραφών δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή ενός ανθρώπου στα 
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διάφορα στάδια του συνεδρίου. Οι σχετικές δραστηριότητες είναι κατά πολύ απλούστερες στη φύση τους 

από την αντίστοιχη περίπτωση των εκπαιδευτικών αντικειμένων, ενώ όλη η πληροφορία που σχετίζεται με 

αυτές βρίσκεται σχεδόν πάντα συγκεντρωμένη σε μία ιστοσελίδα, καθιστώντας εφικτή την ανάκτηση της 

με ακρίβεια και πληρότητα. 

Στη συνέχεια της ενότητας παρουσιάζουμε πρώτα μια οντολογία που αναπτύχθηκε για την 

περιγραφή των δραστηριοτήτων των σχετιζόμενων με επιστημονικά συνέδρια. Στη συνέχεια 

παρουσιάζουμε το σύστημα FUZZYEXTRACTOR που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσης διατριβής 

και υλοποιεί τη διαδικασία εξαγωγής πληροφορίας και τη δημιουργία περιγραφών δραστηριοτήτων σε 

οντολογική μορφή. Τέλος, κλείνουμε την ενότητα με μια σύντομη αξιολόγηση του συστήματος. 

5.3.1 Η οντολογία Conferences 

Η οντολογία Conferences αποσκοπεί στη σημασιολογική αναπαράσταση όλης της σημαντικής 

πληροφορίας σχετικά με ένα επιστημονικό συνέδριο, όπως ο τίτλος του, ο τόπος διεξαγωγής του, οι 

ημερομηνίες διεξαγωγής του αλλά και οι διάφορες κρίσιμες ημερομηνίες για την υποβολή εργασιών ή 

προτάσεων, αλλά και για τη λήψη των σχετικών ειδοποιήσεων αποδοχής ή μη (Εικόνα 5.4).  

 

 

Εικόνα 5.4. Οι ανώτερες κλάσεις της οντολογίας Conferences, όπως φαίνονται στο Protégé 

Η κύρια κλάση της οντολογίας είναι η κλάση Conference. Κάθε στιγμιότυπο αυτής της κλάσης 

περιγράφεται με χρήση των παρακάτω ιδιοτήτων: 

 name: ιδιότητα συμβολοσειράς που φέρει τον τίτλο του συνεδρίου. 

 location: ιδιότητα συμβολοσειράς που φέρει τον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου. 
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 startsDate/endDate: ιδιότητες ημερομηνίας που φέρουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του 

συνεδρίου. 

 hasImportantDate: ιδιότητα αντικειμένου, που φέρει στιγμιότυπα της κλάσης ImportantDate. 

Ένα στιγμιότυπο της κλάσης ImportantDate χρησιμοποιείται για να κωδικοποιήσει πληροφορία 

σχετική με μια συγκεκριμένη κρίσιμη ημερομηνία του συνεδρίου. Η κλάση ImportantDate έχει διάφορες 

υποκλάσεις, για τις διάφορες κρίσιμες ημερομηνίες, όπως Abstract, Paper, CameraReady, 

EarlyRegistration, κλπ. Υπάρχουν δύο ιδιότητες που χρησιμοποιούνται με τα στιγμιότυπα της κλάσης 

ImportantDate (και όλων των υποκλάσεών της): 

• submissionDate: ιδιότητα ημερομηνίας για τη υποβολή. 

• notificationDate: ιδιότητα ημερομηνίας για την ειδοποίηση. 

Κάθε στιγμιότυπο της κλάσης ImportantDate πρέπει να έχει ακριβώς μία ημερομηνία υποβολής και 

το πολύ μία ημερομηνία ειδοποίησης. 

Ως παράδειγμα παραθέτουμε τον ορισμό ενός συνεδρίου και κάποιων από τις σημαντικές του 

ημερομηνίες (ειδικότερα υποβολή περίληψης, τεχνικής εργασίας και εργασίας σε workshop): 
 

:conference  rdf:type :Conference, owl:NamedIndividual ; 

  :startDate "2015-06-07T00:00:00Z"^^xsd:dateTime ; 

  :endDate "2015-06-11T00:00:00Z"^^xsd:dateTime ; 

  :name "25th International Conference on Automated Planning and 

Scheduling"^^xsd:string ; 

  :location "Jerusalem, Isreal"^^xsd:string ; 

  :hasImportantDate :abstract, :paper, :workshop . 

 

:abstract rdf:type:Abstract, owl:NamedIndividual ;  

  :submission "2014-11-14T00:00:00Z"^^xsd:dateTime . 

 

:paper  rdf:type :Paper, owl:NamedIndividual ; 

  :submission "2014-11-18T00:00:00Z"^^xsd:dateTime ; 

  :notificationDate "2015-01-20T00:00:00Z"^^xsd:dateTime . 

 

:workshop rdf:type :Workshop ,owl:NamedIndividual ; 

  :submission "2015-02-20T00:00:00Z"^^xsd:dateTime ; 

  :notificationDate "2015-03-20T00:00:00Z"^^xsd:dateTime . 

5.3.2 Το λογισμικό FUZZYEXTRACTOR 

Το τελευταίο βήμα για να κλείσει η ολιστική προσέγγιση αυτής της διατριβής στο θέμα της χρήσης 

οντολογιών σε εφαρμογές ευφυών ηλεκτρονικών ημερολογίων είναι η κατά το δυνατόν αυτοματοποιημένη 

εξαγωγή πληροφορίας σχετικής με χρονικές παραμέτρους ανθρώπινων δραστηριοτήτων από ιστοσελίδες 

και η αναπαράστασή της σε οντολογική μορφή. Αυτό είναι ίσως και το δυσκολότερο βήμα, αν και έχει 

γίνει αρκετή έρευνα περί αυτού στο χώρο της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Ιδανικά βέβαια τα δεδομένα 

αυτά θα ήταν διαθέσιμα σε οντολογική μορφή και θα μπορούσαμε να τα ανακτήσουμε άκοπα, π.χ., με 

χρήση SPARQL ερωτημάτων. Ωστόσο, δυστυχώς κάτι τέτοιο απέχει πολύ ακόμη από τη σημερινή 

πραγματικότητα. 

Η εξαγωγή πληροφορίας για οποιοδήποτε τύπο δραστηριότητας από απλό κείμενο σε άγνωστες 

ιστοσελίδες είναι πρακτικά αδύνατη. Για αυτό στην παρούσα ενότητα επικεντρωνόμαστε στην 
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αυτοματοποιημένη εξαγωγή πληροφορίας ειδικά από άγνωστες ως προς τη δομή τους ιστοσελίδες 

επιστημονικών συνεδρίων. Συνήθως στην ιστοσελίδα ενός επιστημονικού συνεδρίου υπάρχει μια ενότητα, 

στην κύρια σελίδα ή σε μια από τις συνδεδεμένες με αυτήν, όπου όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες του 

συνεδρίου παρουσιάζονται μέσα σε έναν πίνακα. Με βάση αυτή την παρατήρηση, αναπτύξαμε ένα εργαλείο 

στα πλαίσια της παρούσης διατριβής, το οποίο ονομάσαμε FUZZΥEXTRACTOR, και το οποίο είναι σε 

θέση να ψάχνει για πίνακες μέσα σε μια ιστοσελίδα, να αναγνωρίζει τις περιοχές ενδιαφέροντος, να εξάγει 

τα δεδομένα από αυτές, να τα ταξινομεί στις διάφορες κλάσεις της οντολογίας Conferences, και τέλος να 

εξάγει τόσο την πληροφορία του συνεδρίου σε οντολογική μορφή, όσο και ανθρώπινες δραστηριότητες 

που σχετίζονται με το συνέδριο, με βάση τις οντολογίες που παρουσιάστηκαν στο 3ο κεφάλαιο της 

διατριβής.  

Μια τυπική περίπτωση χρήσης του FUZZΥEXTRACTOR αποτελείται από τα παρακάτω βήματα: 

i. Ο χρήστης εισάγει το URL του ιστοτόπου του συνεδρίου. 

ii. Το FUZZΥEXTRACTOR χρησιμοποιεί τον ενσωματωμένο λεκτικό αναλυτή του για να εξάγει όλες 

τις ημερομηνίες (υποστηρίζονται διάφορες μορφές ημερομηνίας, όπως November 20, 2015 ή 

20/11/2015) που βρίσκονται στα πρώτα τμήματα της ιστοσελίδας – αυτές οι ημερομηνίες 

πιθανολογείται ότι περιέχουν την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης του συνεδρίου. 

iii. Στη συνέχεια διαβάζει όλο το κείμενο της ιστοσελίδας και ανιχνεύει όλες τις δομές πίνακα. 

Μπορεί είτε να επιλέξει τον πιο κατάλληλο πίνακα ή να δοκιμάσει να διαβάσει όλους τους πίνακες 

(το λογισμικό επιδέχεται σχετικής ρύθμισης). Ένα απλό ευρετικό για να βρεθεί ο πιο κατάλληλος 

πίνακας βασίζεται σε μία λίστα προκαθορισμένων λέξεων κλειδιών, με βάση την οποία επιλέγεται 

ως καταλληλότερος ο πίνακας με τον μεγαλύτερο λόγο keysNo/wordsNo, όπου keysNo το 

πλήθος των λέξεων κλειδιών που ανιχνεύτηκαν στον πίνακα και wordsNo το συνολικό πλήθος 

λέξεων του πίνακα.  

iv. Στη συνέχεια δοκιμάζει να διαβάσει την επικεφαλίδα του (κάθε) πίνακα. Στην παρούσα μορφή 

του το FUZZΥEXTRACTOR υποστηρίζει δύο περιπτώσεις: Είτε η επικεφαλίδα περιλαμβάνει τον 

τύπο της ημερομηνίας (π.χ., υποβολή ή ειδοποίηση) ή δεν υπάρχουν καθόλου επικεφαλίδες.  

v. Στην τελευταία περίπτωση, ο αλγόριθμος προσπαθεί να ανιχνεύσει τον τύπο της ημερομηνίας με 

βάση το κείμενο που βρίσκεται είτε στην πρώτη είτε στην τελευταία στήλη κάθε γραμμής του 

πίνακα (στήλη περιγραφής). Τα κελιά της στήλης αυτής αναλύονται και το κείμενό τους συγκρίνεται 

με μια λίστα προκαθορισμένων λέξεων, ώστε να βρεθεί ποιον τύπο κρίσιμης ημερομηνίας 

περιλαμβάνει κάθε κελί (π.χ., καταληκτική ημερομηνία υποβολής τεχνικών εργασιών). 

vi. Κάθε κελί στο σώμα του πίνακα (εκτός από την στήλη περιγραφής και – ίσως – την επικεφαλίδα) 

περιλαμβάνει τις ημερομηνίες που μας ενδιαφέρουν και μπορούν να εξαχθούν από τον λεκτικό 

αναλυτή. Χρησιμοποιώντας αυτές τις ημερομηνίες και τα δεδομένα που εξήχθησαν από την 

επικεφαλίδα ή την στήλη περιγραφής του πίνακα, το εργαλείο μπορεί να ανασυνθέσει την 

πληροφορία σε οντολογική μορφή, έτοιμη να αποθηκευτεί στη βάση γνώσης του, να 

παρουσιαστεί στον χρήστη ή να εξαχθεί στην οντολογία Conferences. 
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5.3.3 Η διαδικτυακή εφαρμογή 

Ως μέρος της διαδικασίας εξαγωγής πληροφορίας από άγνωστες ιστοσελίδες, αναπτύξαμε μια 

διαδικτυακή εφαρμογή η οποία αξιοποιεί τόσο την οντολογία Conferences όσο και το εργαλείο 

FUZZYEXTRACTOR, και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες με δύο τρόπους: 

 Ως front-end του εργαλείου FUZZYEXTRACTOR, που βοηθά τον χρήστη να εξάγει πληροφορία 

από ιστοτόπους επιστημονικών συνεδρίων και να την αποθηκεύσει σε μορφή RDF στο τοπικό 

triplestore (server side) του συστήματος (Εικόνα 5.5). 

 Ως ένα σημείο σύνδεσης SPARQL, όπου ο χρήστης (μέσω του SPARQL endpoint) ή άλλα 

προγράμματα (μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών REST) μπορούν να θέτουν ερωτήματα σχετικά 

με τα δεδομένα συνεδρίων που βρίσκονται ήδη στο εσωτερικό triplestore του συστήματος 

(Εικόνα 5.6). 

 

Όπως μπορούμε να δούμε στην Εικόνα 5.5, ο χρήστης προσπαθεί να εξάγει πληροφορία από τον 

ιστότοπο του συνεδρίου ICAPS-2015, στη διεύθυνση icaps15.icaps-conference.org. Η εφαρμογή είναι σε 

θέση να ανιχνεύσει το όνομα του συνεδρίου, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτού καθώς και διάφορες 

κρίσιμες ημερομηνίες. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τα δεδομένα, να συμπληρώσει 

χειρωνακτικά τις κρίσιμες ημερομηνίες που δεν εντοπίστηκαν και, τέλος, να αποθηκεύσει όλη αυτή την 

πληροφορία στην εσωτερική βάση δεδομένων τριπλετών. 

 

 

Εικόνα 5.5. Η γραφική διασύνδεση της εφαρμογής FUZZYEXTRACTOR 
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Εικόνα 5.6. Υποβολή ερωτήματος στο FUZZYEXTRACTOR μέσω του σημείου σύνδεσης SPARQL 

 

 

Εικόνα 5.7. Εξαγωγή δραστηριοτήτων σε οντολογική αναπαράσταση 
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5.3.4 Οι εξαχθείσες δραστηριότητες 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η οντολογική περιγραφή των δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκαν με 

βάση τα στοιχεία που εξήχθησαν αυτόματα από την ιστοσελίδα επιστημονικού συνεδρίου. Οι 

δραστηριότητες περιλαμβάνουν υποβολή περίληψης εργασίας, υποβολή πλήρους εργασίας, αναθεώρηση 

της εργασίας, προετοιμασία της παρουσίασης της εργασίας και τέλος παρακολούθηση του συνεδρίου. Η 

εφαρμογή FUZZYEXTRACTOR δίνει τη δυνατότητα στο χρήση να εξάγει τις δραστηριότητες σε 

οντολογική αναπαράσταση (owl ή turle). Η οντολογιά που παράγεται είναι απολύτως συμβατή με τις 

οντολογίες που υποστηρίζει το σύυστημα SELFPLANNER, επομένως ο χρήσης μπορεί να αντιγράψει to 

παραχθέν κείμενο και κατόπιν να εισάγει τις δραστηριότητες στο SELFPLANNER (Εικόνα 5.7). 

 
@prefix : <http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#> . 

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> . 

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 

@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> . 

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> . 

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 

@base <http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl> . 

 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl> rdf:type owl:Ontology ; 

owl:versionIRI <http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl>; 

owl:imports <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl> . 

 

################################################################# 

# 

#    Individuals 

# 

################################################################# 

 

###  http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#AbsractDomainEnd 

 

:AbsractDomainEnd rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateDescriptor>,                            

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 11 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 13 ; 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2014 . 

 

###  http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#AbstractDomain 

 

:AbstractDomain rdf:type <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateInterval>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasEndTime> :AbsractDomainEnd ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasStartTime> :AbstractDomainStart . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#AbstractDomainStart 

 

:AbstractDomainStart rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 10 ; 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2014 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 31 . 

 

###  http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#AbstractDuration 

 

:AbstractDuration rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#MinAccumulatedDurationConst

raint>, :NamedIndividual,owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasFirstMember> 

:AbstractDuration; 
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 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasMinDuration> :Duration10Hours 

. 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#AttendConferenceDay1 

 

:AttendConferenceDay1 rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#TemplateActivity>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#isInteraptable> "false"^^xsd:boolean 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasName> "Attend Conference - Day1" 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasActiveDomain> 

:AttendConferenceDomain ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasTemporalWindow> 

:ConferenceDay1Domain . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#AttendConferenceDay2 

 

:AttendConferenceDay2 rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#TemplateActivity>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#isInteraptable> "false"^^xsd:boolean 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasName> "Attend Conference - Day2" 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasActiveDomain> 

:AttendConferenceDomain ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasTemporalWindow> 

:ConferenceDay2Domain . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#AttendConferenceDay3 

 

:AttendConferenceDay3 rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#TemplateActivity>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#isInteraptable> "false"^^xsd:boolean 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasName> "Attend Conference - Day3" 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasActiveDomain> 

:AttendConferenceDomain ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasTemporalWindow> 

:ConferenceDay3Domain . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#AttendConferenceDay4 

 

:AttendConferenceDay4 rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#TemplateActivity>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#isInteraptable> "false"^^xsd:boolean 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasName> "Attend Conference - Day4" 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasActiveDomain> 

:AttendConferenceDomain ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasTemporalWindow> 

:ConferenceDay4Domain . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#AttendConferenceDay5 

 

:AttendConferenceDay5 rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#TemplateActivity>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#isInteraptable> "false"^^xsd:boolean 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasName> "Attend Conference - Day5" 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasActiveDomain> 

:AttendConferenceDomain ; 
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 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasTemporalWindow> 

:ConferenceDay5Domain . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#AttendConferenceDomain 

 

:AttendConferenceDomain rdf:type owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasEndTime> 

:AttendConferenceDomainEnd ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasStartTime> 

:AttendConferenceDomainStart . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#AttendConferenceDomainEnd 

 

:AttendConferenceDomainEnd rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 11 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 6 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#AttendConferenceDomainStart 

 

:AttendConferenceDomainStart rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 6 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 7 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#CameraReadyDomain 

 

:CameraReadyDomain rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateInterval>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasEndTime> :CameraReadyDomainEnd ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasStartTime> 

:CameraReadyDomainStart . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#CameraReadyDomainEnd 

 

:CameraReadyDomainEnd rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 26 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 3 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#CameraReadyDomainStart 

 

:CameraReadyDomainStart rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 1 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 21 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#CameraReadyDuration 

 

:CameraReadyDuration rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#MinAccumulatedDurationConst

raint>, owl:NamedIndividual ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasMinDuration> :Duration7Hours ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasFirstMember> 

:PrepareCameraReady . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#Conference5Duration 

 

:Conference5Duration rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#MinAccumulatedDurationConst

raint>, owl:NamedIndividual; 
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 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasFirstMember> 

:AttendConferenceDay5 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasMinDuration> :Duration7Hours . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay1Domain 

 

:ConferenceDay1Domain rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeInterval>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasEndTime> :ConferenceDay1End ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasStartTime> :ConferenceDay1Start . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay1Duration 

 

:ConferenceDay1Duration rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#MinAccumulatedDurationConst

raint>, owl:NamedIndividual ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasFirstMember> 

:AttendConferenceDay1 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasMinDuration> :Duration7Hours . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay1End 

 

:ConferenceDay1End rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMinute> 0 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 17 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 6 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 7 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay1Start 

 

:ConferenceDay1Start rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMinute> 0 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 10 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 6 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 7 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay2Domain 

 

:ConferenceDay2Domain rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeInterval>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasEndTime> :ConferenceDay2End; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasStartTime> :ConferenceDay2Start . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay2Duration 

 

:ConferenceDay2Duration rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#MinAccumulatedDurationConst

raint>, owl:NamedIndividual; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasFirstMember> 

:AttendConferenceDay2 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasMinDuration> :Duration7Hours . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay2End 

 

:ConferenceDay2End rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMinute> 0 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 17 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 6 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 8 . 
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###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay2Start 

 

:ConferenceDay2Start rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMinute> 0 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 10 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 6 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 8 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay3Domain 

 

:ConferenceDay3Domain rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeInterval>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasEndTime> :ConferenceDay3End ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasStartTime> :ConferenceDay3Start . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay3Duration 

 

:ConferenceDay3Duration rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#MinAccumulatedDurationConst

raint>, owl:NamedIndividual; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasFirstMember> 

:AttendConferenceDay3 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasMinDuration> :Duration7Hours . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay3End 

 

:ConferenceDay3End rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMinute> 0 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 17 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 6 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 9 . 

 

###  http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay3Start 

 

:ConferenceDay3Start rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMinute> 0 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 10 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 6 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 9 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay4Domain 

 

:ConferenceDay4Domain rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeInterval>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasEndTime> :ConferenceDay4End ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasStartTime> :ConferenceDay4Start . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay4Duration 

 

:ConferenceDay4Duration rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#MinAccumulatedDurationConst

raint>, owl:NamedIndividual ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasMinDuration> :Duration7Hours . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay4End 
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:ConferenceDay4End rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMinute> 0 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 10 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 17 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 6 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay4Start 

 

:ConferenceDay4Start rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMinute> 0 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 10 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 10 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 6 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay5Domain 

 

:ConferenceDay5Domain rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeInterval>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasEndTime> :ConferenceDay5End ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasStartTime> :ConferenceDay5Start . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay5End 

 

:ConferenceDay5End rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMinute> 0 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 11 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 17 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 6 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#ConferenceDay5Start 

 

:ConferenceDay5Start rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateTimeDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMinute> 0 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 10 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 11 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 6 . 

 

###  http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#DailyPeriodicity 

 

:DailyPeriodicity rdf:type <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DayInterval>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasTimeInterval> :DailyTimeInterval 

. 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#DailyTimeInterval 

 

:DailyTimeInterval rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#TimeInterval>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasEndTime> :TimeIntervalEnd ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasStartTime> :TimeIntervalStart . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#Duration10Hours 

 

:Duration10Hours rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 
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 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 10 . 

###  http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#Duration20Hours 

 

:Duration20Hours rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 20 . 

 

###  http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#Duration30Hours 

 

:Duration30Hours rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 30 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#Duration7Hours 

 

:Duration7Hours rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 7 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasFirstMember> 

:AttendConferenceDay4 . 

 

###  http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#PaperDomain 

 

:PaperDomain rdf:type <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateInterval>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasEndTime> :PaperDomainEnd ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasStartTime> :PaperDomainStart . 

 

###  http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#PaperDomainEnd 

 

:PaperDomainEnd rdf:type <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 11 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 17 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2014 . 

 

###  http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#PaperDomainStart 

 

:PaperDomainStart rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 10 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 18 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2014 . 

 

###  http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#PaperDuration 

 

:PaperDuration rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#MinAccumulatedDurationConst

raint>, owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasMinDuration> :Duration30Hours 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasFirstMember> :PaperDuration . 

 

###  http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#PrepareCameraReady 

 

:PrepareCameraReady rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DailyTemplateActivity>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#isInteraptable> "true"^^xsd:boolean; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasName> "Prepare Camera Ready 

version" ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasActiveDomain> :CameraReadyDomain; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasPeriodicInterval> 

:DailyPeriodicity . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#PreparePaper 
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:PreparePaper rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DailyTemplateActivity>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#isInteraptable> "true"^^xsd:boolean 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasName> "Prepare the paper" ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasPeriodicInterval> 

:DailyPeriodicity ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasActiveDomain> :PaperDomain . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#PreparePresentation 

 

:PreparePresentation rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DailyTemplateActivity>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#isInteraptable> "true"^^xsd:boolean 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasName> "Prepare the presentation" 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasPeriodicInterval> 

:DailyPeriodicity ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasActiveDomain> :PresentationDomain 

. 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#PrepateAbstract 

 

:PrepateAbstract rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DailyTemplateActivity>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#isInteraptable> "true"^^xsd:boolean 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasName> "Prepare the abstract" ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasActiveDomain> :AbstractDomain ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasPeriodicInterval> 

:DailyPeriodicity . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#PresentationDomain 

 

:PresentationDomain rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateInterval>, 

owl:NamedIndividual,  owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasEndTime> :PresentationDomainEnd ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasStartTime> 

:PresentationDomainStart . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#PresentationDomainEnd 

 

:PresentationDomainEnd rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateDescriptor>, 

owl:NamedIndividual,  owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 6 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 6 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#PresentationDomainStart 

 

:PresentationDomainStart rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DateDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasYear> 2015 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasDay> 24 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMonth> 5 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#PresentationDuration 

 

:PresentationDuration rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#MinAccumulatedDurationConst

raint>,  owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 
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 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasMinDuration> :Duration20Hours 

; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#hasFirstMember> 

:PresentationDuration . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#TimeIntervalEnd 

 

:TimeIntervalEnd rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#TimeDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMinute> 0 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 17 . 

 

###http://www.uom.gr/ai/ontologies/ActivityParserExample.owl#TimeIntervalStart 

 

:TimeIntervalStart rdf:type 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#TimeDescriptor>, 

owl:NamedIndividual, owl:Thing ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasMinute> 0 ; 

 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#hasHour> 9 . 

 

###  Generated by the OWL API (version 3.5.0) http://owlapi.sourceforge.net 

5.3.5 Αξιολόγηση του λογισμικού FUZZYEXTRACTOR 

Για την αξιολόγηση του λογισμικού FUZZYEXTRACTOR δεν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

δομημένου ερωτηματολογίου, αφενός λόγω της απλότητάς του και αφετέρου λόγω της πρακτικής 

αδυναμίας ενσωμάτωσής του στο σύστημα SELFPLANNER. Αντ’ αυτού, κρίθηκε ως πιο κατάλληλη για την 

περίπτωσή του η χρήση στατιστικών στοιχείων επιτυχίας του από διάφορους ιστοτόπους συνεδρίων, κάτι 

που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσης εργασίας. 

Για το σκοπό συλλέχθηκαν 32 sites συνεδρίων με αγγλικούς ιστοτόπους, όπου οι κρίσιμες 

ημερομηνίες είναι σε πίνακα, και το σύστημα FUZZYEXTRACTOR δοκιμάστηκε σε κάθε έναν από αυτούς, 

καταμετρώντας πόσες ημερομηνίες εξήχθησαν επιτυχώς και πόσες όχι (εφόσον φυσικά υπήρχαν στην 

ιστοσελίδα). Στη συνέχεια, για κάθε μια κατηγορία κρίσιμης ημερομηνίας εξήχθη ως ενδεικτικό στατιστικό 

το ποσοστό επιτυχίας του λογισμικού FUZZYEXTRACTOR στην εξαγωγή της. 

Οι ιστοσελίδες επιστημονικών συνεδρίων στις οποίες δοκιμάσαμε το λογισμικό FUZZYEXTRACTOR 

είναι οι εξής: 

 

1. International Conference on Automated Planning and Scheduling – 2006
 http://icaps06.icaps-conference.org/dates.htm 

2. International Conference on Automated Planning and Scheduling – 2008
 http://icaps08.icaps-conference.org/callforpapers.html 

3. International Conference on Automated Planning and Scheduling – 2009
 http://icaps09.icaps-conference.org 

4. International Conference on Automated Planning and Scheduling – 2010
 http://www.icaps10.upf.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid
=4 

5. International Conference on Automated Planning and Scheduling – 2011
 http://icaps11.icaps-conference.org 
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6. International Conference on Automated Planning and Scheduling – 2012
 http://icaps12.icaps-conference.org/index.html 

7. International Conference on Automated Planning and Scheduling – 2013
 http://icaps13.icaps-conference.org/timetable/ 

8. International Conference on Automated Planning and Scheduling – 2014
 http://icaps14.icaps-conference.org/index/dates.html 

9. International Conference on Automated Planning and Scheduling – 2015
 http://icaps15.icaps-conference.org 

10. International Conference on Automated Planning and Scheduling – 2016
 http://icaps16.icaps-conference.org 

11. Balkan Conference in Informatics – 2015 http://software.ucv.ro/BCI2015/dates.html 

12. Engineering Applications of Neural Networks - 2015
 http://delab.csd.auth.gr/eann2015/important_dates.php 

13. European Conference on Information Systems – 2015
 http://ecis2015.eu/participation/important-dates 

14. International Conference on Advances in Semantic Processing – 2015
 http://www.iaria.org/conferences2015/SEMAPRO15.html 

15. International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media – 2015
 http://sdiwc.net/conferences/cscesm2015/important-dates/ 

16. European Conference in Artificial Intelligence – 2010
 http://ecai2010.appia.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26 

17. European Conference in Artificial Intelligence – 2014 http://www.ecai2014.org/key-dates/ 

18. European Conference in Artificial Intelligence – 2016 http://www.ecai2016.org/key-dates/ 

19. International Conference on Autonomous Agents & Multiagent Systems – 2011
 http://www.aamas-conference.org/AAMAS/aamas2011/KeyDates.html 

20. International Conference on Autonomous Agents & Multiagent Systems – 2015
 http://www.aamas2015.com/en/CALL-FOR-PAPERS.html 

21. European Conference on Object-Oriented Programming 2008
 https://ecoop08.cs.ucy.ac.cy/dates.html 

22. European Conference on Object-Oriented Programming 2009
 http://ecoop09.disi.unige.it/dates.html 

23. European Conference on Object-Oriented Programming 2010 http://ecoop2010.uni-
mb.si/important_dates.html 

24. European Conference on Object-Oriented Programming 2013
 http://www.lirmm.fr/ecoop13/index.php/important-dates.html 

25. International Conference on Software Engineering – 2005 http://www.icse-
conferences.org/2005/ImportantDates/ImportantDates.shtml 

26. International Conference on Software Engineering – 2007
 http://web4.cs.ucl.ac.uk/icse07/index.php?id=75 

27. International Conference on Software Engineering – 2012
 https://files.ifi.uzh.ch/icseweb/important-dates/index.html 
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28. International Conference on Software Engineering – 2013 http://2013.icse-
conferences.org/content/key-dates.html 

29. International Conference on Software Engineering – 2014 http://2014.icse-
conferences.org/dates 

30. International Conference on Logic Programming – 2011
 http://www.cs.uky.edu/iclp2011/#deadlines 

31. International Conference on Very Large Data Bases – 2015
 http://www.vldb.org/2015/important-dates.html 

32. International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures – 2016
 http://bdas.polsl.pl/default.asp?service=opis&tekst=9 

Τα στατιστικά που εξήχθησαν δείχνει συγκεντρωμένα ο Πίνακας 5.1. 

 

Πίνακας 5.1. Στατιστικά επιτυχίας εξαγωγής πληροφορίας  
από άγνωστες ιστοσελίδες επιστημονικών συνεδρίων 

Στοιχεία προς εξαγωγή 
Αριθμός 

επιτυχιών 
Ποσοστό 

Όνομα συνεδρίου (κείμενο) 27/32 (84.38%) 

Έναρξη συνεδρίου (ημερομηνία) 24/28 (85.71%) 

Λήξη συνεδρίου (ημερομηνία) 24/28 (85.71%) 

Υποβολή περίληψης (ημερομηνία) 15/15 (100.00%) 

Υποβολή εργασίας (ημερομηνία) 30/31 (96.77%) 

Ειδοποίηση εργασίας (ημερομηνία) 23/28 (82.14%) 

Υποβολή τελικής μορφής εργασίας (ημερομηνία) 16/19 (84.21%) 

Υποβολή εργασίας σε workshop (ημερομηνία) 15/16 (93.75%) 

Ειδοποίηση για εργασία σε workshop (ημερομηνία) 11/15 (73.33%) 

Υποβολή poster (ημερομηνία) 2/2 (100.00%) 

Ειδοποίηση για poster (ημερομηνία) 0/1 (0.00%) 

Υποβολή σε συνεδρία υποψηφίων διδακτόρων (ημερομηνία) 15/18 (83.33%) 

Ειδοποίηση για συνεδρία υποψηφίων διδακτόρων (ημερομηνία) 9/12 (75.00%) 

Έγκαιρη εγγραφή (ημερομηνία) 18/20 (90.00%) 

Καθυστερημένη εγγραφή (ημερομηνία) 9/11 (81.82%) 

 

Από τα στοιχεία που δείχνει ο Πίνακας 5.1 φαίνεται ότι το λογισμικό FUZZYEXTRACTOR, μολονότι 

ακόμη σε πρώιμη έκδοση, παρουσιάζει ικανοποιητικά ποσοστά επιτυχίας εξαγωγής στοιχείων από 

άγνωστες ιστοσελίδες επιστημονικών συνεδρίων, ωστόσο υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Με 

δεδομένο ότι το λογισμικό εξελίσσεται συνεχώς, τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία αναμένεται να 

επικαιροποιηθούν σύντομα προς το καλύτερο. 

5.4 Σημεία σύνδεσης SPARQL 

Μια εναλλακτική επιλογή ως προς τις σημασιολογικές μηχανές αναζήτησης αποτελούν τα σημεία 

σύνδεσης SPARQL (SPARQL endpoints) [Prud’hommeaux and Seaborne, 2008]. Ένα τέτοιο σημείο 

προϋποθέτει ότι η βάση γνώσης είναι αποκλειστικά σε RDF μορφή (συμπεριλαμβάνονται και όλες οι 
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οντολογίες όπως RDFS και OWL), ενώ οι ερωτήσεις γίνονται με δομημένο τρόπο, ειδικότερα στη γλώσσα 

ερωτημάτων SPARQL44, σε αντίθεση με τη λίστα λέξεων των παραδοσιακών μηχανών αναζήτησης. Κατά 

συνέπεια, υπάρχει απόλυτη σαφήνεια τόσο στο ερώτημα, όσο και στα περιεχόμενα της βάσης γνώσης, 

οπότε τα αποτελέσματα που επιστρέφονται είναι απολύτως συναφή με το ερώτημα. 

Όπως έχουμε αναφέρει στο 2ο κεφάλαιο της διατριβής, η γνώση RDF μπορεί να αναπαρασταθεί ως 

ένα γράφος από αλληλοσυνδεόμενες πληροφορίες. Έτσι, η SPARQL αποτελεί μια γλώσσα ερωτημάτων 

εύρεσης γραφημάτων. Δεδομένης μιας βάσης γνώσης, ένα SPARQL ερώτημα αποτελείται από ένα 

πρότυπο/σχέδιο (pattern) το οποίο αντιστοιχίζεται έναντι της βάσης γνώσης και οι τιμές που λαμβάνονται 

από αυτή την αντιστοιχία αποτελούν την απάντηση του ερωτήματος. Τα δεδομένα της βάσης γνώσης 

μπορεί να προέρχεται από πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους πηγές. Για παράδειγμα ένα SPARQL 

ερώτημα μπορεί να συνδυάζει πληροφορίες προερχόμενες από τρία διαφορετικά RDF αρχεία ώστε να 

εξάγει την απάντηση που και αυτή με τη σειρά της μπορεί να περιέχει πληροφορία που βρίσκεται 

κατανεμημένη σε όλες ή κάποιες από τις πηγές δεδομένων. 

Συνήθως ένα SPARQL ερώτημα, αποτελείται από τρία μέρη. Το τμήμα ταιριάσματος του προτύπου 

(pattern matching), το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αρκετά χαρακτηριστικά αντιστοίχισης προτύπου 

πάνω σε γράφους, όπως για παράδειγμα ένωση προτύπων, προαιρετικές αντιστοιχήσεις, φιλτράρισμα ή 

περιορισμό των πιθανών τιμών ταιριάσματος, καθώς επίσης και τη δυνατότητα επιλογής των πηγών 

δεδομένων που θέλουμε να ληφθούν υπόψη για την εύρεση των απαντήσεων. 

Το δεύτερο μέρος του ερωτήματος αποτελούν οι τροποποιητές λύσης (solution modifiers), οι οποίοι, 

αφού έχει υπολογιστεί το μοτίβο-αποτέλεσμα, επιτρέπουν την τροποποίηση των τιμών του μοτίβου με τη 

χρήση των κλασσικών τελεστών όπως η προβολή (projection), το όριο (limit), το μέγιστο/ελάχιστο 

(max/min) κλπ. Τέλος το αποτέλεσμα του SPARQL ερωτήματος (που αποτελεί το τρίτο μέρος του), 

μπορεί να έχει διάφορες μορφές και τύπο απάντησης: αριθμητικές τιμές, δυαδικές τιμές (ναι/όχι), σύνολο 

τιμών μιας μεταβλητής, κατασκευή νέων τριπλετών από τις τιμές κ.α. 

Η σύνταξη ενός SPARQL ερωτήματος, ακολουθεί παρόμοια δομή με αυτή ενός SQL ερωτήματος 

σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Πολλές λέξεις κλειδιά της SQL (π.χ. SELECT, WHERE) 

χρησιμοποιούνται και στην SPARQL. Η παρόμοια δομή και φιλοσοφία της SPARQL επιτρέπει στη 

μεγάλη κοινότητα SQL χρηστών να μάθει τη χρήση της SPARQL και τη λειτουργία της πολύ πιο εύκολα 

και γρήγορα. 

Στα πλαίσια της παρούσης διατριβής υλοποιήσαμε και εγκαταστήσαμε δύο σημεία σύνδεσης 

SPARQL. Το πρώτο αφορά στη βάση γνώσης του συστήματος COURSR, όπου με τη χρήση SPARQL 

ερωτημάτων μπορεί να ανακτώντας σημασιολογικές πληροφορίες σχετικές με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα 

που περιγράφονται, τις δραστηριότητες που τα αποτελούν και τα χρονικά τους χαρακτηριστικά. Το σημείο 

αυτό είναι προσβάσιμο τόσο μέσα από τη γραφική διεπαφή του COURSR, όσο και ως web service45. Το 

δεύτερο σημείο σύνδεσης SPARQL αφορά το εργαλείο FUZZYEXTRACTOR, το οποίο εξάγει και διατηρεί 

                                                           
44 http://www.w3.org/blog/SW/2008/01/15/sparql_is_a_recommendation/ 
45 Διαθέσιμο ως web service στη διεύθυνση http://coursr.uom.gr/sesame 
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στην τοπική του βάση γνώσης πληροφορίες σχετικά με επιστημονικά συνέδρια, δίνοντας έμφαση στις 

κρίσιμες ημερομηνίες τους. Και το σημείο αυτό είναι προσβάσιμο τόσο μέσα από τη γραφική διεπαφή 

του FUZZYEXCTRACTOR, όσο και ως web service46. Στη συνέχεια δίνονται παραδείγματα ερωτημάτων 

SPARQL που μπορούν να υποβληθούν και να απαντηθούν από τα παραπάνω σημεία σύνδεσης SPARQL. 

Ξεκινάμε με το SPARQL endpoint του COURSR και συνεχίζουμε με το SPARQL endpoint του 

FUZZYEXCTRACTOR. 

5.4.1 Ερωτήματα SPARQL για εκπαιδευτικά αντικείμενα 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα ερωτημάτων SPARQL που μπορούν να υποβληθούν στο 

SPARQL endpoint του συστήματος COURSR. 

Q1. Όλοι οι καθηγητές που διδάσκουν τουλάχιστον ένα μάθημα  

PREFIX : <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#> 

SELECT DISTINCT ?professor 

WHERE { 

  ?course :hasProfessor ?professor } 

 

Q2. Όλα τα μαθήματα (τιτλος-εξάμηνο-διδάσκων) 

PREFIX : <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#> 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

 

SELECT ?title ?semester ?professor 

WHERE { 

  ?course a :Course . 

  ?course :hasTitle ?title . 

  ?course :semester ?semester . 

  ?course :hasProfessor ?professor } 

 

Q3. Τα μαθήματα που στον τίτλο τους έχουν τη λέξη "programming" 

PREFIX : <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#> 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

SELECT ?title ?semester 

WHERE { 

  ?course rdf:type :Course . 

  ?course :hasTitle ?title . 

  ?course :semester ?semester 

  FILTER REGEX(?title, ".*programming.*", "i") } 

 

Q4. Τα μαθήματα που διδάσκει ο καθηγητής "Νικολάου" 

PREFIX : <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#> 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX xsd:     <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 

SELECT ?title ?semester ?professor 

WHERE { 

  ?course a :Course . 

  ?course :hasTitle ?title . 

  ?course :semester ?semester . 

  ?course :hasProfessor ?professor 

  FILTER regex(?professor, "Nikos Nikolaou") } 

                                                           
46 Διαθέσιμο ως web service στη διεύθυνση http://coursr.uom.gr/conference/sparql 
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Q5. Όλες οι πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο μάθημα. Κάθε μάθημα αποθηκεύεται σε 

ξεχωριστό context graph. Επομένως μπορoύμε αρχικά να ζητήσουμε το graph URI του μαθήματος 

που μας ενδιαφέρει και μετά όλα τα statements που αυτό περιλαμβάνει: 

PREFIX : <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#> 

PREFIX user: <http://www.uom.gr/ai/ontologies/user/Coursr#> 

PREFIX rdf:     <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

SELECT  ?subject ?predicate ?object 

WHERE { 

  GRAPH ?g { ?subject ?predicate ?object } . 

  { 

    SELECT DISTINCT ?g  

    WHERE { 

      GRAPH ?g {  

        ?course rdf:type :Course .  

        ?course :hasTitle ?title . 

        FILTER regex(?title, "Functional Programming II") 

      } 

    } 

  } 

} 

 

Q6. Όλες οι διαλέξεις ενός συγκεκριμένου μαθήματος (τίτλος - περιγραφή) 

PREFIX : <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#> 

PREFIX user: <http://www.uom.gr/ai/ontologies/user/Coursr#> 

PREFIX rdf:     <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

SELECT  ?title ?description 

WHERE { 

  user:course_4f5a14f4 :hasSchoolActivity ?schoolActivity . 

  ?schoolActivity rdf:type :Classlecture . 

  ?schoolActivity :hasTitle ?title .  

  ?schoolActivity :hasDescription ?description } 

 

Q7. Ο αριθμός των δραστηριοτήτων, η διάρκεια και το workload όλων των τύπων (διαλέξεις, 

εργαστήριο κλπ) για το ίδιο μάθημα 

PREFIX : <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#> 

PREFIX user: <http://www.uom.gr/ai/ontologies/user/Coursr#> 

PREFIX rdf:     <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

SELECT  ?synopsis ?duration ?workload ?activities 

WHERE { 

  user:course_4f5a14f4 :hasSchoolActivitySynopsis ?synopsis . 

  ?synopsis :hasDurationInMins ?duration .  

  ?synopsis :hasWorkloadInMins ?workload . 

  ?synopsis :activitiesNo  ?activities } 

5.4.2 Ερωτήματα SPARQL για επιστημονικά συνέδρια 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα ερωτημάτων SPARQL που μπορούν να υποβληθούν στο 
SPARQL endpoint του συστήματος FUZZYEXTRACTOR. 

 
Q1. Όλα τα συνέδρια που υπάρχουν αποθηκευμένα στη βάση του συστήματος 
 

PREFIX : <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Conference#> 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 
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SELECT DISTINCT ?conference ?name ?location 

WHERE { 

  ?conference a :Conference . 

  ?conference :name ?name . 

  ?conference :location ?location } 

 

Q2. Όλα τα συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα 
 

PREFIX : <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Conference#> 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 

 

SELECT DISTINCT ?conference ?name ?location 

WHERE { 

  ?conference a :Conference . 

  ?conference :name ?name . 

  ?conference :location ?location . 

  FILTER CONTAINS(?location, "Greece")} 

 

Q3. To deadline για το abstract, το paper και το camera ready τοy ICAPS 2015 (όσα από 
αυτά είναι διαθέσιμα) 

 

PREFIX : <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Conference#> 

PREFIX data: <http://www.uom.gr/ai/ontologies/data/Conference#> 

 

SELECT DISTINCT ?conferenceName ?startDate ?abstractDate ?papepDate 

WHERE { 

  ?conference a :Conference . 

  ?conference :name ?conferenceName . 

  ?conference :startDate ?startDate . 

  optional { 

    ?conference :hasImportantDate ?abstract . 

    ?abstract   a :Abstract . 

    ?abstract   :submission ?abstractDate   } .   

  optional {  

    ?conference :hasImportantDate ?paper . 

    ?paper      a :Paper . 

    ?paper      :submission ?papepDate } 

} 

 

Q4. Όλα τα συνέδρια που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2016 και το deadline του paper είναι 
μετά τις 20 Νοεμβρίου 2015. 

 

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 

PREFIX :   <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Conference#> 

 

SELECT ?conferenceName ?startDate ?paperDate 

WHERE 

{ 

  ?conference a :Conference . 

  ?conference :name ?conferenceName . 

  ?conference :startDate ?startDate . 

  ?conference :hasImportantDate ?paper . 

  ?paper      a :Paper . 

  ?paper      :submission ?paperDate . 

  FILTER (?startDate >= "2016-01-01T00:00:00"^^xsd:dateTime) . 

  FILTER (?startDate < "2017-01-01T00:00:00"^^xsd:dateTime) . 

  FILTER (?date >= "2015-11-21T00:00:00"^^xsd:dateTime) } 

 

Q5. Τα συνέδρια των οποίων η διάρκεια ξεπερνα τις 3 μέρες 
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PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 

PREFIX : <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Conference#> 

 

SELECT ?conferenceName ?startDate ?endDate ?durationInDays 

WHERE 

{ 

  ?conference a :Conference . 

  ?conference :name ?conferenceName . 

  ?conference :startDate ?startDate . 

  ?conference :endDate ?endDate . 

  FILTER (year(?endDate) = year(?startDate)) . 

  FILTER (month(?endDate) = month(?startDate)) . 

  FILTER ((day(?endDate) - day(?startDate)) > 3) . 

  BIND ((day(?endDate) - day(?startDate)) as ?durationInDays) } 

 

Q6. Όλα τα συνέδρια ταξινομημένα με βάση τη διάρκειά τους (αύξουσα) 
 

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 

PREFIX : <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Conference#> 

 

SELECT ?conferenceName ?startDate ?endDate ?durationInDays 

WHERE 

{ 

  ?conference a :Conference . 

  ?conference :name ?conferenceName . 

  ?conference :startDate ?startDate . 

  ?conference :endDate ?endDate . 

  FILTER (year(?endDate) = year(?startDate)) . 

  FILTER (month(?endDate) = month(?startDate)) . 

  BIND ((day(?endDate) - day(?startDate)) as ?durationInDays) . 

} 

ORDER BY ASC(?durationInDays) 
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Κεφάλαιο 6.  

Συμπεράσματα και Μελλοντική Έρευνα 
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Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήσαμε το θέμα της χρήσης ευφυών συστημάτων στον 

σημασιολογικό ιστό. Το θέμα είναι από τη φύση του αχανές, κατά συνέπεια έπρεπε να επικεντρωθούμε σε 

συγκεκριμένη κατηγορία ευφυών συστημάτων, όπως και πράξαμε εστιάζοντας στα ευφυή ηλεκτρονικά 

ημερολόγια και στο πώς αυτά μπορούν να αξιοποιήσουν οντολογίες περιγραφής καθημερινών 

δραστηριοτήτων για να καταστούν περισσότερο εύχρηστα και λειτουργικά. 

Συνολικά η διδακτορική διατριβή προτείνει ένα πλαίσιο βασισμένο σε οντολογίες, το οποίο 

εκτυλίχθηκε σε 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο, που αφορά τη μοντελοποίηση, περιλάμβανε την ανάπτυξη 

γενικών οντολογιών για την περιγραφή καθημερινών ανθρώπινων δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως πεδίου 

εφαρμογής. Το στάδιο αυτό, που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3, πρότεινε οντολογίες οι οποίες καλύπτουν 

ατομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες με συμμετοχή πολλών μερών, ατομικά προφίλ και προφίλ 

προτιμήσεων χρηστών. Παρουσιάστηκαν διάφορα σενάρια χρήσης των οντολογιών αυτών. Η εργασία 

ολοκληρώθηκε με την ανάπτυξη μιας λογισμικής βιβλιοθήκης για την μετατροπή οντολογικών περιγραφών 

δραστηριοτήτων σε προγραμματιστικά αντικείμενα και την εισαγωγή τους σε ένα σύστημα ευφυούς 

ημερολογίου. 

Το δεύτερο στάδιο επέδειξε την εφαρμογή των οντολογιών για τον προγραμματισμό καθημερινών 

δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. Ως τέτοια πεδία επελέγησαν οι δραστηριότητες οι 

σχετικές με την εκπαίδευση και η αντίστοιχη εργασία παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4 της διατριβής. 

Ειδικότερα, αναπτύχθηκε μια οντολογία περιγραφής εκπαιδευτικών αντικειμένων, η οποία επέκτεινε τις 

γενικές οντολογίες με επιπλέον πληροφορίες για σύνθετα εκπαιδευτικά αντικείμενα, καθένα από τα οποία 

μπορεί να αποτελείται από πολλές δεκάδες ατομικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, αναπτύχθηκε ένα νέο 

σύστημα, το COURSR, το οποίο διαχειρίζεται εκπαιδευτικά αντικείμενα και τις δραστηριότητές τους, ενώ 

επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να εγγράφονται σε εκπαιδευτικά αντικείμενα και να τα προγραμματίζουν 

αυτόματα στο ημερολόγιό τους. Το σύστημα COURSR ολοκληρώθηκε με το σύστημα ευφυούς 

ημερολογίου SELFPLANNER, έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να χρονοπρογραμματίζουν 

ταυτόχρονα το σύνολο των δραστηριοτήτων τους, εκπαιδευτικών και μη. Η αξιολόγηση του 

ολοκληρωμένου συστήματος από πραγματικούς χρήστες, εκπαιδευτικούς και φοιτητές, έδειξε αποδοχή 

της νέας τεχνολογίας και διάθεση υιοθέτησής της από όλα τα μέρη. 

Το τρίτο στάδιο περιλάμβανε την αυτόματη εξαγωγή πληροφορίας σχετικής με καθημερινές 

δραστηριότητες από άγνωστες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές. Με δεδομένη τη 

δυσκολία του εγχειρήματος, επελέγησαν ιστοσελίδες συγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής, ειδικότερα 

επιστημονικά συνέδρια. Αφού αναπτύχθηκε μια οντολογία πεδίου για επιστημονικά συνέδρια, στη συνέχεια 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το σύστημα FUZZYEXTRACTOR που αποσκοπεί στην αυτόματη εξαγωγή 

των βασικών πληροφοριών ενός επιστημονικού συνεδρίου, με έμφαση στις κρίσιμες ημερομηνίες, από την 

ιστοσελίδα του, η δομή της οποίας είναι εντελώς άγνωστη στο σύστημα. Μάλιστα, με την εξαγωγή των 

κρίσιμων ημερομηνιών είναι δυνατή η αυτόματη δημιουργία οντολογικής περιγραφής ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων σχετικών με το συνέδριο, όπως η υποβολή της περίληψης και της πλήρους εργασίας, η 

υποβολή της τελικής έκδοσης της εργασίας (camera ready), η προετοιμασία της παρουσίασης και φυσικά 
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η παρακολούθηση του ίδιου του συνεδρίου. Για το σύστημα FUZZYEXTRACTOR πραγματοποιήθηκε 

αξιολόγηση στη βάση του ποσοστού επιτυχίας εξαγωγής των ζητούμενων πληροφοριών από τις άγνωστες 

ιστοσελίδες πολλών επιστημονικών συνεδρίων, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, η ποιότητα των 

οποίων μάλιστα βελτιώνεται συνεχώς με νέες προσθήκες στο σύστημα. 

Τα τρία παραπάνω στάδια λοιπόν καλύπτουν όλες τις πτυχές της χρήσης οντολογιών από ευφυή 

ηλεκτρονικά ημερολόγια, ήτοι μοντελοποίηση, κάθετες εφαρμογές σε συγκεκριμένα πεδία και αυτόματη 

εξαγωγή πληροφορίας, και συναποτελούν το προτεινόμενο πλαίσιο αυτής της διατριβής. Σε αυτές τις τρεις 

ορθογώνιες μεταξύ τους κατευθύνσεις μπορεί να κινηθεί η μελλοντική έρευνα. Ειδικότερα: 

 Στο χώρο των γενικών οντολογιών πρέπει να γίνουν προσεκτικά βήματα επέκτασής τους, ή ακόμη και 

επανασχεδίασης τους, ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν περισσότερες περιπτώσεις καθημερινών 

δραστηριοτήτων. Στην ιδανική περίπτωση, αυτό θα πρέπει να γίνει από κάποια ομάδα εργασίας του 

W3C, ώστε να είναι πιο εύκολη η αποδοχή των αποτελεσμάτων της από τους ερευνητές και τους 

προγραμματιστές. Η παρούσα διατριβή έδειξε το δρόμο. 

 Στο χώρο των κάθετων εφαρμογών, υπάρχουν πολλές δυνατότητες τόσο για βελτίωση της εφαρμογής 

COURSR, όσο και για την ανάπτυξη και άλλων κάθετων εφαρμογών προγραμματισμού καθημερινών 

δραστηριοτήτων για άλλα πεδία εφαρμογής. Η ολοκλήρωση όλων αυτών των εφαρμογών, σύμφωνα 

με την αρχιτεκτονική που προτάθηκε στο κεφάλαιο 4, είναι σημαντικό προαπαιτούμενο για την 

γενικευμένη χρήση τους. Ειδικότερα για το σύστημα COURSR, πέρα από την βελτίωση της 

λειτουργικότητας και της ευχρηστίας του, σημαντική για την εξέλιξή του θα ήταν η υιοθέτησή του από 

κάποιο εκπαιδευτικό οργανισμό, ώστε να καταστεί εφικτή η τροφοδότησή του με δεδομένα 

εκπαιδευτικών αντικειμένων. 

 Στο χώρο της εξαγωγής πληροφορίας από άγνωστες σελίδες, τα περιθώρια για έρευνα είναι πάρα 

πολλά. Η παρούσα διατριβή υιοθέτησε ουσιαστικά μια ευρετική προσέγγιση στην ανίχνευση της 

ζητούμενης πληροφορίας, χωρίς τη χρήση πιο εξελιγμένων τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, 

που στην περίπτωσή των κρίσιμων ημερομηνιών επιστημονικών συνεδρίων δεν θα είχαν ίσως ιδιαίτερη 

χρησιμότητα. Γενικότερα, για την εξαγωγή πληροφορίας σχετικής με χρόνους, διάρκειες και 

τοποθεσίες, από άγνωστες πηγές, δεν απαιτείται σε βάθος κατανόηση του κειμένου. Το σύστημα 

FUZZYEXTRACTOR λειτουργεί με δοθείσες ιστοσελίδες συνεδρίων, θα μπορούσε ωστόσο να 

επεκταθεί και με την αναζήτηση για τέτοιες ιστοσελίδες, καθώς επίσης και με την αυτόματη 

ταξινόμησή τους βάσει στατιστικών στοιχείων ή με χρήση κάποιου εκπαιδευμένου νευρωνικού 

δικτύου. Αντίστοιχα συστήματα θα μπορούσαν να αναπυχθούν και για άλλες κατηγορίες 

δραστηριοτήτων, όπως π.χ. επίσκεψη σε καταστήματα, μουσεία, κλπ. 

 

Ολοκληρώνοντας τη διατριβή έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε ξύσει μόνο την κορυφή του 

συγκεκριμένου χώρου. Όσο περισσότερο ασχολούμαστε με το θέμα, τόσο περισσότερες ιδέες 

προκύπτουν, νέα προβλήματα ανακύπτουν και νέες λύσεις σχεδιάζονται για να τα αντιμετωπίσουν. 

Φανταζόμαστε ότι στο μέλλον οι άνθρωποι θα βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε ευφυή ημερολόγια 
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για να προγραμματίζουν τον προσωπικό τους χρόνο, ενώ η επικοινωνία μαζί τους θα είναι πιο εύκολη, 

τόσο με χρήση οντολογιών, όσο και με πιο φυσικές μορφές αλληλεπίδρασης όπως είναι η φυσική γλώσσα. 

Οι ευφυείς πράκτορες θα είναι πολύτιμοι συνεργάτες μας, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό μας τη 

διεκπεραίωση πλήθους εργασιών, μια από τις οποίες θα είναι και η διαχείριση της λίστας των δεσμεύσεών 

μας αλλά και η πιο αποδοτική διαχείριση του ημερολογίου μας. Ελπίζουμε ότι η παρούσα διατριβή θα 

αποτελέσει ένα ακόμη λιθαράκι για την οικοδόμηση των μελλοντικών ευφυών συστημάτων που θα 

οργανώνουν την καθημερινότητά μας εκμεταλλευόμενα τις τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού. 
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Οι οντολογίες της διατριβής 
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Στο παράρτημα αυτό, και για λόγους πληρότητας, παρατίθενται οι πέντε οντολογίες που 

αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσης διατριβής σε functional format, το οποίο είναι σημαντικά πιο 

συμπαγές σε σχέση με το turtle. 

Π.Β.1. Η οντολογία Activities 

Prefix(:=<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#>) 

Prefix(owl:=<http://www.w3.org/2002/07/owl#>) 

Prefix(rdf:=<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>) 

Prefix(xml:=<http://www.w3.org/XML/1998/namespace>) 

Prefix(xsd:=<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>) 

Prefix(rdfs:=<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>) 

 

Ontology(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl> 

 

Declaration(Class(:ActiveActivity)) 

Declaration(Class(:ActivitiesExample)) 

Declaration(Class(:Activity)) 

Declaration(Class(:AdventurePark)) 

Declaration(Class(:AeroActivity)) 

Declaration(Class(:Air)) 

Declaration(Class(:AnnualInterval)) 

Declaration(Class(:AnnuallyTemplateActivity)) 

Declaration(Class(:ArcheologicalSite)) 

Declaration(Class(:ArtActivity)) 

Declaration(Class(:ArtSchoolActivity)) 

Declaration(Class(:AthleticCenter)) 

Declaration(Class(:AthleticSchoolActivity)) 

Declaration(Class(:AthleticsShop)) 

Declaration(Class(:AudioVisualActivity)) 

Declaration(Class(:Bar)) 

Declaration(Class(:BaseballActivity)) 

Declaration(Class(:BasketballActivity)) 

Declaration(Class(:BasketballCourt)) 

Declaration(Class(:Beach)) 

Declaration(Class(:BeachActivity)) 

Declaration(Class(:BeachBar)) 

Declaration(Class(:Canion)) 

Declaration(Class(:ChurchSchoolActivity)) 

Declaration(Class(:Cinema)) 

Declaration(Class(:ClothingShop)) 

Declaration(Class(:Club)) 

Declaration(Class(:CollegeActivity)) 

Declaration(Class(:CommunalActivity)) 

Declaration(Class(:ComplexActivity)) 

Declaration(Class(:ComplexDisjoinActivity)) 

Declaration(Class(:ComplexUnionActivity)) 

Declaration(Class(:CompulsoryActivity)) 

Declaration(Class(:ConcreteActivity)) 

Declaration(Class(:ConferenceActivity)) 

Declaration(Class(:CulturalActivity)) 

Declaration(Class(:CulturalVenue)) 

Declaration(Class(:CyclingActivity)) 

Declaration(Class(:DailyTemplateActivity)) 

Declaration(Class(:DateDescriptor)) 

Declaration(Class(:DateInterval)) 

Declaration(Class(:DateTimeDescriptor)) 

Declaration(Class(:DateTimeInterval)) 

Declaration(Class(:DayDescriptor)) 

Declaration(Class(:DayInterval)) 

Declaration(Class(:DayOfMonthDescriptor)) 

Declaration(Class(:DayOfWeek)) 

Declaration(Class(:Desert)) 

Declaration(Class(:DesertActivity)) 
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Declaration(Class(:DurationDescriptor)) 

Declaration(Class(:EducationActivity)) 

Declaration(Class(:FitnessCenter)) 

Declaration(Class(:FoodDrinkVenue)) 

Declaration(Class(:FoodShop)) 

Declaration(Class(:FootballActivity)) 

Declaration(Class(:FootballCourt)) 

Declaration(Class(:Forest)) 

Declaration(Class(:ForestActivity)) 

Declaration(Class(:GameActivity)) 

Declaration(Class(:GeoLocation)) 

Declaration(Class(:Group)) 

Declaration(Class(:GymnasticsActivity)) 

Declaration(Class(:HousekeepingActivity)) 

Declaration(Class(:HumanActivity)) 

Declaration(Class(:IndoorActivity)) 

Declaration(Class(:IndoorVenue)) 

Declaration(Class(:JoggingActivity)) 

Declaration(Class(:Lake)) 

Declaration(Class(:LakeActivity)) 

Declaration(Class(:LeisureActivity)) 

Declaration(Class(:Mall)) 

Declaration(Class(:MarketActivity)) 

Declaration(Class(:MonthDescriptor)) 

Declaration(Class(:MonthInterval)) 

Declaration(Class(:MonthlyTemplateActivity)) 

Declaration(Class(:Mountain)) 

Declaration(Class(:MountainActivity)) 

Declaration(Class(:Museum)) 

Declaration(Class(:MusicHall)) 

Declaration(Class(:MusicSchoolActivity)) 

Declaration(Class(:OpenAirCinema)) 

Declaration(Class(:OpenAirTheater)) 

Declaration(Class(:Organisation)) 

Declaration(Class(:OutdoorActivity)) 

Declaration(Class(:OutdoorVenue)) 

Declaration(Class(:Park)) 

Declaration(Class(:Participant)) 

Declaration(Class(:PassiveActivity)) 

Declaration(Class(:PeriodicInterval)) 

Declaration(Class(:PeriodicTemplateActivity)) 

Declaration(Class(:Person)) 

Declaration(Class(:PhysicalGeography)) 

Declaration(Class(:Plaza)) 

Declaration(Class(:Pub)) 

Declaration(Class(:RecreationActivity)) 

Declaration(Class(:ReligiousSite)) 

Declaration(Class(:Restaurant)) 

Declaration(Class(:River)) 

Declaration(Class(:RiverActivity)) 

Declaration(Class(:RunningActivity)) 

Declaration(Class(:SchedulerActivity)) 

Declaration(Class(:SchoolActivity)) 

Declaration(Class(:ScientificActivity)) 

Declaration(Class(:Sea)) 

Declaration(Class(:SeaActivity)) 

Declaration(Class(:ShoeShop)) 

Declaration(Class(:Shop)) 

Declaration(Class(:ShoppingActivity)) 

Declaration(Class(:SimpleActivity)) 

Declaration(Class(:SimpleTemplateActivity)) 

Declaration(Class(:SkiingActivity)) 

Declaration(Class(:SocialActivity)) 

Declaration(Class(:SolitaryActivity)) 

Declaration(Class(:SportsActivity)) 

Declaration(Class(:SuperMarket)) 

Declaration(Class(:SwimmingActivity)) 

Declaration(Class(:SwimmingPool)) 

Declaration(Class(:TableTennisActivity)) 

Declaration(Class(:TemplateActivity)) 
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Declaration(Class(:TemporalDescriptor)) 

Declaration(Class(:TennisActivity)) 

Declaration(Class(:TennisCourt)) 

Declaration(Class(:Theater)) 

Declaration(Class(:TimeDescriptor)) 

Declaration(Class(:TimeInterval)) 

Declaration(Class(:Transportation)) 

Declaration(Class(:TravelActivity)) 

Declaration(Class(:UniversityActivity)) 

Declaration(Class(:Venue)) 

Declaration(Class(:VolleyballActivity)) 

Declaration(Class(:VolleyballCourt)) 

Declaration(Class(:WalkingActivity)) 

Declaration(Class(:Water)) 

Declaration(Class(:WaterActivity)) 

Declaration(Class(:WaterPark)) 

Declaration(Class(:WeekInterval)) 

Declaration(Class(:WeeklyTemplateActivity)) 

Declaration(Class(:WorkActivity)) 

Declaration(Class(:WorkshopActivity)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasActiveDomain)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasDayOfWeek)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasDuration)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasEndTime)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasLocation)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasOtherParticipant)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasPart)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasPeriodicInterval)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasPossibleVenue)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasScheduledTime)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasStartTime)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasTemporalDescriptor)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasTemporalWindow)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasTimeInterval)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasType)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasVenue)) 

Declaration(ObjectProperty(:requires)) 

Declaration(ObjectProperty(:transportationTypeFromVenue)) 

Declaration(ObjectProperty(:transportationTypeToVenue)) 

Declaration(DataProperty(:hasDate)) 

Declaration(DataProperty(:hasDay)) 

Declaration(DataProperty(:hasDescription)) 

Declaration(DataProperty(:hasHour)) 

Declaration(DataProperty(:hasLatitude)) 

Declaration(DataProperty(:hasLongitude)) 

Declaration(DataProperty(:hasMinute)) 

Declaration(DataProperty(:hasMonth)) 

Declaration(DataProperty(:hasName)) 

Declaration(DataProperty(:hasSecond)) 

Declaration(DataProperty(:hasYear)) 

Declaration(NamedIndividual(:ActiveActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:AdventurePark)) 

Declaration(NamedIndividual(:Adventure_park)) 

Declaration(NamedIndividual(:AeroActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Air)) 

Declaration(NamedIndividual(:ArcheologicalSite)) 

Declaration(NamedIndividual(:ArtActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:ArtSchoolActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:AthleticCenter)) 

Declaration(NamedIndividual(:AthleticSchoolActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:AthleticsShop)) 

Declaration(NamedIndividual(:Attending_a_wedding)) 

Declaration(NamedIndividual(:Attending_course)) 

Declaration(NamedIndividual(:AudioVisualActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Bar)) 

Declaration(NamedIndividual(:BaseballActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:BasketballActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:BasketballCourt)) 

Declaration(NamedIndividual(:Basketball_Ball)) 

Declaration(NamedIndividual(:Basketball_with_friends)) 
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Declaration(NamedIndividual(:Beach)) 

Declaration(NamedIndividual(:BeachActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:BeachBar)) 

Declaration(NamedIndividual(:Beach_soccer)) 

Declaration(NamedIndividual(:Beach_volley)) 

Declaration(NamedIndividual(:Bicycle)) 

Declaration(NamedIndividual(:Birdwatching)) 

Declaration(NamedIndividual(:Board_game)) 

Declaration(NamedIndividual(:Boat)) 

Declaration(NamedIndividual(:Boat_fishing)) 

Declaration(NamedIndividual(:Bungee_jumping)) 

Declaration(NamedIndividual(:Bus)) 

Declaration(NamedIndividual(:Camel_safari)) 

Declaration(NamedIndividual(:Camping)) 

Declaration(NamedIndividual(:Canion)) 

Declaration(NamedIndividual(:Canoeing)) 

Declaration(NamedIndividual(:Canyoning)) 

Declaration(NamedIndividual(:Car)) 

Declaration(NamedIndividual(:Caravan)) 

Declaration(NamedIndividual(:Card_game)) 

Declaration(NamedIndividual(:ChurchSchoolActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Cinema)) 

Declaration(NamedIndividual(:Cleaning)) 

Declaration(NamedIndividual(:ClothingShop)) 

Declaration(NamedIndividual(:Clothwashing)) 

Declaration(NamedIndividual(:Club)) 

Declaration(NamedIndividual(:CollegeActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:CommunalActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:CompulsoryActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:ConferenceActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Cooking)) 

Declaration(NamedIndividual(:Crafting)) 

Declaration(NamedIndividual(:CulturalActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:CulturalVenue)) 

Declaration(NamedIndividual(:CyclingActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Desert)) 

Declaration(NamedIndividual(:DesertActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Dishwashing)) 

Declaration(NamedIndividual(:Diving)) 

Declaration(NamedIndividual(:EducationActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:FRIDAY)) 

Declaration(NamedIndividual(:FitnessCenter)) 

Declaration(NamedIndividual(:FoodDrinkVenue)) 

Declaration(NamedIndividual(:FoodShop)) 

Declaration(NamedIndividual(:FootballActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:FootballCourt)) 

Declaration(NamedIndividual(:Forest)) 

Declaration(NamedIndividual(:ForestActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:GameActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Gardening)) 

Declaration(NamedIndividual(:Giving_a_presentation)) 

Declaration(NamedIndividual(:Gliding)) 

Declaration(NamedIndividual(:Going_to_a_birthday_party)) 

Declaration(NamedIndividual(:Going_to_cloths_store)) 

Declaration(NamedIndividual(:Going_to_mall)) 

Declaration(NamedIndividual(:Going_to_shoes_store)) 

Declaration(NamedIndividual(:Going_to_stores)) 

Declaration(NamedIndividual(:Going_to_supermarket)) 

Declaration(NamedIndividual(:GymnasticsActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Hot_air_ballooning)) 

Declaration(NamedIndividual(:HousekeepingActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Ice_climbing)) 

Declaration(NamedIndividual(:IndoorActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Ironing)) 

Declaration(NamedIndividual(:Jeep_safari)) 

Declaration(NamedIndividual(:Jet_skiing)) 

Declaration(NamedIndividual(:JoggingActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:John)) 

Declaration(NamedIndividual(:Karaoke)) 

Declaration(NamedIndividual(:Kayaking)) 
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Declaration(NamedIndividual(:Kiteboating)) 

Declaration(NamedIndividual(:Kiteserfing)) 

Declaration(NamedIndividual(:Lake)) 

Declaration(NamedIndividual(:LakeActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:LeisureActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Listening_to_music)) 

Declaration(NamedIndividual(:MONDAY)) 

Declaration(NamedIndividual(:Mall)) 

Declaration(NamedIndividual(:MarketActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Metro)) 

Declaration(NamedIndividual(:Mopping)) 

Declaration(NamedIndividual(:Motorbike_expedition)) 

Declaration(NamedIndividual(:Motorcycle)) 

Declaration(NamedIndividual(:Mountain)) 

Declaration(NamedIndividual(:MountainActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Mountain_biking)) 

Declaration(NamedIndividual(:Museum)) 

Declaration(NamedIndividual(:MusicHall)) 

Declaration(NamedIndividual(:MusicSchoolActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Nick)) 

Declaration(NamedIndividual(:OnFoot)) 

Declaration(NamedIndividual(:OpenAirCinema)) 

Declaration(NamedIndividual(:OpenAirTheater)) 

Declaration(NamedIndividual(:OutdoorActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:OutdoorVenue)) 

Declaration(NamedIndividual(:Painting)) 

Declaration(NamedIndividual(:Parachuting)) 

Declaration(NamedIndividual(:Parasailing)) 

Declaration(NamedIndividual(:Park)) 

Declaration(NamedIndividual(:PassiveActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Photography)) 

Declaration(NamedIndividual(:PhysicalGeography)) 

Declaration(NamedIndividual(:Playing_music)) 

Declaration(NamedIndividual(:Plaza)) 

Declaration(NamedIndividual(:Poseidonio_mpasket)) 

Declaration(NamedIndividual(:Preparing_a_project)) 

Declaration(NamedIndividual(:Pub)) 

Declaration(NamedIndividual(:Rafting)) 

Declaration(NamedIndividual(:RecreationActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:ReligiousSite)) 

Declaration(NamedIndividual(:Restaurant)) 

Declaration(NamedIndividual(:Riding)) 

Declaration(NamedIndividual(:River)) 

Declaration(NamedIndividual(:RiverActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Rock_climbing)) 

Declaration(NamedIndividual(:Rollers)) 

Declaration(NamedIndividual(:Rowing)) 

Declaration(NamedIndividual(:RunningActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:SATURDAY)) 

Declaration(NamedIndividual(:SUNDAY)) 

Declaration(NamedIndividual(:Sailing)) 

Declaration(NamedIndividual(:SchoolActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:ScientificActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Scuba_diving)) 

Declaration(NamedIndividual(:Sea)) 

Declaration(NamedIndividual(:SeaActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Sea_kayaking)) 

Declaration(NamedIndividual(:Serfing_internet)) 

Declaration(NamedIndividual(:Sewing)) 

Declaration(NamedIndividual(:Ship)) 

Declaration(NamedIndividual(:ShoeShop)) 

Declaration(NamedIndividual(:Shop)) 

Declaration(NamedIndividual(:ShoppingActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Shopping_at_the_mall)) 

Declaration(NamedIndividual(:Singing)) 

Declaration(NamedIndividual(:SkiiingActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Skiing)) 

Declaration(NamedIndividual(:Sky_diving)) 

Declaration(NamedIndividual(:Snorkeling)) 

Declaration(NamedIndividual(:Snowboarding)) 
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Declaration(NamedIndividual(:SocialActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:SolitaryActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:SportsActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Studying)) 

Declaration(NamedIndividual(:Sunbathing)) 

Declaration(NamedIndividual(:SuperMarket)) 

Declaration(NamedIndividual(:SuperParadise)) 

Declaration(NamedIndividual(:Surfing)) 

Declaration(NamedIndividual(:Sweeping)) 

Declaration(NamedIndividual(:SwimmingActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:SwimmingPool)) 

Declaration(NamedIndividual(:THURSDAY)) 

Declaration(NamedIndividual(:TUESDAY)) 

Declaration(NamedIndividual(:TableTannisActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Taking_exams)) 

Declaration(NamedIndividual(:Taxi)) 

Declaration(NamedIndividual(:TennisActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:TennisCourt)) 

Declaration(NamedIndividual(:Theater)) 

Declaration(NamedIndividual(:Train)) 

Declaration(NamedIndividual(:Tram)) 

Declaration(NamedIndividual(:TravelActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Tree_climbing)) 

Declaration(NamedIndividual(:Trekking)) 

Declaration(NamedIndividual(:Underwater_photography)) 

Declaration(NamedIndividual(:UniversityActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Vacuuming)) 

Declaration(NamedIndividual(:Video_game)) 

Declaration(NamedIndividual(:VisitingArcheologicalSight)) 

Declaration(NamedIndividual(:VisitingCinema)) 

Declaration(NamedIndividual(:VisitingMuseum)) 

Declaration(NamedIndividual(:VisitingTheater)) 

Declaration(NamedIndividual(:Visiting_others)) 

Declaration(NamedIndividual(:VolleyballActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:VolleyballCourt)) 

Declaration(NamedIndividual(:WEDNESDAY)) 

Declaration(NamedIndividual(:WalkingActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Wallet)) 

Declaration(NamedIndividual(:Watching_movie)) 

Declaration(NamedIndividual(:Watching_tv)) 

Declaration(NamedIndividual(:Water)) 

Declaration(NamedIndividual(:WaterActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:WaterPark)) 

Declaration(NamedIndividual(:Waterskiing)) 

Declaration(NamedIndividual(:Wildlife_safari)) 

Declaration(NamedIndividual(:Windsurfing)) 

Declaration(NamedIndividual(:WorkActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:WorkshopActivity)) 

Declaration(NamedIndividual(:Writing_a_paper)) 

Declaration(NamedIndividual(:Writing_a_presentation)) 

Declaration(NamedIndividual(:Yachting)) 

Declaration(NamedIndividual(:indoorVenue)) 

Declaration(NamedIndividual(:inst1)) 

Declaration(NamedIndividual(:inst2)) 

Declaration(NamedIndividual(:posLocation)) 

Declaration(NamedIndividual(:spLocation)) 

SubClassOf(:ActiveActivity :HumanActivity) 

DisjointClasses(:ActiveActivity :PassiveActivity) 

SubClassOf(:Activity DataSomeValuesFrom(:hasDescription xsd:string)) 

SubClassOf(:Activity DataSomeValuesFrom(:hasName xsd:string)) 

DisjointUnion(:Activity :SimpleActivity :ComplexActivity) 

SubClassOf(:AdventurePark :Park) 

EquivalentClasses(:AeroActivity ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasVenue :Air) 

:OutdoorActivity)) 

SubClassOf(:AeroActivity :OutdoorActivity) 

SubClassOf(:Air :PhysicalGeography) 

SubClassOf(:AnnualInterval :PeriodicInterval) 

SubClassOf(:AnnualInterval ObjectSomeValuesFrom(:hasTemporalDescriptor :MonthDescriptor)) 

SubClassOf(:AnnuallyTemplateActivity :PeriodicTemplateActivity) 



Ευφυή Συστήματα στον Σημασιολογικό Ιστό  Κωνσταντίνος Αγναντής 

Διδακτορική Διατριβή,              Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

198 
 

SubClassOf(:AnnuallyTemplateActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasPeriodicInterval 

:AnnualInterval)) 

SubClassOf(:ArcheologicalSite :CulturalVenue) 

SubClassOf(:ArcheologicalSite :OutdoorVenue) 

SubClassOf(:ArtActivity :IndoorActivity) 

SubClassOf(:ArtSchoolActivity :SchoolActivity) 

SubClassOf(:AthleticCenter :Venue) 

SubClassOf(:AthleticSchoolActivity :SchoolActivity) 

SubClassOf(:AthleticsShop :Shop) 

SubClassOf(:AudioVisualActivity :IndoorActivity) 

SubClassOf(:Bar :FoodDrinkVenue) 

SubClassOf(:BaseballActivity :SportsActivity) 

SubClassOf(:BasketballActivity :SportsActivity) 

SubClassOf(:BasketballCourt :AthleticCenter) 

SubClassOf(:Beach :PhysicalGeography) 

EquivalentClasses(:BeachActivity ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasVenue 

:Beach) :OutdoorActivity)) 

SubClassOf(:BeachActivity :OutdoorActivity) 

SubClassOf(:BeachBar :Bar) 

SubClassOf(:BeachBar :Beach) 

SubClassOf(:Canion :PhysicalGeography) 

SubClassOf(:ChurchSchoolActivity :SchoolActivity) 

SubClassOf(:Cinema :CulturalVenue) 

SubClassOf(:ClothingShop :Shop) 

SubClassOf(:Club :FoodDrinkVenue) 

SubClassOf(:CollegeActivity :SchoolActivity) 

EquivalentClasses(:CommunalActivity 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasOtherParticipant :Participant) 

:HumanActivity)) 

SubClassOf(:CommunalActivity :HumanActivity) 

EquivalentClasses(:ComplexActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasPart :Activity)) 

SubClassOf(:ComplexActivity :Activity) 

DisjointUnion(:ComplexActivity :ComplexUnionActivity :ComplexDisjoinActivity) 

SubClassOf(:ComplexDisjoinActivity :ComplexActivity) 

SubClassOf(:ComplexUnionActivity :ComplexActivity) 

AnnotationAssertion(rdfs:label :CompulsoryActivity "Compulsory Activity"@en) 

AnnotationAssertion(rdfs:label :CompulsoryActivity "Υποχρεωτική Δραστηριότητα"@el) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :CompulsoryActivity "An activity is consider as a 

cumpulsory activity, when it is posed by the human nature, like sleeping ar eating"@en) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :CompulsoryActivity "Μια δραστηριότητα θεωρείται 

υποχρεωτική όταν η φύση του ανθρώπου το επιβάλει, όπως για παράδειγμα: ύπνος, φαγητό"@el) 

SubClassOf(:CompulsoryActivity :HumanActivity) 

SubClassOf(:ConcreteActivity :HumanActivity) 

SubClassOf(:ConcreteActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasDuration :DurationDescriptor)) 

SubClassOf(:ConcreteActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasScheduledTime :DateTimeInterval)) 

SubClassOf(:ConcreteActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasVenue :Venue)) 

DisjointClasses(:ConcreteActivity :TemplateActivity) 

SubClassOf(:ConferenceActivity :ScientificActivity) 

EquivalentClasses(:CulturalActivity ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasVenue 

:CulturalVenue) :OutdoorActivity)) 

SubClassOf(:CulturalActivity :OutdoorActivity) 

SubClassOf(:CulturalVenue :Venue) 

SubClassOf(:CyclingActivity :SportsActivity) 

SubClassOf(:DailyTemplateActivity :PeriodicTemplateActivity) 

SubClassOf(:DailyTemplateActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasPeriodicInterval 

:DayInterval)) 

SubClassOf(:DateDescriptor :TemporalDescriptor) 

SubClassOf(:DateDescriptor DataExactCardinality(1 :hasDay xsd:nonNegativeInteger)) 

SubClassOf(:DateDescriptor DataExactCardinality(1 :hasMonth xsd:nonNegativeInteger)) 

SubClassOf(:DateDescriptor DataExactCardinality(1 :hasYear xsd:nonNegativeInteger)) 

EquivalentClasses(:DateInterval ObjectIntersectionOf(ObjectExactCardinality(1 

:hasStartTime :DateDescriptor) ObjectExactCardinality(1 :hasEndTime :DateDescriptor))) 

SubClassOf(:DateTimeDescriptor :TemporalDescriptor) 

SubClassOf(:DateTimeDescriptor ObjectIntersectionOf(:TimeDescriptor :DateDescriptor)) 

EquivalentClasses(:DateTimeInterval ObjectIntersectionOf(ObjectExactCardinality(1 

:hasStartTime :DateTimeDescriptor) ObjectExactCardinality(1 :hasEndTime 

:DateTimeDescriptor))) 

SubClassOf(:DayDescriptor :TemporalDescriptor) 

SubClassOf(:DayDescriptor ObjectExactCardinality(1 :hasDayOfWeek :DayOfWeek)) 

SubClassOf(:DayInterval :PeriodicInterval) 
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SubClassOf(:DayOfMonthDescriptor :TemporalDescriptor) 

SubClassOf(:DayOfMonthDescriptor DataExactCardinality(1 :hasDay xsd:nonNegativeInteger)) 

EquivalentClasses(:DayOfWeek ObjectOneOf(:SUNDAY :SATURDAY :WEDNESDAY :TUESDAY :FRIDAY 

:MONDAY :THURSDAY)) 

SubClassOf(:Desert :PhysicalGeography) 

EquivalentClasses(:DesertActivity ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasVenue 

:Desert) :OutdoorActivity)) 

SubClassOf(:DesertActivity :OutdoorActivity) 

SubClassOf(:DurationDescriptor :TemporalDescriptor) 

SubClassOf(:DurationDescriptor DataMaxCardinality(1 :hasDay xsd:nonNegativeInteger)) 

SubClassOf(:DurationDescriptor DataMaxCardinality(1 :hasHour xsd:nonNegativeInteger)) 

SubClassOf(:DurationDescriptor DataMaxCardinality(1 :hasMinute xsd:nonNegativeInteger)) 

SubClassOf(:DurationDescriptor DataMaxCardinality(1 :hasSecond xsd:nonNegativeInteger)) 

SubClassOf(:EducationActivity :HumanActivity) 

DisjointClasses(:EducationActivity :LeisureActivity) 

SubClassOf(:FitnessCenter :IndoorVenue) 

SubClassOf(:FitnessCenter :Venue) 

SubClassOf(:FoodDrinkVenue :Venue) 

SubClassOf(:FoodShop :Shop) 

SubClassOf(:FootballActivity :SportsActivity) 

SubClassOf(:FootballCourt :AthleticCenter) 

SubClassOf(:Forest :PhysicalGeography) 

EquivalentClasses(:ForestActivity ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasVenue 

:Forest) :OutdoorActivity)) 

SubClassOf(:ForestActivity :OutdoorActivity) 

SubClassOf(:GameActivity :IndoorActivity) 

EquivalentClasses(:GeoLocation ObjectIntersectionOf(DataSomeValuesFrom(:hasLongitude 

xsd:double) DataSomeValuesFrom(:hasLatitude xsd:double))) 

SubClassOf(:Group :Participant) 

SubClassOf(:GymnasticsActivity :SportsActivity) 

SubClassOf(:HousekeepingActivity :IndoorActivity) 

SubClassOf(:HumanActivity :SimpleActivity) 

SubClassOf(:HumanActivity ObjectSomeValuesFrom(:requires owl:Thing)) 

SubClassOf(:HumanActivity ObjectSomeValuesFrom(:transportationTypeFromVenue owl:Thing)) 

SubClassOf(:HumanActivity ObjectSomeValuesFrom(:transportationTypeToVenue owl:Thing)) 

DisjointUnion(:HumanActivity :PassiveActivity :ActiveActivity) 

DisjointUnion(:HumanActivity :SolitaryActivity :CommunalActivity) 

SubClassOf(:IndoorActivity :HumanActivity) 

SubClassOf(:IndoorActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasVenue :IndoorVenue)) 

SubClassOf(:IndoorVenue :Venue) 

SubClassOf(:JoggingActivity :SportsActivity) 

SubClassOf(:Lake :Water) 

EquivalentClasses(:LakeActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasVenue :Lake)) 

SubClassOf(:LakeActivity :WaterActivity) 

SubClassOf(:LeisureActivity :HumanActivity) 

DisjointClasses(:LeisureActivity :WorkActivity) 

SubClassOf(:Mall :Venue) 

SubClassOf(:MarketActivity :OutdoorActivity) 

SubClassOf(:MonthDescriptor :TemporalDescriptor) 

SubClassOf(:MonthDescriptor DataExactCardinality(1 :hasMonth xsd:nonNegativeInteger)) 

SubClassOf(:MonthInterval :PeriodicInterval) 

SubClassOf(:MonthInterval ObjectSomeValuesFrom(:hasTemporalDescriptor 

:DayOfMonthDescriptor)) 

SubClassOf(:MonthlyTemplateActivity :PeriodicTemplateActivity) 

SubClassOf(:MonthlyTemplateActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasPeriodicInterval 

:MonthInterval)) 

SubClassOf(:Mountain :PhysicalGeography) 

EquivalentClasses(:MountainActivity ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasVenue 

:Mountain) :OutdoorActivity)) 

SubClassOf(:MountainActivity :OutdoorActivity) 

SubClassOf(:Museum :CulturalVenue) 

SubClassOf(:Museum :IndoorVenue) 

SubClassOf(:MusicHall :IndoorVenue) 

SubClassOf(:MusicHall :Venue) 

SubClassOf(:MusicSchoolActivity :SchoolActivity) 

SubClassOf(:OpenAirCinema :Cinema) 

SubClassOf(:OpenAirCinema :OutdoorVenue) 

SubClassOf(:OpenAirTheater :OutdoorVenue) 

SubClassOf(:OpenAirTheater :Theater) 

SubClassOf(:Organisation :Participant) 
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SubClassOf(:OutdoorActivity :HumanActivity) 

SubClassOf(:OutdoorActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasVenue :OutdoorVenue)) 

SubClassOf(:OutdoorVenue :Venue) 

SubClassOf(:Park :OutdoorVenue) 

SubClassOf(:Park :Venue) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :Participant "We do not use FOAF ontology, because it is 

not OWL 2 DL compatible, mainly because it relies on inverse functional datatype 

properties (http://www.w3.org/wiki/Good_Ontologies) 

However, we can easiliy trasform the ontology to become OWL 2 DL compatible 

(http://www.mindswap.org/2005/foaf_cleaner/)"@en) 

DisjointUnion(:Participant :Group :Organisation :Person) 

SubClassOf(:PassiveActivity :HumanActivity) 

SubClassOf(:PeriodicInterval ObjectSomeValuesFrom(:hasTimeInterval :TimeInterval)) 

SubClassOf(:PeriodicTemplateActivity :TemplateActivity) 

SubClassOf(:PeriodicTemplateActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasPeriodicInterval 

:PeriodicInterval)) 

DisjointUnion(:PeriodicTemplateActivity :AnnuallyTemplateActivity :DailyTemplateActivity 

:MonthlyTemplateActivity :WeeklyTemplateActivity) 

SubClassOf(:Person :Participant) 

SubClassOf(:PhysicalGeography :Venue) 

SubClassOf(:Plaza :OutdoorVenue) 

SubClassOf(:Plaza :Venue) 

SubClassOf(:Pub :FoodDrinkVenue) 

SubClassOf(:RecreationActivity :HumanActivity) 

SubClassOf(:ReligiousSite :CulturalVenue) 

SubClassOf(:Restaurant :FoodDrinkVenue) 

SubClassOf(:River :Water) 

EquivalentClasses(:RiverActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasVenue :River)) 

SubClassOf(:RiverActivity :WaterActivity) 

SubClassOf(:RunningActivity :SportsActivity) 

SubClassOf(:SchedulerActivity :HumanActivity) 

DisjointUnion(:SchedulerActivity :TemplateActivity :ConcreteActivity) 

SubClassOf(:SchoolActivity :EducationActivity) 

SubClassOf(:ScientificActivity :EducationActivity) 

SubClassOf(:Sea :Water) 

EquivalentClasses(:SeaActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasVenue :Sea)) 

SubClassOf(:SeaActivity :WaterActivity) 

SubClassOf(:ShoeShop :Shop) 

SubClassOf(:Shop :IndoorVenue) 

SubClassOf(:ShoppingActivity :MarketActivity) 

SubClassOf(:SimpleActivity :Activity) 

SubClassOf(:SimpleTemplateActivity :TemplateActivity) 

SubClassOf(:SimpleTemplateActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasTemporalWindow 

:DateTimeInterval)) 

SubClassOf(:SkiingActivity :SportsActivity) 

SubClassOf(:SocialActivity :CommunalActivity) 

EquivalentClasses(:SolitaryActivity 

ObjectIntersectionOf(ObjectComplementOf(:CommunalActivity) :HumanActivity)) 

SubClassOf(:SolitaryActivity :HumanActivity) 

SubClassOf(:SportsActivity :LeisureActivity) 

SubClassOf(:SuperMarket :IndoorVenue) 

SubClassOf(:SuperMarket :Venue) 

SubClassOf(:SwimmingActivity :SportsActivity) 

SubClassOf(:SwimmingPool :AthleticCenter) 

SubClassOf(:TableTennisActivity :SportsActivity) 

SubClassOf(:TemplateActivity :HumanActivity) 

SubClassOf(:TemplateActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasPossibleVenue :Venue)) 

SubClassOf(:TemplateActivity ObjectExactCardinality(1 :hasActiveDomain :DateInterval)) 

DisjointUnion(:TemplateActivity :SimpleTemplateActivity :PeriodicTemplateActivity) 

SubClassOf(:TennisActivity :SportsActivity) 

SubClassOf(:TennisCourt :AthleticCenter) 

SubClassOf(:Theater :CulturalVenue) 

SubClassOf(:TimeDescriptor :TemporalDescriptor) 

SubClassOf(:TimeDescriptor DataExactCardinality(1 :hasHour xsd:nonNegativeInteger)) 

SubClassOf(:TimeDescriptor DataExactCardinality(1 :hasMinute xsd:nonNegativeInteger)) 

SubClassOf(:TimeDescriptor DataMaxCardinality(1 :hasSecond xsd:nonNegativeInteger)) 

EquivalentClasses(:TimeInterval ObjectIntersectionOf(ObjectExactCardinality(1 

:hasStartTime :TimeDescriptor) ObjectExactCardinality(1 :hasEndTime :TimeDescriptor))) 

EquivalentClasses(:Transportation ObjectOneOf(:Bicycle :Metro :OnFoot :Car :Tram :Rollers 

:Caravan :Train :Boat :Bus :Taxi :Ship :Motorcycle)) 
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SubClassOf(:TravelActivity :HumanActivity) 

SubClassOf(:UniversityActivity :SchoolActivity) 

SubClassOf(:UniversityActivity :ScientificActivity) 

SubClassOf(:Venue ObjectSomeValuesFrom(:hasLocation :GeoLocation)) 

SubClassOf(:Venue DataSomeValuesFrom(:hasDescription xsd:string)) 

SubClassOf(:Venue DataSomeValuesFrom(:hasName xsd:string)) 

SubClassOf(:VolleyballActivity :SportsActivity) 

SubClassOf(:VolleyballCourt :AthleticCenter) 

SubClassOf(:WalkingActivity :SportsActivity) 

SubClassOf(:Water :PhysicalGeography) 

EquivalentClasses(:WaterActivity ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasVenue 

:Water) :OutdoorActivity)) 

SubClassOf(:WaterActivity :OutdoorActivity) 

SubClassOf(:WaterPark :Park) 

SubClassOf(:WeekInterval :PeriodicInterval) 

SubClassOf(:WeekInterval ObjectSomeValuesFrom(:hasTemporalDescriptor :DayDescriptor)) 

SubClassOf(:WeeklyTemplateActivity :PeriodicTemplateActivity) 

SubClassOf(:WeeklyTemplateActivity ObjectSomeValuesFrom(:hasPeriodicInterval 

:WeekInterval)) 

SubClassOf(:WorkActivity :HumanActivity) 

SubClassOf(:WorkshopActivity :ScientificActivity) 

ObjectPropertyRange(:hasDayOfWeek :DayOfWeek) 

ObjectPropertyRange(:hasDuration :DurationDescriptor) 

FunctionalObjectProperty(:hasEndTime) 

ObjectPropertyDomain(:hasLocation :Venue) 

ObjectPropertyRange(:hasLocation :GeoLocation) 

SubObjectPropertyOf(:hasPeriodicInterval owl:topObjectProperty) 

ObjectPropertyRange(:hasPeriodicInterval :PeriodicInterval) 

ObjectPropertyRange(:hasPossibleVenue :Venue) 

FunctionalObjectProperty(:hasStartTime) 

ObjectPropertyRange(:hasTemporalDescriptor :TemporalDescriptor) 

FunctionalObjectProperty(:hasVenue) 

ObjectPropertyRange(:hasVenue :Venue) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :requires "Μια δραστηριότητα πιθανώς να απαιτεί ένα ή 

περισσότερα πραγματα. Για παράδειγμα, η παρακολούθηση ενός αγώνα μπάσκετ, μπορεί να 

απαιτεί να έχουμε μαζί μας ένα εισιτήριο"@el) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :requires "An activity may require one or more things. 

Fox example, watching a basketball game may require to have a ticket with you"@en) 

ObjectPropertyRange(:transportationTypeFromVenue :Transportation) 

ObjectPropertyRange(:transportationTypeToVenue :Transportation) 

DataPropertyRange(:hasDate xsd:dateTime) 

DataPropertyRange(:hasDay xsd:nonNegativeInteger) 

DataPropertyRange(:hasHour xsd:nonNegativeInteger) 

FunctionalDataProperty(:hasLatitude) 

DataPropertyRange(:hasLatitude xsd:double) 

FunctionalDataProperty(:hasLongitude) 

DataPropertyRange(:hasLongitude xsd:double) 

DataPropertyRange(:hasMinute xsd:nonNegativeInteger) 

DataPropertyRange(:hasMonth xsd:nonNegativeInteger) 

DataPropertyRange(:hasName xsd:string) 

DataPropertyRange(:hasSecond xsd:nonNegativeInteger) 

DataPropertyRange(:hasYear xsd:nonNegativeInteger) 

ClassAssertion(:ActiveActivity :ActiveActivity) 

ClassAssertion(:AdventurePark :AdventurePark) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Adventure_park) 

ClassAssertion(:ForestActivity :Adventure_park) 

ClassAssertion(:AeroActivity :AeroActivity) 

ClassAssertion(:Air :Air) 

ClassAssertion(:ArcheologicalSite :ArcheologicalSite) 

ClassAssertion(:ArtActivity :ArtActivity) 

ClassAssertion(:ArtSchoolActivity :ArtSchoolActivity) 

ClassAssertion(:AthleticCenter :AthleticCenter) 

ClassAssertion(:AthleticSchoolActivity :AthleticSchoolActivity) 

ClassAssertion(:AthleticsShop :AthleticsShop) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Attending_a_wedding) 

ClassAssertion(:SocialActivity :Attending_a_wedding) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Attending_course) 

ClassAssertion(:SchoolActivity :Attending_course) 

ClassAssertion(:AudioVisualActivity :AudioVisualActivity) 

ClassAssertion(:Bar :Bar) 
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ClassAssertion(:BaseballActivity :BaseballActivity) 

ClassAssertion(:BasketballActivity :BasketballActivity) 

ClassAssertion(:BasketballCourt :BasketballCourt) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :Basketball_Ball "Η μπάλα του μπάσκετ"@el) 

ClassAssertion(owl:Thing :Basketball_Ball) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Basketball_with_friends) 

ClassAssertion(:SportsActivity :Basketball_with_friends) 

ObjectPropertyAssertion(:hasEndTime :Basketball_with_friends :inst2) 

ObjectPropertyAssertion(:hasOtherParticipant :Basketball_with_friends :Nick) 

ObjectPropertyAssertion(:hasOtherParticipant :Basketball_with_friends :John) 

ObjectPropertyAssertion(:hasStartTime :Basketball_with_friends :inst1) 

ObjectPropertyAssertion(:hasVenue :Basketball_with_friends :Poseidonio_mpasket) 

ObjectPropertyAssertion(:requires :Basketball_with_friends :Basketball_Ball) 

ObjectPropertyAssertion(:requires :Basketball_with_friends :Wallet) 

ObjectPropertyAssertion(:transportationTypeFromVenue :Basketball_with_friends :Taxi) 

ObjectPropertyAssertion(:transportationTypeToVenue :Basketball_with_friends :Bus) 

ObjectPropertyAssertion(:transportationTypeToVenue :Basketball_with_friends :OnFoot) 

ClassAssertion(:Beach :Beach) 

ClassAssertion(:BeachActivity :BeachActivity) 

ClassAssertion(:BeachBar :BeachBar) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Beach_soccer) 

ClassAssertion(:BeachActivity :Beach_soccer) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Beach_volley) 

ClassAssertion(:BeachActivity :Beach_volley) 

ClassAssertion(:Transportation :Bicycle) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Birdwatching) 

ClassAssertion(:ForestActivity :Birdwatching) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Board_game) 

ClassAssertion(:GameActivity :Board_game) 

ClassAssertion(:Transportation :Boat) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Boat_fishing) 

ClassAssertion(:SeaActivity :Boat_fishing) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Bungee_jumping) 

ClassAssertion(:AeroActivity :Bungee_jumping) 

ClassAssertion(:Transportation :Bus) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Camel_safari) 

ClassAssertion(:DesertActivity :Camel_safari) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Camping) 

ClassAssertion(:ForestActivity :Camping) 

ClassAssertion(:Canion :Canion) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Canoeing) 

ClassAssertion(:RiverActivity :Canoeing) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Canyoning) 

ClassAssertion(:MountainActivity :Canyoning) 

ClassAssertion(:Transportation :Car) 

ClassAssertion(:Transportation :Caravan) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Card_game) 

ClassAssertion(:GameActivity :Card_game) 

ClassAssertion(:ChurchSchoolActivity :ChurchSchoolActivity) 

ClassAssertion(:Cinema :Cinema) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Cleaning) 

ClassAssertion(:HousekeepingActivity :Cleaning) 

ClassAssertion(:ClothingShop :ClothingShop) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Clothwashing) 

ClassAssertion(:HousekeepingActivity :Clothwashing) 

ClassAssertion(:Club :Club) 

ClassAssertion(:CollegeActivity :CollegeActivity) 

ClassAssertion(:CommunalActivity :CommunalActivity) 

AnnotationAssertion(rdfs:label :CompulsoryActivity "Compulsory Activity"@en) 

AnnotationAssertion(rdfs:label :CompulsoryActivity "Υποχρεωτική Δραστηριότητα"@el) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :CompulsoryActivity "An activity is consider as a 

cumpulsory activity, when it is posed by the human nature, like sleeping ar eating"@en) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :CompulsoryActivity "Μια δραστηριότητα θεωρείται 

υποχρεωτική όταν η φύση του ανθρώπου το επιβάλει, όπως για παράδειγμα: ύπνος, φαγητό"@el) 

ClassAssertion(:CompulsoryActivity :CompulsoryActivity) 

ClassAssertion(:ConferenceActivity :ConferenceActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Cooking) 

ClassAssertion(:HousekeepingActivity :Cooking) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Crafting) 

ClassAssertion(:ArtActivity :Crafting) 
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ClassAssertion(:CulturalActivity :CulturalActivity) 

ClassAssertion(:CulturalVenue :CulturalVenue) 

ClassAssertion(:CyclingActivity :CyclingActivity) 

ClassAssertion(:Desert :Desert) 

ClassAssertion(:DesertActivity :DesertActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Dishwashing) 

ClassAssertion(:HousekeepingActivity :Dishwashing) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Diving) 

ClassAssertion(:SeaActivity :Diving) 

ClassAssertion(:EducationActivity :EducationActivity) 

ClassAssertion(:DayOfWeek :FRIDAY) 

ClassAssertion(:FitnessCenter :FitnessCenter) 

ClassAssertion(:FoodDrinkVenue :FoodDrinkVenue) 

ClassAssertion(:FoodShop :FoodShop) 

ClassAssertion(:FootballActivity :FootballActivity) 

ClassAssertion(:FootballCourt :FootballCourt) 

ClassAssertion(:Forest :Forest) 

ClassAssertion(:ForestActivity :ForestActivity) 

ClassAssertion(:GameActivity :GameActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Gardening) 

ClassAssertion(:HousekeepingActivity :Gardening) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Giving_a_presentation) 

ClassAssertion(:EducationActivity :Giving_a_presentation) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Gliding) 

ClassAssertion(:AeroActivity :Gliding) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Going_to_a_birthday_party) 

ClassAssertion(:SocialActivity :Going_to_a_birthday_party) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Going_to_cloths_store) 

ClassAssertion(:ShoppingActivity :Going_to_cloths_store) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Going_to_mall) 

ClassAssertion(:ShoppingActivity :Going_to_mall) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Going_to_shoes_store) 

ClassAssertion(:ShoppingActivity :Going_to_shoes_store) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Going_to_stores) 

ClassAssertion(:ShoppingActivity :Going_to_stores) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Going_to_supermarket) 

ClassAssertion(:ShoppingActivity :Going_to_supermarket) 

ClassAssertion(:GymnasticsActivity :GymnasticsActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Hot_air_ballooning) 

ClassAssertion(:AeroActivity :Hot_air_ballooning) 

ClassAssertion(:HousekeepingActivity :HousekeepingActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Ice_climbing) 

ClassAssertion(:MountainActivity :Ice_climbing) 

ClassAssertion(:IndoorActivity :IndoorActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Ironing) 

ClassAssertion(:HousekeepingActivity :Ironing) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Jeep_safari) 

ClassAssertion(:DesertActivity :Jeep_safari) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Jet_skiing) 

ClassAssertion(:SeaActivity :Jet_skiing) 

ClassAssertion(:JoggingActivity :JoggingActivity) 

ClassAssertion(:Person :John) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Karaoke) 

ClassAssertion(:AudioVisualActivity :Karaoke) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Kayaking) 

ClassAssertion(:RiverActivity :Kayaking) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Kiteboating) 

ClassAssertion(:SeaActivity :Kiteboating) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Kiteserfing) 

ClassAssertion(:SeaActivity :Kiteserfing) 

ClassAssertion(:Lake :Lake) 

ClassAssertion(:LakeActivity :LakeActivity) 

ClassAssertion(:LeisureActivity :LeisureActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Listening_to_music) 

ClassAssertion(:AudioVisualActivity :Listening_to_music) 

ClassAssertion(:DayOfWeek :MONDAY) 

ClassAssertion(:Mall :Mall) 

ClassAssertion(:MarketActivity :MarketActivity) 

ClassAssertion(:Transportation :Metro) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Mopping) 
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ClassAssertion(:HousekeepingActivity :Mopping) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Motorbike_expedition) 

ClassAssertion(:MountainActivity :Motorbike_expedition) 

ClassAssertion(:Transportation :Motorcycle) 

ClassAssertion(:Mountain :Mountain) 

ClassAssertion(:MountainActivity :MountainActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Mountain_biking) 

ClassAssertion(:MountainActivity :Mountain_biking) 

ClassAssertion(:Museum :Museum) 

ClassAssertion(:MusicHall :MusicHall) 

ClassAssertion(:MusicSchoolActivity :MusicSchoolActivity) 

ClassAssertion(:Person :Nick) 

ClassAssertion(:Transportation :OnFoot) 

ClassAssertion(:OpenAirCinema :OpenAirCinema) 

ClassAssertion(:OpenAirTheater :OpenAirTheater) 

ClassAssertion(:OutdoorActivity :OutdoorActivity) 

ClassAssertion(:OutdoorVenue :OutdoorVenue) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Painting) 

ClassAssertion(:ArtActivity :Painting) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Parachuting) 

ClassAssertion(:AeroActivity :Parachuting) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Parasailing) 

ClassAssertion(:SeaActivity :Parasailing) 

ClassAssertion(:Park :Park) 

ClassAssertion(:PassiveActivity :PassiveActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Photography) 

ClassAssertion(:OutdoorActivity :Photography) 

ClassAssertion(:PhysicalGeography :PhysicalGeography) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Playing_music) 

ClassAssertion(:ArtActivity :Playing_music) 

ClassAssertion(:Plaza :Plaza) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Poseidonio_mpasket) 

ClassAssertion(:BasketballCourt :Poseidonio_mpasket) 

DataPropertyAssertion(:hasName :Poseidonio_mpasket "Ποσειδώνειο Αθλητικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης"^^xsd:string) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Preparing_a_project) 

ClassAssertion(:EducationActivity :Preparing_a_project) 

ClassAssertion(:Pub :Pub) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Rafting) 

ClassAssertion(:RiverActivity :Rafting) 

ClassAssertion(:RecreationActivity :RecreationActivity) 

ClassAssertion(:ReligiousSite :ReligiousSite) 

ClassAssertion(:Restaurant :Restaurant) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Riding) 

ClassAssertion(:ForestActivity :Riding) 

ClassAssertion(:River :River) 

ClassAssertion(:RiverActivity :RiverActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Rock_climbing) 

ClassAssertion(:MountainActivity :Rock_climbing) 

ClassAssertion(:Transportation :Rollers) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Rowing) 

ClassAssertion(:WaterActivity :Rowing) 

ClassAssertion(:RunningActivity :RunningActivity) 

ClassAssertion(:DayOfWeek :SATURDAY) 

ClassAssertion(:DayOfWeek :SUNDAY) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Sailing) 

ClassAssertion(:SeaActivity :Sailing) 

ClassAssertion(:SchoolActivity :SchoolActivity) 

ClassAssertion(:ScientificActivity :ScientificActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Scuba_diving) 

ClassAssertion(:WaterActivity :Scuba_diving) 

ClassAssertion(:Sea :Sea) 

ClassAssertion(:SeaActivity :SeaActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Sea_kayaking) 

ClassAssertion(:SeaActivity :Sea_kayaking) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Serfing_internet) 

ClassAssertion(:AudioVisualActivity :Serfing_internet) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Sewing) 

ClassAssertion(:HousekeepingActivity :Sewing) 

ClassAssertion(:Transportation :Ship) 
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ClassAssertion(:ShoeShop :ShoeShop) 

ClassAssertion(:Shop :Shop) 

ClassAssertion(:ShoppingActivity :ShoppingActivity) 

ClassAssertion(:TemplateActivity :Shopping_at_the_mall) 

DataPropertyAssertion(:hasDescription :Shopping_at_the_mall "Thiis week's shopping at the 

mall") 

DataPropertyAssertion(:hasName :Shopping_at_the_mall "Shopping at the mall") 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Singing) 

ClassAssertion(:ArtActivity :Singing) 

ClassAssertion(:SkiingActivity :SkiiingActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Skiing) 

ClassAssertion(:MountainActivity :Skiing) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Sky_diving) 

ClassAssertion(:AeroActivity :Sky_diving) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Snorkeling) 

ClassAssertion(:SeaActivity :Snorkeling) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Snowboarding) 

ClassAssertion(:MountainActivity :Snowboarding) 

ClassAssertion(:SocialActivity :SocialActivity) 

ClassAssertion(:SolitaryActivity :SolitaryActivity) 

ClassAssertion(:SportsActivity :SportsActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Studying) 

ClassAssertion(:EducationActivity :Studying) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Sunbathing) 

ClassAssertion(:BeachActivity :Sunbathing) 

ClassAssertion(:SuperMarket :SuperMarket) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :SuperParadise) 

ClassAssertion(:BeachBar :SuperParadise) 

ObjectPropertyAssertion(:hasLocation :SuperParadise :spLocation) 

DataPropertyAssertion(:hasName :SuperParadise "Super Paradise Beach Bar") 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Surfing) 

ClassAssertion(:SeaActivity :Surfing) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Sweeping) 

ClassAssertion(:HousekeepingActivity :Sweeping) 

ClassAssertion(:SwimmingActivity :SwimmingActivity) 

ClassAssertion(:SwimmingPool :SwimmingPool) 

ClassAssertion(:DayOfWeek :THURSDAY) 

ClassAssertion(:DayOfWeek :TUESDAY) 

ClassAssertion(:TableTennisActivity :TableTannisActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Taking_exams) 

ClassAssertion(:SchoolActivity :Taking_exams) 

ClassAssertion(:Transportation :Taxi) 

ClassAssertion(:TennisActivity :TennisActivity) 

ClassAssertion(:TennisCourt :TennisCourt) 

ClassAssertion(:Theater :Theater) 

ClassAssertion(:Transportation :Train) 

ClassAssertion(:Transportation :Tram) 

ClassAssertion(:TravelActivity :TravelActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Tree_climbing) 

ClassAssertion(:ForestActivity :Tree_climbing) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Trekking) 

ClassAssertion(:MountainActivity :Trekking) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Underwater_photography) 

ClassAssertion(:WaterActivity :Underwater_photography) 

ClassAssertion(:UniversityActivity :UniversityActivity) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Vacuuming) 

ClassAssertion(:HousekeepingActivity :Vacuuming) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Video_game) 

ClassAssertion(:GameActivity :Video_game) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :VisitingArcheologicalSight) 

ClassAssertion(:CulturalActivity :VisitingArcheologicalSight) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :VisitingCinema) 

ClassAssertion(:CulturalActivity :VisitingCinema) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :VisitingMuseum) 

ClassAssertion(:CulturalActivity :VisitingMuseum) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :VisitingTheater) 

ClassAssertion(:CulturalActivity :VisitingTheater) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Visiting_others) 

ClassAssertion(:SocialActivity :Visiting_others) 

ClassAssertion(:VolleyballActivity :VolleyballActivity) 
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ClassAssertion(:VolleyballCourt :VolleyballCourt) 

ClassAssertion(:DayOfWeek :WEDNESDAY) 

ClassAssertion(:WalkingActivity :WalkingActivity) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :Wallet "Το πορτοφόλι μου για να πληρώσω το ταξί"@el) 

ClassAssertion(owl:Thing :Wallet) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Watching_movie) 

ClassAssertion(:AudioVisualActivity :Watching_movie) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Watching_tv) 

ClassAssertion(:AudioVisualActivity :Watching_tv) 

ClassAssertion(:Water :Water) 

ClassAssertion(:WaterActivity :WaterActivity) 

ClassAssertion(:WaterPark :WaterPark) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Waterskiing) 

ClassAssertion(:SeaActivity :Waterskiing) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Wildlife_safari) 

ClassAssertion(:ForestActivity :Wildlife_safari) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Windsurfing) 

ClassAssertion(:SeaActivity :Windsurfing) 

ClassAssertion(:WorkActivity :WorkActivity) 

ClassAssertion(:WorkshopActivity :WorkshopActivity) 

ClassAssertion(ObjectUnionOf(:ConferenceActivity :UniversityActivity :WorkshopActivity) 

:Writing_a_paper) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Writing_a_presentation) 

ClassAssertion(:EducationActivity :Writing_a_presentation) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :Yachting) 

ClassAssertion(:SeaActivity :Yachting) 

ClassAssertion(:IndoorVenue :indoorVenue) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :inst1) 

DataPropertyAssertion(:hasDate :inst1 "2012-09-14T17:00:00"^^xsd:dateTime) 

ClassAssertion(:ActivitiesExample :inst2) 

DataPropertyAssertion(:hasDate :inst2 "2012-09-14T19:00:00"^^xsd:dateTime) 

ClassAssertion(:GeoLocation :posLocation) 

DataPropertyAssertion(:hasLatitude :posLocation "22.949476"^^xsd:double) 

DataPropertyAssertion(:hasLongitude :posLocation "40.596664"^^xsd:double) 

ClassAssertion(:GeoLocation :spLocation) 

DataPropertyAssertion(:hasLatitude :spLocation "25.356245"^^xsd:double) 

DataPropertyAssertion(:hasLongitude :spLocation "37.412437"^^xsd:double) 

DisjointClasses(:ArtSchoolActivity :AthleticSchoolActivity :ChurchSchoolActivity 

:MusicSchoolActivity) 

DisjointClasses(:GeoLocation :Participant :SimpleActivity :Transportation :Venue) 

DifferentIndividuals(:Bicycle :Boat :Bus :Car :Caravan :Metro :Motorcycle :OnFoot 

:Rollers :Ship :Taxi :Train :Tram) 

DisjointClasses(:AeroActivity :BeachActivity :CulturalActivity :DesertActivity 

:ForestActivity :MountainActivity :WaterActivity) 

DisjointClasses(:LakeActivity :RiverActivity :SeaActivity) 

DisjointClasses(:BaseballActivity :BasketballActivity :CyclingActivity :FootballActivity 

:JoggingActivity :RunningActivity :SkiingActivity :SwimmingActivity :TableTennisActivity 

:TennisActivity :VolleyballActivity :WalkingActivity) 

) 

Π.Β.2. Η οντολογία Meetings 

Prefix(:=<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl#>) 

Prefix(owl:=<http://www.w3.org/2002/07/owl#>) 

Prefix(rdf:=<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>) 

Prefix(xml:=<http://www.w3.org/XML/1998/namespace>) 

Prefix(xsd:=<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>) 

Prefix(rdfs:=<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>) 

Prefix(meetings:=<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl>) 

 

 

Ontology(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Meetings.owl> 

Import(<http://www.w3.org/2006/time>) 

 

Declaration(Class(:ArrangedMeeting)) 

Declaration(Class(:Calendar)) 

Declaration(Class(:CalendarEntry)) 

Declaration(Class(:ComboInterval)) 
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Declaration(Class(:DateDescription)) 

Declaration(Class(:DateInterval)) 

Declaration(Class(:DayDescription)) 

Declaration(Class(:DayInterval)) 

Declaration(Class(:EntryType)) 

Declaration(Class(:ImportanceType)) 

Declaration(Class(:Interval)) 

Declaration(Class(:Location)) 

Declaration(Class(:LocationFree)) 

Declaration(Class(:Meeting)) 

Declaration(Class(:MovabilityType)) 

Declaration(Class(:Participant)) 

Declaration(Class(:ParticipantRole)) 

Declaration(Class(:PresenseType)) 

Declaration(Class(:TimeDescription)) 

Declaration(Class(:TimeInterval)) 

Declaration(Class(:TimeProgramOrganizer)) 

Declaration(Class(:ToBeArrangedMeeting)) 

Declaration(ObjectProperty(:consistsOf)) 

Declaration(ObjectProperty(:endsAt)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasCalendar)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasCategory)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasDuration)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasEndTime)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasEndTimeWindow)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasEntry)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasExactDuration)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasExcludedInterval)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasImportanceType)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasLocation)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasMaxDuration)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasMinDuration)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasMovabilityType)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasParticipant)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasPreferredDuration)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasPreferredInterval)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasPresenceType)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasRole)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasStartTime)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasStartTimeWindow)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasTimeProgram)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasType)) 

Declaration(ObjectProperty(:startsAt)) 

Declaration(DataProperty(:name)) 

Declaration(DataProperty(:topic)) 

Declaration(NamedIndividual(:Available)) 

Declaration(NamedIndividual(:Busy)) 

Declaration(NamedIndividual(:Chairman)) 

Declaration(NamedIndividual(:Crusial)) 

Declaration(NamedIndividual(:DesiredPresence)) 

Declaration(NamedIndividual(:FairlyImportant)) 

Declaration(NamedIndividual(:FairlyMovable)) 

Declaration(NamedIndividual(:FullyMovable)) 

Declaration(NamedIndividual(:Guest)) 

Declaration(NamedIndividual(:Important)) 

Declaration(NamedIndividual(:Member)) 

Declaration(NamedIndividual(:Movable)) 

Declaration(NamedIndividual(:NoLocation)) 

Declaration(NamedIndividual(:NoPresence)) 

Declaration(NamedIndividual(:NoRole)) 

Declaration(NamedIndividual(:Organizer)) 

Declaration(NamedIndividual(:PermittedPresence)) 

Declaration(NamedIndividual(:ProbablyAvailable)) 

Declaration(NamedIndividual(:ProbablyBusy)) 

Declaration(NamedIndividual(:ProhibitedPresence)) 

Declaration(NamedIndividual(:RequiredPresence)) 

Declaration(NamedIndividual(:SlightlyImportant)) 

Declaration(NamedIndividual(:SlightlyMovable)) 

Declaration(NamedIndividual(:TotallyImmovable)) 

Declaration(NamedIndividual(:Trivial)) 
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Declaration(NamedIndividual(:Unknown)) 

SubClassOf(:ArrangedMeeting :Meeting) 

SubClassOf(:ArrangedMeeting ObjectSomeValuesFrom(:hasEndTime 

<http://www.w3.org/2006/time#Instant>)) 

SubClassOf(:ArrangedMeeting ObjectSomeValuesFrom(:hasStartTime 

<http://www.w3.org/2006/time#Instant>)) 

EquivalentClasses(:Calendar ObjectSomeValuesFrom(:hasEntry :CalendarEntry)) 

EquivalentClasses(:CalendarEntry 

ObjectIntersectionOf(ObjectUnionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasEndTime 

<http://www.w3.org/2006/time#Instant>) ObjectSomeValuesFrom(:hasDuration 

<http://www.w3.org/2006/time#DurationDescription>)) 

ObjectSomeValuesFrom(:hasImportanceType :ImportanceType) 

ObjectSomeValuesFrom(:hasMovabilityType :MovabilityType) 

ObjectSomeValuesFrom(:hasStartTime <http://www.w3.org/2006/time#Instant>) 

ObjectSomeValuesFrom(:hasType :EntryType))) 

EquivalentClasses(:ComboInterval ObjectSomeValuesFrom(:consistsOf :Interval)) 

SubClassOf(:DateDescription <http://www.w3.org/2006/time#DateTimeDescription>) 

SubClassOf(:DateDescription ObjectHasValue(<http://www.w3.org/2006/time#unitType> 

<http://www.w3.org/2006/time#unitDay>)) 

EquivalentClasses(:DateInterval ObjectIntersectionOf(:Interval 

ObjectSomeValuesFrom(:endsAt :DateDescription) ObjectSomeValuesFrom(:startsAt 

:DateDescription))) 

SubClassOf(:DayDescription <http://www.w3.org/2006/time#DateTimeDescription>) 

SubClassOf(:DayDescription ObjectHasValue(<http://www.w3.org/2006/time#unitType> 

<http://www.w3.org/2006/time#unitDay>)) 

SubClassOf(:DayDescription ObjectMinCardinality(1 

<http://www.w3.org/2006/time#dayOfWeek>)) 

EquivalentClasses(:DayInterval ObjectIntersectionOf(:Interval 

ObjectSomeValuesFrom(:endsAt :DayDescription) ObjectSomeValuesFrom(:startsAt 

:DayDescription))) 

EquivalentClasses(:EntryType ObjectOneOf(:Unknown :Busy :ProbablyAvailable :Available 

:ProbablyBusy)) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :ImportanceType "Defines the importance level of a 

calendar entry. The order is as follows (from less to most important): Trivial -> 

SlightlyImportant -> Important -> FairlyImportant -> Crusial"@en) 

EquivalentClasses(:ImportanceType ObjectOneOf(:FairlyImportant :SlightlyImportant 

:Important :Trivial :Crusial)) 

EquivalentClasses(:Interval ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:startsAt 

owl:Thing) ObjectSomeValuesFrom(:endsAt owl:Thing))) 

DisjointUnion(:Interval :DateInterval :DayInterval :TimeInterval) 

EquivalentClasses(:LocationFree ObjectOneOf(:NoLocation)) 

SubClassOf(:LocationFree :Location) 

SubClassOf(:Meeting ObjectSomeValuesFrom(:hasLocation :Location)) 

SubClassOf(:Meeting ObjectSomeValuesFrom(:hasParticipant :Participant)) 

SubClassOf(:Meeting DataSomeValuesFrom(:name xsd:string)) 

SubClassOf(:Meeting DataSomeValuesFrom(:topic xsd:string)) 

DisjointUnion(:Meeting :ToBeArrangedMeeting :ArrangedMeeting) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :MovabilityType "Defines the movability status of a 

calendar entry. A fully movable entry can be safelly rearranged to another time slot. On 

the contrary a totally immovable entry cannot be rearranged at all. 

The order is as follows (from less to most important): TotallyImmovable -> 

SlightlyMovable -> Movable -> FairlyMovable -> FullyMovable"@en) 

EquivalentClasses(:MovabilityType ObjectOneOf(:Movable :TotallyImmovable :FairlyMovable 

:SlightlyMovable :FullyMovable)) 

SubClassOf(:Participant ObjectSomeValuesFrom(:hasRole :ParticipantRole)) 

SubClassOf(:Participant ObjectSomeValuesFrom(:hasTimeProgram :TimeProgramOrganizer)) 

SubClassOf(:Participant ObjectSomeValuesFrom(:hasType :PresenseType)) 

EquivalentClasses(:ParticipantRole ObjectOneOf(:NoRole :Guest :Chairman :Member 

:Organizer)) 

EquivalentClasses(:PresenseType ObjectOneOf(:PermittedPresence :RequiredPresence 

:DesiredPresence :ProhibitedPresence :NoPresence)) 

SubClassOf(:TimeDescription <http://www.w3.org/2006/time#DateTimeDescription>) 

SubClassOf(:TimeDescription ObjectHasValue(<http://www.w3.org/2006/time#unitType> 

<http://www.w3.org/2006/time#unitHour>)) 

EquivalentClasses(:TimeInterval ObjectIntersectionOf(:Interval 

ObjectSomeValuesFrom(:endsAt :TimeDescription) ObjectSomeValuesFrom(:startsAt 

:TimeDescription))) 

SubClassOf(:TimeProgramOrganizer ObjectSomeValuesFrom(:hasCalendar :Calendar)) 

SubClassOf(:TimeProgramOrganizer ObjectSomeValuesFrom(:hasExcludedInterval owl:Thing)) 

SubClassOf(:TimeProgramOrganizer ObjectSomeValuesFrom(:hasPreferredInterval owl:Thing)) 
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SubClassOf(:ToBeArrangedMeeting :Meeting) 

SubClassOf(:ToBeArrangedMeeting ObjectSomeValuesFrom(:hasEndTimeWindow 

<http://www.w3.org/2006/time#Instant>)) 

SubClassOf(:ToBeArrangedMeeting ObjectSomeValuesFrom(:hasMaxDuration owl:Thing)) 

SubClassOf(:ToBeArrangedMeeting ObjectSomeValuesFrom(:hasMinDuration owl:Thing)) 

SubClassOf(:ToBeArrangedMeeting ObjectSomeValuesFrom(:hasPreferredDuration owl:Thing)) 

SubClassOf(:ToBeArrangedMeeting ObjectSomeValuesFrom(:hasStartTimeWindow 

<http://www.w3.org/2006/time#Instant>)) 

FunctionalObjectProperty(:endsAt) 

ObjectPropertyRange(:hasCalendar :Calendar) 

ObjectPropertyRange(:hasDuration <http://www.w3.org/2006/time#DurationDescription>) 

ObjectPropertyRange(:hasEndTime <http://www.w3.org/2006/time#Instant>) 

FunctionalObjectProperty(:hasEndTimeWindow) 

ObjectPropertyRange(:hasEndTimeWindow <http://www.w3.org/2006/time#Instant>) 

FunctionalObjectProperty(:hasExactDuration) 

ObjectPropertyRange(:hasExactDuration <http://www.w3.org/2006/time#DurationDescription>) 

ObjectPropertyRange(:hasExcludedInterval ObjectUnionOf(:Interval :ComboInterval)) 

FunctionalObjectProperty(:hasImportanceType) 

ObjectPropertyRange(:hasImportanceType :ImportanceType) 

FunctionalObjectProperty(:hasLocation) 

ObjectPropertyRange(:hasLocation :Location) 

FunctionalObjectProperty(:hasMaxDuration) 

ObjectPropertyRange(:hasMaxDuration <http://www.w3.org/2006/time#DurationDescription>) 

FunctionalObjectProperty(:hasMinDuration) 

ObjectPropertyRange(:hasMinDuration <http://www.w3.org/2006/time#DurationDescription>) 

FunctionalObjectProperty(:hasMovabilityType) 

ObjectPropertyRange(:hasMovabilityType :MovabilityType) 

ObjectPropertyRange(:hasParticipant :Participant) 

ObjectPropertyRange(:hasPreferredDuration 

<http://www.w3.org/2006/time#DurationDescription>) 

ObjectPropertyRange(:hasPreferredInterval ObjectUnionOf(:Interval :ComboInterval)) 

FunctionalObjectProperty(:hasPresenceType) 

ObjectPropertyRange(:hasPresenceType :PresenseType) 

ObjectPropertyDomain(:hasRole :Participant) 

ObjectPropertyRange(:hasRole :ParticipantRole) 

FunctionalObjectProperty(:hasStartTime) 

ObjectPropertyRange(:hasStartTime <http://www.w3.org/2006/time#Instant>) 

FunctionalObjectProperty(:hasStartTimeWindow) 

ObjectPropertyRange(:hasStartTimeWindow <http://www.w3.org/2006/time#Instant>) 

FunctionalObjectProperty(:hasTimeProgram) 

ObjectPropertyRange(:hasTimeProgram :TimeProgramOrganizer) 

FunctionalObjectProperty(:hasType) 

ObjectPropertyRange(:hasType :EntryType) 

FunctionalObjectProperty(:startsAt) 

FunctionalDataProperty(:name) 

ClassAssertion(:EntryType :Available) 

ClassAssertion(owl:Thing :Available) 

ClassAssertion(:EntryType :Busy) 

ClassAssertion(owl:Thing :Busy) 

ClassAssertion(:ParticipantRole :Chairman) 

ClassAssertion(owl:Thing :Chairman) 

ObjectPropertyAssertion(:hasPresenceType :Chairman :RequiredPresence) 

ClassAssertion(:ImportanceType :Crusial) 

ClassAssertion(owl:Thing :Crusial) 

ClassAssertion(:PresenseType :DesiredPresence) 

ClassAssertion(owl:Thing :DesiredPresence) 

ClassAssertion(:ImportanceType :FairlyImportant) 

ClassAssertion(owl:Thing :FairlyImportant) 

ClassAssertion(:MovabilityType :FairlyMovable) 

ClassAssertion(owl:Thing :FairlyMovable) 

ClassAssertion(:MovabilityType :FullyMovable) 

ClassAssertion(owl:Thing :FullyMovable) 

ClassAssertion(:ParticipantRole :Guest) 

ClassAssertion(owl:Thing :Guest) 

ObjectPropertyAssertion(:hasPresenceType :Guest :PermittedPresence) 

ClassAssertion(:ImportanceType :Important) 

ClassAssertion(owl:Thing :Important) 

ClassAssertion(:ParticipantRole :Member) 

ClassAssertion(owl:Thing :Member) 

ClassAssertion(:MovabilityType :Movable) 
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ClassAssertion(owl:Thing :Movable) 

AnnotationAssertion(rdfs:label :NoLocation "Καμία τοποθεσία"@el) 

AnnotationAssertion(rdfs:label :NoLocation "No location"@en) 

ClassAssertion(:Location :NoLocation) 

ClassAssertion(owl:Thing :NoLocation) 

ClassAssertion(:PresenseType :NoPresence) 

ClassAssertion(owl:Thing :NoPresence) 

ClassAssertion(:ParticipantRole :NoRole) 

ClassAssertion(owl:Thing :NoRole) 

ClassAssertion(:ParticipantRole :Organizer) 

ClassAssertion(owl:Thing :Organizer) 

ObjectPropertyAssertion(:hasPresenceType :Organizer :RequiredPresence) 

ClassAssertion(:PresenseType :PermittedPresence) 

ClassAssertion(owl:Thing :PermittedPresence) 

ClassAssertion(:EntryType :ProbablyAvailable) 

ClassAssertion(:EntryType :ProbablyBusy) 

ClassAssertion(:PresenseType :ProhibitedPresence) 

ClassAssertion(owl:Thing :ProhibitedPresence) 

ClassAssertion(:PresenseType :RequiredPresence) 

ClassAssertion(owl:Thing :RequiredPresence) 

ClassAssertion(:ImportanceType :SlightlyImportant) 

ClassAssertion(owl:Thing :SlightlyImportant) 

ClassAssertion(:MovabilityType :SlightlyMovable) 

ClassAssertion(owl:Thing :SlightlyMovable) 

ClassAssertion(:MovabilityType :TotallyImmovable) 

ClassAssertion(owl:Thing :TotallyImmovable) 

ClassAssertion(:ImportanceType :Trivial) 

ClassAssertion(owl:Thing :Trivial) 

ClassAssertion(:EntryType :Unknown) 

DifferentIndividuals(:Chairman :Guest :Member :NoRole :Organizer) 

DifferentIndividuals(:FairlyMovable :FullyMovable :Movable :SlightlyMovable 

:TotallyImmovable) 

DifferentIndividuals(:DesiredPresence :NoPresence :PermittedPresence :ProhibitedPresence 

:RequiredPresence) 

DifferentIndividuals(:Available :Busy :ProbablyAvailable :ProbablyBusy :Unknown) 

DifferentIndividuals(:Crusial :FairlyImportant :Important :SlightlyImportant :Trivial)) 

Π.Β.3. Η οντολογία CalendarPrefs 

Prefix(:=<http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl#>) 

Prefix(owl:=<http://www.w3.org/2002/07/owl#>) 

Prefix(rdf:=<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>) 

Prefix(xml:=<http://www.w3.org/XML/1998/namespace>) 

Prefix(xsd:=<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>) 

Prefix(rdfs:=<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>) 

 

Ontology(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/CalendarPrefs.owl> 

Import(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl>) 

 

Declaration(Class(:AccumulatedDurationConstraint)) 

Declaration(Class(:AccumulatedDurationPreference)) 

Declaration(Class(:ActionConstraint)) 

Declaration(Class(:ActionPreference)) 

Declaration(Class(:ActivityConstraint)) 

Declaration(Class(:ActivityExecutionType)) 

Declaration(Class(:ActivityPreference)) 

Declaration(Class(:ActivityType)) 

Declaration(Class(:AvoidLocationConstraint)) 

Declaration(Class(:AvoidLocationPreference)) 

Declaration(Class(:BinaryConstraint)) 

Declaration(Class(:BinaryPreference)) 

Declaration(Class(:BinaryStatement)) 

Declaration(Class(:EducationLevel)) 

Declaration(Class(:FrequencyConstraint)) 

Declaration(Class(:FrequencyPreference)) 

Declaration(Class(:Gender)) 

Declaration(Class(:ImplicationConstraint)) 
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Declaration(Class(:ImplicationPreference)) 

Declaration(Class(:Location)) 

Declaration(Class(:LocationPreference)) 

Declaration(Class(:LocationType)) 

Declaration(Class(:MaxAccumulatedDurationConstraint)) 

Declaration(Class(:MaxAccumulatedDurationPreference)) 

Declaration(Class(:MaxFrequencyConstraint)) 

Declaration(Class(:MaxFrequencyPreference)) 

Declaration(Class(:MaxPartDistanceConstraint)) 

Declaration(Class(:MaxPartDistancePreference)) 

Declaration(Class(:MaxPartDurationConstraint)) 

Declaration(Class(:MaxPartDurationPreference)) 

Declaration(Class(:MaxTimeDistanceConstraint)) 

Declaration(Class(:MaxTimeDistancePreference)) 

Declaration(Class(:MinAccumulatedDurationConstraint)) 

Declaration(Class(:MinAccumulatedDurationPreference)) 

Declaration(Class(:MinFrequencyConstraint)) 

Declaration(Class(:MinFrequencyPreference)) 

Declaration(Class(:MinPartDistanceConstraint)) 

Declaration(Class(:MinPartDistancePreference)) 

Declaration(Class(:MinPartDurationConstraint)) 

Declaration(Class(:MinPartDurationPreference)) 

Declaration(Class(:MinTimeDistanceConstraint)) 

Declaration(Class(:MinTimeDistancePreference)) 

Declaration(Class(:ModePreference)) 

Declaration(Class(:OrderEnum)) 

Declaration(Class(:OrderingConstraint)) 

Declaration(Class(:OrderingPreference)) 

Declaration(Class(:PreferLocationPreference)) 

Declaration(Class(:Profile)) 

Declaration(Class(:Statement)) 

Declaration(Class(:TemporalPreference)) 

Declaration(Class(:TimeDistanceConstraint)) 

Declaration(Class(:TimeDistancePreference)) 

Declaration(Class(:Topic)) 

Declaration(Class(:UnaryConstraint)) 

Declaration(Class(:UnaryPreference)) 

Declaration(Class(:UnaryStatement)) 

Declaration(Class(:UserProfile)) 

Declaration(Class(:UtilizationPreference)) 

Declaration(ObjectProperty(:avoidLocation)) 

Declaration(ObjectProperty(:executionType)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasActivityPreference)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasCurrentWork)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasDateTime)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasDuration)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasEducationBackground)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasFirstMember)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasGender)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasInterestIn)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasMaxDuration)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasMaxPartDistance)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasMaxPartDuration)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasMinDuration)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasMinPartDistance)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasMinPartDuration)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasOrder)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasPrefDuration)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasPrefPartDuration)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasPreviousWork)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasSecondMember)) 

Declaration(ObjectProperty(:homeLocation)) 

Declaration(ObjectProperty(:prefersLocation)) 

Declaration(ObjectProperty(:workLocation)) 

Declaration(DataProperty(:hasAge)) 

Declaration(DataProperty(:hasEmail)) 

Declaration(DataProperty(:hasFirstName)) 

Declaration(DataProperty(:hasFrequency)) 

Declaration(DataProperty(:hasLastName)) 

Declaration(DataProperty(:hasMaxFrequency)) 



Ευφυή Συστήματα στον Σημασιολογικό Ιστό  Κωνσταντίνος Αγναντής 

Διδακτορική Διατριβή,              Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

212 
 

Declaration(DataProperty(:hasMinFrequency)) 

Declaration(DataProperty(:hasNickname)) 

Declaration(DataProperty(:hasUtility)) 

Declaration(DataProperty(:hasUtilization)) 

Declaration(DataProperty(:isRequired)) 

Declaration(NamedIndividual(:College)) 

Declaration(NamedIndividual(:Female)) 

Declaration(NamedIndividual(:MSc_holder)) 

Declaration(NamedIndividual(:Male)) 

Declaration(NamedIndividual(:NotPreemptiveExecution)) 

Declaration(NamedIndividual(:PhD_holder)) 

Declaration(NamedIndividual(:PreemptiveExecution)) 

Declaration(NamedIndividual(:Primary_education)) 

Declaration(NamedIndividual(:Secondary_education)) 

Declaration(NamedIndividual(:University)) 

Declaration(NamedIndividual(:follows)) 

Declaration(NamedIndividual(:proceeds)) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#Activity> 

:ActivityType) 

EquivalentClasses(:AccumulatedDurationConstraint 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasPrefDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :UnaryConstraint)) 

SubClassOf(:AccumulatedDurationConstraint :UnaryConstraint) 

EquivalentClasses(:AccumulatedDurationPreference 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasPrefDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :UnaryPreference)) 

SubClassOf(:AccumulatedDurationPreference :TemporalPreference) 

EquivalentClasses(:ActionConstraint ObjectIntersectionOf(ObjectExactCardinality(1 

:executionType :ActivityExecutionType) :UnaryConstraint)) 

SubClassOf(:ActionConstraint :UnaryConstraint) 

EquivalentClasses(:ActionPreference ObjectIntersectionOf(ObjectExactCardinality(1 

:executionType :ActivityExecutionType) :UnaryPreference)) 

SubClassOf(:ActionPreference :ModePreference) 

SubClassOf(:ActionPreference :UnaryPreference) 

SubClassOf(:ActivityConstraint DataHasValue(:isRequired "true"^^xsd:boolean)) 

DisjointClasses(:ActivityConstraint :ActivityPreference) 

EquivalentClasses(:ActivityExecutionType ObjectOneOf(:PreemptiveExecution 

:NotPreemptiveExecution)) 

SubClassOf(:ActivityPreference owl:Thing) 

SubClassOf(:ActivityPreference DataSomeValuesFrom(:hasUtility xsd:double)) 

SubClassOf(:ActivityPreference DataHasValue(:isRequired "false"^^xsd:boolean)) 

EquivalentClasses(:AvoidLocationConstraint 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:avoidLocation ObjectUnionOf(:LocationType 

:Location)) :UnaryConstraint)) 

SubClassOf(:AvoidLocationConstraint :UnaryConstraint) 

EquivalentClasses(:AvoidLocationPreference 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:avoidLocation ObjectUnionOf(:LocationType 

:Location)) :UnaryPreference)) 

SubClassOf(:AvoidLocationPreference :ActivityPreference) 

SubClassOf(:AvoidLocationPreference :LocationPreference) 

EquivalentClasses(:BinaryConstraint ObjectIntersectionOf(:BinaryStatement 

:ActivityConstraint)) 

SubClassOf(:BinaryConstraint :ActivityConstraint) 

EquivalentClasses(:BinaryPreference ObjectIntersectionOf(:BinaryStatement 

:ActivityPreference)) 

SubClassOf(:BinaryPreference :ActivityPreference) 

EquivalentClasses(:BinaryStatement 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasSecondMember 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#Activity>) 

ObjectSomeValuesFrom(:hasFirstMember 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#Activity>))) 

SubClassOf(:BinaryStatement :Statement) 

DisjointClasses(:BinaryStatement :UnaryStatement) 

EquivalentClasses(:EducationLevel ObjectOneOf(:College :MSc_holder :Primary_education 

:Secondary_education :University :PhD_holder)) 

EquivalentClasses(:FrequencyConstraint 

ObjectIntersectionOf(DataSomeValuesFrom(:hasFrequency xsd:integer) :UnaryConstraint)) 

SubClassOf(:FrequencyConstraint :UnaryConstraint) 

EquivalentClasses(:FrequencyPreference 

ObjectIntersectionOf(DataSomeValuesFrom(:hasFrequency xsd:integer) :UnaryPreference)) 
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EquivalentClasses(:Gender ObjectOneOf(:Male :Female)) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :ImplicationConstraint "In an implication constraint the 

first elements must imply the second one, i.e. A -> B"@en) 

SubClassOf(:ImplicationConstraint :BinaryConstraint) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :ImplicationPreference "In an implication preference the 

first elements implies the second one, i.e. A -> B"@en) 

SubClassOf(:ImplicationPreference :ActivityPreference) 

SubClassOf(:ImplicationPreference :BinaryPreference) 

SubClassOf(:ImplicationPreference :ModePreference) 

SubClassOf(:LocationPreference :ActivityPreference) 

EquivalentClasses(:MaxAccumulatedDurationConstraint 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMaxDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :UnaryConstraint)) 

SubClassOf(:MaxAccumulatedDurationConstraint :UnaryConstraint) 

EquivalentClasses(:MaxAccumulatedDurationPreference 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMaxDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :UnaryPreference)) 

SubClassOf(:MaxAccumulatedDurationPreference :TemporalPreference) 

EquivalentClasses(:MaxFrequencyConstraint 

ObjectIntersectionOf(DataSomeValuesFrom(:hasMaxFrequency xsd:integer) :UnaryConstraint)) 

SubClassOf(:MaxFrequencyConstraint :UnaryConstraint) 

EquivalentClasses(:MaxFrequencyPreference 

ObjectIntersectionOf(DataSomeValuesFrom(:hasMaxFrequency xsd:integer) :UnaryPreference)) 

EquivalentClasses(:MaxPartDistanceConstraint 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMaxPartDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :UnaryConstraint)) 

SubClassOf(:MaxPartDistanceConstraint :UnaryConstraint) 

EquivalentClasses(:MaxPartDistancePreference 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMaxPartDistance 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :UnaryPreference)) 

SubClassOf(:MaxPartDistancePreference :UnaryPreference) 

EquivalentClasses(:MaxPartDurationConstraint 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMaxPartDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :UnaryConstraint)) 

SubClassOf(:MaxPartDurationConstraint :UnaryConstraint) 

EquivalentClasses(:MaxPartDurationPreference 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMaxPartDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :UnaryPreference)) 

SubClassOf(:MaxPartDurationPreference :ActivityPreference) 

SubClassOf(:MaxPartDurationPreference :TemporalPreference) 

EquivalentClasses(:MaxTimeDistanceConstraint 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMaxDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :BinaryConstraint)) 

SubClassOf(:MaxTimeDistanceConstraint :BinaryConstraint) 

EquivalentClasses(:MaxTimeDistancePreference 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMaxDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :BinaryPreference)) 

SubClassOf(:MaxTimeDistancePreference :ActivityPreference) 

SubClassOf(:MaxTimeDistancePreference :TemporalPreference) 

EquivalentClasses(:MinAccumulatedDurationConstraint 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMinDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :UnaryConstraint)) 

SubClassOf(:MinAccumulatedDurationConstraint :UnaryConstraint) 

EquivalentClasses(:MinAccumulatedDurationPreference 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMinDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :UnaryPreference)) 

EquivalentClasses(:MinFrequencyConstraint 

ObjectIntersectionOf(DataSomeValuesFrom(:hasMinFrequency xsd:integer) :UnaryConstraint)) 

SubClassOf(:MinFrequencyConstraint :UnaryConstraint) 

EquivalentClasses(:MinFrequencyPreference 

ObjectIntersectionOf(DataSomeValuesFrom(:hasMinFrequency xsd:nonNegativeInteger) 

:UnaryPreference)) 

EquivalentClasses(:MinPartDistanceConstraint 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMinPartDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :UnaryConstraint)) 

SubClassOf(:MinPartDistanceConstraint :UnaryConstraint) 

EquivalentClasses(:MinPartDistancePreference 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMinPartDistance 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :UnaryPreference)) 

SubClassOf(:MinPartDistancePreference :UnaryPreference) 
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EquivalentClasses(:MinPartDurationConstraint 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMinPartDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :UnaryConstraint)) 

SubClassOf(:MinPartDurationConstraint :UnaryConstraint) 

EquivalentClasses(:MinPartDurationPreference 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMinPartDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :UnaryPreference)) 

SubClassOf(:MinPartDurationPreference :ActivityPreference) 

SubClassOf(:MinPartDurationPreference :TemporalPreference) 

EquivalentClasses(:MinTimeDistanceConstraint 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMinDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :BinaryConstraint)) 

SubClassOf(:MinTimeDistanceConstraint :BinaryConstraint) 

EquivalentClasses(:MinTimeDistancePreference 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasMinDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :BinaryPreference)) 

SubClassOf(:MinTimeDistancePreference :ActivityPreference) 

SubClassOf(:MinTimeDistancePreference :TemporalPreference) 

SubClassOf(:ModePreference :ActivityPreference) 

EquivalentClasses(:OrderEnum ObjectOneOf(:proceeds :follows)) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :OrderingConstraint "In an ordering constraint the first 

elements must proceeds the second one, i.e. A < B"@en) 

SubClassOf(:OrderingConstraint :BinaryConstraint) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment :OrderingPreference "In an ordering preference the first 

elements proceeds the second one, i.e. A < B"@en) 

SubClassOf(:OrderingPreference :ActivityPreference) 

SubClassOf(:OrderingPreference :BinaryPreference) 

SubClassOf(:OrderingPreference :ModePreference) 

EquivalentClasses(:PreferLocationPreference 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:prefersLocation ObjectUnionOf(:LocationType 

:Location)) :UnaryPreference)) 

SubClassOf(:PreferLocationPreference :ActivityPreference) 

SubClassOf(:PreferLocationPreference :LocationPreference) 

SubClassOf(:Profile owl:Thing) 

SubClassOf(:TemporalPreference :ActivityPreference) 

SubClassOf(:TimeDistanceConstraint :BinaryConstraint) 

EquivalentClasses(:TimeDistancePreference 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(:hasPrefDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) :BinaryPreference)) 

SubClassOf(:TimeDistancePreference :ActivityPreference) 

SubClassOf(:TimeDistancePreference :TemporalPreference) 

EquivalentClasses(:UnaryConstraint ObjectIntersectionOf(:UnaryStatement 

:ActivityConstraint)) 

SubClassOf(:UnaryConstraint :ActivityConstraint) 

EquivalentClasses(:UnaryPreference ObjectIntersectionOf(:UnaryStatement 

:ActivityPreference)) 

SubClassOf(:UnaryPreference :ActivityPreference) 

EquivalentClasses(:UnaryStatement ObjectIntersectionOf(ObjectMaxCardinality(0 

:hasSecondMember) ObjectSomeValuesFrom(:hasFirstMember 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#Activity>))) 

SubClassOf(:UnaryStatement :Statement) 

SubClassOf(:UserProfile :Profile) 

SubClassOf(:UserProfile ObjectSomeValuesFrom(:hasCurrentWork owl:Thing)) 

SubClassOf(:UserProfile ObjectSomeValuesFrom(:hasEducationBackground :EducationLevel)) 

SubClassOf(:UserProfile ObjectSomeValuesFrom(:hasGender :Gender)) 

SubClassOf(:UserProfile ObjectSomeValuesFrom(:hasInterestIn :Topic)) 

SubClassOf(:UserProfile ObjectSomeValuesFrom(:hasPreviousWork owl:Thing)) 

SubClassOf(:UserProfile ObjectSomeValuesFrom(:homeLocation :Location)) 

SubClassOf(:UserProfile ObjectSomeValuesFrom(:workLocation :Location)) 

SubClassOf(:UserProfile DataSomeValuesFrom(:hasAge xsd:integer)) 

SubClassOf(:UserProfile DataSomeValuesFrom(:hasEmail xsd:string)) 

SubClassOf(:UserProfile DataSomeValuesFrom(:hasFirstName rdfs:Literal)) 

SubClassOf(:UserProfile DataSomeValuesFrom(:hasLastName rdfs:Literal)) 

SubClassOf(:UserProfile DataSomeValuesFrom(:hasNickname rdfs:Literal)) 

EquivalentClasses(:UtilizationPreference 

ObjectIntersectionOf(DataSomeValuesFrom(:hasUtilization xsd:double) :UnaryPreference)) 

SubClassOf(:UtilizationPreference :UnaryPreference) 

ObjectPropertyRange(:hasActivityPreference :ActivityPreference) 

ObjectPropertyRange(:hasDuration 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Activities.owl#DurationDescriptor>) 
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FunctionalObjectProperty(:hasEducationBackground) 

ObjectPropertyRange(:hasEducationBackground :EducationLevel) 

ObjectPropertyRange(:hasGender :Gender) 

SubObjectPropertyOf(:hasMaxDuration :hasDuration) 

SubObjectPropertyOf(:hasMaxPartDistance :hasDuration) 

SubObjectPropertyOf(:hasMaxPartDuration :hasDuration) 

SubObjectPropertyOf(:hasMinDuration :hasDuration) 

SubObjectPropertyOf(:hasMinPartDistance :hasDuration) 

SubObjectPropertyOf(:hasMinPartDuration :hasDuration) 

ObjectPropertyRange(:hasOrder :OrderEnum) 

SubObjectPropertyOf(:hasPrefDuration :hasDuration) 

SubObjectPropertyOf(:hasPrefPartDuration :hasDuration) 

ObjectPropertyRange(:prefersLocation :LocationType) 

FunctionalDataProperty(:hasAge) 

DataPropertyRange(:hasAge xsd:nonNegativeInteger) 

DataPropertyRange(:hasEmail xsd:string) 

FunctionalDataProperty(:hasFrequency) 

DataPropertyRange(:hasFrequency xsd:nonNegativeInteger) 

FunctionalDataProperty(:hasLastName) 

SubDataPropertyOf(:hasMaxFrequency :hasFrequency) 

SubDataPropertyOf(:hasMinFrequency :hasFrequency) 

DataPropertyRange(:hasUtility xsd:double) 

DataPropertyRange(:hasUtilization xsd:double) 

FunctionalDataProperty(:isRequired) 

DataPropertyRange(:isRequired xsd:boolean) 

ClassAssertion(:EducationLevel :College) 

ClassAssertion(:Gender :Female) 

ClassAssertion(:EducationLevel :MSc_holder) 

ClassAssertion(:Gender :Male) 

ClassAssertion(owl:Thing :NotPreemptiveExecution) 

ClassAssertion(:EducationLevel :PhD_holder) 

ClassAssertion(owl:Thing :PreemptiveExecution) 

ClassAssertion(:EducationLevel :Primary_education) 

ClassAssertion(:EducationLevel :Secondary_education) 

ClassAssertion(:EducationLevel :University) 

ClassAssertion(:OrderEnum :follows) 

ClassAssertion(:OrderEnum :proceeds) 

DifferentIndividuals(:College :MSc_holder :PhD_holder :Primary_education 

:Secondary_education :University) 

DifferentIndividuals(:Male :Female) 

DifferentIndividuals(:PreemptiveExecution :NotPreemptiveExecution) 

DifferentIndividuals(:proceeds :follows) 

) 

Π.Β.4. Η οντολογία COURSR 

Prefix(owl:=<http://www.w3.org/2002/07/owl#>) 

Prefix(rdf:=<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>) 

Prefix(xml:=<http://www.w3.org/XML/1998/namespace>) 

Prefix(xsd:=<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>) 

Prefix(rdfs:=<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>) 

 

 

Ontology(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr> 

 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ActivityPrerequisite>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AtLeastRule>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AtMostRule>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AttendancePrerequisite>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AttendanceType>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Bundle>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ClassLecture>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ClassLectureSynopsis>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#CoursePrerequisite>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#DayRecord>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#EquationRule>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ExactlyRule>)) 



Ευφυή Συστήματα στον Σημασιολογικό Ιστό  Κωνσταντίνος Αγναντής 

Διδακτορική Διατριβή,              Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

216 
 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Exam>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ExamSynopsis>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Example>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#FinalExam>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#FinalExamSynopsis>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Homework>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#HomeworkSynopsis>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#LabLecture>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#LabLectureSynopsis>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Lecture>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#LectureSynopsis>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#MidTermExamSynopsis>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#MidtermExam>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#MonthPeriodicity>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#OneTimePeriodicity>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Periodicity>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Prerequisite>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Presentation>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#PresentationSynopsis>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#RuleType>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivityBundle>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivitySynopsis>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivityType>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SomeTimesPeriodicity>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Student>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Tutor>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#User>)) 

Declaration(Class(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#WeekPeriodicity>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#attendanceType>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasActivity>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasApplicant>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasAttendance>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasDayRecord>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasExam>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasFirstMember>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasHomeWork>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasLecture>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasMember>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasMidtermExam>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasParticipant>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasPeriodicity>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasPrerequisite>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasPresentation>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasProfessor>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasRule>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasRuleType>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasSchoolActivity>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasSchoolActivitySynop

sis>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasSecondMember>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#requiredBy>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#requiredCourse>)) 

Declaration(ObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#requiresActivity>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#activitiesNo>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#dayEnum>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#dayNameEnum>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#excludedDate>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasComment>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasDescription>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasDurationInMins>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasEndingDate>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasExamsNo>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasHomeworksNo>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasLabsNo>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasLecturesNo>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasMidtermExamNo>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasName>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasStartingDate>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasTitle>)) 
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Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasWorkloadInMins>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hoursOfStudyPerWeek>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#includedDatetime>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occurrences>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occurrencesPercentage>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInDate>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInDatetime>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInTime>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#semester>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#totalHoursOfStudy>)) 

Declaration(DataProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#weekInterval>)) 

Declaration(NamedIndividual(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AtLeastRule>)) 

Declaration(NamedIndividual(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AtMostRule>)) 

Declaration(NamedIndividual(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ClassLecture>)) 

Declaration(NamedIndividual(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#EitherAttendance>)) 

Declaration(NamedIndividual(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ExactlyRule>)) 

Declaration(NamedIndividual(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#FinalExam>)) 

Declaration(NamedIndividual(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Homework>)) 

Declaration(NamedIndividual(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#LabLecture>)) 

Declaration(NamedIndividual(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Lecture>)) 

Declaration(NamedIndividual(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#MidtermExam>)) 

Declaration(NamedIndividual(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#MixedAttendance>)) 

Declaration(NamedIndividual(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#OnSiteAttendance>)) 

Declaration(NamedIndividual(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Presentation>)) 

Declaration(NamedIndividual(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#RemoteAttendance>)) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ActivityPrerequisite> 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasRule

> <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#EquationRule>) 

ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#requiredBy> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity>) 

ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#requiresActivity> 

ObjectUnionOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivityBundle> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivityType>)))) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ActivityPrerequisite> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Prerequisite>) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AtLeastRule> 

ObjectIntersectionOf(ObjectHasValue(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasRuleType> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AtLeastRule>) 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#EquationRule>)) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AtMostRule> 

ObjectIntersectionOf(ObjectHasValue(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasRuleType> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AtMostRule>) 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#EquationRule>)) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AttendancePrerequisite> 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#require

sActivity> ObjectUnionOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivityBundle> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivityType>)) 

ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasRule> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#EquationRule>))) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AttendancePrerequisite> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Prerequisite>) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AttendanceType> 

ObjectOneOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#MixedAttendance> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#OnSiteAttendance> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#RemoteAttendance> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#EitherAttendance>)) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Bundle> 

ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasMember> owl:Thing)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ClassLecture> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Lecture>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ClassLectureSynopsis> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#LectureSynopsis>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course> 

ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasPrerequisite> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Prerequisite>)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course> 

ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasProfessor> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Tutor>)) 
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SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course> 

ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasSchoolActivity> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity>)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course> 

ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasSchoolActivitySynopsis> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivitySynopsis>)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasDescription> 

rdf:PlainLiteral)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasEndingDate> xsd:dateTime)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasStartingDate> xsd:dateTime)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasTitle> rdf:PlainLiteral)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#semester> xsd:integer)) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#CoursePrerequisite> 

ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#requiredCourse> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#CoursePrerequisite> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Prerequisite>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#DayRecord> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#dayEnum> xsd:positiveInteger)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#DayRecord> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInTime> xsd:dateTime)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#DayRecord> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#weekInterval> 

xsd:positiveInteger)) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#EquationRule> 

ObjectIntersectionOf(ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasRule

Type> <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#RuleType>) 

ObjectUnionOf(DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occurrencesPerce

ntage> xsd:double) DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occurrences> 

xsd:integer)))) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ExactlyRule> 

ObjectIntersectionOf(ObjectHasValue(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasRuleType> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ExactlyRule>) 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#EquationRule>)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Exam> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ExamSynopsis> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivitySynopsis>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#FinalExam> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Exam>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#FinalExamSynopsis> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ExamSynopsis>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Homework> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#HomeworkSynopsis> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivitySynopsis>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#LabLecture> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Lecture>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#LabLectureSynopsis> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#LectureSynopsis>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Lecture> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Lecture> 

ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#attendanceType> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AttendanceType>)) 

DisjointUnion(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Lecture> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#LabLecture> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ClassLecture>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#LectureSynopsis> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivitySynopsis>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#MidTermExamSynopsis> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ExamSynopsis>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#MidtermExam> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Exam>) 
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SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#MonthPeriodicity> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Periodicity>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#MonthPeriodicity> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#dayEnum> xsd:integer)) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#OneTimePeriodicity> 

DataExactCardinality(1 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInDatetime> 

xsd:dateTime)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#OneTimePeriodicity> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Periodicity>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#OneTimePeriodicity> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInDatetime> 

xsd:dateTime)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Presentation> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#PresentationSynopsis> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivitySynopsis>) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#RuleType> 

ObjectOneOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AtLeastRule> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ExactlyRule> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AtMostRule>)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasComment> rdf:PlainLiteral)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasDescription> 

rdf:PlainLiteral)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasTitle> rdf:PlainLiteral)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity> DataExactCardinality(1 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasDurationInMins> xsd:integer)) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivityBundle> 

ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasMember> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity>)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivityBundle> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Bundle>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivitySynopsis> 

ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasPeriodicity> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Periodicity>)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivitySynopsis> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#activitiesNo> xsd:integer)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivitySynopsis> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasDurationInMins> 

xsd:integer)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivitySynopsis> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasWorkloadInMins> 

xsd:integer)) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivityType> 

ObjectOneOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ClassLecture> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Presentation> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Lecture> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#MidtermExam> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Homework> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#LabLecture> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#FinalExam>)) 

EquivalentClasses(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SomeTimesPeriodicity> 

DataMinCardinality(2 <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInDatetime> 

xsd:dateTime)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SomeTimesPeriodicity> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Periodicity>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Student> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#User>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Tutor> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#User>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#User> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasName> rdfs:Literal)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#WeekPeriodicity> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Periodicity>) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#WeekPeriodicity> 

ObjectSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasDayRecord> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#DayRecord>)) 
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SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#WeekPeriodicity> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#excludedDate> xsd:dateTime)) 

SubClassOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#WeekPeriodicity> 

DataSomeValuesFrom(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#includedDatetime> 

xsd:dateTime)) 

FunctionalObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#attendanceType>) 

ObjectPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#attendanceType> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AttendanceType>) 

FunctionalObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasActivity>) 

FunctionalObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasApplicant>) 

SubObjectPropertyOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasAttendance> 

owl:topObjectProperty) 

FunctionalObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasAttendance>) 

ObjectPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasDayRecord> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#DayRecord>) 

ObjectPropertyDomain(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasExam> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>) 

ObjectPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasExam> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Exam>) 

ObjectPropertyDomain(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasHomeWork> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>) 

ObjectPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasHomeWork> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Homework>) 

ObjectPropertyDomain(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasLecture> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>) 

ObjectPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasLecture> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Lecture>) 

ObjectPropertyDomain(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasMidtermExam> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>) 

ObjectPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasMidtermExam> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#MidtermExam>) 

FunctionalObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasPeriodicity>) 

ObjectPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasPeriodicity> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Periodicity>) 

ObjectPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasPrerequisite> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Prerequisite>) 

ObjectPropertyDomain(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasPresentation> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>) 

ObjectPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasPresentation> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Presentation>) 

ObjectPropertyDomain(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasProfessor> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>) 

ObjectPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasProfessor> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Tutor>) 

FunctionalObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasRule>) 

FunctionalObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasRuleType>) 

ObjectPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasSchoolActivity> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivity>) 

ObjectPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasSchoolActivitySynopsis> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#SchoolActivitySynopsis>) 

FunctionalObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#requiredBy>) 

FunctionalObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#requiredCourse>) 

FunctionalObjectProperty(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#requiresActivity>) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#activitiesNo> xsd:integer) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#dayNameEnum> 

xsd:positiveInteger) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#excludedDate> xsd:dateTime) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasComment> rdf:PlainLiteral) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasDescription> 

rdf:PlainLiteral) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasDurationInMins> xsd:integer) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasEndingDate> xsd:dateTime) 

DataPropertyDomain(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasExamsNo> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasExamsNo> xsd:integer) 

DataPropertyDomain(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasHomeworksNo> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasHomeworksNo> xsd:integer) 

DataPropertyDomain(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasLabsNo> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>) 



Ευφυή Συστήματα στον Σημασιολογικό Ιστό  Κωνσταντίνος Αγναντής 

Διδακτορική Διατριβή,              Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

221 
 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasLabsNo> xsd:integer) 

DataPropertyDomain(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasLecturesNo> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasLecturesNo> xsd:integer) 

DataPropertyDomain(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasMidtermExamNo> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasMidtermExamNo> xsd:integer) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasName> rdf:PlainLiteral) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasStartingDate> xsd:dateTime) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasTitle> rdf:PlainLiteral) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hasWorkloadInMins> xsd:integer) 

DataPropertyDomain(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hoursOfStudyPerWeek> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#hoursOfStudyPerWeek> 

xsd:integer) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#includedDatetime> xsd:dateTime) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occurrences> xsd:integer) 

SubDataPropertyOf(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occurrencesPercentage> 

owl:topDataProperty) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occurrencesPercentage> 

xsd:double) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInDate> "a 

date/time string with the following format \"1956-06-25T04:00:00-05:00\". Only the date 

info will be taken into consideration. 

"@en) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInDate> 

"αναπαράσταση ημερομηνίας/ώρας με τη μορφή \"1956-06-25T04:00:00-05:00\". Μόνο η πληροφορία 

της ημερομηνίας θα ληφθεί υπόψιν."@el) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInDate> xsd:dateTime) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInDatetime> 

"αναπαράσταση ημερομηνίας/ώρας με τη μορφή \"1956-06-25T04:00:00-05:00\""@el) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInDatetime> 

"a date/time string with the following format \"1956-06-25T04:00:00-05:00\" 

"@en) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInDatetime> xsd:dateTime) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInTime> 

"αναπαράσταση ημερομηνίας/ώρας με τη μορφή \"1956-06-25T04:00:00-05:00\". Μόνο η πληροφορία 

της ώρας θα ληφθεί υπόψιν."@el) 

AnnotationAssertion(rdfs:comment <http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInTime> "a 

date/time string with the following format \"1956-06-25T04:00:00-05:00\". Only the time 

info will be taken into consideration. 

"@en) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#occursInTime> xsd:dateTime) 

DataPropertyDomain(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#semester> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#semester> xsd:integer) 

DataPropertyDomain(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#totalHoursOfStudy> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Course>) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#totalHoursOfStudy> xsd:integer) 

DataPropertyRange(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#weekInterval> 

xsd:positiveInteger) 

DifferentIndividuals(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#EitherAttendance> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#MixedAttendance> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#OnSiteAttendance> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#RemoteAttendance>) 

DifferentIndividuals(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ClassLecture> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#FinalExam> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Homework> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#LabLecture> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Lecture> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#MidtermExam> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#Presentation>) 

DifferentIndividuals(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AtLeastRule> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#AtMostRule> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Coursr#ExactlyRule>) 

) 
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Π.Β.5. Η οντολογία Conferences 

Prefix(:=<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Conference#>) 

Prefix(owl:=<http://www.w3.org/2002/07/owl#>) 

Prefix(rdf:=<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>) 

Prefix(xml:=<http://www.w3.org/XML/1998/namespace>) 

Prefix(xsd:=<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>) 

Prefix(rdfs:=<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>) 

 

Ontology(<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Conference> 

<http://www.uom.gr/ai/ontologies/Conference> 

 

Declaration(Class(:Abstract)) 

Declaration(Class(:Application)) 

Declaration(Class(:CameraReady)) 

Declaration(Class(:Conference)) 

Declaration(Class(:DoctoralConsortium)) 

Declaration(Class(:EarlyRegistration)) 

Declaration(Class(:ImportantDate)) 

Declaration(Class(:LateRegistration)) 

Declaration(Class(:Paper)) 

Declaration(Class(:Poster)) 

Declaration(Class(:Tutorial)) 

Declaration(Class(:TutorialProposal)) 

Declaration(Class(:Workshop)) 

Declaration(Class(:WorkshopProposal)) 

Declaration(ObjectProperty(:hasImportantDate)) 

Declaration(DataProperty(:dateProperty)) 

Declaration(DataProperty(:endDate)) 

Declaration(DataProperty(:location)) 

Declaration(DataProperty(:name)) 

Declaration(DataProperty(:notificationDate)) 

Declaration(DataProperty(:startDate)) 

Declaration(DataProperty(:submissionDate)) 

SubClassOf(:Abstract :ImportantDate) 

SubClassOf(:Application :ImportantDate) 

SubClassOf(:CameraReady :ImportantDate) 

SubClassOf(:Conference owl:Thing) 

SubClassOf(:Conference ObjectSomeValuesFrom(:hasImportantDate :ImportantDate)) 

SubClassOf(:Conference DataSomeValuesFrom(:location xsd:string)) 

SubClassOf(:Conference DataSomeValuesFrom(:name xsd:string)) 

SubClassOf(:Conference DataExactCardinality(1 :endDate xsd:dateTimeStamp)) 

SubClassOf(:Conference DataExactCardinality(1 :startDate xsd:dateTimeStamp)) 

DisjointClasses(:Conference :ImportantDate) 

SubClassOf(:DoctoralConsortium :ImportantDate) 

SubClassOf(:EarlyRegistration :ImportantDate) 

SubClassOf(:ImportantDate DataExactCardinality(1 :notificationDate xsd:dateTimeStamp)) 

SubClassOf(:ImportantDate DataExactCardinality(1 :submissionDate xsd:dateTimeStamp)) 

SubClassOf(:LateRegistration :ImportantDate) 

SubClassOf(:Paper :ImportantDate) 

SubClassOf(:Poster :ImportantDate) 

SubClassOf(:Tutorial :ImportantDate) 

SubClassOf(:TutorialProposal :ImportantDate) 

SubClassOf(:Workshop :ImportantDate) 

SubClassOf(:WorkshopProposal :ImportantDate) 

ObjectPropertyRange(:hasImportantDate :ImportantDate) 

DataPropertyRange(:dateProperty xsd:dateTimeStamp) 

SubDataPropertyOf(:endDate :dateProperty) 

SubDataPropertyOf(:notificationDate :dateProperty) 

SubDataPropertyOf(:startDate :dateProperty) 

SubDataPropertyOf(:submissionDate :dateProperty) 

DisjointClasses(:Abstract :Application :CameraReady :DoctoralConsortium 

:EarlyRegistration :LateRegistration :Paper :Poster :Tutorial :TutorialProposal :Workshop 

:WorkshopProposal) 

) 
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